
 שנה טובה וטעימה!
 חוברת מתכונים לכבוד ראש השנה תשע״ו 

מותאם לחולי קרוהן
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שלום רב,
בפרוס עלינו לטובה שנת תשע"ו, אנו שמחים להגיש לכם קובץ מתכונים של מאכלי חג 
טעימים שהוכנו במיוחד ע"י צוות גסטרו פרו המתמחה בטיפול במחלות מעי דלקתיות. 
על בסיס ניסיוננו וההיכרות עם מגבלות התזונה בקרב חולי קרוהן, הכינה תמר פפר גיק, 

תזונאית קלינית, חוברת מתכונים לחג.

בין המטופלים עם מחלת קרוהן, יש חלק נכבד הסובלים מהיצרויות לאורך צינור העיכול. 
שינוי אנטומי זה עלול לסכן את המטופל/ת באירועי חסימת או תת-חסימת מעי, בעיקר 
על רקע של צריכת סיבים תזונתיים שאינם מסיסים. מאידך, צמצום של מרכיבי מזון רבים 

מחמיר את החוסרים התזונתיים שמאפיין חלק לא קטן מקרב המטופלים.

אנו ערים לצורך ולרצון לאכול מגוון מזונות ומאכלים עשיר ככל שניתן ולגוונם בהתאם 
למנהגי החג.

בנוסף, הצורך להקפיד על צריכה של מקורות נאותים לחלבון, שומנים, מינרלים וויטמינים 
גם הוא עמד בראש מעייננו.

צריכת מזונות המכילים סיבים תזונתיים מסיסים אשר נבחרו בקפידה, ו/או שעברו תהליכי 
ריכוך הוכחו כבריאים לחולי קרוהן, וחוברת זו נותנת מענה לטענה זו.

לתשומת לבכם, התזונאית ציינה בכל מתכון את "הוראות הבטיחות" לבישול ואכילה 
המתייחסות לאותו תבשיל וכן פיסות מידע על המרכיבים השונים.

מקווים שתיהנו, תחגגו ותרגישו טוב

ד"ר עופר בן-בסט 
וצוות ה - IBD בגסטרו פרו

מרק עוף עשיר                                                                              4

פילה סלמון בתנור                                                                        5

כבדי עוף ביין                                                                                 6

עוף חמוץ מתוק                                                                            7

גזר מתוק )צימעס(                                                                        8

סלט קישואים                                                                                9

עוגת דבש                                                                                      10

פאי תפוחים                                                                                   11

עוגת גבינה אפויה                                                                         12

אינדקס פתיח
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רכיבים
 עוף שלם או 3 כרעיים של עוף

 4 גזרים - קלופים וחצויים
 2 קישואים קלופים וחצויים

אופן ההכנה

 דלעת - חתיכה קלופה בגודל כף יד
 2 שורשי פטרוזיליה - קלופים וחצויים

 שורש סלרי קלוף וחצוי
 בטטה קלופה בינונית חצויה

 חצי גמבה רכה
 עגבניה בינונית רכה חצויה

 4 גבעולי סלרי שלמים 
 חצי צרור שמיר

 חצי צרור פטרוזיליה
 מלח ופלפל - לפי הטעם

 בסיר גדול מרתיחים את העוף עם מלֿח, השומן מופרש מהעוף ויצוף על פני המים,
עם כף יש להוציא את השומן.

לאחר הבישול - להוציא את העלים ולזרוק, לסנן את המרק - לאחר מכן ניתן להחזיר 
למרק את הירקות שאותם ניתן לאכול.

להוסיף למים הרתוחים עם העוף את כל הירקות ולתבל עם מלח ופלפל - מעליהם 
לפזר את העלים הירוקים )סלרי עלים, שמיר, פטרוזיליה( להביא להרתחה ואז להמשיך 

ולבשל על אש קטנה כשעתיים על מנת למצות את כל הטעמים מן הרכיבים.

אופן ההכנה

בצנצנת מערבבים את השמן, דבש, שום, פלפל ומלח.

ממעל התערובת מפזרים את הפלפלים.

מכניסים לתנור שחומם מראש ל- 180 מעלות ואופים לכ-20 דקות.

מניחים את פילה הדג בתבנית ומורחים אותו בתערובת שהוכנה בצנצנת.

הטיפ הבריא!הטיפ הבריא!

מטופלים עם היצרויות במערכת העיכול *
להימנע מהשורשים, לאכול כמות מתונה 

 התבלינים היחידים הינם מלח ופלפל *של ירק - חצי גזר וחצי קישוא
את הטעם יקבל המרק מהעוף השלם שיש 
בו ומהעלים הירוקים. אין צורך להוסיף 

אבקות מרק

פילה סלמון בתנור

רכיבים
 פילה סלמון שלם

 רבע כוס סילאן
 רבע כוס שמן זית

 4 שיני שום כתושות
  פרוסות דקות של פלפלים צהובים/

כתומים/אדומים
 מעט מלח ופלפל

כיום ידוע כי אין מניעה לטגן עם שמן זית*

אולאית * שומן  חומצות  מכיל  זית  שמן 
היתרונות  את  זית  לשמן  המעניקה 
התזונתיים שלו - מעלה את הכולסטרול 
הטוב, חיוני לתפקוד כלי הדם, מפחית 

סיכוי לטרשת עורקים

מי שסובל מהיצרויות במערכת העיכול *
יש להימנע מאכילת הפלפלים. דג סלמון 
מהווה חלבון איכותי ואומנם מדובר בדג 
שמן אך הוא מכיל חומצות שומן חיוניות 

לאדם - מסוג אומגה 3

מרק עוף עשיר
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אופן ההכנהאופן ההכנה
במחבת גבוהה או סיר רחב מכינים את 
הרוטב - מצמצמים את היין )למעשה 
כך מאדים את האלכוהול ונותר יין ללא 

אלכוהול(.

מחממים תנור ל-180 מעלות.
מוסיפים את הכבדים ומבשלים קלות 

עד שיהיו מבושלים חלקית.

בתבנית משומנת מפזרים את תפוחי 
האדמה ומעליהם מפזרים את העוף 

ואת המרינדה.

לאחר שאיידנו כחצי מהיין, מקטינים 
את האש ללהבה בינונית, מוסיפים את 
החרדל והדבש וממשיכים לצמצמם 
את היין וטועמים - כאשר הרוטב מרוכז 

וסמיך מכבים את האש.

 בקערה מכינים מרינדה - מערבבים את
הדבש, סוכר חום, סויה ושום כתוש.  מוסיפים לכבדים את הרוטב שהכנתם.

מערבבים ומבשלים יחד כמה דקות 
ומגישים עם אורז לבן.

עוטפים בנייר אלומיניום.

אופים 45 דקות ב-200 מעלות, מורידים 
את העטיפה וממשיכים עוד 10 דקות 
מוציאים את התבנית והופכים את חלקי 
העוף, מחזירים לתנור לעוד 10 דקות 

ע"מ שהעוף יהיה צלוי.

 במחבת או סיר נפרד מטגנים את הבצל
בשמן קנולה עד שיזהיב.

משרים את חלקי העוף במרינדה לפחות 
3 שעות.

הטיפ הבריא!הטיפ הבריא!

מי שסובל מהיצרויות במערכת העיכול *
יש לאכול כמות קטנה של הבצלים

גזים* וריבוי  מנפיחות  שסובל   מי 
כדאי להפחית או להימנע מבצל

עוף חמוץ מתוק

רכיבים
 עוף שלם מחולק

 5 תפוחי אדמה קלופים ופרוסים
 כוס דבש

 חצי כוס סוכר חום
  6 שיני שום כתושות
 חצי כוס רוטב סויה

*B12 מנת עוף מכילה בתוכה כמות נאה של חלבון וויטמין הכבד הוא חלק פנים המכיל כמות גדולה *
של ויטמינים ומינרליים כגון: ברזל, אבץ, 
D ועוד. אך יחד עם זאת  A ויטמין  ויטמין 
הוא מכיל אחוז גבוה של שומן רווי ולכן יש 

לאכול אותו במידה

כבדי עוף ביין

רכיבים
 1 ק"ג כבדי עוף

 1 בצל גדול פרוס דק
  2 כפות שמן קנולה

 בקבוק אחד של יין אדום
 2 כפות חרדל גרגרים

 חצי כוס דבש
 מלח ופלפל
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אופן ההכנהאופן ההכנה

בסיר מערבבים את הגזר והמים.
מחממים מחבת פסים וצולים בשמן 
זית את פרוסות הקישואים שבושלו 

מראש.

מביאים לרתיחה תוך כדי ערבוב- היזהרו 
שהדבש והסוכר החום לא ידבקו לדפנות 

הסיר וישרפו.

מוסיפים את יתר הרכיבים ומערבבים 
היטב.

 בקערה מערבבים את הקישואים שבושלו
עם מיץ לימון, נענע, מלח ופלפל.

 לאחר הרתיחה מנמיכים את האש
ומבשלים כחצי שעה על אש נמוכה.

משרים יחד כשלוש שעות על מנת 
שהטעמים יספגו.

הטיפ הבריא!הטיפ הבריא!

מי שסובל מהיצרויות במערכת העיכול *
ניתן לאכול מנה קטנה של צימעס אך יש 
להקפיד שבושל היטב ועל לעיסה מרבית

סלט קישואים

רכיבים
 2 קישואים מבושלים קלות ופרוסים

 2 כפות שמן זית
 מיץ מחצי לימון

 חצי כוס סוכר חום
  מעט נענע קצוצה

 מלח ופלפל

גזר מהווה מקור טוב לויטמין A ולסיבים *
תזונתיים

גזר מתוק )צימעס(

רכיבים
 שקית גזר גמדי קפוא )800 גרם(

 4 כפות דבש
  2 כפות סוכר חום

  1 כף מיץ לימון
 רבע כוס מים

אולאית * שומן  חומצות  מכיל  זית  שמן 
היתרונות  את  זית  לשמן  המעניקה 
התזונתיים שלו - מעלה את הכולסטרול 
הטוב, חיוני לתפקוד כלי הדם, מפחית סיכוי 

לטרשת עורקים.

כיוון שהקישוא מבושל מראש - גם מי *
שסובל מהיצרויות במערכת העיכול יכול 

לאכול מעט מסלט זה.

כיום ידוע כי אין מניעה לטגן עם שמן זית*
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אופן ההכנה

אופן ההכנה

מחממים תנור ל 150 מעלות.

מחממים תנור ל-200 מעלות.

מוסיפים בהדרגה את הקמח, אבקת 
אפייה, סודה לשתייה, מים ומעט קינמון.

מקציפים את הביצים.

בקערה מפוררים באצבעות את הקמח, 
תערובת  לקבלת  והחמאה  הסוכר 

פירורים - שטרוייזל.

משמנים את התבניות ושופכים לתוכן 
את הבלילה.

דקות  כ-25  מעלות  ב-150  אופים 
ובודקים עם קיסם במרכז העוגות 

האם הן מוכנות.

מפזרים את השטרוייזל מעל תערובת 
התפוחים.

אופים ב-200 מעלות למשך 30-40 
דקות - עד שמזהיב מלמעלה.

מוסיפים להן את הסוכר, הדבש והשמן 
ומקציפים.

בתוך תבנית פאי עגולה, מפזרים את 
תערובת התפוחים עם מעט קינמון.

הטיפ הבריא!

פאי תפוחים

רכיבים
 5 תפוחים מכל סוג על פי העדפה 

      אישית - קלופים ופרוסים דק
 כוס קמח

 120 גרם חמאה
 1/2 כוס סוכר

 מעט קינמון

עוגת דבש

רכיבים
 2 ביצים

 1 כוס דבש
 1 כוס סוכר

 1/2 כוס שמן קנולה
 2 כוסות קמח לבן

 2 כפיות אבקת אפייה
 1/2 כפית סודה לשתייה

 1 כוס מים פושרים
 מעט קינמון - לפי הטעם

 2 תבניות אינגלישקייק צרות

מי שסובל מהיצרויות במערכת העיכול *
במים  התפוחים  את  מעט  לבשל  ניתן 
רותחים לפני הרכבת הפאי על מנת שיהיו 

רכים יותר ומתאימים למצבכם

תזונתיים * בסיבים  עשירים  תפוחים 
החשובים לפעילות תקינה של מערכת 

העיכול
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אופן ההכנה

מחממים תנור ל-220 מעלות.

מוסיפים לתערובת החלמונים והסוכר: 
6 כפות  5%, שמנת חמוצה,  גבינה 
קורנפלור, תוכן של מקל וניל, גרידת 
הלימון. מערבבים בתנועות עטיפה 
ואז מוסיפים את תערובת החלבונים 

בתנועות עטיפה גם כן.

 מפרידים את הביצים לחלמונים וחלבונים
ב-2 קערות נפרדות.

משמנים תבנית ושופכים את התערובת 
פנימה.

 את התבנית מניחים בתוך תבנית גדולה
ממנה המלאה עד מחצית הגובה שלה 

במים.

מורידים את הטמפרטורה של התנור 
ל-150 מעלות ואופים 60 דקות.

מכסים את העוגה בנייר אלומיניום 
ומחזירים לאפייה נוספת של 10 דקות.

מקציפים את החלבונים עם מחצית 
מכמות הסוכר.

בקערה נפרדת מקציפים חלמונים עם 
מחצית מהסוכר.

הטיפ הבריא!

עוגת גבינה אפויה

רכיבים
 7 ביצים

 750 גרם גבינה לבנה 5% - 3 אריזות
 גביע שמנת חמוצה

 6 כפות קורנפלור
 כוס וחצי סוכר

 מקל וניל
 גרידת לימון – מלימון אחד

פרוסת עוגת גבינה זו עשירה בחלבונים *
שמקורם בגבינה והביצים וכמובן בסידן 

החשוב לבריאות העצם מטופלים הסובלים מאי סבילות לקטוז *
ניתן לאכול פרוסת עוגה במידה ואתם 

מסוגלים לאכול 1-2 כפות גבינה לבנה

חשוב לזכור

אנו מקווים שתמצאו שימוש ותיהנו ממגוון המתכונים שבחוברת.

לסיכום, חשוב לחדד מספר נקודות עקרוניות למעקב הסדיר עבור חולי קרוהן
 CRP ,לפני כל ביקור חשוב להצטייד בתוצאות עדכניות של בדיקות דם ל- ספירה  

  אחת לחצי שנה, יש לחזור על בדיקות הדם ל: כימיה מלאה, משק הברזל )כולל: ברזל, 
 TSH-ו D ויטמין ,B12 פריטין וטרנספרין(, חומצה פולית, ויטמין

  אחת לשנתיים, רצוי לחזור על בדיקת צפיפות העצם.

  יש לעקוב אחר משקל הגוף ולדווח לרופא/ה המטפל/ת ולתזונאי/ת על שינויים.

  החשוב ביותר, להגיע לביקורת סדירה במרפאה, גם כאשר מרגישים טוב לאורך תקופה, 
ולא לבצע כל שינוי טיפולי מבלי להיוועץ ברופא/ה המטפל/ת.

אנו, בצוות ה-IBD של מרפאת גסטרופרו מספקים מעקב צמוד ומלא, ונשמח לתת מענה 
לצורכיכם.
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קוראים יקרים,
בתחום  גם  דופן  יוצאות  להתפתחויות  עדים  אנו  רבים,  רפואה  בתחומי  כמו 
הגסטרואנטרולוגיה ומחלות הכבד. מטיפולים פורצי דרך בדלקת כבד נגיפית מסוג 
C המביאים לריפוי מלא ביותר בתשעים אחוזים מהמטופלים, דרך אבחון גנטי וטיפול 
מוקדם של סרטן המעי הגס, ועד טיפולים כוללניים להשמנה, המביאים לירידה של 

יותר מחמישים אחוזים ממשקל הגוף.

על מנת להביא את מיטב ההתפתחויות הרבות בתחום הגסטרואנטרולוגיה למטופלים, 
הקמנו את מרפאת מומחים גסטרופרו, מרכז המאחד בתוכו מומחים מובילים בתחומם 

אשר ביחד נותנים מענה מלא למגוון הצרכים הייחודיים של מטופלינו.

לטיפול כולל, אשר האדם עומד במרכזו, יצרנו חוברת מתכונים לחג לחולי מחלות מעי 
דלקתיות. חשוב היה לנו לשמר עבורכם את אווירת החג תוך שמירה על ביטחונכם.

אנא שמרו על קשר רציף עם הרופא המטפל, ידעו אותו בכל שינוי בהרגשתכם
וזכרו להתמיד בנטילת הטיפול התרופתי.

 אני רוצה להודות באופן אישי לגב' תמר פפר גיק שעמלה והכינה את המתכונים 
ולד"ר עופר בן בסט על הניהול המקצועי בהכנת החוברת.

מועדים לשמחה ובריאות שלמה!

ד"ר ארז סקפה 
מנהל רפואי

מרכז מומחים גסטרופרו

סיכום

החוברת הופקה בחסות
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