הילדים מכורים למתקים? לפניכם חלופה
נהדרת לממתקים תעשייתיים מזיקים
בשקיות מרשרשות

רולדת שוקולד עם פצפוצי אורז
מצרכים:
 7כפות סילאן טבעי ללא תוספת סוכר .לשים לב לכתוב על האריזה ולהבדיל
בין דבש תמרים טבעי לבין סילאן עם תוספת מיותרת של סוכר וחומצת לימון.
 6כפות שקדיה  -טחינת שקדים .ניתן לרכוש בחנות טבע .מקור נפלא לס�י
דן ,ברזל ,מינראלים וויטמינים נוספים ,שומן איכותי.
 6כפות שמן קוקוס מכבישה קרה ,לא מזוכך .שמן איכותי בעל רגישות נמ�ו
כה לחום שלא מתחמצן בבישול ובטיגון.
 6כפות אבקת קקאו .רצוי קקאו טבעי שלא עבר חימום ובכך שמר על הע�ר
כים התזונתיים שלו כנוגד חמצון חזק.

מאת :יולה חלפין
אנחנו חיים בעידן אינסטנט .כולנו ממהרים ,עסוקים ,עמוסים ורצים .אנחנו חווים
קצב העברת מידע מטורף ,התקדמות מהירה .אנחנו נוסעים מהר (וחבל ,)..מדברים
מהר ,אוכלים מהר.
כשאוכלים מהר מעכלים פחות טוב .כדי שמערכת העיכול תעשה את עבודתה
נאמנה דרושה התכווננות .כדי שחומצת הקיבה ואנזימי העיכול יופרשו כראוי אנחנו
צריכים להיות נינוחים ופנויים לאכילה .לא על הדרך ולא תוך כדי.
על אחת כמה וכמה ילדינו .לא מול המסך ולא לצד הפליי-סטיישן ועם כמה שפחות
שקיות מרשרשות שמחוסלות בהיסח דעת.
הילד אוהב ממתקים? הילדה מחפשת משהו מתוק? מה נעשה? יש אלטרנטיבות
לממתקים תעשייתיים מזיקים .אלטרנטיבות בריאות .כן כן ,ממש בריאות .לא מתו י
עשות ,בלי כימיקלים ,תוצרת בית וממש בשתי דקות.
לפניכם מתכון אהוב במיוחד על ילדים ומבוגרים.
זמן הכנה משוער (כולל הערכות מראש וכלים שאחרי) 10 :דקות.

אופן ההכנה:
מערבים את כל הרכיבים בקערה עד לקבלת עיסה אחידה .בשלב זה מתקבל
ממרח שוקולד שיכול לשרת אתכם נאמנה כתחליף נוטלה ביתי אהוב מאד על
ילדים ומבוגרים כאחת.
מוסיפים  1.5-1כוסות פצפוצי אורז מלא לא ממותק .גם אותם אפשר לרכוש
בחנות טבע או בסופר מרקט גדול.
מחלקים ל 3-חלקים ,מכל חלק יוצרים כדור.
מניחים כל כדור על ניילון נצמד ,יוצרים גליל ,מכסים בניילון ,מגלגלים
בתוכו ומקפיאים.
לפני ההגשה מקלפים את הניילון ופורסים לעיגולים.
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