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אני יולה חלפין, נטורופתית
ומנחת קבוצות ניקוי רעלים.

שלום לך ונעים מאד להכיר.

קריאה מהנה ושימוש מועיל.
 

שלך,
יולה חלפין

054-7885070

אני שמחה שהסתקרנת והחלטת להכיר
מעט ממה שלתהליך הניקוי יש להציע.

 
לפנייך חוברת מתכונים שנועדה לתת לך
לטעום ממאכלי הניקוי, תרתי משמע. כל
המתכונים פשוטים וקלים להכנה, ויחד
עם זאת משביעים, טעימים וצבעוניים,
בדיוק כמו שאני מאמינה שאוכל צריך

להיות, גם במהלך הניקוי. 
 

המטרה היא לא לרעוב, ממש לא, אלא
לאכול לשובע ובהקשבה לגוף מזון

איכותי ומזין. 
יש בחוברת גם טיפים והסברים שיקלו

עליך את ההבנה וההתמודדות עם
הנחיות הניקוי.

כבר שנים שאני מלווה את המטופלים
שלי בתהליכי ניקוי רעלים. בעיניי זה
חלק חשוב בשמירה על בריאות לכל

מי שחי אורח חיים מערבי. בדרך כלל
ההמלצה שלי היא לעשות ניקוי פעם

או פעמיים בשנה.
 

במרץ 2020, בניתי סדנא קבוצתית
מקוונות של ניקוי רעלים. מאז מאות

אנשים הצטרפו לקהילת המתנקים שלי
ולקחו חלק באותה סדנא משנת חיים.

לאחר קריאת החוברת את כמובן מוזמנת להצטרף לאחת
מקבוצות הניקוי שנפתחות כל חודש. אם את רוצה להרגיש
טוב יותר, להחזיר חיוניות ואנרגיה, לאזן רמות סוכר ושומנים,
לרדת במשקל, להיפתר מכאבי ראש, ווסת ומפרקים, כדאי לך
מאד להצטרף לתוכנית הניקוי שבנויה היטב בדיוק לצרכים

שלך. כל המידע עליה נמצא כאן.

אני לרשותך בכל שאלה.

https://www.yulabriut.com/courses/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%A8%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99%D7%AA


תבשיל
ירקות בקארי

משך בישול: משך הכנה:

מרכיבים:

הערה:

אופן ההכנה:
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כ-10 דקות10 דקות

6 שיני שום קצוצות

3 כרישות חתוכות לעיגולים

דלורית קטנה חתוכה לקוביות

כרובית חתוכה לפרחים קטנים

אבקת קארי צהוב לפי הטעם (כפית

או יותר)

כפית ג׳ינג׳ר טרי מגורד

מעט מים

צרור כוסברה אורגנית קצוצה

מעט מלח

במהלך ימי הניקוי מומלץ לאכול כתוספת לקטניה מבושלת, לדוגמא גרגרי חומוס

שהורשו במים והונבטו לפני הבישול. ניתן להוסיף כ-2-3 כפות קינואה / אורז מלא

ולקבל ארוחה מלאה, טעימה ומזינה שאף מכילה מנת חלבון מלא.

מחממים מחבת עם מעט שמן זית איכותי

מכניסים את הירקות (חוץ מכוסברה) לפי

סדר ההופעה ברשימת המצרכים ומקפיצים

קלות

מתבלים בקארי, ג׳ינג׳ר ומלח

מוסיפים מים לפי צורך

נותנים לכל הירקות להתבשל עד להתרככות

(מספר דקות)

מוסיפים את הכוסברה

מתקנים תיבול ומגישים



משרים 2 כוסות כוסמת ירוקה במים ל-4 שעות

לפחות

מסננים ושוטפים היטב 

מכניסים לבלנדר עם 2.5 כוסות מים, קורט מלח

ותבלינים לפני הטעם. אפשר להוסיף שום, עשבי

תיבול שונים, קימל, אורגנו או כל אופציה אהובה

ויצירתית אחרת

טוחנים טוב טוב עד לקבלת בלילה חלקה ואחידה 

בעזרת מצקת מרק, ממלאים בערך 3/4 גובה

ומניחים על מחבת נון סטיק חמה, ללא שמן 

2 דקות טיגון בצד אחד עד להופעת בועות ודקה

בצד השני

אופן ההכנה:

משך טיגון: משך הכנה:

מרכיבים:

טיפ:
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3 דקות5 דקות (לא כולל השריה) 

2 כוסות כוסמת ירוקה 

קורט מלח 

תבלינים לפי הטעם

2.5 כוסות מים

 

רעיונות למילוי: 

ירקות, ממרח עדשים, אבוקדו, פסטו,

כל מה שמתחשק

בתהליך הניקוי אנחנו עוברים גמילה מגלוטן, ולכן נמנעים מאכילת לחם חיטה / כוסמין / שיפון,

וכן מאפים שונים. אז מה עושים כשמתחשק לאכול כריך? ניחשת נכון – מכינים טורטיית כוסמת.

גם אם לא חשבת שאי פעם תאכלי כוסמת, אני ממליצה שתנסי. רבים דיווחו שהמתכון הפשוט הזה

הפתיע והציל אותם בתקופת הניקוי ואף שימש אותם אחריה.

טורטיות
כוסמת ירוקה



אופן ההכנה:

משך טיגון: משך הכנה:

מרכיבים:

הערה:
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10 דקות5 דקות

רבע כוס קמח עדשים 

רבע כוס מים 

חצי בצל

3 פטריות

חופן שעועית ירוקה

חצי כף שמן זית איכותי

עשבי תיבול לבחירה (פטרוזיליה,

שמיר, כוסברה, תימין)

ניתן להוסיף גם שום

חביתה מקמח עדשים או חומוס היא פתרון מעולה לארוחת בוקר או ערב

לאורך כל תקופת ניקוי הרעלים. זו מנה טעימה, קלה להכנה ומשביעה

בצורה מפתיעה עקב תכולת חלבון גבוהה יחסית.

לערבב לבלילה חצי כוס קמח עדשים עם חצי

כוס מים

להקפיץ חצי בצל, 3 פטריות וקצת שעועית ירוקה

בחצי כף שמן זית

לשפוך את הבלילה מעל הירקות המוקפצים

לכסות עם מכסה ולהמתין עד שהחביתה

מתייבשת גם מלמעלה

בזהירות להפוך בעזרת צלחת ולתת עוד דקה על

האש מהצד השני

להגיש בליווי סלט או ירקות חתוכים

חביתת
עדשים



אופן ההכנה:

משך הכנה: משך אפיה:

מרכיבים:

טיפ:
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3 דקות20 דקות

3 ראשי שום 

5 ענפי תימין 

3 עלי מרווה 

שליש כפית כמון

מעט מלח לפי הטעם

ממרחים מוסיפים המון טעם וצבע לכל צלחת. אני ממליצה לגשת לנושא הכנת

הממרחים עם ראש פתוח, כמו למגרש משחקים. 

אפשר תמיד לגוון עם מרכיבים, לתבל בצורות שונות, וגם להוסיף קטניות ו/או אגוזים כדי

להפוך את הממרח למשביע ומזין יותר.

אופים את השום בתנור בחום בינוני עד

שיתרכך 

מקלפים את השום ומועכים אותו 

מוסיפים תבלינים עפ"י הטעם

מגישים לצד ירקות או עם קרקרים או

טורטיות כוסמת

ממרח
שום



אופן ההכנה:

משך בישול: משך הכנה:

מרכיבים:

הידעת?
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15 דקות10 דקות

1 קולורבי 

1 בצל 

1 זוקיני 

צרור כוסברה 

3 גזרים 

חבילת אפונת גינה קפואה 

לימון

מעט מלח

אפונה ירוקה נחשבת לירק מבחינה תזונתית ומותרת לצריכה ללא הגבלה בתקופת הניקוי.

יחד עם זאת היא עשירה בחלבון באופן יחסי מה שהופך אותה למשביעה מאד. 

הידעת שכמות החלבון בצלחת מרק אפונה זהה לביצה קשה? 

בנוסף האפונה עשירה בברזל, ויטמין סי, חומצה פולית, וכמובן מאד טעימה ומתקתקה.

חותכים לקוביות ומקפיצים עם מעט שמן זית

בצל, זוקיני, קולורבי, 3 גזרים וצרור כוסברה

מוסיפים חבילת אפונת גינה (אין צורך

בהפשרה מראש) ומכסים במים

סוחטים חצי לימון

בישול קצר עד להתרככות הירקות וזהו

מרק
אפונת גינה



אופן ההכנה:

למה חשוב להנביט קטניות?

הנבטה מפרקת חומרים שמעכבים ספיגת מינרלים כמו ברזל, סידן, מגנזיום, אבץ ועוד, כך

שלמעשה ערכן התזונתי של קטניות הופך לגבוה יותר לאחר הנבטה (הספיגה משתפרת). 

בנוסף, אם את נמנעת מאכילת קטניות בגלל נפיחות, כאבי בטן וגזים הנגרמים על ידן, אני

ממליצה לך בחום לנסות להנביט אותן לפני השימוש, ולחזור לספר לי אם הבעיה נפתרה.

כאן תוכלי ללמוד את סדר הפעולות של הנבטה קלה ומוצלחת.

משך בישול: משך הכנה:

מרכיבים:

טיפ זהב:
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20 דקות10 דקות (לא כולל הנבטה)

חצי כוס שעועית מונבטת 

בצל סגול 

1/2 צרור פטרוזיליה קצוצה 

כף שמן זית 

מיץ לימון לפי הטעם 

2 קורט מלח הימליה

חולטים את השעועית עד למידת אל דנטה

ומקררים

לאחר שהתקררה מוסיפים את כל המצרכים

מערבבים טוב ונהנים

סלט 
שעועית

https://www.yulabriut.com/single-post/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA


משך אפייה: משך הכנה:

מרכיבים:

טיפ חשוב:

אופן ההכנה:
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25 דקות20 דקות (לא כולל השרייה)

כוס שעועית מש

כוס אורז בסמטי מלא

שמן זית 

קימל, קצח, זרעי חרדל, זרעי

כוסברה – לפי טעם

למה להשרות אורז? קליפת אורז כמו גם קליפה של יתר הדגנים המלאים מכילה אנטי-נוטריינטים, או

במילים אחרות חומרים שמפריעים לספיגת נוטריינטים. השרייה מצמצמת את השפעתם המזיקה על

ספיגה. כך שההמלצה הגורפת היא להקפיד על השריית כל סוגי הדגנים המלאים לפני השימוש. תמיד.

מבשלים שעועית מש (כדאי להשרות ולהנביט

לפני הבישול)

מבשלים אורז בסמטי מלא (להשרות לפני

הבישול למשך 3 שעות במי ברז)

מכניסים למעבד מזון, טוחנים ומוסיפים בהדרגה

2-3 כפות שמן זית עד שמקבלים מרקם של בצק

ניתן להוסיף תבלינים: קימל, קצח, זרעי חרדל,

זרעי כוסברה ועוד

מניחים על נייר אפייה משומן ומעל הבצק עוד

נייר אפייה משומן ומרדדים עם מערוך עד שנהיה

ממש דק

אופים ב-180 מעלות עד שהופך לקריספי

קרקר
מש ואורז



לגרוס בבלנדר וליהנות ממשקה מרענן וטעים 

ניתן להחליף את המנגו במלון, ואת הפטל בכל

סוג של פירות יער

 

טיפ:
בשתיית שייק מומלץ להשתמש בקשית רב פעמית. 

שתייה דרך קשית מאטה את קצב הבליעה, מחייבת רמה מסוימת של

לעיסה ועל כן משפרת את איכות תהליך העיכול.

שייק
פירות וירקות

משך הכנה:

אופן ההכנה:מרכיבים:
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5 דקות גג (הכל כולל הכל)

מנגו 1 ביננוני

חצי כוס פטל שחור קפוא

4 עלי קייל 

3 עלי חסה 

חופן נבטי ברוקולי

כף זרעי צ׳יה

מים



בצל אחד קצוץ 

שן שום 

2 גזרים

רבע בטטה 

חצי כוס קינואה

כוס שעועית מאש מונבטת

1 קישוא 

4 גבעולי סלרי 

שליש ראש כרוב סגול בינוני

מעט מלח

מעט כמון

אופן ההכנה:

הידעת שאפשר "לטגן" בצל על מים? אותו טעם רק עם פחות שמן ויותר בריא. אז מה עושים? 

מחממים מחבת לחום בינוני, קוצצים את הבצל ומכניסים למחבת. מערבבים עד שהבצל מגיר נוזלים, תוך כדי

טפטוף כמה טיפות מים מדי פעם כדי שהבצל לא ידבק לתחתית. ממשיכים לערבב כדי שהמים ייספגו והבצל

לא ייחרך. ממשיכים עד שהבצל משחים. חשוב להקפיד לא להוסיף יותר מדי מים כדי שהבצל לא יתבשל.

משך בישול: משך הכנה:

מרכיבים:

טיפ:
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20 דקות10 דקות

לטגן בצל אחד על מים

להוסיף שן שום קצוצה, 2 גזרים חתוכים

קטן ורבע בטטה חתוכה קטן

לכסות במים

כשהגזר מתרכך להוסיף קינואה ומאש

לבשל כ-5 דקות 

להוסיף קישוא חתוך קטן, סלרי קצוץ וכרוב

סגול חתוך

עוד 5 דקות של בישול, תיבול וזהו

תבשיל ירקות
עם קינואה ומאש



ממרח 
שעועית מפתיע

אופן ההכנה:

משך אפייה: משך הכנה:

מרכיבים:

הידעת?
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10 דקות20 דקות

2 כוסות שעועית מונבטת (מנומרת,

לבנה, אדומה או כל סוג שעועית)

6 שיני שום 

5 שקדים 

בטטה קטנה 

4 כפות שמן 

מים

כפית מלח הימאליה 

שילוב בין קטניות לאגוזים, שקדים או זרעים יוצר חלבון מלא!

כלומר ממרח תמים שכזה (וטעים בטירוף, בואי לא נטעה), סוגר לך את הפינה של

המנה החלבונית בארוחה, קולטת?

חולטים את השעועית עד לריכוך

אופים את הבטטה בתנור

מכניסים את השעועית, הבטטה ושאר

המצרכים למעבד מזון

טוחנים עד לקבלת ממרח אבל לא חלק

לגמרי. מוסיפים מים במידת הצורך



אופן ההכנה:

הופתעת שמותר להשתמש בחומוס קפוא? 

אל תופתעי. ירקות וקטניות קפואות - שלא כמו ירקות או קטניות מקופסאות שימורים -

מותרים לשימוש בתהליך הניקוי. 

יחד עם זאת, אם את סובלת מקשיי עיכול בעקבות צריכת קטניות, לך אמליץ לוותר על קיצורי

הדרך ולהשרות ולהנביט חומוס יבש לפני שימוש.

משך אפיה: משך הכנה:

מרכיבים:

טיפ:
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20 דקות20 דקות

2 כפות שמן זית

1 בצל בינוני 

3 שיני שום

2 סלקים טריים 

חצי צרור פטרוזיליה

חצי קילו גרגרי חומוס מושרים

ומונבטים / חומוס קפוא מופשר

מעט מלח הימלאיה

חצי כפית כמון

שמן זית

טוחנים את כל המצרכים במעבד מזון עד

לקבלת עיסה מעט דביקה ונוחה לעבודה 

מרפדים תבנית בנייר אפייה אקולוגי

משומן

מסדרים עיגולים שטוחים על התבנית

ומושכים במעט שמן זית מלמעלה

אופים ב-180 מעלות עד להזהבה קלה

קציצות
חומוס וסלק



אופן ההכנה:

משך הכנה:

מרכיבים:

הערה:
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5 דקות

2  גזרים

2  מלפפונים

1  תפוח ירוק

1  סלק בינוני

1 גבעול סלרי

מיץ ירקות יכול לשמש אותך כארוחת ביניים קלה במהלך הניקוי. 

הוא עתיר ויטמינים, מינרלים ונוגדי חימצון, תומך בפעילות הכבד ושאר

מערכות הפינוי, מזרז תהליכי ניקוז פסולת, מסייע לאיזון רמות סוכר ושומנים

בדם, משפר ספיגת ברזל ומעלה רמת אנרגיה כללית. 

בקיצור, משקה מושלם. ולא פחות חשוב: טעים. לא האמנתי עד שטעמתי.

לסחוט את הכול במסחטת מיצים קשים

מיץ ירקות



משך הכנה:

מרכיבים:

טיפים / הערות:

אופן ההכנה:
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5 דקות

צרור כוסברה 

שורש כורכום טרי 

שורש ג׳ינג׳ר טרי 

5 שיני שום 

חצי כוס אגוזי מלך מושרים במים 

שתי כפות זרעי צ׳יה מושרים במים 

מיץ מחצי לימון 

מלח הימליה

אם רוצים, אפשר להוסיף צ'ילי חריף

מעולה לחיזוק המערכת החיסונית, מכיל נוגדי חמצון רבים, ויטמינים, מינרלים,

סיבים תזונתיים, חלבון איכותי, אומגה 3.  

מומלץ בתור ״חיזוקית״ בחורף וכן במצבי דלקת שונים (כגון דלקות מפרקים ועוד).

מכניסים למעבד מזון את כל הרכיבים

וטוחנים עד ליצירת מרקם אחיד וחלק.

ממרח כוסברה



משך הכנה:

מרכיבים:

הערות:

אופן ההכנה:
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45 דקות

כף שמן זית

2 בצלים קצוצים

5 עלי קייל קצוצים

2 קישואים חתוכים לקוביות קטנות

2 גבעולי סלרי (עם העלים) קצוצים,

אפשר להחליף בכל ירק אחר שאוהבים.

250 גרם עדשים ירוקות, מושרות

ומונבטות

מלח הימאליה

פלפל שחור

כורכום

כמון

קציצות אפויות מהוות מנה עיקרית נוחה מאד לימי הניקוי.

הן טעימות, מזינות ונוחות גם לנשיאה מחוץ לבית. תחליף מאד ראוי לעצירה בתחנת דלק

לצורך רכישת קרואסון :-)

קוצצים את כל הירקות ומאדים אותם במחבת

רחבה, עד שהם מתרככים

מתבלים במלח, פלפל, כורכום וכמון

מערבבים היטב, מסירים מהאש ומצננים

טוחנים את העדשים קלות

מוסיפים את העדשים לתערובת הירקות, מערבבים,

טועמים ומתקנים את התיבול לפי הצורך

משמנים תבנית עם טיפונת שמן זית

מסדרים את הקציצות בתבנית, ואופים בטמפרטורה

של 180 מעלות למשך 30 דקות

יש להפוך את הקציצות לאחר כ-15 דקות

אפשר לאכול חם או קר

קציצות 
ירק ועדשים 

המתכון של נטע ימניצקי: מחזור ניקוי #20



יום ניקוי – תפריט לדוגמא:
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עכשיו אחרי שראית אילו דברים נפלאים תוכלי להכין ולאכול במהלך ניקוי רעלים,

בואי נראה איך מארגנים את הארוחות במהלך יום אחד לדוגמא כדי שתוכלי גם

להנות, גם לשבוע וגם להשיג את מטרות הניקוי.

ארוחת בוקר:

טורטיית כוסמת עם ממרק שום וצלחת ירקות חיים חתוכים

ארוחת 10: 

שייק פירות וירקות

ארוחת צהריים:

3-4 קציצות חומוס וסלק לצד תבשיל ירקות בקארי

ארוחת ארבע: 

סלט שעועית. ואם את לא רעבה, את יכולה לוותר על הסלט ולהסתפק

בכוס מיץ ירקות.

ארוחת ערב: 

צלחת מרק אפונה עם 4 קרקרים עם ממרח כוסברה

תפריט 
ניקוי יומי לדוגמא 



סדנת 
ניקוי רעלים 

קבוצתית
אני בטוחה שלאחר עיון בחוברת הבנת שהשד ממש לא נורא, הוא אפילו חביב ומסקרן.

מאתגר, אין ספק, אבל מתגמל מאד ושווה את ההשקעה. 

כמובן שישנם עוד המון מתכונים מוצלחים לא פחות שמתאימים לתוכנית הניקוי.
 

כדי לשמור על בריאות טובה ההמלצה היא לעשות תהליך ניקוי רעלים לפחות פעם אחת

בשנה. כמובן שהרבה יותר קל לעשות אותו ביחד עם עוד אנשים ובתמיכה וליווי של אשת

מקצוע מנוסה. 

בדיוק בשביל זה כל 5 שבועות נפתח מחזור חדש של סדנת ניקוי רעלים מקוונת בהנחייתי. 

עובדים בקבוצה, נפגשים בזום, ויחד צולחים את האתגר ונהנים מכל יתרונות הניקוי.
 

לא עוד טרנד חולף, לא גימיק של כמה ימים, 

תהליך ניקוי יסודי ועמוק של 5 שבועות, 

תוכנית מקצועית, מסודרת ובנויה היטב.
 

את מוזמנת להצטרף למחזור הקרוב של קבוצת ניקוי רעלים מקוונת בהנחייתי. 

הפרטים והרישום כאן. הנאה מובטחת.

yula.halfin@gmail.com ,054-7885070-אני לרשותך ב
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