
 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
  לבשל שפוי

 2004  פברואר –סמדר פרגר : מאת
 

 -כלומר . אחד הדברים המאתגרים ביותר בדרך ההרזיה השפויה הוא להפוך את המטבח שלנו לדל שומן
פי הטבלאות התזונתיות אם המזון עומד -קל מאוד לראות על, כשקונים את האוכל בסופר. לבשל דל שומן

בלי חומרים , אבל כשאנחנו רוצות להכין תבשיל משלנו.  שומן30%או לא עומד בתקן שלנו של עד 
 זה כבר הופך להיות שיעור מזורז -בלי תוספים שתרומתם הבריאותית מוטלת בספק , משמרים

 .ולא רק שאלה אם זה יצא טעים או לא, במתמטיקה
 ?? שומן30%האם זה עומד בתקן שלנו של עד : ושאלת השאלות

 
. זה אפילו קצת מאתגר. ומןבהתחלה זה לא ממש זורם בקלילות כל הענין הזה של בישול דל ש, !אז נכון

כמו גם תרגול העין והיד , וצבירת הניסיון, עם הזמן ,וכל העניין באמת חשוב לה, ולמי שאוהבת אתגרים
  ...כמו כל דבר אחר,  זה הופך טבע שני-למידות החדשות 

 
 .בייגל :ודש של יעל מוינה שתרמה לנו זושיבואו ניקח לדוגמא את מתכון הח
 ?  שומן30% של הבייגל כדי לדעת אם הוא עומד בתקן של עד איך נחשב את מרכיבי התפריט

 
 .המרכיב הראשון שבחרתי לבדוק הוא הקמח

'  ג100 לפי הטבלא התזונתית שעל חבילת הקמח שלי רואים שבכל -קמח ' ג 400במתכון שלנו יש 
 . שומן' ג 1-ו קלוריות 364 יש

עלינו למצוא קודם כל כמה ,  שבמתכון שלנושומן יש בכל כמות הקמח' כדי לדעת כמה קלוריות וכמה ג
 .  גרם400-קלוריות יש ב

עלינו לחלק את המשקל הכולל של הקמח במתכון שלנו במשקל הכולל של המנה המצויינת , ראשית
בכמות הקמח של , כלומר. 4: זה -זה קל . 100- ב400במקרה שלנו עלינו לחלק . בטבלא התזונתית

 את מספר 4-עלינו להכפיל ב. שומן מהמצויין בטבלא התזונתית'  ג4 ופי  קלוריות4המתכון שלנו יש פי 
יוצא . של השומן שבטבלא התזונתית'  את מספר הג4-ולהכפיל ב, הקלוריות שבטבלא התזונתית

  .שומן בקמח'  ג4=  גרם שומן 1X4-ו,  קלוריות בקמח1456=  קלוריות 364X4שבמתכון שלנו יש 
 :רושמים את התוצאות בטבלא

 
קלוריות   שומן%

 ומניםשמ
 כמות מזון קלוריות שומניםגרם 

  גרם400 קמח 1456 4 36 2.47
 
 את זה אנחנו כבר  !9-הגרמים של השומן ב'  מכפילים את מס-הקלוריות מהשומן  כדי למצוא את מספר 

 מחלקים את מספר הקלוריות מהשומן במספר, לפי הנוסחא של חישוב אחוזי השומן, ואז? נכון ,יודעות
 .הקלוריות של המזון

  ,1456- ל36מחלקים , במקרה זה של הקמח
 . השומן של הקמח% כדי לקבל את 100-ומכפילים ב

  .שומן 2.47%יוצא שבקמח שלנו יש 
 .רושמים את התוצאה בעמודה המתאימה

 
 .באופן הזה ממלאים את הטבלא עם כל המרכיבים של המתכון

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . דה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות

http://www.livecity.co.il/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=9398
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, ניגשים לשורת הסיכום, אחרי שסיימנו לחשב את כל המרכיבים ולרשום את כל התוצאות בטבלא

 .כ"ומחשבים את הסה
 ".קלוריות"ה  מחברים את כל המספרים בטור של

 ."גרם שומנים"כ מחברים את כל המספרים בטור של ה"אח
 ".קלוריות משומן"כ מחברים את כל המספרים בטור של ה"ואח

 
 .בנוסחא שלנו כולים שקיבלנו"מציבים את התוצאות של הסה, בשלב זה

 
 אלא - השומן של המתכון %כ "כדי למצוא את סה" שומן"% את כל הסכומים שבטור  לא מחברים

 השומן %וסחא שלנו כדי לגלות את בנ" כ קלוריות משומן"סה"-ו" כ קלוריות"סה"מציבים את הערכים של 
כ "סה"ואת התוצאה מחלקים ב, 9-ב" גרם משומן כ"סה"מכפילים את , אלא, של התבשיל שבמתכון

כ אחוזי השומן "סה:  והנה לנו הנתון שחיפשנו מלכתחילה- 100-את מה שיצא מכפילים ב". קלוריות
 .שבמתכון

 
כ "סה"מכיוון ש. 100-ואז מכפילים ב" ותכ קלורי"סה"ב" כ קלוריות משומן"סה"או שפשוט מחלקים את 

 ....9X" גרם משומן"הם התוצאה של " קלוריות משומן
 

וקיבלנו , 100-את התוצאה הכפלנו ב. 2164.35-וחילקנו ב, )487.08 (=9- ב54.17במקרה זה הכפלנו 
 .  שומן22.50%שבמתכון הבייגלה של זושי יש 

  !!!שומן  %30 עומד בתקן שלנו של עדהבייגל  -כלומר 
 

 .אבל זה ממש לא, אני יודעת שזה נראה כאילו זה נורא מסובך
 .ולא מעבר לזה,  די ברמה של מכולת-המתמטיקה כאן היא באמת בסיסית 

עד שמגיעים למצב שבו ממבט במרכיבי , עם תרגול והתמדה זה הופך להיות קל יותר ויותר, כמו כל דבר
 .  שומן30%ם המתכון עומד או לא עומד בתקן שלנו של עד מתכון אפשר להעריך על סמך הניסיון א

 
למשל : מחשבים באופן הזה,  גרם של הטבלא התזונתית100-במקרה שהכמות במתכון קטנה יותר מה

מחלקים .  גרם שומנים0- קלוריות ו387 גרם סוכר יש 100-בטבלא התזונתית רואים שב.  גרם סוכר25
 , 25-את התוצאה מכפילים ב.  של מוצר1 מספר הקלוריות לגרם התוצאה היא. 100-הקלוריות ל' את מס

באופן הזה גם מחשבים כמה גרם של .  גרם של מוצר25-מכיוון שאנחנו רוצות לדעת כמה קלוריות יש ב
 .  גרם של מוצר25-שומנים יש ב

 
עד  ישנם מרכיבים שאחוזי השומן שלהם לכשעצמם אינם עומדים בתקן שלנו של תכוןאפשר לראות שבמ

 . אחוז השומן הכללי של המזון המוגמר משתנה, אבל כשמאחדים מספר מוצרי מזון.  שומן30%
 

או , גם באתר זה כדי למצוא ערכים תזונתיים של מזונות שאין לי את האריזה שלהם לעיתים אני נעזרת
אבל זה ,  זה אמנם באנגלית- mco.nutritiondata.www://http :שאין על האריזה שלהם טבלא תזונתית

 .האתר הכי מקיף והכי טוב שמצאתי ברשת עד היום
 . שבאתר מתכוני הרזיה שפויהמידות ומשקלים וערכים תזונתיים עוד מקור מעולה הוא עמוד

  
ויאפשר לכם להבין , אני מקווה שמאמר זה ייסע לכם לפזר מעט את הערפל סביב כל נושא הבישול השפוי

 . קצת יותר את כל הנושא של אחוזי השומן במזון
 

 .בהצלחה

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . דה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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  *שומן אחוזי חישוב - בייגל

   
 תכמו ןמזו תקלוריו םגרם שומני ןקלוריות משומ ן שומ%

  גרם400 קמח 1456 4 36 2.47
 ל" מ225  מועשר1%חלב  94.5 2.25 20.25 21.42
 ת כפו2 ר מועש1%חלב  12.6 0.3 2.7 21.42
 ת כפו2 םשמרים יבשי 70 2 18 25.71
  שלימה1 ביצה 76 5.12 46.08 60.63

  גרם25 סוכר 96.75 0 0 0
  גרם 50 חמאה 358.5 40.5 364.5 101.6

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . דה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות

מאפהלכל ה  2164.35 54.17 487.08 **%22.5   כ"סה
 כ "סה "  שלאת הערכיםמציבים  אלא - השומן של המתכון %כ "כדי למצוא את סה" שומן"%  את כל הסכומים שבטור לא מחברים **

 .התבשיל שבמתכוןהשומן של  % כדי לגלות את בנוסחא שלנו" כ קלוריות משומן"סה"-ו" קלוריות    
  

 


	22.5%**
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