
 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
 'א חלק –מתכון בטוח להשמנה 

 2003ר נובמב –סמדר פרגר : מאת

.אין כאן טעות בכותרת, לא, לא  
גם על , והמהדרין. היא לפסוח על ארוחת הבוקר, אחת השגיאות הנפוצות שאנחנו נוהגות לעשות

.ואפילו לא אוכלות דבר עד שעות הצהריים המאוד מאוחרות, ארוחת העשר או הצהריים המוקדמת  
 הוא מתכון -ועוד קצת משהו לאכול לפני שעות הצהריים , שאינו כולל ארוחת בוקר, אורח חיים שכזה

. טוח להשמנהב  

ארוחת ... ו(שמאופיין בשעות עירות ארוכות אל תוך הלילה , אולי בגלל אורח החיים המודרני שלנו
: או אולי בגלל שעות הבוקר הלחוצות בלהספיק מליון ואחת דברים כדי שלא לאחר; ) ערב מאוחרת

ואנחנו יכולות לקיים , יואולי שני אלה קשורים אחד בשנ', וכו, ס"להביא את הילדים לגן ולבי, לעבודה
ארוחת הבוקר מספספסת לה , בכל מקרה. הביצה או התרנגולת: דיון ארוך ומייגע לגבי מי קודם למה

.לעיתים קרובות מידי  
ואולי כדאי לקחת רגע כדי . שהרגלים גרועים אפשר להחליף רק בהרגלים טובים, כבר אמרו לפנינו

ולמה בכלל רצוי להחליף אותו במשהו , וחת הבוקרלהבין מה רע בכלל בהרגל זה של פסיחה על אר
  .אחר

או גליקוגן כפי שהוא נשמר (משתמשים בעיקר בגלוקוז , והמוח בפרט, המערכת הגופנית שלנו
מקורות מזון המספקים לנו גלוקוז הם . כולל שינה,  כל עבודה-כדי לאפשר לנו לבצע עבודה , )בגוף

ולכן , וממתקים, עמילנים דלי סיבים, ירקות ופירות, קטניות ,דגנים: כל מה שאנו קוראים לו פחמימות
 מהקלוריות היומיות 60%-ואכן ההמלצה היא שכ. אלה גם צריכים להיות עיקר המזון שאנחנו צורכות

. ברור שההעדפה צריכה להיות לכיוון מוצרי המזון הקרובים ביותר למצבם הטבעי. יגיעו מפחמימות
ידי טכנולוגיה מעשי - עם כמה שפחות התערבות של עיבוד המזון עלאלה שהגיעו לשולחננו, כלומר

 . ידי אדם
מאגרי הגליקוגן מתדלדלים במהירות התלויה בעצימות העבודה שאנחנו דורשות מהמערכת הגופנית 

הדורשת מהמערכת הגופנית שלה לבצע , מאגרי הגליקוגן של מדריכת מחול אירובי: לדוגמא. שלנו
תדלדלו במהירות גבוהה יותר ממי שהעבודה שלה עצימה פחות וכרוכה י, עבודה עצימה יותר
 ..).ומחשב(בישיבה מול שולחן 

בעוד שמאגרי , שבשרירים מספקים אנרגיה לפעילות היומיומית שלנו כ מאגרי הגליקוגן"בדר
 .הגליקוגן שבכבד מספקים אנרגיה לפעילות המוח

תלוי (ליקוגן שבגוף מתדלדלים עד מתרוקנים מאגרי הג, בזמן שאנחנו ישנות את שנת הלילה שלנו
    ).הארוחה האחרונה שלנו בערב הקודם מתי וממה הייתה מורכבת

, לקום מהמיטה:  מיד-לעבוד , לפעול, דורשות מהגוף שלנו לבצע  אנחנו, כשאנחנו קמות בבוקר
 . וזה רק עבור עצמנו-ב "וכיו, להתלבש, להתקלח, לצחצח שיניים

 
וכל זאת . דורשות מהגוף לבצע אפילו יותר הרבה עבודה, אלה מאיתנו שיש להם עוד למי לדאוג

נוכל לבצע את מה שאנחנו  שדואג שאנחנו, שלנו מבלי שעדיין דאגנו למלא את הצרכים של הגוף
    .צריכות

מנגנונים שונים בגופינו עובדים במקביל ודואגים לכך שגם אם מאגרי הגליקוגן מדולדלים או אפילו 
ושנוכל להמשיך ולבצע , המוח ימשיך לקבל את אספקת האנרגיה שלו כדי שימשיך לפעול, מרוקנים

 

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה 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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 לו יותר גליקוגן במאגרים הוא מעביר הוראה באופן כללי ניתן לומר שכאשר הגוף מבחין שאין. עבודה
-לו כל' אכפת'זה לאו דווקא בגלל ש. בגליקוגן: לפרק תאי שריר בכדי שיוכל להשתמש בתוצר הפירוק

זה פשוט בגלל העובדה שכדי שהמוח ימשיך לתפקד זהו , אם יש לנו כרגע כוח או לא) לגוף(כך 
כראוי כל קיומו של הגוף נתון בסכנה קיומית אם המוח לא יתפקד . שלו הוא זקוק החומר היחידי

כך שהמוח ימשיך לתפקד לאורך זמן רב גם בלי שנספק לו ' מתוכנתות'ולמזלנו אנחנו . מיידית
 !)אתן יודעות... בסוף. אבל גם זה לא בלי הגבלה. (גליקוגן

 
 ?אז איך כל זה גורם לנו להשמין

ככל שיש לנו בגוף יותר . ביותר של קלוריותרקמת השריר היא צרכנית רצינית , ראשית לכל, ובכן
כך גם נשרוף ונבזבז יותר קלוריות לאורך , יותר מסת שריר, יותר תאי שריר, רקמת שריר רזה ויפה

 . היום גם אם אנחנו לא עובדות בעבודה פיזית קשה
בעיקר בבוקר .  מדוע חשוב שנדאג לאספקת גליקוגן רציפה ועקבית לגוף שלנו1. זאת סיבה מס

 . אחרי צום הלילה שבו התדלדלו המאגרים
החלק הזה של המוח אחראי גם על מנגנוני . הסיבה שניה קשורה בחלק קדום של המוח האנושי שלנו

אבל מה שאנחנו עושות , אנחנו לא יכולות לשנות את טבעם של המנגנונים הללו. ההישרדות שלנו
משפיע עליהם ,  בגוף שלנו ומזינות אותווהאופן שבו אנחנו מטפלות, לאורך היום ובחיי היום יום
שישנה סכנה ' מחליטים'במידה והם . אם אנחנו בסכנה או לא' החליט'באופן כזה שגורם להם ל

 . הם יפעילו מנגנונים אחרים בגוף שימזערו את הסכנה שהגוף עומד בפניה, קיומית
 

על , או במילים אחרות. אחד המנגנונים בחלק זה של המוח אחראי על קביעת קצב חילוף החומרים
. המהירות שבה הגוף שלנו מנצל ומשתמש בקלוריות הנכנסות לגוף באמצעות המזון שאנחנו אוכלות

לטובת פעילות השרירים ) גליקוגן(מנגנון זה יקבע למשל האם הגוף ישתמש בכל הפחמימות 
כאנרגיה לא , במחסני החירום של הגוף: או יאחסן את חלקה או רובה ברקמת השומן, )והמוח(

 . מנוצלת
נכנס גם המנגנון הזה של , פעילות כשמערכות הגוף מתעוררות ממצב שינה למצב של, בכל בוקר

יקבע המנגנון הזה שאין , )גליקוגן=וכמובן גם פחמימות(קלוריות  אם נכנסו לגוף. המוח לפעילות
ואין צורך לחסוך , אפשר להניח לגוף לנצל ולהשתמש באנרגיה, המזון מצוי בשפע, סכנת הרעבה

. הגוף מסיק שאין סכנה קיומית לגוף. ולשמור אנרגיה לשעת חירום בצורת תאי שומן ברקמת השומן
  .מעביר פקודה לגוף לעבוד בקצב חילוף חומרים מהיר, כלומר

שישנה ' מסיק'המנגנון הזה , אם אין כניסת קלוריות בסמוך לזמן היקיצה בבוקר. וכמובן שגם להיפך
וצריך לחסוך באנרגיה לשעת חירום בצורת , יש למנוע מהגוף בזבוז, המזון לא זמין, סכנת הרעבה

מועברת פקודה , כלומר.  מכיוון שאין לדעת מתי יוסר איום סכנת ההרעבה-תאי שומן ברקמת השומן 
 .לגוף לעבוד בקצב חילוף חומרים נמוך

 
 .לחצו כאן, 'ב חלק – בטוח להשמנה מתכון :המאמר המשךל...

 

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

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה 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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