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 ' חלק ב–מתכון בטוח להשמנה 

 2003 דצמבר –סמדר פרגר : מאת
 

 :הארנו כמה נקודות, של מתכון בטוח להשמנה' אבחלק 
 .פסיחה על אכילת ארוחת בוקר גורמת לנו להשמין* 
 !?או אי אכילה בבוקר, אכילה מאוחרת בלילה? מה קודם למה* 
 .שנת הלילה היא זמן צום שבו מתדלדלים מאגרי הגליקוגן שבגוף *

 .מוח בפרטול, הגליקוגן הוא הדלק הזמין והמיידי הדרוש לגוף* 
 .המוח מעביר הוראה לפרק תאי שריר כדי לקבל גליקוגן, כשאין מספיק גליקוגן* 
 .ריות הגדולה ביותר שלנורקמת השריר היא משרפת הקלו *

 .בוקר נקבע קצב חילוף החומרים של הגוף לאותו יום כל* 
  .זמינותו של מזון כתגובה על העדר או, זאת* 
 

ברור לנו כעת שהמוח זקוק . צד מגיב הגוף שלנו על העדר ארוחת בוקרעכשיו ברור לנו הרבה יותר כי
גן הוא נתון בסכנה קיומית ולא מסוגל להמשיך שללא גליקו, כדי לתפקד) ולגליקוגן בלבד(לגליקוגן 
הגדולה ביותר ) הקלוריות( משרפת האנרגיה -ולכן יעביר פקודה לגוף לפרק את רקמת השריר : ולתפקד

אנחנו בעצם , שברגע שאנחנו דואגות לספק מזון לגוף בסמוך לזמן היקיצה בבוקר, םברור לנו ג. שלנו
מבטיחות , כלומר. יר את קצב חילוף החומרים שלנו לאותו יוםמעבירות פקודה חד משמעית לגופנו להגב

ויאגור כמה , שגופנו ינצל וישתמש באנרגיה ביעילות הרבה ביותר, לעצמנו שהמטבוליזם שלנו יהיה גבוה
  .זו שאנחנו מבקשות להקטין, כן, כן... שפחות מהאנרגיה הזו ברקמת השומן

 
 .ל אחד שבאמת חשוב להחליף אותו בהרגל אחרעכשיו ברור לנו גם הרבה יותר מדוע זהו הרג

אנחנו מחבלות במאמצים , כעת זה ברור ביותר שבכך שאנחנו פוסחות על ארוחת הבוקר שלנו, כלומר
 .ין רקמת השריר לרקמת השומן של גופנושלנו לשנות את היחס שב

אנחנו : וק את זההרי שעלינו לסייע לגופנו לעשות בדי, אם המטרה שלנו היא להקטין את רקמת השומן
אנחנו אוכלות אוכל . יומי כדי לשרוף כמה שיותר תאי שומן-מבצעות פעילות גופנית אירובית על בסיס יום
בלי עין (ו את השומן שהוא זקוק לו מתאי השומן הקיימים דל שומן כדי לאפשר לגוף שלנו לספק לעצמ

 !). יש מספיק... הרע
 

כדי להעביר לגוף ? למה. וג להכניס לפה משהו על הבוקרכל מה שעלינו עוד לעשות זה לדא, עכשיו
ושלא לאגור , לא לפרק תאי שריר, לעבוד בקצב חילוף חומרים מהיר, הוראה יום יומית בלתי חוזרת

 .מת השומןאנרגיה ברק
 

בלהתעלם מהצרכים .  שנים התאמנו בלא לאכול-...) או קצת יותר גדולה(כאן יכולה לצוץ בעיה קטנטונת 
כי חינכו אותנו ? למה. וביצירת נתק בין הגוף אלינו, בלדחות את סיפוק הרעב. מיים של גופנוהלגיטי

 .  נרזה יותר- פחות ושככל שנאכל, שהאוכל משמין אותנו, להאמין שהאוכל הוא מקור כל הרע
. להשמין: יודעות שלא לאכול על הבוקר אומר בעצם עכשיו אנחנו. היום אנחנו כבר יודעות טוב יותר

 .צימצום רקמת השומן: שאכילת משהו על הבוקר תתרום לנו בהשגת המטרה שלנו
 ? אז איך מתגברים על העובדה שאין לנו תאבון או חשק לאכול על הבוקר

 30%במסגרת עד , כמה שרוצים, עד ששבעים,  לאכול כשרעבים-להקשיב לגוף שלנו : הרי כתוב בספר
 ?שומן

 

 

  
  . 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



 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

עשיית דבר מה שהוא בניגוד לאינסטינקט  ושינוי הוא מטבעו, אנחנו מדברות כאן על עשיית שינוי
שאנחנו לא רגילות  אנחנו בעצם מדברות על עשיית דבר מה .לעשות או למה שאנחנו רגילות, הראשוני

 באיזה שהוא מקום זו הייתה החלטה -גם ההחלטה לצאת לצעידות כל יום הייתה עשיית שינוי . אליו
אבל עשינו את זה . או שבאמת התחשק לנו בזמנו, דבר מה שאנחנו לא ממש רוצות לעשות לעשות

יא דם אותנו להשגת גוף ברמכיוון שהבנו איך זה יק. מכיוון שהבנו את חשיבות העניין, למרות ואף על פי
היום אנחנו כבר ממש רוצות לצאת כל יום ולצעוד , ולהפתעתנו הרבה. חזק יותר ורזה יותר, יותר

 .כי זה כבר הפך להרגל...) ולפעול(
 

להתחיל . להתחיל בקטן. באותו אופן אנחנו יכולות להחליט לשנות גם את הענין הזה של ארוחת הבוקר
לא ממש  או כל דבר שהוא, או עם גבינה לבנה, או עם ריבה או דבש, שהלמשל מקפה ופרוסת קלי יב

שמספיק כדי להעביר לגוף  מאכל כלשהו. או קערת קורנפלקס או דייסה, ירק קטן, יוגורט, פרי": ארוחה"
אין צורך שגופנו יחסוך היום באנרגיה ויעמיס עוד , אין סכנת הרעבה היום, שלנו את המסר שהמזון זמין

, ושגופנו יכול היום לעבוד בקצב חילוף חומרים מהיר ,מנסות להיפטרתאי השומן שמהם אנחנו שומן על 
 .לשרוף ולבזבז כמה שיותר קלוריות

עד שנגיע למצב שבו אנחנו , אנחנו יכולות להעלות את הכמות של המזון שאנחנו צורכות בבוקר, בהמשך
 .אוכלות ארוחה של ממש

 
כך -הפה לא מצליח להיסגר אחר, ה על הבוקרהזה שכמכניסים משהו לפלגבי העניין , תשאלו אותי, ומה

 ?ואחנו אוכלות יותר מידי, כל היום
לנו " שהרשו"קלוריות .לזמן שבו כמות המזון. לתקופה ההיא שהיינו בדיאטה, כל זה היה נכון לפעם, ובכן

 הייתה נגמרת, ואכן. לההיום התאימה לילדה ולא לאישה בוגרת ופעי לאכול לאורך) או שהרשנו לעצמנו(
 .מהר מאוד

 
 .וזה מביא אותי לסיפור קטן שקרה ממש לא מזמן

עוברת כל יום , לוקחת את הרכבת כל יום למנהטן וחזרה, יורק-אני מתגוררת כיום בניו, כמו שאתן יודעות
 העוגיות והריחות שיכולים להוציא אישה רעבה או סתם שמנה, והדונטים, פוד-ליד כל חנויות הפסט

. 'אוזן'זה היה אחרי שכבר כמה ימים טובים התחשק לי נורא עוגית ...! מדעתה) גם אם שפויה( לשעבר
התאפקתי די . העוגיה הזו שעשויה מבצק דק דק עטופה בסוכר ושנראית כמו אוזן שכזו, אתן יודעות
לא ,  לי מהפהוהזכרון של הטעם לא יצא, הריח לא נעלם לי, אבל העוגיה לא יצאה לי מהראש, הרבה זמן
אמנם כבר . ולהתעלות על עצמי , פעמים ציחצחתי שיניים או החלטתי להתעלם מהצורך שלימשנה כמה

כי אין לי זמן לשבת בבית , זה שאני אוכלת כל בוקר ברכבת(אכלתי את הכריך של ארוחת הבוקר שלי 
ל ארוחת הביניים לא והתפוח ש,  כבר לא יכולתי להתרכז יותר בעבודה שלפני11אבל בשעה , )ולאכול

' אוזן'וקניתי לעצמי את עוגיית ה, 72לקחתי את עצמי למאפיה שפינת ברודווי ורחוב , לכן. ש קסם ליממ
גם מכינים אותה בגודל של , ושכאן באמריקה הגדולה, )שאין לי מושג כמה אחוזי שומן היא מכילה(הזו 

ואכלתי , ווי-הסאבעל הספסל שבגינה שליד  התיישבתי -..) דרך אגב, וככה גם קוראי לה(אוזן של פיל 
כולל (ומתענגת על כל ביס וכל פירור , לוקחת את הזמן שלי, להנאתי הרבה את כל העוגיה הענקית הזו

 ). אלה שנפלו לתוך השקית
 . זה היה נהדר. זה היה טעים. זה היה נפלא! ?מה אומר ומה אגיד

 .ואיננו עוד, הזה סופקהחשק לעוגיה , ומאז אני מסוגלת להתרכז ביום שלי
  .והחיים כרגיל, העולם ממשיך להסתובב על צירו... לא לוחצות לי המכנסיים בגלל זה, לא השמנתי

 
לאכול בהתאם לצרכים " רשות"בעולם שפוי הרבה יותר שבו יש לנו את ה. אנחנו חיות במישור אחר, היום

אנחנו , )דל בשומןוגם אם לפעמים לא ממש (, וכשאנחנו צורכות מזון עשיר ודל בשומנים. של הגוף שלנו
, כמה שאנחנו רוצות, מה שאנחנו רוצות מספיק כדי שנוכל לאכול. יכולות לאכול הרבה הרבה הרבה יותר

  ). השומן30%במסגרת (ומתי שאנחנו רוצות כדי להיות שבעות ומסופקות 

 

  
  . 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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, בריא יותרא רק יגרום לנו לאכול אל, לנו" מותר"לא יגרום לנו לאכול יותר ממה ש, זה שנאכל על הבוקר

  -שפוי יותר 
  !מרזה יותר: ולא להאמין

 

  
  . 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


