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תוכן 



גלו שייק טעים חדש בכל יום
 תחילתה של חוברת זו במחשבה עליכם ועל המטרות שלכם. 

היא מיועדת להיות פינוק לבלוטות הטעם והגוף, כל שייק מספק את החומרים 
 המזינים שאתם צריכים בכל לגימה טעימה. 

רבים מהטעמים העשירים והמרקמים החלקים המוצגים כאן הם מתכוני שף.

דפדפו בין העמודים וגלו שייק ועוד שייק שטעמו נפלא ומענג כמו מראהו, ועדיין קל 
ופשוט להכנה. תהנו מהמתכונים והמשיכו לשמור על אורח חיים בריא ופעיל.
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סורבה 
מי ורדים
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ"ל מים

3 כפות מי ורדים
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל                   

הוראות הכנה
הוסיפו את המרכיבים לבלנדר וערבלו עד 
לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אתם 

יכולים לקשט את כוס ההגשה בעלי כותרת 
של ורדים.

הצעת הגשה: הוסיפו למים מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

2 ג׳ 7 ג׳  9 ג׳   105

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
7המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



מעדן קוקוס
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ"ל חלב דל שומן )1%(

1 כף פתיתי קוקוס
1/2 בננה

1 כפית קליפת תפוז מגורדת
1 כף שיבולת שועל/קוואקר ללא תוספות
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם שוקולד

הוראות הכנה
חתכו את הבננה וערבבו בבלנדר עם החלב. 
ודאו שהבננה מעוכה היטב. הוסיפו את יתר 

המרכיבים לבלנדר וערבלו עד לקבלת המרקם 
הרצוי. הגישו מיד. אפשר לקשט את כוס 

ההגשה באבקת פתיתי קוקוס.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

14 ג׳ 24 ג׳  33 ג׳   354

ערכים תזונתיים:

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
9המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.
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 קלסיקה 
של אבטיח גבינה



ערכים תזונתיים:

6 ג׳ 24 ג׳  21 ג׳   251

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
11המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.

מרכיבים )מנה 1(
250 מ"ל חלב דל שומן )1%(

1.5 כפות גבינה רזה
4-3 טיפות ליים

 1 חתיכות אבטיח בגודל אגרוף כף יד
4 עלי נענע טריים

2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 
משקה בטעם וניל

הוראות הכנה
הכניסו את כל המרכיבים לבלנדר וערבלו 

עד לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אתם 
יכולים לקשט את כוס ההגשה בעלי נענע 

טריים.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.
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מוקה קפה



ערכים תזונתיים:

9 ג׳ 21 ג׳  17 ג׳   237

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
13המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.

מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל משקה סויה ללא תוספת סוכר 

1 כף קפה נמס
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם שוקולד

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד.

הוסיפו לחלב סויה מספר כמה קוביות קרח 
וערבלו. לאחר ריסוק קוביות הקרח הוסיפו 

את כל יתר המרכיבים וערבלו עד לקבלת 
המרקם הרצוי.



הפתעת אגוזי לוז
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מרכיבים )מנה 1(
200 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1 כוס תה של תה ירוק קר
5 אגוזי לוז

8 תותים
 2 כפות אבקת שיבולת שועל בטעם תפוח 
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם שוקולד

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בגרגרי יער.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

11 ג׳ 49 ג׳  22 ג׳   381

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
15המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



מעדן הפתעה
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

2 כפות גבינת עיזים 5% שומן
6 עלי תרד טריים

1 כף צנוברים
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. 

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

11 ג׳ 21 ג׳  25 ג׳   300

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
17המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.
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ן ג׳ינג׳ר מרענ



ערכים תזונתיים:

16.5 ג׳ 39 ג׳   12.5 ג׳   310

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
19המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.

מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל מיץ פירות )מעורב(

6 אגוזי לוז
3 עלי תרד טריים

קמצוץ ג׳ינג׳ר טרי מגורד
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בעלי נענע טריים.

הצעת הגשה: הוסיפו למיץ הפירות מספר 
כמה קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק 

קוביות הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים 
וערבלו עד לקבלת המרקם הרצוי.



מעדן יוגורט
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מרכיבים )מנה 1(
200 מ״ל מים

150 מל. יוגורט 0%
1 כף שיבולת שועל

1 כפית קליפת תפוז מגורדת
1 כפית צימוקים

2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 
משקה בטעם שוקולד

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בטבעות קליפת תפוז.

הצעת הגשה: הוסיפו מספר כמה קוביות 
קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות הקרח 
הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו עד 

לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

8 ג׳ 30 ג׳  17 ג׳   225

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
21המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



קומפוט דובדבנים
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל קומפוט דובדבנים 

12 בוטנים ללא קליפה
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל

מרכיבים לקומפוט דובדבנים
1 קערה של דובדבנים )טריים או קפואים(

הכנת הקומפוט
הרתיחה קערה אחת של דובדבנים ב-1 ליטר 

מים וקררו.

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בשברי בוטנים.

הצעת הגשה: הוסיפו לקומפוט דובדבנים 
מספר כמה קוביות קרח וערבלו. לאחר 
ריסוק קוביות הקרח הוסיפו את כל יתר 

המרכיבים וערבלו עד לקבלת המרקם 
הרצוי.

ערכים תזונתיים:

8 ג׳ 22 ג׳  14 ג׳   229

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
23המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



מעדן ירוק
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1 קיווי בינוני )קלוף(
2 חתיכות אננס

4 עלי תרד טריים
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל

הוראות הכנה
חתכו את הקיווי ואת האננס. הוסיפו את כל 

המרכיבים לבלנדר וערבבו עד לקבלת המרקם 
הרצוי. הגישו מיד. 

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

7 ג׳ 20 ג׳  46 ג׳   354

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
25המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



 שייק 
תפוח, לימון, ג׳ינג׳ר
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1/2 תפוח
4 כפות מיץ לימון

1 כף ג’ינג’ר )מגורד(
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל

הוראות הכנה
חתכו את התפוח לקוביות. הוסיפו את כל 

המרכיבים לבלנדר וערבבו עד לקבלת המרקם 
הרצוי. הגישו מיד. 

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

7 ג׳ 45 ג׳  19 ג׳   338

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
27המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



שייק עוגת גזר

28



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1 גזר מאודה בינוני )מאודה וחתוך(
1 כף גבינה 5%

8 צימוקים
1 אגוז מלך שלם
1/2 כפית קינמון

1 כפית פתיתי קוקוס
 2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה 

להכנת משקה בטעם וניל

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בקינמון.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

12 ג׳ 32 ג׳  23 ג׳   340

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
29המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



30

מקפא שרבט



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל מיץ פרי )שרבט(

8 – 10 תותי עץ / פטל
8 שקדים לא קלויים

1/2 כפית קינמון
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל 

מרכיבים להכנת שרבט

8 שזיפים מיובשים
חופן צימוקים

הוראות הכנה השרבט

מרתיחים את השזיפים והצימוקים ב-1 ליטר 
מים ומקררים.

הוראות הכנה:
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בקינמון.

הצעת הגשה: הוסיפו לשרבט מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.

15 ג׳ 19 ג׳  16 ג׳   348

31



סלסלת פירות

32



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1/8 תפוח
1/8 אגס

1/4 פרוסת אננס
1 משמש

1 כף מלון
1 אגוז מלך שלם
1/2 כפית קינמון

2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 
משקה בטעם וניל

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בקינמון.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

9 ג׳ 34 ג׳  19 ג׳   310

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
33המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



תפוז חמאת בוטנים

34



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1 כף חמאת בוטנים
1 כפית קליפת תפוז מגורדת

3 טיפות ליים
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם שוקולד 

הוראות הכנה
הכניסו את כל המרכיבים לבלנדר וערבלו 

עד לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אתם 
יכולים לקשט את כוס ההגשה ברצועות 

קליפת תפוז.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

13 ג׳ 26 ג׳  22 ג׳   310

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
35המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



36

אהבה אדומה



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

3 דובדבנים )טריים או קפואים(
3 אוכמניות )טריות או קפואות(

3 פטל )טריים או קפואים(
1/4 פרוסה מלון )כחצי מגודל אגרוף כף היד(

4 עלי נענע טריים
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל 

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בעלי נענע טריים.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

7 ג׳ 37 ג׳  19 ג׳   229

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
37המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



שייק פאי תפוחים

38



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1 תפוח ירוק קטן )מקולף(
1 כפית קינמון

1 כפית פתיתי קוקוס
2 ציפורן

2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 
משקה בטעם וניל 

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בקינמון.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

7 ג׳ 36 ג׳  19 ג׳   308

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
39המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



מעדן אגוזי לוז

40



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1 כף אבוקדו
5 אגוזי לוז

2 כפות בטטה מבושלת או חצי גזר מגורד
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם שוקולד

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. 

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

10 ג׳ 31 ג׳  19 ג׳   312

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
41המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



מעדן תפוח ירוק

42



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל מים מינרלים )קרים(

1/4 תפוח ירוק
1 כף מלפפון מגורד )1/4 מלפפון מגורד(

4 טיפות מיץ ליים
6 עלי נענע טריים

2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 
משקה בטעם וניל

הוראות הכנה
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בעלי נענע טריים.

הצעת הגשה: הוסיפו למים מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.

2 ג׳ 13 ג׳  10 ג׳   120
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44

שייק שקדים אפרסק



ערכים תזונתיים:

9 ג׳ 35 ג׳  20 ג׳   319

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
45המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.

מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב שקדים

1 אפרסק קטן
1/4 כפית תמצית שקדים

כמה חתיכות ג’ינג’ר
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל 

הוראות הכנה:
חתכו את האפרסק. הוסיפו את כל המרכיבים 

לבלנדר וערבבו עד לקבלת המרקם הרצוי. 
הגישו מיד. אפשר לקשט את כוס ההגשה 

בעלי נענע טריים.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.



שייק קטיפה אדומה

46



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

4 תותים
1/2 סלק אדום )לא מומלח(

2 כפות גבינה 5%
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל 

הוראות הכנה:
לחתוך את הסלק והתותים. הוסיפו את כל 

המרכיבים לבלנדר וערבבו עד לקבלת המרקם 
הרצוי. הגישו מיד. אפשר לקשט את כוס 

ההגשה בפרוסות תות.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

9 ג׳ 28 ג׳  26 ג׳   316

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
47המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



שייק עוגת גבינה דובדבנים

48



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

10-9 דובדבנים )קפואים(
80 גרם מי גבינה רזה

1/2 פרוסה מלון )כחצי מגודל אגרוף כף היד(
4 עלי נענע טריים

2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 
משקה בטעם וניל

הוראות הכנה:
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בעלי נענע טריים.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

7 ג׳ 32 ג׳  30 ג׳   329

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
49המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



שייק צ׳אי ארומטי
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1 בננה קטנה
1/2 כף צ’אי )קינמון, ציפורן, פלפל לבן, הל(
1/2 כפית משקה צמחים נמס של הרבלייף 

בטעם קלאסי
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל 

הוראות הכנה:
חתכו את הבננה. הוסיפו את כל המרכיבים 
לבלנדר וערבבו עד לקבלת המרקם הרצוי. 

הגישו מיד. 

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

8 ג׳ 39 ג׳  20 ג׳   320

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
51המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



מעדן פיסטוק גבינה
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

2 כפות גבינת שמנת רזה
2 כפות פיסטוקים טחונים

2 כפות מלפפון מגורד )1/2 מלפפון, מגורד(
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם שוקולד 

הוראות הכנה:
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. 

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

19 ג׳ 26 ג׳  22 ג׳   357

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
53המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



רימון נענע
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מרכיבים )מנה 1(
200 מ״ל חלב דל שומן )1%(

100 מ״ל מיץ רימונים
4 עלי נענע טריים

2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 
משקה בטעם שוקולד 

הוראות הכנה:
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בעלי נענע טריים.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב ולמיץ רימונים 
מספר כמה קוביות קרח וערבלו. לאחר 
ריסוק קוביות הקרח הוסיפו את כל יתר 

המרכיבים וערבלו עד לקבלת המרקם 
הרצוי.

ערכים תזונתיים:

5 ג׳ 33 ג׳  14 ג׳   236

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
55המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



שייק קיווי תות
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

4 תותים )קפואים(
1 קיווי )בשל(

1/2 תפוז בינוני
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל 

הוראות הכנה:
חתכו את התפוז לחתיכות גדולות. חתכו את 

הקיווי. הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר 
וערבבו עד לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. 
אפשר לקשט את כוס ההגשה בפרוסות קיווי.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

7 ג׳ 54 ג׳  20 ג׳   351

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
57המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



תה תפוח קינמון
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מרכיבים )מנה 1(
200 מ״ל חלב דל שומן )1%(

1 כוס תה תפוח )חלוט ומקורר(
2 כפות אבקת שיבולת שועל בטעם תפוח

1/2 כפית קינמון
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם שוקולד 

הוראות הכנה:
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בקינמון.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

3 ג׳ 15 ג׳  20 ג׳   209

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
59המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



הצמד המושלם
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מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

4 תותים
2 כפות גזרים מגורדים

1 כף שקדים קצוצים
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם שוקולד 

הוראות הכנה:
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. הגישו מיד. אפשר 
לקשט את כוס ההגשה בשקדים מרוסקים.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

19 ג׳ 32 ג׳  23 ג׳   386

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
61המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



62

קומפוט תפוחים 
עם מולסה



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל קומפוט תפוחים

2 כפיות מולסה
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל 

 מרכיבים לקומפוט תפוחים: 
2 תפוחים מתוקים

הכנת קומפוט תפוחים 
הרתיחו 2 תפוחים מתוקים חתוכים לקוביות 

בליטר אחד של מים וקררו.

הוראות הכנה:
הוסיפו את כל המרכיבים לבלנדר וערבבו עד 

לקבלת המרקם הרצוי. 

הצעת הגשה: הוסיפו לקומפוט התפוחים 
מספר כמה קוביות קרח וערבלו. לאחר 
ריסוק קוביות הקרח הוסיפו את כל יתר 

המרכיבים וערבלו עד לקבלת המרקם 
הרצוי.

ערכים תזונתיים:

4 ג׳ 56 ג׳  11 ג׳   316

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
63המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



64

שייק בננה דלעת



מרכיבים )מנה 1(
250 מ״ל חלב דל שומן )1%(

100 גרם דלעת )מבושלת(
1 בננה קטנה

1 כפית קינמון
2 כפות )26 גרם( תערובת אבקה להכנת 

משקה בטעם וניל 

הוראות הכנה:
חתכו את הבננה. הוסיפו את כל המרכיבים 
לבלנדר וערבבו עד לקבלת המרקם הרצוי. 
הגישו מיד. אפשר לקשט את כוס ההגשה 

בקינמון.

הצעת הגשה: הוסיפו לחלב מספר כמה 
קוביות קרח וערבלו. לאחר ריסוק קוביות 

הקרח הוסיפו את כל יתר המרכיבים וערבלו 
עד לקבלת המרקם הרצוי.

ערכים תזונתיים:

6 ג׳ 41 ג׳  20 ג׳   322

כאשר משתמשים בשייקים מתערובת אבקה להכנת משקה כתחליף ארוחה למטרות בקרת משקל 
או ניהול משקל, יש לקרוא היטב את ההוראות של גבי תווית המוצר. 

*הערכים התזונתיים המוצגים כאן מבוססים על שילוב המרכיבים בתערובת אבקה להכנת משקה 
65המשווקת באיחוד האירופי. ערכים אלה עשויים להשתנות באזורים אחרים.



המתכונים שלי
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המתכונים שלי
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website: http://herbalife.co.il/

good nutrition: http://www.goodnutrition.co.il

facebook: https://www.facebook.com/herbalife.israel

instagram: https://www.instagram.com/herbalife.il
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