
 טבלת מזונות לפי אנרגטיקה וסנדרומים
 נס, אפרסמוןאנ לה בחום וצמאהק
 עי אניס, כבד תרנגולת, אייל, קינמוןזר בי קורכא
וז פקאן, אגוז מלך, אלפלפה, אצות, בננה, גבינה, דוחן, חזיר, חיטה, אג חלח מעיםמל

חלב כבשה, חלב פרה,  ליצ'י, מלח ים, טופו, שמן סויה, סרטן, צדפות, 
 ם, שעורה, תרדשושומ שמן

 ות ים, אפרסק, בזיליקום, נענע, פלפל לבן, שרימפסאצ זר רוחמפ
 בדבן, חיטהדו לק לחות חמהמס
 וזי פקאן / מלך, כליה, חיטה, לוז, שעועית ירוקה, תות שדהאג זק כליותמח
רז, סובין אורז, אפונה ירוקה, בטטה, ג'ינג'ר טרי ומיובש,  פורל, דוחן, או MBזק מח

 ז, סרדין קישוא אייל, דבש דבורים,  טולמ
ג ( דרותעש,ורנפלור, קמחק רעינים)ג ונה ירוקה, אצות ים, תירסאפ תןמש

פון, יש תיל הבמבוק,שבלול,, שKidחיידקן, ענפיף קינמון, שעועית 
סה,  ח  חמניות, מילון, ענבים, אבטיח, בצלצול ירוק, ברוקולי אלפלפה

    דין, רס סרפד, 
 , לפת, פלפל לבן, פפאיה, ענפיף קינמון, רוזמרין, אספרגוסתדלע יזעמי
 לבנון, דובדבן דג זרמפ
 פיף קינמוןענ וגגמפ
 ובדבן, שיפון, מיורןד פלפה, בצל ירוק, בטטה, סלרי, קולרבי, דלעת,אל יבשמי
ון מנקז לחות מז

 עודפת
 בוש בכל הרמות(י) 

, רקבן עוף שוםוק,  ניםג, ערמוד  ורה, תירס, אזוקי דלעת עש  -י כפיראפ
טריות כפתור חרדל , פיורן, מולורבי, מקרלק  Kidעועית ש, הריסי פנינג

פלפה,  לא ונג'י, קטריות לבנות, פיסלונים, לפת, חירוק צנון בצל ירוק
 ובדבן, שיפון,  ד בטטה, סלרי, דלעת,

ן שמן, חריף, המנע ממזון מלחלח סוכר,בננה, בסלי, חלב ומוצריו,  מזול ניעת חום ולחותמ
 בשר אדום.

 ומעט מסוגי המזון שכדאי לצרוך:
ה משערות התירס, נבטי תגריסי פנינה, מנטה, נענע, תירס ולשתות 

אלפלפה, ושעועית מאש )מונג(, סלרי, חסה, דלעת, מיורן, פלפל לבן, בצל 
 בתבלינים חריפים וקרירים, ובמזון מיבש, ירוק

 נונית )כיח חם(נון צ, צNuryס, אצות ים אג נה כיחמש
 וז מלךאגגוז פקאן, א מם ריאהמח
 נגומ רר ריאהמק
 בינה, חלב כבשה, מנדרינה, שקד, תפוח עץ, תרדג חלח ריאותמל
 צות אגרא הר ריאותמט
 צלצול ירוקב חיב ריאותמר
 ננס, אספרגוס,א גיע אשמר
 רימפסות אגר, בזיליקום, מנתה, סלרי, פלפל  לבן, אגוז קוקוס, שצא לק רוחמס
 טניםב זו קיבהמא
 ,טופו, סוכר לבן, עגבניהה, טטב יצר נוזליםמי

-ב ומוצריו, בשר חזיר כריש ביצים סרדינים אגרלח ספת של אפי כפירתו
 אגר אספרגוס, ניצני במבוק, שומשום שחור קרמבולה כרוב צדפות

יכות סרטנים חלב קוקוס מלפפון ברווז אווז עשב ים אצות ים קלפ כר
ל בשר אדום, ש ילה מופרזתכא זו זיתים סויה  תרד צנוברים שורש קוד

  סוכר, מלח מזונות עתירי מים
-ננה, דבש דבורים, זית, מלפפון, טופו, קרמבולה, שתיל הבמבוק, תותב גד רעליםנו

 שדה, מלח
 קר, סרדין, כליות, ענבים, סרטןב זק גידים ועצמותמח
 רוקוליב הר עיניםמט



 ןג לבנוד יז נוזליםמז
 יטה, כוסמת,ח געת לבהר
 גאן, אורז, מילון, מנתה, סלק, פטריות, קרמבולה,לונ גיעמר

 פת, אגוז מוסקט, פלפל לבן, ציפורן, שקדל סות צ'י מתמרדוי
 דפותצ Klep, Nuryצות ים א כך נוקשותמר
 טטהב יז עיכולמז

 ג לבנוןד פר תאבוןמש
 לי דפנהע ר בילדיםעו
 ט  חיטה, נבט מונג, שבלולבנ כאון ואלכוהוליזםדי

 ל אדום, פלפל ירוקפלפ לק סטג. מזוןמס
 ימון, חומץ גואיבה, פרי לא בשל )טנינים( מזון חמוץל ווץ אסטרג'נטימכ
 שלון מחזק צ'י מז

 הכליות
ועית עש, ח שיפוןמק, וחי אדמהפת, רסית, ריות שחורותטפ,  פרגוססא

Kid ,זול, דיםקש, מוניםרע, וזי פקאן, שומשום שחורגא, דבכ, ימפסרש ,
 ביםנע, ניותמח

ונה, אספרגוס, אצת נורי, בטטה, בצל, דלעת, חסה, חציל, כרוב, לפת, אפ זק דםמח
מלפפון, נבטי מונג, סלרי, סלק, עגבניה, פטריות, קולרבי, קישוא, שעועית 

 ירוקה, במבוק, תירס, תפו"א, תרד, צנון וצנונית
, ענבים אדומים, תפוח עץ אדום, מון אדום כהה, תמרים, שזיף אדוםרי

שדה, אבטיח, לונגן, פפאיה, פטל אדום, תאנה -אוכמניות, תותן, דובדב
יות, בטנים, ערמונים, שקדים, אגוז קוקוס, מקדמיה, חמנ, מיובשת

ורז א  רז אדום, אורז בראו שומשום מלא, צנוברים, אגוזים לסוגיהם 
 נע,ענ יסים, כוסמת, תירסלסוגיו, קוואקר, דוחן, תפוחי אדמה, בטטה, גר

עועית לסוגיה, אפונה, , שניות אדומות ושחורותקט, מנטהם, עפרן, מיורז
וז, בקר, סרדינים, חזיר, כבש, עוף, הודו, ביצה, חלקי או, עדשים, חומוס

פנים, שבלול, שרימפס, תמנון, דבש, מלטוז, סוכר חום, מולסה, סירופ 
 ב פרה, חמאהחל, אורז

 ן, צנונית, כרוב, לפת,  נויל, כרישה, לפת, סלק, בצל,  בצלצול ירוק, צחצ יחת סטג. של דםפת
 מונים, אניס,רע, ת שדה, ליצ'י, חלב קוקוס, דובדבן, לונגן, אפרסקתו
יליקום, ג'ינג'ר טרי ומיובש, עלי דפנה, זעפרן, זב, בין אורז, נבט חיטהוס

ם, פלפל כוסברה, אגוז מוסקט, פלפל לבן אדום ושחור,  רוזמרין, שו
, ימפסרש, , קוקוס )לא בחסר צ'י(יהן סומש, אנגלי, ציפורן, צ'ילי, קינמון

 ב אם, חמאהלח
וז מוסקט, עלי דפנה, גא, ונה ירוקה, קולורבי, לפת, סלק, צנון, צנוניתפא וסת צ'ימו

 טה, שקדנמ, פלפל שחור
מלפפון,  ונה, אספרגוס, בטטה, בצל, דלעת, חסה, חציל, כרוב, כרישה,אפ זק צ'ימח

פטריות, קולרבי, קישוא, שעועית ירוקה, ה, נבטי מונג, סלרי, סלק, עגבני
 לכ, במבוק, תירס, תפו"א, תרד, פיטריות שמפניון , צנונית וצנון, קולורבי

ניות, בטנים, ערמונים, שקדים, אגוז קוקוס, מקדמיה, מח, הפירות
ה, שעורה רז, דוחן, דורוא, שומשום מלא, צנוברים, אגוזים לסוגיהם

פרן, כוסברה, נענע, פלפל לבן ושחור, עז )גריסים( כוסמת, חיטה מלאה,
וז, בקר, וא, ועית לסוגיה,  חומוס, פול, עדשים, סויה, מונג, טופועש צ'ילי,

סרדינים, חזיר, כבש, עוף, הודו, ביצה, חלקי פנים, שבלול, שרימפס, 
 ב פרה, חמאהלח, ש, מלטוז, סוכר חום, מולסה, סירופ אורזבד תמנון,

ס, בזיליקום, בצל, בצלצול ירוק, גינג'ר טרי ומיובש, ניוז מוסקט, אאג ון מניע צ'ימז
כוסברה, רוזמרין, ליצ'י, לפת, קינמון, פלפל אדום, פלפל לבן, פלפל שחור, 

 צ'ילי, שום,
לב ת שדה, ליצ'י, חות, לצול ירוק, שומר, סלק, צנון צנונית, קולורביבצ יחת סטג. של צ'יפת

ג'ינגיר, עלי דפנה, זעפרן, ם, יליקוזב יס,נא, קוקוס, דובדבן, לונגן, אפרסק
כוסברה, מוסקט, פלפל לבן ושחור,  רוזמרין, שום, פלפל אנגלי, ציפורן, 



 צ'ילי
 נגאן, ליצ'י,אפרסק,לו שוא, בטטה, בצל, לפת, בצלצול ירוק, נבט חיטה,יק זק יאנגמח

ם, יליקום, ג'ינג'ר יבש וטרי, עלי דפנה,שובז רה, סובין אורז, אורז קונג'ידו
 טוזמל יל, שרימפס, כבד תרנגולת, כליית כבש,אי וברצנ רוזמרין, מוסקט,

מבולה, קר ועית ירוקה, נבטי מונג, עגבניה, נבטי חיטה, אצות יםשע זוק ייןחי

ית וע, ת, לוזזי פל לבן,פל חן, שעורה,דו אפרסמון, אבטיח, מילון, בננה,

Kidן,מח עצם, גידים, נוופו, דג סרדין, בקר, חזיר, צדפות, שבלול, תמ, ט
 גורט, גבינה, חלב כבשהיו ברווז, תמנון, ביצה

פלפה, אספרגוס, אצות ים, גזר, כרוב, סלק, תרדאגס, אפרסמון, אל חלחמל
אפרסק, בננה, זית, ליצ'י, מנדרינה, אננס, קיווי, מנגו, קרמבולה, תפוח 

 מןקאן, בוטנים, שומשום מלא, צנובר, שקד, שעץ,אגוז מלך, אגוז פ
 לי סויה, טופו,פו, חלמ, שומשום, אבוקדו,חיטה מלאה, דוחן, שעורה

ש, דב, צה, סרדין, חזיר, כבש, סרטן, צדפות, קלמרי, תמנון, ברווזבי
 ב פרה וכבשה, גבינהחל, מלטוז

 
 אותיר

 חמםמ לחלחמ קררמ יבשמי
ות ים, בצלצול אצ

לי, ירוק, סלק, ברוקו
דלעת, מיורן, צנונית, 

 קולורבי, שיפון

גס, אספרגוס, אפרסמון, אפרסק, א נגו, טופומ
רווז, זית, , בעץ, בטנים, דבש-תפוח

גבינה, חזיר, גזר, חלב כבשה, חלב 
פרה, מלטוז, מנדרינה, מקדמיה, טופו, 

 סוכר לבן, קרמבולה, שקד

 גוז פקאן, מלךא

 ול / לבלבטח
 זון מורידמ ון מעלהמז

פלפה, גזר, קישוא, תפוחי אדמה, פלפל ירוק, אל
 דלעת, שעועית ירוקה, בטטה, בצל, אורז, דורה,

ווז, סרדין, חזיר, א Kidעועית ש מן סויה,ש
כליות חזיר, כליות כבש, עוף, אייל, צדפות 
אויסטר, שרימפס, פורל, ביצת תרנגולת, 
חמאה, ג'ינג'ר )טרי ויבש( בזיליקום, עלה דפנה, 

רם, אגוז מוסקט, צ'ילי, ציפורן, כוסברה, מיו
איה, פשום, אננס, ענבים, קרמבולה, לונגאן, פ

ם, שקדים, אגוז ניחמניות, בוטנים, ערמו
קוקוס, מקדמיה דבש דבורים, סוכר לבן, 

 מאלטוז

 ן,פונה ירוקה, אצות ים, חציל,  מלפפוא
ריות שמפניון, דוחן,  שעורה )גריסי פנינה(, טפ

י סויה, חזיר, כליות חיטה מלאה, כוסמת,  פול
 חזיר, כבש, צדפות אויסטר, ענבים, ליצ'י מנגו, 

 עץ, תאנים, חלב קוקוס,-פוחת

 דכב
 רידמו להמע
טה, נענע, פלפל לבן, זעפרן, רוזמרין, מנ

קרמבולה, דובדבן שומשום מלא, צנוברים, 
וא, פלפל ירוק, שעועית ישברוקולי, כרישה, ק

עוף, דג לבנון, ירוקה, כרוב, קולורבי, לפת, כבד 
 כבד בקר,

גר, א –עפרן, ליצ'י, תפוח עץ, תות שדה, אצות ז
 כרישה, סלרי, פטריות שמפניון, שבלול, תמנון,

 
 ליותכ

 רידמו להמע
פרגוס, בטטה, פטריות שחורות, תירס, אס

ייל, ברווז, , אKidחי אדמה, שיפון, שעועית פות
פורל, חזיר, צדפות אויסטר, שרימפס, כבד 

ספרגוס, שעועית ירוקה, פטריות שמפניון, א
דוחן, חיטה. חזיר, כליות חזיר, צדפות אויסטר, 

 שבלול, תמנון, ענבים, תות שדה, מלח ים



, יוגורט, אגוזי פקאן, אגוזי מלך, זרעי תרנגולת
אניס, שומשום מלא, ערמונים, שקדים, לוז, 

 חמניות, ענבים, ציפורן.
 
 
 בל

 רידמו להמע
נבט חיטה, שיפון, גבינה, לצול ירוק, סלק, בצ

 חלב פרה, צ'ילי, דובדבן, לונגאן, 
בטי מונג, עגבניה חיטה מלאה, גבינה, חלב נ

 אבטיח, מילון,ן, אם, אפרסמו
 
 י גסעמ

 רידמו להמע
וברים, אגוז מוסקאט, כרוב, סלק, פטריות צנ
רות, תירס, בצלצול ירוק, תרד, סובין אורז, חוש

 דורה, בקר

אנים, מלח ים, אלפלפה, פרסמון, אפרסק, תא
חסה, חציל, מללפון פטריות שמפניון, סובין 

 חיטה, טופו, פולי סויה,
 
 עי דקמ

 רידמו לה מע
טריות שמפניון, תרד, טופו, חלב אם, מלח ים, פ ט חיטה, דורה, דג לבנון, מלטוז, נב

 מנדרינה
 
 יאותר

 רידמו להמע
נס, ענבים, קרמבולה, אגוזי מלך, אגוזי אנ

בוטנים, לוז, צנוברים, דבש מאלטוז,  פקאן,
אספרגוס, ברוקולי, בצל, בצלצול ירוק, גזר, 
כרישה, צנון צנונית, שום, אורז קונג'י, דורה, 

, דל לבנון, קןאווז, ביצת עוף, ברווז, דג חייד
שרימפס, גבינה חלב כבשה, חלב פרה, 
בזיליקום, ג'ינג'ר )טרי ויבש( עלה דפנה, 

מוסקט, צ'ילי, ציפורן, כוסברה, מיורם, אגוז 
 , נענע, פלפל לבן, פלפל שחור, זיתיםהשום, מנט

פרסמון, אפרסק, ענבים, תאנים, אספרגוס, א
שה, ריברוקולי, אצות ים נורי, אצות ים אגר, כ

נבטי מונג, צנון, צנונית, טופו, גבינה, חלב אם, 
 אגס, בננה

 
 יבהק

 רידמו להמע
, פטריות עי אניס, אפונה ירוקה, כרוב, סלקזר

שחורות, קישוא, שתיל במבוק, תירס צנון 
ז, צנונית, שום, תפוחי אדמה, אורז, סובין אור

דורה, קורנפלור, שמן סויה בשר בקר, דג טונה, 
סרדין, חזיר, כבש, כליות כבש, סרטן, עוף, 
גבינה, חלב כבשה, חלב פרה, חמאה, בזיליקום, 

ן, ג'ינג'ר )טרי ויבש( עלה דפנה, כוסברה, ציפור
 זית, בננה, פפאיה,

סה, , ח kelpמן שומשום, אלפלפה, אצות ים ש
שמפניון, צנון  ותחציל,  מלפפון, סלרי, פטרי

צנונית, דוחן, שעורה )גריסי פנינה(, סרדין, 
בינה, מלח , גClamחזיר, כליות חזיר, צדפות 

 ים, אבטיח, אגס, בננה, מילון, מנדרינה

 
 לפוחית שתןש

 רידמו להמע
 בטיחא יסעי אנזר
 



 ון יורדמז
 

 מונג-טיםבנ, רילס, קלס, בנייהגע, פל ירוקלפ, פיניוןמש -ריותטפ, במבוקה ילתש, דתר ,
, פרגוססא, אגר –ות אצ Kelp ות יםאצ, Noryות ים צא, הסח, ילצח, ישהרכ, פפוןלמ
  ון, צנוניתנ, צ פלפהלא

 נהנב, בדבןוד, נגאןול, יצ'יל, וןלמ, גונמ, דרינהנמ, ביםנע, ת שדהות, וח עץפת, ניםתא ,
 טיחבא, סגא, רסמוןפא, רסקפא

 ינהבג, ב אםלח, אהמח, גורטוי 
 פות דצ, לולס, שבימפרש, נוןמת  Oyster  פות צדCalm  ירזח, כליות –יר זח, טןסר 

 וזאו, בש , כ ליא, רקב, סרדין – גד Mutton 
 ועית שעKidney טופו –יה וס  פולים -יה וס 

 פרןעז Saffron 
 חןוד, טהיח, סובין –טה יח ,ורהשע 

 תן, זישמ –מסום וס, מוניםרע, ובריםנצ, חלב –וס קקו, דקש, 
 

 ון עולהמז
 תפל, ישהרכ, וברכ, עתלד, רזג, לצול ירוקצב, לצב, וקולירב, פרגוססא, ונה ירוקהאפ ,

 ון, צנוניתנצ, ועית ירוקהעש, שואיק, לרביוק, ריות שחורותטפ, קלס
 וח אדמהפת, רסית, אטהטב 

 מבולהר, קהפיאפ, ביםנע, נגאןול, בדבןוד, נסנא 
 קוס וק, אגוז –קוס וק, ובריםנצ, מוניםרע, מסום מלאוס, טניםוב, מלך –וזים גא, תיז– 

 אהמח, שמן –יה וס, דקש, חלב
 פרןעז, עלים –נה פד, ינג'ר טרי'ג, ינג'ר יבש'ג, יליקוםזב, זרעים –יס נא Saffron ,סברהכו ,

,  זמריור, 'ילי ציפורן, , צורשחלפל יפ, לפל לבןיפ, נעענ, סקאטומ ,טהנמ, ח יםלמ, 'ורםגמ
 םוש

 פון יש, נבט –טה יח, רהוד, דביק –רז וא, סובין –רז וא, רזואRye 

 בש , כ ליא, רקב, וזאוMutton  ,ש בכ, ווזרב, בדכ –ר בקLamb ,וף, כבד , עכליה –ש כב
 עוף

 סרדין - גד, לבנון – גד, טרוטה -גד,  טונה – גד, ידקןח – גד 
 ועית עשKidney 

 נגולתתרצת יב 
 לטוזאמ, כר לבןוס, ש דבוריםבד 

 פות דצ, ירזחOyster ,סימפשר 
 ינהבג, גורטוי,  ב כבשהלח, ב פרהלח 

 


