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רגע לקראת כניסת החג, חשוב שניקח פסק 
זמן ונחשוב על הארוחות שבדרך. 

מטרתנו היא לשמור על המשקל, 
אבל לא על חשבון הנאה מהחג. 
הנה כמה טיפים שיכולים לעזור לשלב בין 
תחושת חג-שמח לבין שמירה על אורח חיים 

נכון ומשקל תקין ובריא.
 הציבו יעד ריאלי.

 בתקופה שבה אין שיגרה יעד ריאלי הינו 
שמירה על המשקל. האמינו לי, בימים כאלה 

גם זה דורש השקעת אנרגיה.
 אל תהיו כבדים. 

תחליטו לפני שאתם מגיעים לארוחה שאתם 
 רוצים לסיים את הערב בתחושת קלילות 

ונינוחות ולא כבדות. חישבו מהם האתגרים 
במהלך הערב ומה יעזור לכם לצלוח אותם.

 תשמרו גם בקניות. 
למרות האווירה החגיגית, זכרו שמה שאתם 

 קונים, סופו שאתם אוכלים אותו ולכין 
הקפידו על המזון והמאכלים שאתם קונים, 
שימו לב לכמויות, בדקו את אריזות המזון, 

 הימנעו מקניית שתיה מתוקה ומאפים 
למינהם.

 איזה משמעות תהיה לכך 
שאעמוד בהחלטתי לשמור על 

המשקל?
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 אל תצומו שלא לצורך.
אל תצומו לקראת הארוחה. הרעב מקטין את 
יכולת הבחירה שלכם ואת היכולת לווסת את 

כמויות המזון. איכלו ארוחות מסודרות וקטנות 
במהלך היום והקפידו לאכול ארוחה קלה לפני 

הארוחה. זה יאפשר לכם להיות בעמדת בחירה 
בזמן הארוחה.

 בחרו על מה לוותר ועל מה לא לוותר. 
במהלך הארוחה – הסתכלו על השולחן ובחרו 

 את האוכל. מלאו את הצלחת פעם אחת. 
המתינו כ 10 דקות לפני שאתם לוקחים 

תוספת. נצלו את הזמן כדי לשוחח או לעזור 
למארחים. זכרו שמחר ארוחה נוספת! גם 
בשלב הקינוחים אפשר לומר "לא תודה".

 לא חבל. 
בסוף הארוחה, בדקו מה אתם חשים? אם 

אתם חשים קלילות ויודעים שעמדתם באתגר, 
כל הכבוד! טפחו לעצמכם על השכם ותזכירו 
לעצמכם שמחר יש יום נוסף וארוחה נוספת 
לתרגול. במידה ולא עמדתם ביעד שהצבתם 

לעצמכם, נסו לבדוק מהם הנקודות שיש לשפר 
ומחר, בארוחה הבאה נסו לשפר.

 אל תשכחו להנות!
נצלו את ימי החג הרבים לטיולים, הליכות 

ופעילות גופנית, והכי חשוב תיהנו!!!!

 מה הצליח לי בארוחה? 
 איך אשתפר לקראת 

הארוחה הבאה?


