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שתיית מיצי פירות, ירקות, אגוזים, עשבים ועוד יכולים להועיל לתחזוקה של מערכות 
הגוף, לחיזוק המערכת החיסונית, לתחזוקה טובה של השרירים ולמניעת מחלות. 

המיצים מאפשרים לגוף ספיגה טובה של פיטוכימיקלים, ויטמינים ומינרלים, החיוניים 
לבריאות ולאורח חיים פעיל . למעשה, מכונת מיצים טובה הינה מוצר הכרחי במטבח 

הבריא. 

• אספקה טבעית של ויטמינים מינרלים - במיצים נלכדים אנזימים, פיטוכומיקלים, ויטמינים 
  ומינרלים, הניספגים בגופנו תוך כ-15 דקות בלבד.

• איזון חומציות טבעי - מיצים טריים מורידים את רמת PH של הגוף וכך מאפשרים תפקוד תקין 
  של מערכת החיסון ומסייעים לחילוף חומרים יעיל בגוף.

• חיזוק הכבד ומערכת הדם - כשאנו שותים מיצי ירקות ופירות טריים, אנו מקבלים  את כוח החיים  
  הירוק שקיים בכל הצמחים באשר הם. כוח החיים הטבעי ומעורר החיוניות אובד בתהליך העיבוד  

  והאחסון של הפירות והירקות.

• האטת תהליכי הזדקנות - צמחי מאכל ומרפא, פירות וירקות הם עשירים בנוגדי חמצון, המנטרלים 
  את הרדיקלים החופשיים שעלולים לגרום לנזק בתאי הגוף, להזדקנות, ולעלייה בסיכון ללקות 

  במחלות. 

• הגברת המרץ והחיות - הכלורופיל, המצוי בצמחים בלבד, הוא חומר בעל מבנה ייחודי המעצים את  
  יכולתו של הגוף לייצר המוגלובין, מה שמגדיל את כמות החמצן המגיעה לתאים.

מומלץ לשתות את המיצים וסמוך ככול האפשר לסחיטת המיץ.

עקרונות הרכבת שילובי מיצים, ומתכונים המחולקים לשימושים השונים:
מומלץ כי מרכיבי המיץ שלכם יהוו שילוב של טעם וצורך בריאותי.

יש לזכור כי פירות יכולים להכיל כמויות סוכר גבוהות, ולכן, לסוכרתיים כדאי לצרוך אותם בכמות יומית 
נמוכה. במיצים עם אחוז "עליים" גבוה ,מומלץ לצרף מים בזמן הסחיטה. הויטמינים והכלורופילים 

מסיסים במים, ואגב כך גם הטעם המריר מתעדן...בהמשך תמצאו "בנק" ערכים של חומרי גלם 
שונים. רוצים לנסות מיץ מסוים אך חסר/לא אהוב עליכם אחד הרכיבים? דפדפו לבנק חומרי הגלם 

ומיצאו את החלופה המתאימה לכם.
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אנטיביוטיקה טבעית
מיץ עשיר בחומרים אנטיביוטיים, שיסייעו למערכת החיסון. 

מתאים למצוננים ולחולים. הפלפל לא מומלץ לסובלים מכיב קיבה או מבעיות של לחץ דם גבוה!!!

• 2 גבעולי סלרי שטופים
• 2 גזרים שטופים היטב / או 1 סלק

• 1 שן שום
• 1 תפוח-עץ שטוף וחתוך לקוביות

• 1 פיסת שורש זנגביל באורך 1 ס"מ
• ½ לימון קלוף

• פלפל חריף טרי לפי הטעם )מומלץ להתחיל מרבע פלפל חריף, 
  ולהמשיך משם עד לחריפות הטעימה לכם(.

סיגרו את פתח המזיגה לקבלת ערבוב מושלם בזמן הסחיטה. סחטו במסחטת מיץ את הסלרי, 
הגזרים, השום, התפוח, הזנגביל והלימון. ערבבו הכול יחד ומזגו לכוס.

מיצים לחיזוק מערכת החיסון
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הכן עצמך לחורף  
מיץ מצוין לטיפול בהצטננות, שפעת וחיזוק המערכת החיסונית.

• 4 כוסות עלי תרד
• ראש כרוב קטן/ קייל

• 2 תפוזים
• 1 מלפפון

שטפו את כל הירקות. 
קלפו וגלענו את התפוזים ככול האפשר. 

סגרו את פתח המזיגה לעירבוב מושלם וסחטו את כל הרכיבים. 
מיזגו ושתו מיד.
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ניקוי כללי 
של מעי הגס, כליות, הכבד והשלפוחית

• 4  גזרים
• 1/2 סלק אדום

• חופן עלי פטרוזיליה
• 1 מלפפון

• 1/2  תפוח עץ
• 1 ס"מ שורש ג'ינג'ר טרי 

סיגרו את פתח המזיגה לקבלת ערבוב מושלם בזמן הסחיטה.
סחטו במסחטת מיץ את כל הרכיבים. ערבבו הכול יחד ומזגו לכוס.

מיצים לחיזוק מערכת העיכול והשתן
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ירוק ומרגיע
משמש ל – חומר בניין לכדוריות אדומות, ניקוי כליות, שיפור תפקוד כיס המרה והכבד, 

מניעת עצירות והפרעות עיכול.

• 6 גבעולי אספרגוס
• 2 גזרים בגודל בינוני

• 1 צנונית קטנה
• חופן עלי תרד
• 2 גבעולי סלרי

• 3 עלי  כרוב
• בצל ירוק קטן

סיגרו את פתח המזיגה לקבלת ערבוב מושלם בזמן הסחיטה.
סחטו יחד את כל הירקות. ערבבו ומזגו לכוס.

מיץ עלי אזוב )זעתר(
עלי הזעתר ידועים כמחטא מעיים חזק וכמאלחש, 

וכך מתאים לריפוי בעיות מעיים, וחיזוק בזמן קלקול 
קיבה ו"כתחזוקה שוטפת".

• 2 תפוחי עץ ירוקים
• צרור גבעולי זעתר טרי

בריא טבעי
מסייע לסובלים מאולקוס בבטן

• 1 קיווי מקולף 
• 1/4 מילון

• 1 בננה בשלה
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מיצים לחיזוק מערכת העצבים

שתיית מיץ עגבניות מסייעת בשיפור תפקוד הלב, הפעלת מערכת העיכול ועידוד 
מערכת העצבים )לכן טובה במיוחד לאנשים שסובלים מחרדה, לחץ, נדודי שינה ועייפות(. 

מיץ גספצ'ו

• 5 עגבניות בינוניות ואדומות מאוד
• 2 מלפפונים בינוניים וקשים

• 2 מקלות סלרי
• רבע בצל סגול

• רבע שומר-אופציונאלי

סיגרו את פתח המזיגה לקבלת ערבוב מושלם בזמן הסחיטה.
סחטו במסחטת מיץ את הירקות . 

ערבבו הכול יחד ומזגו לכוס.
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מיצים משפרי אנרגיה

מיץ ירוק בסיסי

• 1 זר פטרוזיליה 
• 1 חופן עלי תרד

• 1 תפוח עץ קלוף חתוך ברגע הסחיטה
• 1 כוס פרחי ברוקולי

• 1/2 לימון סחוט

המיץ הזה עשיר מאד בויטמין C ,בברזל 
וסידן, וויטמינים ומינרלים נוספים. 

מתאים לסובלים מחסר ברזל ומחולשה.

מיץ אנרגטי עשיר בויטמינים

• אגס קצוץ
• תפוח קצוץ

• 2 כוסות עלי תרד
• 1/2ראש כרוב

• כ-10 גבעולי סלרי 
• מלפפון פרוס

 
סיגרו את פתח המזיגה לקבלת ערבוב מושלם בזמן הסחיטה.

סחטו במסחטת מיץ את הירקות . ערבבו הכול יחד ומזגו לכוס.

כל הירקות ה"עליים" )כרוב, חסה, עשבי תיבול, עשבי מרפא, קייל, מנגולד ועוד( מכילים 
כמויות גדולות של כלורופילים. הכלורופיל מסייע בקשירת ההמוגלובין ובכך משפר את 
נשיאת החמצן לכול הגוף ולתחושת רעננות . יש לציין כי לעליים נטייה למרירות, שלבו 

אותם עם פירות לטעמכם או גזר לאיזון הטעמים!
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מיצים "מעניינים"

משהו מעקצץ ואסיאתי

• 3 פלחי מלון בינוני – קלופים
• 1 תפוח עץ סמיט ירוק חמוץ

• זר קטן של נענע
• קמצוץ אבקת וואסאבי

• מיץ מרבע לימון קטן

מניחים כוס עם קרח תחת פתח המזיגה. סוחטים את הפירות ומוסיפים תוך כדי הפעולה את אבקת 
הוואסאבי. למי שרוצה להדגיש מתיקות ניתן להמיר את התפוח מזן סמיט בתפוח מזן פינק ליידי.
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PASSION
• 4 תאנים

• 1 מנגו
• חצי כוס פירות יער

• חבילת עלי גת או עלי לואיזה
• קמצוץ פלפל שחור גרוס

 
סגרו את פתח המזיגה לקבלת ערבוב מושלם בזמן הסחיטה. סוחטים את הפירות ומוסיפים 

תוך כדי הפעולה את אבקת הפלפל השחור.

עונג טרופי

• מנגו קלוף ומגולען
• 1/2 ק"ג אננס ) כמובן שטרי הכי טוב – אך גם משימורים זה בסדר(

• 3 קיווי- קלופים
• חופן עלי לואיזה/שורש למון גראס/חופן נענע – אחד מהם לבחירתכם

• סיגרו את פתח המזיגה לקבלת ערבוב מושלם בזמן הסחיטה.

סחטו במסחטה את הפירות. ניתן למזוג לכוס מלאה קרח או למהול מעט במים קרים. מזגו ושתו.
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מתכונים למסחטת סורבה

למסחטה שלכם מסננת נוספת להכנת סורבה!
המסננת יוצרת מירקם חלק של סורבה. היא מיועדת לשימוש עם פירות וירקות קפואים,

שעוברים תהליך של הפשרה חלקית ) 5-20 דקות בהתאם לפרי ולעומק ההקפאה( ואז עיבוד במכונה.
עובדה זו פותחת לפניכם אפשרויות של ניצול פירות שעברו משלב הבשלות הכייפית למאכל לשלב 

ה"רך מידי אך עדיין לא מקולקל". בעבר , אלה היו הפירות שפגשנו בקומפוט של סבתא... היום – 
אפשר להקפיא פירות שונים, להפשיר רגע, וליהנות מסורבה טרי בשילוב המועדף עליכם.

למי שמתיקות הפרי אינה מספקת מומלץ להוסיף אבקת סוכר בזמן העיבוד.

יש לזכור לסגור את פתח יציאת החומרים היבשים בעזרת פקק הסיליקון הכתום שבתחתית 
בית מיכל העיבוד.

סורבה "פונצ' בננה"

• 3 בננות בשלות 
• 300 גר' תותים בשלים

• אבקת סוכר לפי הטעם

הקפיאו בננות ותותים שהגיע לשלב ה"רך מידי לאכילה כייפית"...
הפשירו אותם כ 10 דקות לפני העיבוד במכונה. סיגרו את פתח יציאת החומר היבש שבתחתית מיכל 

־העיבוד. סיגרו את פתח המזיגה לערבוב מושלם של רכיבי הסורבה. עבדו לסירוגין את הבננות והתו
תים, והמשיכו בערבול דקה נוספת לפני פתיחת פתח המזיגה. במידה והסורבה נוזלי מידי, הקפיאו 

בכלים אישיים למספר דקות . )לכמות של 2 מנות סורבה(
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”גרניטה" של מלון, מלפפון, ונענע
גם במתכון זה אתם יכולים לשנות את רכיבי המנה לפי טעמכם –תוך שמירה על עיקרון ההשרייה.

מתכון ל 4 מנות גרניטה:
• 300 גר' קוביות מלון

• 100 מל' וודקה / ג'ין איכותיים ) או כל אלכוהול אהוב עליכם(
• 2 מלפפונים

• חופן עלי נענע קצוצים דק

משרים, בכלי עם תחתית שטוחה את קוביות הפרי בג'ין, למשך לילה במקרר. מידי פעם הופכים 
את קוביות הפרי ליצירת ספיגה מושלמת לתוך הפרי. מסננים את הנוזל ושומרים במקרר עד 

לזמן הכנת המשקה. את קוביות הפרי מקפיאים למשך מספר שעות.
מנקים, פורסים, ומקפיאים גם את קוביות המלפפון.

מפשירים את המלון והמלפפון למשך 10 דקות. מוציאים מהמקרר את הנוזלים ששמרנו מהשריית 
המלון. קוצצים את עלי הנענע ממש בסמוך לתחילת העיבוד )למניעת השחרתם(. 

יש לזכור לסגור את פתח יציאת החומרים היבשים בעזרת פקק הסיליקון הכתום שבתחתית בית 
מיכל העיבוד.

סוגרים את פתח המזיגה ליצירת ערבוב מושלם. מעבדים במכונה, לסירוגין, קוביות מלון, 
מלפפונים, ונענע.

מצרפים את הנוזלים של השריית המלון בזמן הערבוב. למי שאוהב מתיקות גבוהה ממתיקות הפרי 
מומלץ להוסיף כף אבקת סוכר בשלב הזה.  פותחים את פתח המזיגה, ומוזגים ישירות לכוסות הגשה.
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ערכים תזונתיים עיקריים של חומרי גלם

גזר
A, B, C, D, E, K :ויטמינים

מינרלים: סידן, ברזל, מגנזיום, מנגן, אשלגן

־מיץ גזר כנראה נחשב למיץ הירקות הטוב ביותר. הוא עשיר בוויטמינים, מינרלים ונוגדי חימצון נוספים שי
כולים לסייע לטפל כמעט בכל בעיה שניתן להעלות על הדעת. שתיית מיץ גזר באופן קבוע יכולה לעכב את 
תהליך ההזדקנות, למנוע התפתחות סרטן, לסייע לתהליך העיכול, לנקות את הגוף, לתת לו אנרגיה, לחזק 
את מערכת החיסון, ולטפל בבעיות עיניים עדינות )כמו קטרקט(, אנמיה, בעיות עור )אקנה( ובעיות עיכול 
)כמו כיבים(. מיץ גזר משתלב טוב עם מיצים אחרים ואפשר לשתות ממנו כמעט ללא הגבלה )מעל מינון 

מסוים עשוי לגרום לעור להצהיב(. רק בזהירות. מיץ גזר ידוע כמשפר תיאבון.

סלק
A, B, C, E :ויטמינים

מינרלים: סידן, ברזל, מגנזיום, מנגן, אשלגן

מיץ סלק הוכיח את עצמו לאורך השנים כאחד ממיצי הירקות הבריאים ביותר. הוא מעודד יצור כדוריות 
דם אדומות, מסייע בהקלה על תופעות גיל המעבר לנשים, הוא ניקוי מצוין לכבד, לכליות, כיס המרה וכלי 

הדם. הוא מעודד את פעילות בלוטות הלימפה, עשיר בסידן ולכן מחזק את העצמות, משפר תפקוד מערכת 
העיכול, משפר את הזיכרון ומרגיע את מערכת העצבים. בגלל שמיץ סלק נחשב למיץ מאוד עוצמתי, כדאי 

לשתות ממנו בכמויות קטנות ותמיד בשילוב עם מיצים אחרים )כמו גזר, תפוח, מלפפון, סלרי(. בנוסף, בגלל 
ריכוז יחסית גבוה של סוכר טבעי, לא מומלץ לסוכרתיים.

כרוב
A, B, E :ויטמינים

מינרלים: סידן, ברזל, מגנזיום, אשלגן

מיץ כרוב מאט את הקצב בו הגוף הופך פחמימות לשומנים. התכונה הזאת הופכת אותו לכוכב במאבק מפני 
עודף משקל. אבל זאת לא התכונה היחידה של מיץ כרוב. מיץ כרוב נחשב אחד המיצים הטובים ביותר, כיוון 

שהוא מאזן את חילוף החומרים בבלוטות הלימפה, משפר את תפקוד מערכת העיכול ומנקה אותה, יכול 
לטפל בבעיות נשימה כמו אסטמה או התקררות,  תורם להפחתת יתר לחץ דם, ויכול לעזור גם במקרים של 

הזעת יתר ודלקת מפרקים. גם מיץ כרוב מומלץ לשתות עם מיצים אחרים, כמו גזר, סלרי, מלפפון.
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עגבניות
A, B, C, E :ויטמינים

מינרלים: ברזל, אשלגן

עגבניות מקבלות הרבה מהחומרים שלהם כתוצאה מהחשיפה הממושכת לקרניים המחממות של השמש, 
ולכן נחשבות למזינות במיוחד. כוס אחת של מיץ עגבניות מכילה מחצית מהכמות היומית המומלצת של 

ויטמין C. חוץ מלחזק את מערכת החיסון, שתיית מיץ עגבניות יכולה לשפר את תפקוד הלב, להפעיל את 
מערכת העיכול, ולעודד את מערכת העצבים )לכן טובה במיוחד לאנשים שסובלים מחרדה, לחץ, נדודי 
שינה ועייפות(. שתיה קבועה של המיץ מנקה את הגוף מבפנים ולכן יכולה לעזור לטפל בבעיות עור כמו 

־אקנה, ובזכות היכולת שלו לעודד הפרשת חומצת שתן מהגוף, מיץ עגבניות נחשב טוב מאוד לאנשים שסו
בלים מדלקת מפרקים.

מלפפון
A, C :ויטמינים

מינרלים: סידן, ברזל, מגנזיום, אשלגן

־מיץ מלפפון נחשב בעיקר למיץ משתן ומנקה, אבל גם יש לו כמה תכונות אחרות טובות: הוא מאזן את עבו
דת הלב, רמות גבוהות של אשלגן הופכות אותו יעיל במיוחד באיזון יתר לחץ דם, ושילוב האלמנטים השונים 
־במיץ משחק תפקיד חשוב בשמירה על בריאות השיער, הציפורניים ואפילו השיניים. מיץ מלפפון טוב למער

כת העצבים, לתפקוד המוח )זיכרון( וההשפעה שלו רק מתעצמת בשילוב עם מיצים אחרים.  

פטרוזיליה
A, C :ויטמינים

מינרלים: סידן, ברזל, מגנזיום, אשלגן

מיץ פטרוזיליה נחשב למשתן חזק מאוד, ולכן יכול לעזור בטיפול בשלפוחית השתן, או באבנים 
בכליות או בכיס המרה. מעבר לכך, פטרוזיליה נחשבת לעשב מאוד עוצמתי בעל איכויות מרפאות רבות. 

היא מעוררת ומגבירה את רמות האנרגיה, משפרת תפקוד מערכת הנשימה, מנקה את כלי הדם ולכן 
גם את תפקוד הלב, יכולה להקל על מיגרנות, לסייע להפחית יתר לחץ דם, ולעזור במקרה של אנמיה, 

או דלקות מפרקים.  בנוסף, פטרוזיליה מאזנת את תפקוד בלוטת יותרת הכליה )הורמוני סטרס( 
ובלוטת התריס )הורמונים וחילוף חומרים( ויכולה לסייע לרענן את הנשימה ואת ריח הגוף. בגלל שהיא אחד 

המיצים החזקים, לא מומלץ לשתות בכמויות גדולות )לא יותר מכף ביום של מיץ טרי( ותמיד 
בשילוב עם מיצים אחרים. 
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שירות עם אחריות.
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