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בין אם אנו חיים בשביל לאכול או אוכלים בשביל לחיות, 
המזון הינו חלק משמעותי בחיינו, בפן הבריאותי אך גם 

ברמה החברתית והרגשית. לתזונה יש ככל הנראה 
השפעה על שיעור הופעת מחלות מעי דלקתיות והיא 
מהווה אחד הגורמים המשפיעים על עוצמת הדלקת. 

חוברת זו, אשר נולדה מתוך רצון ליצור תצוגה ויזואלית 
ואינפורמטיבית למטופלינו במרכז הרפואי תל אביב, 

מאגדת בתוכה הסברים לגבי קבוצות מזון אשר עשויות 
להיות קשורות בהפחתת הדלקת בקרב החולים במחלות 

מעי דלקתיות. לצד כל קבוצת מזונות, הובא גם מתכון 
פשוט וטעים. 

יש לשים לב, כי חלק גדול מן המאכלים והמזונות מכילים 
סיבים, ועל כן מטופלים הסובלים מהמחלה על שם קרוהן, 

או מטופלים לאחר ניתוח, צריכים להתייעץ קודם לכן עם 
הרופא המטפל האם ההמלצות המובאות בחוברת 

מתאימות למצבם הבריאותי ואינן כרוכות בסיכון של 
החמרת המצב או חסימת מעי. 

החוברת נכתבה וצולמה בשיתוף פעולה בין דר' ניצן 
מהרשק, מנהל היחידה למחלות מעי דלקתיות, התזונאית- 

דר' נעמי פליס מהמרכז הרפואי תל אביב והצלם אבישי 
פינקלשטיין. 

לבריאות ובתאבון,

דר' ניצן מהרשק
מנהל היחידה למחלות מעי דלקתיות

המכון למחלות דרכי העיכול והכבד
המרכז הרפואי תל אביב
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או חפשו אותנו בפייסבוק.

שיהיה בתיאבון ולבריאות!
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03

 B משפחת הקטניות מהוות מקור חשוב לחלבון צמחי, ויטמינים מקבוצת
ומינרלים. צריכתם קשורה בהפחתת סיכון למגוון תחלואות כרוניות, 

כאשר השפעותיהם הפיזיולוגיות משתנות בהתאם לתכולת הפחמימות, 
הסיבים, העמילן, החלבון ורכיבים נוספים. 

השריה, הנבטה ובישול של הקטניות מקלים על תהליכי העיכול  
ומנגישים את הספיגה במעי. העדשים, במיוחד עדשים אדומות, 

מתבשלות בקלות אף ללא השריה, נסבלות יחסית ליתר הקטניות גם 
במצבי דלקת קלה-בינונית במערכת העיכול, ומעשירות בטעם ובערך 

תזונתי מגוון מנות בהן הן משתלבות. קטניות מסוג סויה ועדשים עשירות 
במיוחד בחלבון ומכילות בעיקר פחמימות עמידות לעיכול, המהוות מצע 

פרה-ביוטי להעשרת הרכב חיידקי המעי. 
הסויה ייחודית בכך שהיא מכילה חלבון מלא (מכילה את כל חומצות 
האמינו החיוניות), ורכיבים פעילים מקדמי בריאות נוספים וביניהם 

האיזופלבונים, אשר יעילים בהפחתת לחץ דם, איזון שומני הדם והפחתת 
הסיכון לתחלואת לב, דלדול מסת עצם, תסמיני גיל המעבר בנשים ועוד. 

מן הסויה מיוצרים מגוון מוצרים וביניהם הטופו שהינו מקור חלבון 
איכותי, דל סיבים וקל לעיכול. 

קטניות הינן חלק חשוב בדיאטה הים תיכונית, אך יש לצרוך אותן 
בהתאמה אישית של דיאטנית כאשר יש חשד להיצרות במערכת העיכול.

קטניות
סויה ועדשים אדומות



חומרים:
4 גבעולי בצל ירוק קצוצים

200 גרם תרד טרי ללא הגבעולים 
1 כוס עדשים כתומות מושרות לילה ומבושלות היטב

1 ביצה
2 כפות קמח תפוחי אדמה

מלח 
1 כפית כמון 
קורט כורכום

1 שן שום כתושה (למי שמתאים)
שמן לטיגון

להגשה:
פלחי לימון / יוגורט 

אופן ההכנה:
מחממים שמן במחבת ומטגנים בצל עד הזהבה. מוסיפים 
תרד ושום ומטגנים דקה-שתיים עד שעלי התרד עטופים 

בשמן ומאודים קלות. מעבירים לקערת מערבל מזון. 
מוסיפים אליהם את העדשים, הביצה, קמח תפוחי 
האדמה, והתבלינים ומערבלים. מקררים חצי שעה 

להתייצבות.
מחממים שמן במחבת בעלת ציפוי מונע הידבקות. יוצרים 

מהתערובת קציצות ארוכות ודחוסות בעזרת 2 כפות או 
בידיים רטובות. מטגנים במחזורים 3-2 דקות מכל צד עד 

להשחמה. מוציאים לנייר סופג.
מגישים חם או בטמפרטורת החדר עם יוגורט או פלחי 

לימון.

קציצות עדשים אדומות ותרד 
(בהתאם ליכולת אישית וביעוץ דיאטנית במידת הצורך)
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מקור חשוב לחלבון מלא המומלץ לצורכי שימור משקל, מסת שריר וחלבון 
בדם. בביצה רכיבים נוגדי דלקת, שאינם נמצאים במקורות חלבון אחר מן 

החי כלל. 
יתרונן של הביצים על מקורות אחרים של חלבון מלא (בעיקר בשר, עוף, 

דגים ומוצרי חלב) הוא בכך שהן דלות יחסית בשומן רווי ושומן טרנס 
ומכילות כמויות קטנות יחסית של גופרית- כל הללו קשורים בפעילות 

דלקתית. 
ביצים משתלבות בכל תפריט, מעבר לצריכתן בצורתן הגולמית, הן 
משתלבות בקלות גם במאפים, רטבים, פשטידות ועוד. בשל נפחן 

המצומצם, הן אמצעי קל ונוח להעשרת התפריט גם כאשר ישנה מגבלה 
כמותית להזנה. ביצים הינן חלק מכל הדיאטות המומלצות לחולי מחלות 

מעי דלקתיות.

ביצים
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חומרים:
4 ביצים טריות עד כמה שניתן

חבילת עלי תרד טריים ללא הגבעולים (ניתן גם להשתמש 
בעלה הירוק של המנגולד או בוק צ'וי, ללא הגבעול)

2-3 כפות שמן זית
2 כפות מיץ לימון

מלח ופלפל שחור לפי הטעם
4 כפות יוגורט איכותי 5% שומן

אופן ההכנה:
תרד מאודה בשמן זית - מחממים מעט את השמן במחבת 

ומכניסים פנימה את עלי התרד. מנערים ומקפיצים (או 
הופכים ומערבבים בזהירות) במשך 4-5 דקות. כשהעלים 

מתרככים מפזרים מעט פלפל שחור ומיץ לימון.

ביצים עלומות - מרתיחים מים בסיר גדול וכשהם רותחים 
(מבעבעים העדינות), פותחים את הביצים אחת אחת 

ומחליקים אותן בזהירות לתוך המים הרותחים.
בעזרת כף "עוזרים" לחלבון לא להתפזר לכל עבר.

אחרי 4 דקות מוציאים בעזרת כף מחוררת. מנערים 
מעודפי מים ומניחים בצד.

אופן ההגשה: 
מסדרים על צלחת ערימה של עלי תרד מאודים, מניחים 

מעל כף יוגורט וביצה עלומה, זורים מעליה מלח. מגישים 
חם.

06ביצה עלומה על תרד בשמן זית



עלים ירוקים קשורים בהפחתת סיכון למגוון תחלואות כרוניות כולל 
מחלות לב, סוכרת מסוג 2, יתר לחץ דם ואף סרטן המעי הגס.

חסה, רוקט, תרד, מנגולד, נבטים ועשבי תיבול הינם בעלי תכולה גבוהה 
של נוגדי חמצון ודלקת וביניהם הכלורופיל, והניטראט האנאורגני. עלים 
ירוקים הם המקור הצמחי העיקרי לוויטמין K, הנדרש לתהליכי הרבצת 
סידן ברקמת העצם ולקרישיות הדם. הפעילות נוגדת החמצון והדלקת 

של ירקות עליים ירוקים אינה אובדת בבישול ואף יכולה להתגבר. 
לעומת ירקות אחרים, בעלים ירוקים ישנה כמות קטנה יחסית של סיבים 
תזונתיים ולכן הם נסבלים על ידי מרבית החולים במחלות מעי דלקתיות. 

הם ניתנים לצריכה בצורתם הטריה, המבושלת, או הסחוטה, בהתאם 
ליכולת העיכול.

עלים ירוקים הינם חלק מכל הדיאטות המומלצות לחולים במחלות מעי 
דלקתיות, אך מומלץ לצרוך אותם רק לאחר יעוץ עם דיאטנית, בפרט 

בחולים הסובלים מהיצרות במערכת העיכול. 

ירקות עליים ירוקים 
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חומרים:
2 כוסות אורז בסמטי/עגול

3-4 כפות שמן קנולה
3 כוסות מים רותחים

3-4 כפות שמן זית
מלח פי הטעם

כפית מלח, פלפל שחור לפי הטעם
0.5 כפית כורכום

מהירקות מטה לפי היכולת האישית וביעוץ דיאטנית 
במידת הצורך:

• צרור עלי כוסברה
• צרור עלי שמיר

• חצי חבילה של עלי תרד ללא הגבעול

אופן ההכנה:
מטגנים את האורז בשמן קנולה תוך כדי ערבוב, עד 

שמלבין.
מוסיפים את המים ואת התבלינים, מערבבים וכשהסיר 
רותח מנמיכים את החום למינימום ומכסים עם מכסה 

לבישול של כ- 15 דקות נוספות. 

במעבד מזון טוחנים את העלים הירוקים יחד, מוסיפים 
אותם ל 5 דקות בישול אחרונות.

מסירים את המכסה, מוסיפים את שמן הזית ומערבבים. 
מכבים את האש ומשאירים עם מכסה סגור לעוד כ-10 

דקות. טועמים ומשפרים את התבלון לפי הצורך.

08אורז ירוק מאוד



 B1, B3, ויטמין)  B דגנים הינם מקור צמחי חשוב לוויטמינים מקבוצת
B6, B9), אשר להם תכונות נוגדות דלקת, ולפחמימות המהוות את מקור 

האנרגיה העיקרי בתזונת האדם ואשר נמצאות גם בשורשים, קטניות, 
ירקות ובפירות.

הדגן הנפוץ ביותר בתזונה המערבית הינו החיטה המתורבתת, המכילה 
כמות גדולה במיוחד של גלוטן (אחד מחלבוני החיטה) וחומרים מסוג 
מעכבי-טריפסין אשר מצויים בריכוז גבוה גם בשיפון ושעורה. בבעלי 

חיים נמצא כי צריכת מזונות אלו קשורה בעידוד תהליכי דלקת במערכת 
העיכול. 

אורז, תירס, וחיטת אמרנט, אשר אינם מכילים את מעכבי הטריפסין, הם 
דגנים המהווים אלטרנטיבה לחיטה המתורבתת. אורז הינו הדגן העיקרי 

הנצרך במגוון תרבויות מדינות במזרח הרחוק, אפריקה ואמריקה 
הדרומית. בעולם המערבי, אורז מאפשר מגוון פתרונות המוצעים כחלופה 
לצריכת חיטה (קמח אורז, פסטה או אטריות אורז, דפי אורז, פצפוצי אורז 

ועוד). דגנים בעלי תכולה מתונה של מעכבי-טריפסין הם הכוסמת, דחן 
וטף, ואף יותר מכך- הקינואה ושיבולת השועל.

דגנים אלטרנטיביים הינם חלק מכל הדיאטות המומלצות לחולים במחלות 
מעי דלקתיות, מלבד דיאטות דלות פחמימות (דפ"מ או פליאו). 

צריכת דגנים מלאים דורשת יעוץ דיאטנית בחולים במחלות מעי דלקתיות 
לגבי מקור לסיבים התזונתיים הניתנים לשילוב במינונים ומרקמים שונים 
בהתאם לרמת המחלה ואופייה, ובפרט כאשר ישנו חשד להיצרות במעי.

דגנים מגוונים
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חומרים:
0.5 ק"ג קמח טף

1 כפית סוכר
קורט מלח

0.25 כוס שמן קנולה
כוס מים

2 כפות ממרח פסטו ביתי
תוספות אפשריות לפי היכולת האישית: פלפל או עגבניות 

קלויות (עם או ללא קליפה), פרחי ברוקולי מאודים, 
פרוסות קישואים קלויים, פלחי בטטה קלויים ועוד

אופן ההכנה:
להכנת הבצק- שמים בקערה כוס קמח וכוס מים, ולשים 

היטב עד שמתקבלת תערובת אחידה. מכסים במגבת, 
ומניחים במקום חמים למשך 24 שעות עד שהעיסה 

תוססת, מופיעות בועות ומתקבל ריח מעט חמצמץ.

לאחר שמתקבלת המחמצת, מוסיפים לקערה את הקמח 
שנותר, יוצקים פנימה מים בהדרגה, חצי מכמות השמן 

ומלח ולשים בעדינות עד לקבלת בצק במרקם אחיד.
מניחים להתפחה במקום חמים במשך כ-12 שעות. הבצק 

אמור להכפיל את נפחו ולהיות אוורירי וריחני.

לאחר ההתפחה, משטחים את הבצק בתבנית אפייה.
מושחים את הבצק במעט שמן זית, מורחים מעל את 

הפסטו ומעליו תוספות לפי הטעם.

אופים מכניסים לתנור שחומם ל-220 מעלות צלזיוס, 
ואופים במשך כ-20 דקות עד לקבלת גוון זהוב.   

10פוקצ'ה מחמצת מקמח טף



מבין הפחמימות המורכבות בתזונת האדם, העמילן העמיד יציב בפני 
תהליכי העיכול במעי הדק, ומהווה מקור אנרגיה מצוין לחיידקי המעי 
הגס הפרוביוטיים. חיידקים אלו צורכים את העמילן בתהליכי תסיסה 

ובמהלך התססתו,  מייצרים חומצות שומן קצרות שרשרת, וביניהן 
בוטיראט. בוטיראט היא מקור האנרגיה העיקרי של תאי האפיתל במעי 
הגס, ובעלת תכונות הממתנות את פעילות הדלקת ואת חדירות המעי. 

מקורות תזונתיים לעמילן עמיד, שהינם דלים יחסית בסיבים ולכן נסבלים 
על ידי מרבית החולים במחלות החולים הדלקתיות כוללים תפוחי אדמה, 

פסטה, אורז, קמח תירס, מאפי כוסמין ועוד. 
מומלץ לצנן את המזונות הללו לאחר הבישול שכן פעולה זו מעלה בהם 

את רמת העמילן העמיד.  
עמילן עמיד הינו חלק מכל הדיאטות המומלצות לחולים במחלות מעי 

דלקתיות פרט לדיאטות דלות פחמימות (דפ"מ או פליאו).
בשל תכולת סיבים גבוהה בדגנים מלאים המכילים עמילן עמיד, יש צורך 
בהתאמה אישית שלהם לתפריט על ידי תזונאית, בפרט בחולים הסובלים 

מהיצריות במערכת העיכול.

עמילן עמיד
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חומרים:
500 גרם תפו"א

1 כף מלח גס
500 גרם דלעת ערמונים

1/2 1 כוסות קמח כוסמין
3 חלמוני ביצה

2 כפות גבינת פרמזן – למי שמתאים

אופן ההכנה:
מניחים את תפוחי האדמה על תבנית מרופדת במלח גס 

ואופים בתנור כשעה בחום 220 מעלות. מקלפים ומניחים 
בצד.

גם את הדלועים אופים בתנור כשעה, מוציאים ומרוקנים 
את תוכן הדלועים בעזרת כף. מועכים את תפוחי האדמה 

והדלועים בעזרת טוחן פירה בעודם חמים, מוסיפים קמח, 
ביצים ופרמזן.

לשים עד לקבלת בצק חלק, מהבצק יוצרים נקניקים 
ארוכים ובעזרת סכין חותכים כל נקניק לניוקי קטנים.
במקביל מרתיחים מים בסיר עמוק, וכשהם רותחים 

מוסיפים את הניוקי לבישול. הם מוכנים כשהם צפים. 
מסננים.

גיוון :
עבור ניוקי בטטה – ניתן להחליף את מחצית תפוחי 

האדמה בבטטה צעירה קלופה היטב.

ניוקי דלעת 
להשלים עם כל רוטב שמתאים
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מזונות מותססים הינם חלק בלתי נפרד ממגוון דפוסי תזונה מסורתיים – 
ירקות ופירות, דגנים, קטניות ומוצרי חלב. 

התססה מאפשרת שימור מזון לאורך זמן, מתבלת ומגוונת את התפריט. 
מזונות מותססים הינם מקור תזונתי חשוב לחיידקים ופטריות המעשירים 

את המיקרוביום האנושי. תהליך ההתססה של המזון משנה את רמת 
החומציות שלו ומעודד שגשוג ויציבות של זני חיידקים אשר נמצאו 

כמועילים לבריאות וקשורים בהפחתת תהליכי דלקת. השילוב של 
פרוביוטיקה (חיידקים ופטריות) ופרה-ביוטיקה (סיבים תזונתיים 

המעודדים שגשוג של חיידקים מועילים) נקרא סימביוטיקה. צריכת מגוון 
רחב יותר של מוצרים סימביוטיים ככל הנראה קשורה בסיכוי נמוך יותר 

לפתח דלקת במעי. 
מזונות מותססים כגון ירקות מוחמצים (מלפפון, כרוב או כרוב סיני, 

עגבניות, גזר, קולורבי ועוד), מוצרי חלב מותססים (כגון יוגורט או קפיר) 
או ממרחים מותססים (כגון מיסו) הינם חלק מהדיאטה המאקרוביוטית, 

ומדפוסי תזונה מסורתיים ברחבי העולם.

מזונות מותססים
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חומרים:
מלפפונים

שן שום
זר קטן של גבעולי שמיר

לימון
תמיסת מלח

מים 
צנצנת מעוקרת

אופן ההכנה:
דוחסים מלפפונים שטופים לתוך צנצנת (עדיף לא 

מלפפונים צעירים וקטנים), מוסיפים תיבול רצוי (שן שום, 
שמיר, לימון ועוד). יוצרים תמיסת מלח 6% - על כל 100 

מ"ל מים מוסיפים 6 גרם מלח, מוזגים את התמיסה על 
המלפפונים עד שמכוסים לחלוטין.

סוגרים את הצנצנת ומניחים בצד לשבוע ימים.
בשלושת הימים הראשונים יווצר לחץ בשל הפרשת פחמן 
דו חמצני - מומלץ לפתוח את הצנצנת ולשחרר את הלחץ 

פעמיים ביום בימים אלו.

14מלפפונים כבושים במלח



שמן זית הינו ממקורות השומן הבולטים בתזונה הים תיכונית. 
שמן הזית עשיר בתרכובות נוגדות חמצון בשם פוליפנולים, המקנים לו 

יתרונות בריאותיים רבים ובעיקרם הפחתת הסיכון לתחלואת לב, סוכרת 
מסוג 2, השמנה ודלקת. 

שמן זית עשיר ברכיבים צמחיים הנקראים פיטוסטרולים ופיטוסטנולים 
(תרכובות דמויות כולסטרול) אשר הראו השפעה נוגדת דלקת במעי הגס 

בחיות מעבדה. בנוסף, אלו מעודדים את הספיגה של ויטמינים מסיסי 
שומן – E,D,A,K, בעלי תכונות נוגדות חמצון חזקות.

הדיאטה הים תיכונית אשר עתירה בשמן זית, אגוזים וזרעים קשורה 
בסיכון נמוך יותר למגוון מחלות דלקתיות כולל מחלות מעי דלקתיות. 

לשמנים שונים טמפרטורת רתיחה שונה (נקודת עישון). חימום שמן 
מעבר לנקודה זו גורם לשינוי במבנה חומצות השומן שבו ולפגיעה 
בתכונותיו. מכאן, שמן זית שנחשב בעל טמפרטורת רתיחה נמוכה 

יחסית, אינו מומלץ לטיגון או בישול בטמפרטורות גבוהות ולאורך זמן. 
לעומתו, שמן הקנולה עמיד יותר לחימום והוא מומלץ יותר למטרות אלו.

שמן זית
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חומרים:
4 פלפלים אדומים, צהובים או כתומים,

   פרוסים לרצועות עבות
3 גזרים קלופים ופרוסים לאורכם

100 גרם שקדים ללא קליפה או 3 כפות ממרח שקדים
1 ראש שום 

מלח לפי הטעם
כף מיץ לימון

0.5 כוס שמן זית

אופן ההכנה:
קולים את הפלפל, הגזר והשום בתנור על חום גבוה עד 

שמתרככים. מקלפים את הפלפל ואת השום, מכניסים את 
כל הרכיבים לבלנדר וטוחנים עד קבלת מרקם רך.

ניתן להשתמש כממרח על לחם, כרוטב לפסטה או פיצה 
במקום רוטב עגבניות.

ממרח/רוטב פלפלים קלויים
על בסיס שמן זית 
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לחומצות שומן מסוג אומגה 3 השפעות נוגדות דלקת, צריכתן נקשרה 
להפחתת שומני הדם והפחתת הסיכון למגוון תחלואות כרוניות וביניהן 
ככל הנראה גם קוליטיס. התזונה המערבית דלה מאוד בחומצות שומן 

מסוג אומגה 3 ועשירה באומגה 6, בשומנים רוויים ובשומנים מסוג 
טראנס, אשר להם תכונות מעודדות דלקת. 

ישנם שלושה סוגים של אומגה 3: האלפא-לינולנית (ALA) שמצויה 
במזונות שונים מהצומח, וה- DHA  -EPA, המצויות באצות ולכן גם בדגי 

ים הניזונים מהן (בעיקר בדגים שמנים החיים במי ים קרים עמוקים). 
ברבים ממקורות השומן והאומגה 3, ישנן גם חומצות שומן מסוג אומגה 

6, אשר מפריעות לגוף לנצל את האומגה 3 ולכן עדיף לצרוך מקורות 
תזונתיים עם יחס גבוה של אומגה 3 לאומגה 6 (הרבה אומגה 3 ומעט 

אומגה 6), כגון, אגוזי מקדמיה, מלך, זרעי פשתן וזרעי צ'יה. כמו כן, 
דגים שמנים כגון סלמון, טונה ומקרל ודגים ישראלים כמו בורי ופורל 

עשירים בחומצות שומן אומגה 3, מהווים מקור טוב לחלבון איכותי וקל 
לעיכול ברוב המקרים. אגוזים וזרעים הינם חלק מהתזונה הים תיכונית 
ויכולים להשתלב למעשה בכל אחת מהדיאטות המוצעות לחולי מחלות 

מעי דלקתיות. במצבי דלקת מתונה ניתן לשלב זרעים אלו ואגוזים טחונים 
או כממרח חלק בתפריט בכמות של כ 1-2 כפיות ביום שתספק כ 1-2 

גרם אומגה 3 מסוג ALA. מומלץ להתיעץ עם דיאטנית לפני הוספת 
אגוזים וזרעים אלו לתפריט, במיוחד אם ברקע היצרות במעי או תסמינים 

חסימתיים. 

חומצות שומן
מסוג אומגה 3
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חומרים:
1 חבילה דפי אורז גדולים

1 חביתה מארבע ביצים, פרוסה לרצועות
200 גרם דג סלמון/טונה 

אדומה/אינטיאס/לברק/דניס/לוקוס טרי – 
פרוס לפרוסות דקות

מהירקות מטה לפי היכולת האישית וביעוץ דיאטנית 
במידת הצורך:

• צרור עלי בזיליקום
• 2 גזרים, מגוררים

• 2 כוסות עלי חסה עגולה עדינה קצוצה או עלי בייבי 
• 2 מלפפונים קלופים פרוסים לרצועות דקות 

• צרור עלי כוסברה
• 0.25 חבילה נבטי אלפלפא 

• רצועות גבעולי בצל ירוק 

לרוטב סילאן סויה חומץ:
1 כף סילאן (סירופ תמרים) ללא תוספת סוכר

2 כפות חומץ אורז או חומץ תפוחים או מיץ לימון
2 כפיות רוטב סויה (ללא גלוטן)

0.5 כפית שמן שומשום 

אופן ההכנה:
להכנת הרוטב: מערבבים בקערה את כל החומרים. 

להכנת הספרינגרולס:
ממלאים קערה גדולה במים פושרים. טובלים במים דף אורז אחד 

בכל פעם למשך כמה שניות עד שהוא מתחיל להתרכך.
מניחים את הדף על מגבת המטבח שעל הקרש ואם צריך מייבשים 

קלות במגבת נייר.
ההרכבה: 

מסדרים במרכז חלקו התחתון של הדף 2-3 עלי בזיליקום שלמים 
מסודרים לרוחב (ראו תמונה), מפזרים מעליהם דג נא, רצועת 

חביתה, ירקות לפי היכולת והטעם האישיים.
מקפלים את החלק התחתון מעל המילוי, מקפלים את שני הצדדים 

כלפי פנים, מהדקים ומגלגלים כלפי מעלה. אם הקצה לא נדבק 
לרול, מרטיבים אותו קצת.

מעבירים את הרולים המוכנים לצלחת משומנת קלות ומכסים 
במגבת לחה. אם לא מגישים מיד, עוטפים בניילון נצמד ושומרים 

במקרר עד 3 שעות. מגישים עם יתרת רוטב הסילאן בצד.

ספרינג רולס ויאטנאמיים
מועשרים בחלבון 
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היחידה למחלות מעי דלקתיות
מנהל - דר' ניצן מהרשק

בחסות חברת יאנסן
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