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 המלצות תזונתיות ללחות וליחה

 עקרונות כלליים:

 מרכזיים: עקרונות 2-הטיפול התזונתי בלחות וליחה, מורכב מ

 יש להימנע ממזונות המייצרים לחות וליחה, כמו: דברי חלב, פחמימות מתועשות, מתוקים .1

 מזונות מתוקים ועשירים.
 לבלב(. מערכת העיכול )קיבה,ומלץ להיצמד למזונות שתומכים בתפקוד מ .2

 מסוימים. -ושילובים -מאחר והסרה מוחלטת של מזונות מזיקים היא מגבילה מדי, ניתן התאמות

למזונות עשירים או דביקים, כדי למנוע  – בעיקר, תוספת של מזונות מרים, חריפים או מייבשים

 היווצרות לחות. דוגמאות שכיחות לגישה זו כוללות שילוב של:

 שר עם חרדל וחזרתב 

  מרים וחריפים כמו לפת ודלעתירקות 

 )רוטב חריף לפסטה, המורכב מהמון בצל, שום או ריחן )בזיליקום 

 צ'אטני )רוטב הודי חריף המכיל פרי, חומץ, תבלינים ועוד...(נה ותיבול יגב 

 בשר עם יין 

 מזון מטוגן עם תה ירוק 

 בירת אייל מרה 

כך שהן  – וחות מערביות טיפוסיותלעשות התאמות לאר עם קצת דימיון ומחשבה חופשית, זה די קל

 מזיקות ומייצרות לחות.פחות 

 פרופורציה

או  -, וכמות מוגזמת יכולה לגרוםלהיות מתוקות יש לצרוך פחמימות במתינות מאחר והן נוטות

המקורות  מהתזונה יכולה להיות מורכבת מפחמימות. 40%-30%לחות. בכלליות, בין  -להחריף

 .שועל-כמו: אורז, שיפון, שעורה, דוחן ושיבולתאלו שמייבשים המיטביים הם 

 יםיכול הנותרים 10% .מהתזונה 50%-40%שילוב ירקות  מתוקים, מרים וחריפים, יכולים למלא 

, אם מדי -לחיםומלח -להיות קרים סויה )בעיקר טופו( עלולים חלבון .חלבון איכותי מן החי להיות

 צורכים אותם בכמויות מוגזמות.

  מאגוזים וזרעים.יש להימנע 
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 מזונות מטיבים

קימל(, לחם כרויה ) מחמצת )שאור(,לחם  ,שעורה, תירס, שיפון וסמת,כ
 .שיפון עם קימל, לחם פומפרניקל, שיבולת שועל

, , שעועית אזוקי, דלעת, בצל, בצל ירוק, שום, לפת, גרגיר הנחליםחסה, סלרי
פלפל לבן ושחור, בשר בקר,  , חזרת,חרדל, צנון, שמן זית כתית מעולה, פול

 .קורנית )טימין(, ריחן )בזיליקום(, ג'ינג'ר טרי-בתציפורן, הל, מוסקט, 
 ,: בטטה, תפו"א, תה אדום, תה ירוקמותר בכמות קטנה

 מזונות להימנעות

וממתיקים  ודברי חלב )למעט חלב עיזים ויוגורט עיזים(, סוכר חיטה, גלידה
, חמאה, מרגרינה, שוקולד, ביצים, חלב סויה לרבות טופו מרוכזים, בשר שמן,

ובשים ופירות אגוזים וזרעים )בעיקר בוטנים(, אבוקדו, פירות טריים ומי
 טרופיים(, מלח, חומץ, בירה.
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