
 AIP פרוטוקול פליאו אוטואימוני
רשימת מאכלים שכדאי להרבות בהם

הרבה

אפורים (מעט)
קוקנט אמיניו, חלב \ מי\ שמנת קוקוס, 
שבבי קוקוס, סוכר קוקוס, דבש אורגני 
ומוצרי כוורת, מיפל, סילאן, תה ירוק\

שחור, אבקת חרובים, פירות יבשים טבעים, 
סודה לשתיה בלי אלומניום, צלפים. 
קיטניות בתרמיל - שעועית ירוקה \ 

הילדה, לוביה תיאלנדית, אפונת שלג, 
אפונה ירוקה. קמחי שורשים:  קסאבה, 

קוקוס, טפיוקה, פלנטין, ארורוט, ערמוני 
מים,  סרדינים משומרים בשמן זית, כבד דג 

קוד. חומץ בלסמי.

דגים ים
סרדינים, אנצ‘ובי, הרינג, מקרל, 

ברבוניה, לוקוס, פרידה, בורי, פלמידה 
לבנה ואדומה, טרחון, אינטיאס, פורל 
מהדן, מוסר ים ממצרים, טונה טריה. 
מעט סלמון ודגים מהחקלאות הימית.

פירות ים
סרטנים, מולים, קלמארי, שרימפס, 

אויסטרים, צדפות, לובסטר.
אצות ים 

ארמה, דולס, וואקמה, נורי, קומבו. 
(לא ספירולינה וכלורלה)      

        

עלים ירוקים
אורגנו, אוסקה, איסברג, אנדיב, בצל 

ירוק, בוקצ‘וי, עלי ביבי, עלי ברוקולי,  
בזיליקום, גרגר נחלים, גפן, חוביזה, 

חרדל, חמציץ, חסה ערבית, חסה 
מסולסלת, חסה אדומה, טאטסוי, 
טימין, כוסברה, לשון הפר, עלים 

מליקוט, מנגולד, מיזונה,  מרווה, 
נבטים, נענע, עלי סלק, סלרי, 

פטרוזיליה, קייל מכל הסוגים, רוקט, 
שמיר, תרד מכל הסוגים.

ירקות מצליבים
ארוגולה, בוקצ‘וי, גרגר נחלים, דיקון, ברוקולי, 
חרדל, לפת, כרובית, כרוב ניצנים, כרוב ירוק \ 

אדום \ סיני, מלפוף, צנון, צנוניות, קייל לסוגיו, 
קולורבי, רדיקיו.  

בצלים ופטריות
כרישה, בצל, בצל ירוק, בצל סגול, שלוט, 

עירית, שום, שומית, אספרגוס.
שימאג‘י, שיטאקי, פטריות יער, מלך היער, 

פורטבלו, שמפניון, פטריות מליקוט 
כשבטוחות בזיהוי.

(פטריות לא מתאימות לכולן)

שמנים טובים
זיתים שחורים וירוקים מכל הזנים 

משומרים ומיובשים, שמן זית מכל הזנים, 
אבוקדו, שמן אבוקדו, קוקוס, שמן קוקוס 

בכבישה קרה.
שומן אווז, שומן בקר מזוקק, שמאלץ

שורשים פקעות ודלעות
ארטישוק ירושלמי, בטטה כתומה \ סגולה 

\ לבנה, גזר, חזרת, לפת, סלק סגול \ 
צהוב, קולורבי, קסאבה, שורש סלרי, 

שורש פטרוזיליה, שומר, ג'ינג'ר, כורכום.
דלורית, דלעת ספגטי, דלעת טריפולי, 

דלעת יפנית, דלעת ערמונים, קישוא, 
זוקיני, מלפפון, פאקוס, חרוש, אבטיח, 

מלון.

פירות יער תפוחים והדרים
אוכמניות כחולות, פטל,  חמוציות, 

דומדמניות, תותי יער, תות שדה, ענבים.
קלמנטינה, מנדרינה, לימון, ליים, 
אשכולית,  פומלה, תפוז, תפוז דם.

תפוחים ירוקים וחומץ תפוחים. 

עוד ירקות ופירות
ארטישוק, במיה.

אגס, אננס, אפרסק, אפרסמון, בננה, 
דובדבנים, ליצ'י, מנגו, משמש, 

נקטרינה, פאפאיה, קיוי, רימון, שזיף, 
תאנים, תמרים. 

פרוביוטיקה ומותססים
ירקות בתסיסה לקטית כמו כרוב כבוש, 

לימון כבוש, מלפפון כבוש.
דגים בכבישה ביתית.

קמבוצ‘ה, קפיר ויוגורט קוקוס.  
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בשר ’מאף ועד זנב‘
ציר עצמות בקר כמה שיותר!

בקר ישראלי מגידול חופשי. כבש וטלה ממרעה 
טבעי.  אווז, ברווז, חזיר (למי שאוכלת).

מעט הודו ועוף אורגני. 
חלקי פנים: כבד בקר, כבד עוף אורגני, מח עצם, 

כליות, לב, לשון, זנב, לחי. 

תבלינים
מלח אטלנטי, מלח הימלאיה, תבלינים: עלים 

כמו פטרוזיליה, אורגנו, כוסברה, מרווה נענע. 
כל השורשים כמו ג'ינגר, בצל שום כורכום. 

קליפות כמו קינמון ומוסקט, פרחים כמו 
קמומיל לבנדר ושושנים. חומצים, קוקוס, יין 

ותפוחים.


