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AIP פרוטוקול פליאו אוטואימוני
מה אוכלות, ממה נמנעות, איך מחזירות
מבוסס על המחקר של דר' שרה בלנטיין
תרגום והתאמות מקומיות איה פרנקל

הרבה

החזרות
פחות

פרוטוקול פליאו אוטואימוני
2021

הפרוטוקול נכתב במטרה להנגיש תכנים שהטיבו איתי והלוואי שיועילו גם לכן. 
בבקשה אל תתיחסו למידע כאן כהמלצות רפואיות. השימוש שתעשו במידע הוא על אחריותכן בלבד.



רשימת מאכלים שכדאי להרבות בהם. מאכלים אלו הם הלכה למעשה עיקר התזונה. 
הרבה ירקות מעט פירות שומנים טובים וחלבונים מחי, אוכל אמיתי.

בשר ’מאף ועד זנב‘
ציר עצמות בקר כמה שיותר!

בקר ישראלי מגידול חופשי. כבש וטלה ממרעה 
טבעי. אווז, ברווז, חזיר. מעט הודו ועוף אורגני. 
חלקי פנים: כבד בקר, כבד עוף אורגני, מח עצם, 

כליות, לב, לשון, זנב, לחי. 

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. 

 

הרבה

פרוביוטיקה ומותססים
ירקות בתסיסה לקטית כמו כרוב 

כבוש, לימון כבוש, מלפפון כבוש.
דגים בכבישה ביתית.

קמבוצ‘ה, קפיר ויוגורט קוקוס.  

תבלינים
מלח אטלנטי, מלח הימלאיה, תבלינים: עלים כמו פטרוזיליה, אורגנו, כוסברה, שמיר, מרווה, זעתר,  נענע. כל השורשים כמו 

ג'ינגר, בצל שום כורכום. קליפות כמו קינמון ומוסקט, פרחים כמו קמומיל לבנדר ושושנים. חומצים, קוקוס, יין ותפוחים.



אלו נחשבים אפורים, למרות שהמרכיבים שלהם מתאימים לפרוטוקול עדין לא 
כדאי לצרוך מהם הרבה. יש שמעדיפות להמנע מהם בכלל בחודש הראשון אפורים

פרוטוקול פליאו אוטואימוני - רשימת מאכלים פחות מתאימים בשלב האלמינציה. בהמשך 
מחזירות לאט לאט את חלקם 

את המסומנים באדומים לא מחזירות.

 

פחות

אלכוהול
בירה                
יין לבן                  
יין אדום          

כוהל          
מלבד יין 

בישול       

ביצים
קפה

שוקולד
NSAIDS תרופות נוגדות דלקת

נורופאן, אדוויל, אספירין, 
אקמול פוקוס, איבופרופן, 

ולטרן. ועוד רבות אחרות לבדוק 
התאמה.

דגנים
לפני הכל גלוטן:  חיטה, 

אינקורן, סימולינה, כוסמין, 
חיטת דורום, שעורה, שיפון 

דוחן, גריסי פנינה, דורה, 
שיבולת שועל.

תירס, אורז, אורז בר, טף.
זרעים דמויי דגנים

אמרנט, כוסמת, דוחן וקינואה.    

           

קטניות
חומוס וקמח חומוס, כל העדשים 

וקמחי העדשים, כל השועיות, 
שעועית אזוקי,  פול, בוטנים, 

אפונה יבשה, סויה כולל 
אדוממה, מוצרי סויה מותססים 

כולל טופו, רוטב סויה.
טאמפה, קיטניות מונבטות.

חלב ומוצריו
חלב של: פרה, עיזים, כבשים, 

בופלו. כל הגבינות הרכות. 
גבינות קשות עם אחוז שומן 

גבוהה, חמאה וגהי, שמנת, שמנת 
מתוקה, יוגורט, קפיר, שמופקים 

מחיות המרעה האלו. 

סוכרים מלאכותים
אספרטים, אריתריטול, 

מניטול, סוכרלוז, סורביטול, 
סכרין, סטיביה, קסיליטול, 

K-נאותם, אצסולפאם

תבלינים מזרעים
פלפל אנגלי, פלפל שחור \ ורוד \  
ירוק \ לבן, קימל, הל, כוכב אניס, 

ערער, סומק, זרעי אניס, קימל, 
זרעי סלרי, זרעי כוסברה, כמון, 
זרעי שומר, חילבה, זרעי חרדל, 

אגוז מוסקט.

שמני ירקות מתועשים
שמן קנולה, שמן תירס, שמן 

סויה, שמן פשתן, שמן 
בוטנים, שמן חמניות, שמן 

זרעי ענבים, שמן גלעיני 
דקלים, שמן חריע.

ירקות ממשפחת הסולנים
עגבניות, עגבניות שרי, חצילים, 
פלפלים מכל הסוגים, פילפלים 
חריפים צ'ילי, חלפיניו הבנרו, 

תפוחי אדמה, אשווגנדה, גוג'י ברי, 
גולדן ברי, טבק

תבלינים מסולנים: פפריקה, אבקת 
צ'ילי

מזון מעובד
כל מזון מעובד שיש בו יותר 
משלושה מרכיבים וברשימת 

המרכיבים יש: צבעי מאכל, תמציות 
טעם וריח טבעיות ומלאכותיות, 

שמנים מלבד שמן זית, מונוסדיום 
גלוטמט, ניטריט, מתחלבים, שומן 

טראנס, חומצה זרחתית, תמצית 
שמרים, וכל כימיקל אחר לא מזוהה

אגוזים, זרעים וגרעינים
שקדים וקמח שקדים, אגוזי 

מלך, פקאן, אגוזי ברזיל, קשיו, 
אגוזי לוז, ערמונים וקמח 
ערמונים, אגוזי מקדמיה, 

צנוברים, פיסטוקים
זרעי פשתן, פרג, שומשום, 

גרעיני חמניה, גרעיני דלעת, 
טחינה, שקדיה וכל שמן,  

חמאה או קמח שמופק מהם. 

סוכרים בעיתיים
אגבה, רכז לתת שעורה, סירופ 

תירס, סירופ אורז מלא, סוכר חום, 
סוכר קנים מעובד, קארמל, 

פרוקטוז, סוכר דמררה, מיץ פירות, 
רכז פירות, גלוקוז, סוכרוז, גולדן 

סירופ, מונק פרוט, סוכר לבן, סוכר 
טרבנדו.      

קוקנט אמיניו, מי קוקוס, חלב \ שמנת קוקוס, שבבי קוקוס, סוכר קוקוס, דבש אורגני ומוצרי כוורת, מיפל, סילאן, אבקת חרובים, 
פירות יבשים טבעים, צלפים. קיטניות בתרמיל (שעועית ירוקה, שעועית הילדה, לוביה תיאלנדית, אפונת שלג, אפונה ירוקה) קמחי 

שורשים: קמח קסאבה, קמח קוקוס, קמח טפיוקה, פלנטין, ארורוט, קמח ערמוני מים, קמח בטטה. חומץ בלסמי. סרדינים וטונה 
משומרים בשמן זית. 
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שוקולד, או קפה. קקאו ושוקולד 85%.  קפה פעם ב

צהוב של ביצה

קיטניות בתרמיל (שעועית ירוקה, שעועית הילדה, לוביה 
תיאלנדית, אפונת שלג, אפונה ירוקה) 

קיטניות מונבטות: עדשים ומש.

תבלינים מבוססי פירות וזרעים: וניל, פלפל אנגלי, פלפל 
שחור, ורוד, ירוק ולבן, הל, כוכב אניס, ערער וסומק. זרעי 

אניס, קימל, זרעי כוסברה, כמון, שומר, סלרי. חילבה, חרדל, 
קצח, אגוז מוסקט.

שמני אגוזים כמו שמן אגוזי מלך, שמן שומשום, טחינה, 
שקדיה. 

גהי-גרס פאד

חצילים, פילפלים מתוקים בצבעים, פפריקה, תפוחי אדמה 
מקולפים

מוצרי חלב שמנים מצאן כמו גבינות עיזית קשות ממחלבות 
בוטיק. מוצרי חלב מבקר גרס-פאד. 

עדשים, אפונה יבשה, שעועית, חומוס      

זרעים ואגוזים. 
כדאי להשרות אגוזים ולהנביט זרעים כדי להקל על החזרה. 

לנסות כל פעם סוג אחד.
שקדים, אגוז מלך, פקאן, מקדמיה, ברזיל, לוז, קשיו, צנוברים, 

פיסטוקים, 
פרג, שומשום,  זרעי צ‘יה

קפה על בסיס יומי

לבן של ביצה 

חמאה-גרס-פאד

מעט אלכוהול

החזרות

פלפל חריף ותבלינים ממשפחת הסולנים (פפריקה חריפה, 
צילי, ופלפלים חריפים מכל הסוגים)

עגבניות קודם מקולפות וללא גרעינים

תפוחי אדמה בקליפתם

אלכוהול בכמות יותר גדולה 

דגנים וזרעים דמויי דגנים ללא גלוטן כמו אמרנט, כוסמת, 
דוחן וקינואה, תירס, דוָּרה, שיבולת שועל, דוח וטף. אורז 

בסמטי לבן. 

לבסוף מזונות שבעבר גרמו לתגובה אלרגית.

כשיש הטבה משמעותית לאורך זמן, או שאין סימפטומים ומרגישה ממש טוב, זה הזמן 
האידאלי להתחיל להחזיר. לא תמיד יש סבלנות אבל כדאי להתמיד שלושה חודשים 

לפחות. מצד שני גם להתקע בשלב האלמינציה המגוון התזונתי הוא חשוב.
מחזירה כל שבוע מאכל אחד מהקבוצה הראשונה, ומתקדמת. בסבלנות

יש חשיבות גם לכמות ולמספר הפעמים בשבוע שצורכות את המאכל. בהחלט יתכן 
שחופן אגוזים פעם פעמים בשבוע יעבור מצוין וצריכה יומיומית שלהם פחות. לכן 

חשוב להקשיב לגוף ולזכור שאלו רק תוספות ועיקר התזונה היא הפרוטוקול הבסיסי  
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