
 

 אביבית אבירם, 
 מאמנת תזונה ומומחית לירידה במשקל בדגש על חיטוב והידוק הגוף, 

 יום"  90קילו פחות ב  10מאסטר יוגה מפתחת ויזמית תוכנית המלוכה "
  

יום 90 -פחות בקילו  10|  תכנית המלוכה  

 אוכלים הרבה, אוכלים בריא, אוכלים ומרזים

 

 קריספיות  עוגיות תבלינים

 
 חומרי גלם 

 גר(   280כוסות קמח כוסמין מלא ) 2 •

 גר(  1כפית הל טחון ) 1/2 •

 גר(  5כפית א. אפיה )  1 •

 גר(   6כפיות קינמון )  2 •

 גר(  2כפית זנגוויל טחון )  1 •

 גר(   100כוס שמן קוקוס )  1/2 •

 גר(  190כוס סילאן ) 1/2 •

 )מרכיבים טבעיים בלבד( כפות ממרח שקדים, קוקוס וקקאו  2 •

 Lביצה גודל  1 •

 גר(  200כוסות א. שקדים )  2 •

 אופן ההכנה 

 מעלות  180לחמם תנור ל  •

 בקערה לשים , קמח , תבלינים, אבקת אפיה , אבקת שקדים ולערבב •

 בקערה נוספת גדולה יותר לערבב את המרכיבים הבאים:שמן קוקוס, ממרח שקדים, קוקוס וקקאו, ביצה וסילאן •

 דקות  5ת היבשים לתערובת הנוזלים לערבב היטב ולתת לנוח להוסיף א •

 ס"מ לערך ולסדר במרווחים בתבנית  2לקרוץ כדורים בגודל של  •

 דקות עד להתייצבות   12לאפות כ  •

 לקרר ולאפסן בקופסא אטומה  •

 עוגיות  25-30מהתערובת יתקבלו כ 
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 ר של סוכר לבן במשלוח עד הבית גיגרללא תוקים בריאים מארז מ ניתן להזמין

 קישור כאןב

 
https://www.purefoods.co.il/?sfid=405&_sft_product_cat=royaltycode&ref=25 

 

 

 ,חשוב להדגיש 
 .תכנית המלוכה בוחרת בקפידה רבה שיתופי פעולה עם חברות בעלות עולם ערכים וחזון עסקי זהה בארץ ובעולם
 אביבית מתחייבת לבחור את המוצרים העומדים בקו תקן/איכות הגבוה ביותר, מקצועיות ושירות ללא פשרות 

 ,וכמובן
 !הישר מהמפעל לבית הלקוח   -מחירים חסרי תקדים  
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