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

מאסטר יוגה מפתחת ויזמית תוכנית המלוכה  
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עמודמתכון

3מרק עדשים כתומות וגריסים

4מרק חרירה מרוקאי

5מרק אפונה ירוקה ונתחי חזה עוף

6מרק קרם כרובית ברוקולי בקרם קוקוס

7קינואהמרק עוף חורפי עם 

8מרק ציר עצמות 

9מרק ירקות עם גריסי פנינה

10תרד ואפונה, קיילמרק 

מראשכל המתכונים בחוברת מחושבים 
לטובת חיטוב וירידה במשקל  

פיזיולוגיים/קודים מדעיים2לפי 
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שקיבלת מתכוני המרקים חוברת 
תיקח אותך צעד אחד ענק 

–ליישום שיטת המלוכה 
מהפכני/מודל תזונה מדעי

ת יכול ללמוד/שכל אחד
מהיום בקלות

שיותרולהרזות עם כמה 
ארוחות מלכות

בשילובים מולקולריים  
שתפקידם המרכזי

איזון כלל מערכתי בגוף  
והגברת פירוק והמסת שומן

ספירת קלוריות או נקודות  ללא
!מחויבות בפעילות ספורטוללא
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:המודל המדעי אף זכה לאחרונה בקטגוריה
"דה מרקר"המשפיעים של העתיד במגזין "

והצליח להשפיע על אלפי אנשים בארץ ובעולם
!שאימצו את השיטה כדרך חיים קלה ומהנה
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:המצרכים הדרושים

קישוא מגורר דק סחוט מנוזלים2▪

גזר מגורר דק סחוט מנוזלים1▪

בצל מגורר דק סחוט מנוזלים1▪

כפות שמן קוקוס2▪

כוס עדשים כתומות יבשות1▪

כוס גריסי פנינה יבשות1/2▪

ליטר מים רותחים לריכוך העדשים1.5-כ▪

: תיבול מלכות▪

רבע כפית כורכום  , חצי כפית מלח אטלנטי 

ורבע כפית ופלפל שחור

:  אופן הכנה

במחבת מטגנים את הבצל עם השמן קוקוס עד  ▪

מוסיפים את הגזר והקישוא מערבבים , להזהבה 

.היטב לטיגון קצר ומניחים בצד

בסיר שמים את העדשים ומוסיפים מים רותחים ▪

אם נוצר קצף  , כל פעם קצת עד לריכוך העדשים 

.להוציא אותו עם כף

מוסיפים עוד כ חצי ליטר מים ואת הירקות  ▪

מביאים לרתיחה מוסיפים את  . שהנחנו בצד

.התבלינים ואת הגריסים

מנמיכים את האש ומבשלים את המרק עד  ▪

.לריכוך הגריסים

מרק עדשים כתומות וגריסים
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:המצרכים הדרושים

(סנפרוסטיבש או )כוס חומוס מושרה ▪

(יבשות–כוס וחצי עדשים ירוקות ▪

עגבניות מגוררות2▪

בצל קצוץ1▪

צרור פטרוזיליה▪

צרור כוסברה▪

(כליטר וחצי)כוסות מים רותחים 6▪

גבעולי סלרי קצוצים 3▪

כפות שמן קוקוס2▪

חופן אטריות  אורז תאילנדי או אטריות  ▪

(לא חובה)שעועית 

כף קורנפלור1▪

חצי כוס מים קרים▪

מיץ מחצי לימון▪

: תיבול מלכות▪

רבע כפית  , חצי כפית מלח אטלנטי 

כורכום ורבע כפית ופלפל שחור

:אופן ההכנה

להוסיף את  , לטגן בצל עד למצב שקוף▪

.את העגבניות והחומוס, הכורכום

פלפל  , מלח, כוסות מים רותחים6-מוסיפים כ▪

.שחור

מוסיפים את שאר המרכיבים למעט האטריות  ▪

.הקורנפלור והלימון

.הכלבישול מלא של ▪

.דקות5מוסיפים את האטריות ומבשלים לעוד ▪

בינתיים לערבב קורנפלור עם חצי כוס מים ▪

להוסיף למרק תוך  , קרים שלא ייווצרו גושים

.כדי ערבוב

בסוף מוסיפים חצי לימון סחוט מכבים את הגז ▪

.ומגישים חם

מרק חרירה מרוקאי
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:המצרכים הדרושים

(  גרם500)שקית אפונה יבשה ▪

(סנפרוסטיבשות או )שטופה היטב 

בצל בינוני קצוץ  ▪

גזר מגורר גס1▪

כף שמן קוקוס1▪

כפית מלח אטלנטי1▪

חצי כפית כורכום▪

כפית פלפל שחור1▪

חופן כוסברה קצוצה דק▪

ליטר מים1.5כ ▪

חזה עוף ר'ג150▪

מרק אפונה ירוקה יבשה

:אופן ההכנה

1.5ממלאים סיר גדול למרק במים כ ▪

.ליטר מוסיפים שמן ומביאים לרתיחה

,  מכניסים לסיר אפונה, כשהמים רתחו▪

חזה עוף ותבלינים ומכסים ,גזר , בצל

.במכסה

מבשלים את המרק על אש נמוכה למשך ▪

עד שהאפונה מתרככת  , שעה וחצי

לא לשכוח לערבב את  . ומתפוררת ברובה

.המרק מידי פעם

מסירים מהאש מוציאים את החזה העוף  ▪

וטוחנים את המרק במוט בלנדר ידני או  

.  מעבד מזון

,  להגשת המרק מוסיפים כוסברה טרייה▪

ואת חזה העוף חתוך לקוביות קטנות  

.דקות10-מכסים ומחממים עוד כ,
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:המצרכים הדרושים
טרי  )כרובית קטנה מפורקת לפרחים או ברוקולי 1▪

(סנפרוסטאו 

בצל בינוני קצוץ1▪

כפות שמן קוקוס  2▪

כוסות מים3▪

רבע כפית מלח אטלנטי▪

רבע כפית פלפל שחור▪

רבע כפית אגוז מוסקט מגורר▪

כוס קרם קוקוס1/2▪

חופן פטרוזיליה▪

חופן כוסברה▪

ברוקולי/ מרק קרם כרובית

:אופן ההכנה

.שתיים-מוסיפים כרובית ומטגנים דקה. דקות עד ששקוף3בסיר שמים שמן קוקוס ומטגנים בצל ▪

.דקות או עד שהפרחים מתרככים15מבשלים . מוסיפים מים ותבלינים ומביאים לרתיחה▪

.  טועמים ומתקנים תיבול. מוסיפים קרם קוקוס תוך כדי טחינה. טוחנים את המרק בעזרת בלנדר מוט▪

.מוסיפים כוסברה ופטרוזיליה מערבבים ומגישים חם▪
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:המצרכים הדרושים

יבשהקינואהכוס • ▪

(גרם500)שניצלים חזה עוף • ▪

גזרים2• ▪

עלי סלרי כולל השורש• ▪

(אופציונאלי)קיילעלי • ▪

(לא חובה)שורש פטרוזיליה • ▪

ראש שיני שום• ▪

יחידת בצל לבן• ▪

: תיבול מלכות▪

רבע כפית  , חצי כפית מלח אטלנטי 

,כורכום ורבע כפית ופלפל שחור

וכמוןטימיןקורט 

ליטר מים רותחים• ▪

מיץ מחצי לימון סחוט טרי  • ▪

(לא חובה/מוסיף חמיצות נעימה)

כף שמן קוקוס• ▪

קינואהמרק עוף חורפי עם 

:אופן ההכנה

שמים כף שמן קוקוס בסיר עמוק▪

פורסים את הבצל ומפרקים את שני  ▪

השום ומטגנים קלות

יש לחתוך  )מוסיפים את נתחי חזה העוף ▪

, (גפרורים לא דקים מדי/לפרוסות

דקות  3-4תבלינים אביבית ומערבבים ל 

נוספות

, קיילעלי , עלי סלרי, מוסיפים קוביות גזר▪

הקינואהשורש פטרוזיליה קצוץ דק ואת 

על אש  )כוסות מים ומביאים לרתיחה 2-ו

(בינונית

בעת רתיחה יש להנמיך את האש להוסיף ▪

20-כוסות מים רותחים ולבשל ל4-5עוד 

.  דקות

(  לאחר סגירת האש)מוסיפים מיץ לימון ▪

.  ומערבבים

אוכלים  ... דקות ו20-30-מניחים לקירור ל▪

!בהנאה
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:אופן ההכנה

(בקר, עוף, גרונות של הודו, עצמות, סחוסים)מזמינים מהקצב עצמות מפרקים ▪

צריבה ראשונית מכל  )מטגנים את הנתחים בכף שמן קוקוס –( אפשר סיר לחץ)בסיר עמוק ▪

(הכיוונים עד להשחמה עדינה

(טבעי ולא ויניגרט)כפות חומץ 2-3מוסיפים ▪

,שומר, שום, בצל, סלרי: ירקות שורש▪

כפית–מלח אטלנטי ▪

כפית–כורכום ▪

כפית–פלפל שחור ▪

מנמיכים את האש ומבשלים למשך הלילה , מביאים לרתיחה, כוסות מים8מוסיפים ▪

(.שעות12רצוי , שעות8לפחות )

אפשר לבשל בסיר בישול איטי למשך כל הלילה על אש נמוכה▪

(פטרוזיליה, כוסברה, שמיר)אפשר להוסיף עשבי תיבול , לקראת סוף הבישול▪

ציר למרקים אחרים/כבסיסמומלץ גם לשמור בצנצנות קטנות בפריזר ולעשות שימוש ▪

ציר עצמות

http://avivit-aviram.com/lp


העתקות של מידע בין אם תכנים או /חל איסור מוחלט לבצע העברות, לפי חוק זכויות יוצרים
034807347אביבית אבירם , הזכויות שמורות לתוכנית המלוכה, תמונות

avivit-aviram.com/lp| " אוכלים ומרזים, אוכלים בריא, תכנית המלוכה אוכלים הרבה

:המצרכים הדרושים

כפות שמן קוקוס2▪

גזרים קצוצים גס2▪

בצלים קצוצים גס2▪

מקלות סלרי קצוצים4▪

עגבניות חתוכות לשמיניות2▪

חתוכה לקוביותדלורית▪

בטטה חתוכה לקוביות1▪

כוס גריסי פנינה יבשה1▪

(חצי צרור)כוסברה /שמיר▪

: תיבול מלכות▪

,חצי כפית מלח אטלנטי 

רבע כפית כורכום 

ורבע כפית ופלפל שחור

קורט פפריקה אדומה▪

מיםכוסות 10▪

מרק ירקות עם גריסי פנינה

:אופן ההכנה

,  בסיר גדול מחממים את שמן קוקוס▪

סלרי ומטגנים , בצל, מוסיפים את הגזר

.דק5-קלות כ

מרתיחים , מוסיפים את המים והיין▪

. דק10-מבשלים כ, ומנמיכים את האש

מוסיפים את שאר הירקות הקצוצים ואת  ▪

ומחממים עד, התבלינים, גריסי הפנינה

שמתחיל לבעבע קלות ושוב מנמיכים את  ▪

דק 30-מבשלים על אש קטנה כ. האש

עד שהירקות מתרככים

מוסיפים כוסברה או פטרוזיליה ומבשלים ▪

.דק5-7לעוד 
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:המצרכים הדרושים

קיילכוס ▪

כוס תרד▪

כוס פטרוזיליה▪

כוס כוסברה▪

(קפואה או יבשה)כוס אפונה ▪

(נוזלי)כפות שמן קוקוס 2▪

בצל לבן חתוך לקוביות▪

גזר קלוף וקצוץ▪

שני שום2-3▪

כף כורכום▪

כפות חלב קוקוס2▪

כפית פלפל שחור גרוס עבה▪

קורט מלח▪

ליטר מים▪

תרד ואפונה, קיילמרק 

:אופן ההכנה

והתרד  הקיילמפרקים את העלים של ▪

ומניחים בצד" בידיים"

כפות שמן קוקוס  2בסיר גדול מוסיפים ▪

ומטגנים קלות את הבצל והשום

גזר ומערבבים , מוסיפים כוס אפונה▪

דקות3-4למשך 

.מוסיפים את המים ומביאים לרתיחה▪

כשהמרק מגיע לרתיחה מנמיכים את  ▪

ללא  )תרד /הקיילהאש ומוסיפים את 

ומבשלים על ( ירוק אביבית/עשבי תיבול

דקות15אש נמוכה בסיר מכוסה למשך 

.נוספות▪

http://avivit-aviram.com/lp


העתקות של מידע בין אם תכנים או /חל איסור מוחלט לבצע העברות, לפי חוק זכויות יוצרים
034807347אביבית אבירם , הזכויות שמורות לתוכנית המלוכה, תמונות

avivit-aviram.com/lp| " אוכלים ומרזים, אוכלים בריא, תכנית המלוכה אוכלים הרבה

הנה ההזדמנות שלך לעבור  
"  קידוד המוח והגוף מחדש"

ולסיים את השבוע הראשון  
(!לפחות)פחותקילו1.5-3עם 

המלוכה טורבו תכנית 
"יום90קילו פחות ב 10"

בחר את המסלול שתרצה
(ללא ליווי/עם)

רוצה לקפוץ פנימה  
!?וללמוד ליישם את השיטה מהיום

למימוש ההטבה  
לחץ כאן

http://avivit-aviram.com/lp
https://www.facebook.com/groups/ROYALTYCODE/permalink/785202075381878/
https://secure.cardcom.solutions/e/rbH/


העתקות של מידע בין אם תכנים או /חל איסור מוחלט לבצע העברות, לפי חוק זכויות יוצרים
034807347אביבית אבירם , הזכויות שמורות לתוכנית המלוכה, תמונות

avivit-aviram.com/lp| " אוכלים ומרזים, אוכלים בריא, תכנית המלוכה אוכלים הרבה

"מרכלים עלינו"

http://avivit-aviram.com/lp


העתקות של מידע בין אם תכנים או /חל איסור מוחלט לבצע העברות, לפי חוק זכויות יוצרים
034807347אביבית אבירם , הזכויות שמורות לתוכנית המלוכה, תמונות

avivit-aviram.com/lp| " אוכלים ומרזים, אוכלים בריא, תכנית המלוכה אוכלים הרבה

למימוש ההטבה  
לחץ כאן

http://avivit-aviram.com/lp
https://secure.cardcom.solutions/e/rbH/


העתקות של מידע בין אם תכנים או /חל איסור מוחלט לבצע העברות, לפי חוק זכויות יוצרים
034807347אביבית אבירם , הזכויות שמורות לתוכנית המלוכה, תמונות

avivit-aviram.com/lp| " אוכלים ומרזים, אוכלים בריא, תכנית המלוכה אוכלים הרבה

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

"יום90קילו פחות ב 10"מאסטר יוגה מפתחת ויזמית תוכנית המלוכה 

️❤מחכה לשמוע גם על ההצלחה שלך 

מאחלת לכל אחד ואחת מכם 
ליהנות משגרת המלוכה 

מידע  ולהתרגש מכל פיסת 
")!(מוזר"אוזר/חדש

מחדשאת הגוף והמוח שלך שיקודד 
ויעלה אותך על הגל 

! במהירות והנאה שלא דמיינת
"ומרזיםאוכלים,בריאאוכלים,אוכלים הרבה"

http://avivit-aviram.com/lp
https://www.facebook.com/groups/ROYALTYCODE/permalink/785202075381878/

