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כל המתכונים בחוברת
מחושבים מראש  

לטובת שמירה על רמת סוכר נמוכה  
ומותאמים לתפריט ירידה במשקל 

לפי שבעת קודי המלוכה
בספר המלכות

https://www.facebook.com/groups/ROYALTYCODE/permalink/790691481499604/
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חוברת המתכונים שקיבלת  
"מתוקים מרזים שוקולד"

תיקח אותך צעד אחד ענק 
,המלוכהשיטת ליישום 

,  אוכלים בריא, אוכלים הרבה"
"אוכלים ומרזים

מהיוםאותךגםותלמד
,ארוחותשלכפולהכמותעםלהרזותאיך

)!(ומתוקיםפחמימותכולל
ספירת קלוריות או נקודות  ללא
!ספורטבפעילות מחויבות וללא

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

http://www.avivit-aviram.com/lp
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:שיטת המלוכה אף זכתה לאחרונה בקטגוריה
"2020המשפיעים של העתיד לשנת "

"דה מרקר"במגזין 
והצליחה להשפיע על אלפי אנשים בארץ ובעולם

!שאימצו את השיטה כדרך חיים קלה ומהנה
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חומרי גלם

פחיות קרם קוקוס   1•
איכותי80-90%גר שוקולד מריר 125•
כפות סוכר קוקוס  2•
כוס תערובת פירות יער 1•

אופן ההכנה•

להניח את השוקולד בקערה בינונית•
להוציא מהפחית את  )גר קרם קוקוס 125על הגז להביא על סף רתיחה •

(המוצק ולהשתמש בנוזל
לשפוך על השוקולד להמתין דקה ולערבב היטב  •

לאיחוד החומרים
לכסות בניילון נצמד לתת לתערובת להתקרר היטב•
את הקוקס המוצק להעביר למיקסר ולהקציף עם כף •

דקות הקצפה במהירות בינונית8-10סוכר קנים כ 
להעביר , לקפל את הקרם שנוצר לשוקולד בעדינות •

שעות במקרר5לכלי הגשה ולהתייצבות של כ 

:הכנת פירות יער

במחבת לשים את הפירות יער עם כף סוכר קנים •
ולצמצם עד לקבלת תערובת שמזכירה ריבה

בסמוך להגשה להוסיף כף של פירות יער על  •
המוס

מוס שוקולד ופירות יער
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חומרי גלם

כפות שמן קוקוס4•
קקאו איכותי80%גר שוקולד מריר 170•
בטמפרטורת החדר  Lביצים גודל 2•
כוס סוכר קוקוס  2/3•
ווניל איכותית. כפית ת1•
"הולי קקאו"כוס אבקת קקאו אורגנית של 1/4•
כפות טחינה גולמית 3•
כפות קמח שקדים 2•
קמצוץ מלח הימלאיה•
20*20תבנית מרובעת בגודל •

אופן הכנה

מעלות170-מחממים תנור ל•
קצריםבפולסיםממיסים במיקרו את השוקולד עם השמן קוקוס •

מערבבים היטב ומניחים בצד
דקות7-במיקסר במהירות בינונית מקציפים ביצים וסוכר כ•
מנמיכים את מהירות המיקסר ומוסיפים את השוקולד המומס•
מוציאים את הקערה מהמיקסר ומוסיפים את יתרת החומרים•
עם מטרפה ידנית מערבבים את כל החומרים לאיחוד מלא•
דקות15-משמנים תבנית ואופים כ•
מוצאים מהתנור ומצננים•
חותכים לריבועים ומאחסנים בקופסא אטומה•

שוקולדבראוניז
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חומרי גלם

תבנית מלבנית קטנה•

!(10.3הנחה עד ה 30%זמין ב )כוס אבקת קקאו טבעית של הולי קקאו 1/2•

כוס שיבולת שועל1/2•

כוס קמח שקדים 1/2•

כפיות קינמון  2•

כף סוכר קוקוס1•

כוס חלב או מי קוקוס1/2•

כף טחינה גולמית  1•

גרוס גסקאייןכפית פלפל 1•

:אופן ההכנה

במעבד מזון לערבב את כל החומרים •

ביחד עד לקבלת תערובת אחידה

מ"ס1-לשטח בתבנית עד לגובהה של כ•

שעות או  3להכניס למקרר למשך •

למקפיא לשעה וחצי

לחלץ בעזרת סכין מהתבנית לחתוך  •

לאחסן במקרר בקופסא אטומה, לריבועים

ריבועי שוקולד עם טוויסט
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8

:חומרי גלם

:אופן ההכנה
להניח בקערה ולהוסיף שבבי קוקוס , לקצוץ גס את החמוציות והשקדים•

ופולי קקאו
קצרים בפולסיםבמיקרו להמיס שוקולד עם כפית שמן קוקוס •

(להקפיד שלא לשרוף את השוקולד)
לערבב את השוקולד עד להמסה מוחלטת ולהוסיף לתערובת היבשים•
או לתבנית קוביות קרח10*10לשטח בתבנית בגודל •
שעות במקרר4להכניס למקפיא לשעתיים או , לדחוס היטב•

בוסטר שוקולד מלכותי

קקאו איכותי85%חפיסת שוקולד מריר •
חמוציות יבשות ברכז תפוחים•
שקדים טבעיים  •
שבבי קוקוס טבעי  •
כפות אבקת קקאו2פולי קקאו גרוסים גס או •
כפית שמן קוקוס  •
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:חומרי גלם
כוס קמח קוקוס טבעי  2/3•
כוס קמח שקדים  2/3•
כוס שמן קוקוס 1/4•
טבעי ללא תוספת סוכרסילאןכוס 1/4•
ווניל איכותית  . כפית ת1•
ומעלה  70%פס או חצי חפיסת שוקולד מריר איכותי 'כוס שוקולד צ1/3•
 Lביצים גודל2•

:אופן ההכנה
בקערה בינונית לערבב עם מטרפה ידנית את כל  •

פס'חומרי הגלם למעט השוקולד צ
ברגע שמתקבלת עיסה אחידה להוסיף את השוקו •

פס ולערבב קלות'צ
עם כף גלידה או כף רגילה לקחת מהבלילה •

ולהניח בתבנית עם מרווח בין העוגיות
לשטח את העוגיות מעט עם היד ולאפות בחום •

דקות12בינוני למשך 
. לתת לעוגיות להצטנן לחלוטין ולשמור בכלי אטום•
עוגיות12מהתערובת יתקבלו •
הצבע  . בדבשהסילאןניתן להחליף את : אופציה•

מהסילאןהכהה של העוגיות מתקבל 

מומלץ תמיד להשתמש בביצים  : טיפ
בטמפרטורת החדר אלא אם צוין אחרת

פס קוקוס'עוגיות שוקו צ
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עוגת שוקולד יומולדת

:חומרי גלם
כוס סוכר קוקוס  1•
כוס קמח כוסמין  1•
אפיה  . כפיות א3•
כפות אבקת קקאו אורגנית של הולי קקאו4•
כוס שמן קוקוס1/2•
כוס מים רותחים1/2•
כפית תמצית וניל 1•
(  חלמונים בלבד2) Lביצים גודל 4•

בטמפרטורת החדר
מ"ס20תבנית או רינג •

:לציפוי
70%חפיסת שוקולד מריר הולי קקאו 1•
(לא נוזל)גר חלב קוקוס 100•

:אופן ההכנה
אפיה. כפית א1דקות עם 6במיקסר להקציף את החלבונים כ •
אפיה ולערבב היטב. כפיות א2, קקאו , כוסמיןקמח , סוכר: בקערה נפרדת לשים•
לבחוש היטב ע לאיחוד החומרים, להוסיף לתערובת את שמן הקוקוס והמים •
וניל ולערבב. להוסיף ת. ולערבב היטב( בכל פעם אחד) להוסיף חלמונים •
בתנועות קיפול להוסיף את קצף החלבונים עד לקבלת תערובת אחידה•
דקות או לבדוק עם קיסם עד 35מעלות כ 170להעביר לתבנית ולאפות בחום בינוני •

לקבלת פירורים לחים על הקיסם
:להכנת הציפוי

בקערה קטנה לשים את השוקולד •
על הגז להביא לסף רתיחה את קרם הקוקוס•
לשפוך את הקרם על השוקולד להמתין דקה ולערבב היטב•
למרוח בעדינות את השוקולד על העוגה•
מנות10-ל8בין •
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מרכיבי זהב  2טראפלס

:חומרי גלם
ומעלה70%גר שוקולד מריר הולי קקאו 250•
גר קרם קוקוס מפחית250•

:אופן ההכנה
לקצוץ את השוקולד ולהניח בקערה•
להביא לסף רתיחה את הקרם קוקוס  •

ולשפוך על השוקולד
דקות ולערבב היטב עד  2להמתין כ •

לקבלת תערובת אחידה
שעות עד  4-לכלהכניס למקרר •

להתגבשות מלאה
לקרוץ בעזרת כף ולגלגל לכדורים •
לפני ההגשה לגלגל לתוך אבקת : אופציה •

קקאו טבעית ללא סוכר
יישמרו היטב במקפיא בכלי  הטראפלס•

את הקקאו תמיד )חודשים 3אטום עד 
(להוסיף לפני ההגשה
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מרכיבי זהב5פרלינים 

:חומרי גלם
כוס אבקת קקאו אורגנית הולי קקאו1•
כפות סוכר קוקוס  4•
כפות שמן קוקוס  5•
כפות פירות יער יבשים וקצוצים דק 3•
כפות חמאת קוקוס 2•

:אופן ההכנה
קוצצים דק את פירות היער ומניחים בקערה•
לקערה מוסיפים את יתרת המרכיבים ומערבבים בעזרת כף היטב•
ומכניסים למקרר  ( שקעים)מעבירים את התערובת לתבנית סילקון •

שעות4למשך 
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:חומרים
י״ח אבוקדו בשל מאוד3•
אורגנית של הולי קקאוכוס אבקת קקאו 1/4•
קקאו איכותי80%גר שוקולד מריר 150•

:הכנה
לשים לב שלא יישרף, קצריםבפולסיםלהמיס את השוקולד במיקרו •
לערבב היטב•
להוסיף קקאו , במעבד מזון לטחון את האבוקדו למרקם של משחה•

לקבלת מרקם אחידושוקולד מומס ולערבל עד 

לשמור בצנצנת נקיה ואטומה לאוויר עד חמישה •
ימים במקרר

ממרח שוקולד ואבוקדו
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:חומרים
כוס קרם קוקוס1/3•
כוס סוכר קוקוס1/4•
כוס שמן קוקוס1/3•
או מחית וניל איכותית/כפית תמצית ו•
של הולי קקאו70%גר שוקולד מריר 200•
כף שמן קוקוס•
כוסות פתיתי קוקוס טבעי1/22•

:ההכנה
וניל ושמן . בסיר מחממים קרם קוקוס סוכר ת•

דקות עד לאיחוד והמסת 4בערך , כוס1/2קוקוס 
הסוכר

מוסיפים את פתיתי הקוקוס ומערבבים היטב•
נותנים לתערובת להצטנן מעט ויוצרים כדורים•
שעה להתייצבות-לכמעבירים למקפיא •
בפולסיםבמיקרו ממיסים שוקולד עם כף שמן •

קצרים עד להמסה מוחלטת
להוציא את כדורי הקוקוס  , לערבב את השוקולד•

מהמקפיא ולטבול כל פעם כדור אחד
להניח על נייר אפיה עד להתייצבות השוקולד•
באונטיכדורי 16-מהתערובת ניתן לייצר כ•

(תלוי בגודל)
ימים4-נשמר במקרר בכלי אטום כ•

שוקולדבאונטי
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בקוקוטיםסופלה שוקולד 

:חומרי גלם

:אופן ההכנה
מעלות180-לחמם תנור ל•
להמיס במיקרו את השוקולד עם כף שמן קוקוס•
במיקסר להקציף את החלבונים עם החלמון וסירופ אגבה במהירות בינונית  •

(דקות5-כ)
להוסיף לתערובת המוקצפת את השוקולד המומס בתנועות קיפול•
להוסיף מי קוקוס ותמצית וניל איכותית ולערבב•
מסוננת  )קקאו . א, אפיה . א, שקדים . א: להוסיף את החומרים היבשים •

(למניעת גושים
דקות10–8ולאפות למשך לקוקוטיםלהעביר •

קקאו 80%קוביות שוקולד מריר 6•
כפות אבקת קקאו אורגנית  3•
כף שמן קוקוס  •
כוס קמח שקדים1/4•
אפיה  . רבע כפית א•
Lחלבונים מביצים גודל 2•
Lחלמון מביצה גודל 1•
כפית סוכר קוקוס  1•
כפות מי קוקוס   2•
וניל איכותית. מעט ת•
חד פעמיקוקוטיםתבניות 4•
מעט מאוד שמן קוקוס לשימון התבנית•
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כדורי שוקולד מלכותיים 

:חומרי גלם
כפות אבקת קקאו אורגנית3•
איכותי70%קוביות שוקולד מריר 6•
כפות שמן קוקוס  2•
אגוזי מלך קצוצים דק'יח10•
תמרים קצוצים דק3•
כפות שבבי שקדים 3•

:אופן הכנה
להמיס את השוקולד עם השמן במיקרו •

קצריםבפולסים
לערבב היטב ולהוסיף לשוקולד את יתרת •

החומרים למעט השקדים
לגלגל לכדורים ולצפות בשבבי שקדים•
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גלידת שוקולד  

:חומרי גלם
כפות אבקת קקאו אורגנית טבעית4•
כפות סוכר קוקוס  2•
כפות שבבי שקדים אופציונלי3•
כוס מי קוקוס טהור  1/4•
(גר150)כוס מים 3/4•

ניתן להוסיף חצי אבוקדו טרי ורך  : אופציה•
עבור כל הכמות כדי ליצור סמיכות

:אופן ההכנה
במעבד מזון לערבל את כל חומרי הגלם•
ערבבו עד קבלת מרקם חלק•
וערבבו שוב קלות, אם יש צורך הוסיפו ממתיק•
להכניס למקפיא לשעתיים ולערבב  , להעביר את התערובת לכלי הגשה •

שעה כדי לשמור על מרקם אוורירי1/2כל 
דקות לפני ההגשה מהמקפיא5מומלץ להוציא את הגלידה •
(מרקם מוס)את הגלידה ניתן לאכול כפי שהיא לפני הקפאה •
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חומרי גלם
Lביצים גודל 2•
כוס סוכר קוקוס 1/4•
כפית סודה לשתייה  1/2•
כפות שמן קוקוס 2•
סוימשקה /כוס חלב 1/2•
קורט מלח אטלנטי•
קמח כוסמין מלא11/2•
וניל איכותית. מעט ת•
אפיה  . כפיות א2•

:אופן ההכנה
וסודה לשתייה, סוכר, ביצים : בקערה לערבב עם מטרפה ידנית •
למעט הקמח, להוסיף תוך ערבוב את יתרת החומרים•
להוסיף את הקמח ולערבב היטב עד לקבלת בלילה חלקה•

להעביר את התערובת לשקית זילוף•
6-כהדונאטסלחמם את מכשיר המולטי קייק עם תבניות •

דקות
לשמן קלות עם שמן קוקוס•
לזלף את התערובת עד לגובה המקסימלי של התבנית•
לחלץ מהתבנית ולחזור על הפעולה  , דקות 5לאפות כ •

עד לסיום התערובת
דונאטס15-17-מהמאסה יתקבלו כ•

:לקישוט
עם כף שמן  85%גר שוקולד מריר איכותי 100להמיס •

קוקוס במיקרו
(קצריםפולסים)לשים לב לא לשרוף את השוקולד •
בשוקולדמהדונאטסלטבול את חצי •
או כל דבר  , קוקוס, ניתן לפזר מעל השוקולד פירות יער•

אחר ובריא שבא לכם

שוקולדדונאטס
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הסיפור האישי שלי כאן

https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5504278,00.html
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,  מאמנת תזונה ומומחית לירידה במשקל בדגש על חיטוב והידוק הגוף

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