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חנוך מחנך. או: 
 המדריך לכסף קל

בעמוד הבא

טיפוס של חצי הכוס המלאה 
־בבוקר הראשון של תקופת החנוכריסמס קי

אי־מייל מ־net-a-porter.com, אתר  בלתי 
הרכישות היקר והיוקרתי: "הגיע הזמן להגשים 
חג  אקסטזת  אחוזת  לבכם".  משאלות  כל  את 
נכנסתי לאתר ומילאתי את הסל בפריטים של 
וסוניה ואיב. רק בכאילו, מאחר  קלואי ומארק 

־שפריטים אלו לעולם לא יהיו שלי בשל מחי
רם המופקע. בעודי מתעצבת על כך, תהיתי מה 
יקרים,  חוץ מפריטים  הן באמת משאלות לבי 

־מיותרים ובלתי מושגים. בריאות, כמובן, עני
ואהבה, כזו שתיתן לי להרגיש שאני פרס  תי. 

־שווה ולא עול. וגם, שאולי מישהו סוף סוף יב
־של לי. מהורהרת ולא אופטימית, נזכרתי במס

עדה הטבעונית הקטנה והמקסימה אבא גיל של 
גיל מעוז, וכך מצאתי עצמי דוהרת על אופני 

להגשים לפחות משאלה אחת, בינתיים.

    

 
אכל לא  שנה   40 במשך בווידוי:   אפתח 

ולחמים  פחמימות  רק  וירקות,  פירות  לתי 
ופסטות ובשרים, והתברר שהרסתי לעצמי 
את המעיים. כחלק מהריפוי נחשפתי לאוכל 

בריא ולמסעדה הנהדרת שלך.
"בהתחלה כשאנשים היו עוברים ליד המקום 
הייתי שומע אותם אומרים, 'אה, זה אורגני, לא 

־טעים', ולפעמים הייתי מזמין אותם לטעום, ות
מיד הם היו מופתעים לגלות עד כמה זה טעים. 
קיימת נטייה לחשוב שיש טעים ויש בריא ואין 
מצב שזה הולך ביחד. הרעיון שלי הוא להראות 

עד כמה בריא גם יכול להיות טעים".
נכון שזה טעים, אך קשה להתווכח עם כמה 

טעים יכול להיות בקר בחמאה ויין, למשל.
"אין ספק שיש לזה טעם משובח ואין רע בזה, 
השאלה היא במינון. הבעיה היא הקיצוניות לכל 
כמו  נזק  דברים שברור שהם  מובן שיש  כיוון. 

קמח לבן וסוכר לבן".
אבל באיטליה אוכלים המון פסטה מקמח 

לבן ועדיין האיטלקים נראים וחיים טוב.
את  עושים  חומרים  מאיזה  השאלה  "שוב, 
איכות.  של  נכונה  מסורת  יש  ושם  הדברים, 
קמח דורום הוא יותר איכותי, ולאורגנו ששמים 
כתבלין ברוטב יש סגולות להילחם בקנדידה. 

כלומר, יש איזון וצריך ללמוד לעשות אותו".
אז איך הכל התחיל אצלך?

למד־ שנים,   38 לפני שבע  בבאר   "נולדתי 
לא  והבנתי שזה  עיצוב תעשייתי  תי בבצלאל 

־הכיוון שלי. עסקתי ביוגה, למדתי רפואה טיב
טית ועבדתי כמטפל. לאט לאט נכנסתי לעולם 
בין תזונה  וגיליתי את הקשר  התזונה הבריאה 

לגוף, עד שהחלטתי להתמקד בבישול".
לגם אני נהייתי בשלנית רצינית של מאכ
לים בריאים וזה אפילו יוצא לי ממש טעים.

"זה נהדר. כשרוצים לעבור לתזונה בריאה 
־או לטיפול בבעיה מסוימת ויש איסורים, אנ

שים פשוט לא יודעים מה לאכול. וזה המקום 
אני  המקום  של  וכטבח  אליו  נכנסתי  שאני 

מאוד נהנה ומתאתגר".
אשתך בטח מרוצה מזה שאתה טבח על.

"אשתי מרוצה, ואני מרוצה מאשתי ובמשך 
חמש השנים האחרונות עשינו שלושה ילדים".

הילדים שלך אוכלים שניצל?
חיים  אנחנו  קיצוני.  להיות  צריך  לא  "שוב, 
בעולם מורכב וצריך לתת לילדים אוכל מאוזן, 

אבל לא למנוע מהם דברים. צריך גמישות".
זו הגישה שלך גם בחיים?

"כן. אולי כי הייתי בשני הקצוות וכיום אני 
שלו.  האיזון  מה  להבין  צריך  אחד  שכל  מבין 
האופציה  את  לאנשים  לתת  היא  המטרה שלי 

לתזונה בריאה בלי קיצוניות ועם טעם טוב".
יש לי הרגשה שאתה תמיד רואה את חצי 

הכוס המלאה.
"למה חצי? אני רואה את כל הכוס המלאה".
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