
 פרייס .ווסטון א ר"ד

 עולםברחבי הרופא שיניים מאוהיו ות השלושים נסע בשנ
שנהגו לאכול , עמים שוניםהתזונה של דרכי ללמוד את כדי 

בריאות את ההוא השווה . מאכלים מסורתיים מקומיים
הם היציבות הנפשית שלהמצוין ומבנה העצמות , המעולה

מבעיות שסבלו , באותה תקופההאמריקאים  לאלה של
, מהתאס, ת פרקיםודלק ,אלרגיות, יותנפשבעיות , שיניים

 .וסרטן עיכולהפרעות  ,סוכרת, מחלות לב

 :ר פרייס גילה"מה ד
, מינרליםוויטמינים  ות שפעדיאטות מסורתית מכיל• 

 בשרוב פירות יםבשנמצאים , K2-ו A ,D בעיקר ויטמינים
 .הניזונים מעשב חייםובשומן האברים של בעלי 

 מעובדים ולא טבעייםאימצו מזונות  שבטים כאלהכאשר • 
וכן שמנים צמחיים , משומר מזון, לבןסוכר , לבן כגון קמח

מחלות כרוניות אותן הם פיתחו את , חלב מפוסטר
 .היוםשפוגעות בנו 

 פרייס .ווסטון אקרן 
, בנושא תזונה רווחמטרות ללא ארגון חינוכי אנחנו 

ר פרייס "של ד המקדישים את זמננו להמשך מחקריו
חומרים מזינים לתזונתנו -במטרה להחזיר מזונות עתירי

 :באמצעות תמיכה
 

 עדכניו מדויקבמידע תזונתי • 
 דינמית-ת וביואורגניחקלאות • 
 הניזונים מעשב טבעיבעלי חיים • 
 קהילהי ה"חוות הנתמכות ע• 
 תיוג מוצרים אמין ואינפורמטיבי •

 )מבושללא (ונקי  לא מעובדחלב גישה אוניברסלית ל• 
טכנולוגיה המסייעת לשמור על חומרים מזינים במזון • 

 .במקום להרוס אותם, שלנו

את המטרות הללו באמצעות רשת עולמית  מטפחיםאנו 
, ותחוברות חינוכי, עת רבעוני כתב, של סניפים מקומיים

ת פדרליה הרמבואקטיביזם  כנס שנתי, קניות שנתימדריך 
 .ב"והמדינתית בארה

 !היום פו עודהצטר
 :תכולל פרייס. ווסטון אבקרן  החברות שלכם

 •Wise Traditions, שופע  ,הרבעוני שלנו כתב העת
נים שומה, תזונההמזון ומאמרים מעודכנים בתחומי ה

; בריאותבתחומי עדכונים  ;הוליסטייםה טיפוליםוה מזוןב
 אנשי מקצועל, חומרי לימודוקישור ל; ביקורות ספרים

 .מזונות מזיניםלהוליסטית וכן הבריאות בתחום ה
ובחנויות  סופרמרקטיםמועיל לשימוש במדריך קניות • 

 .טבע
 .ל"בדואהתראות תקופתיות • 
 .לכנס השנתי שלנוהכניסה הנחות על דמי • 
, מדויק נתיהזדמנות לתמוך במאמצינו לספק מידע תזו• 
 לפעול בסניפים, מעובד-לא חלבלגישה אפשר ל

 .שלנו !Soy Alertולתמוך בקמפיין  ,שלנו יםהמקומי

הפכו או (את הטופס בדואר  שלחופשוט , כדי להצטרף
 ).westonaprice.org דרך אתר, באופן מקוון לחברים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תוכלו לקבל , כםל של"כתובת הדוא בעקבות מסירת* 
לבטל את המנוי על ידי ניתן . ותתקופתיהתראות  מאתנו

 .WAPFפנייה למשרד 

 מזון בריא וחכםמזון בריא וחכם
 משפחות בריאותל
 מגדלים מקומייםל

 איכות הסביבהל

 פרייספרייס. . ווסטון אווסטון אקרן קרן 
 מסורת בריאה וחכמה

 וגידולו ואמנות הריפויבתחום המזון 
 אקטיביזםאקטיביזם• •   מחקרמחקר  ••חינוך חינוך 

PMB Box 106-380   •4200 Wisconsin Ave, NW 
Washington, DC 20016 USA • (202) 363-4394 

info@westonaprice.org • www.westonaprice.org 
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כל הזכויות שמורות

 !כל הפרטים בתוך מסגרת זו חייבים להיות באנגלית בלבד
 ______________________________________ :שם

 ____________________________________ :כתובת

 _______________________ :ישוב

 _____ ____________: מיקוד

 ____________________________: דואר אלקטרוני* 

 _____________________________________ :טלפון

 ___ דולר 25: בתשלום מופחת ___ דולר 50 :לרגי
) / ומעלה 62גיל (אזרח ותיק ) :בלבד אחד נא לסמן(

 אדם עם מוגבלות/  מובטל /סטודנט 
  ___ויזה  ___ דמסטרכר: כרטיס אשראי
 _______________________: מספר כרטיס

 __קוד אבטחה  ___שנה  ___ חודש: תאריך תפוגה
 ____________________________: חתימה

 

Local Contact: 

The Mazel Project 

POB 48 • Beit Shemesh, ISRAEL 
02-992-2419 

www.mazel.org / info@mazel.org 



  מביא טובחכם ון מזו
 ותמשפחות בריאל

  הטבעיתבריאות טובה היא זכותנו 
 אופטימיתגישה , צמיחה נורמלית, חיוניות, חיסון טבעי

ישרות וחופש  שיניים, מבנה עצמות טוב, ערנימוח , לחיים
 – תוכרוני ותמחלמו ,מחלות לבמ, סרטןמ, מחורים בשיניים

 .הטבעשמקורם ממזונות מכל אלה נוכל ליהנות אם נאכל 

 ונהורסים את בריאות יםמודרנימאכלים 
 ,נפשיות והתנהגותיות בעיות כולל, כרוניותהמחלות הרוב 

. שלנו מודרניותמוחרפות כתוצאה מהתזונה הנגרמות או 
לבין לות כרוניות מח הולכות ומצטברות עדויות לקשר שבין

יום עדיין ועדיין חלק נכבד מהייעוץ התזונתי כ .מזון מודרני
וגורם לנו לחשוש מאכילת את מזון מעובד  ם צריכתמקד

 .מזונם של אבותינו

 חיונייםהם שומנים מהחי 
גופנו ממשיך לדרוש מזון עתיר חומרים , דור אחר דור

, התאים .במיוחד שומנים מהחי, מזינים שמקורו מהחי
הכליות ואברי הרבייה שלנו , הריאות, הלב, המוח, העצמות

כולם זקוקים לחומרים המזינים המצויים בשומנים מהחי 
 .כדי לתפקד כראוי

 מזון חכם יחזיר לנו את בריאותכם
נוכל להחזיר , אמצעות אכילת מזון עתיר בחומרים מזיניםב

לעצמנו את הבריאות ולספק גם לדור הבא את מתנת 
 .הבריאות הטובה

 אמיןמידע מקור 
החומרים והאתר שלנו כוללים מאמרים בעלי ביסוס מדעי 

בהתבסס על מחקר שאינו , בנוגע ליתרונות המזון המסורתי
אנו  .התרופות נגוע בכספי המשקים המתועשים וענף

מספקים ייעוץ מעשי להחזרת מזונות עתירי חומרים מזינים 
והסניפים המקומיים שלנו יכולים , לתזונה המשפחתית

.לעזור לכם לאתר מזון בריא בקרבתכם

 חכם ובריאמזון 

 הומוגנימבושל ו-בלתי מלאשמנת וחלב , חמאה• 
 כגון הכבד, בעלי חיים אבריבשר מ• 
 ח שגודלו במרעה טבעי"של בע חלב וביצים בשר• 
 ביצי דגיםו רכיכות, לא מתועשים דגים• 
 ירקות ופירות אורגניים• 
 יים שיוצרו בתסיסה הומולקטיתמזונות מסורת• 
 הומולקטיתשיוצרו בתסיסה  בריאים קלים משקאות• 
 מרקי עצמות ביתיים• 
 מסורתיים שהוכנו כראוישאור -ולחמי מלאים דגנים• 
 לא מזוקק מלח• 

 מזונות שיש להימנע מהם
 שומן-ונטולישומן -דלימוצרים • 
 מודרניים מאכלי סויה• 
 ייםהומוגנו יםמפוסטרמוצרי חלב • 
 מרגרינה ושומני טראנס• 
 מעובדים שמנים צמחיים• 
 יבשים דגני בוקר• 
 מלאכותיים  ממתיקים ותוספים• 
 מזון מהיר ומשקאות מוגזים• 
 מזוקקים מיצי פירותוממתיקים • 
 קמח לבןם ממוצרי• 
 דגים הגדלים בבריכותוממשקים מתועשים  בשרים• 

 מזוןמפתיעות בנוגע ל עובדות
השמנת ול סרטןל, שומנים מהחי אינם גורמים למחלות לב• 

 .מחלות האלומהובעצם מגנים עלינו  ,יתר
, תורמים לבעיות בבלוטת התריס סויהים ממזונות מודרני• 

 .הורמונליותהפרעות לעיכול ובמערכת ההפרעות ל
, לגרום לבעיות בריאות רבות ותשומן יכול-דיאטות דלות• 

 .כולל חוסר יציבות רגשית
תזונה טבעונית ; יותראין תוחלת חיים גדולה צמחונים ל• 

.מפני סרטן ומחלות לבאינה מגנה 

 חכםמזון 

 , קיימא-תב למען חקלאות
 מקומי סביבה נקייה ושגשוג

 
הצומח על קרקע מזון מפיקה  רעלים-חקלאות נטולת

, מקוטלי מזיקים, ונקייה מדשנים כימיים מינרלים-עתירת
 .הורמוניםמו מקוטלי עשבים

 
 הם בעלי חיים בריאים הגדלים במרעה טבעיבעלי חיים 

אוכלים עשב ירוק , באוויר הפתוח, הם חיים בחוץ –יותר 
החלב , וכתוצאה מכך הבשר, אור השמש וסופגים את

 .והשומן שלהם מזינים יותר
 

פרטיים תלויה במיליוני חקלאים  קיימא-חקלאות בת
המרוויחים את לחמם ביושר על ידי מכירה לצרכנים 

המביאים שגשוג לקהילות כפריות והשומרים , מקומיים
 .על המרחב הפתוח עבור הדורות הבאים

 
טבעי צעות מחזור גידולים נשמר באמ הביולוגי המגוון

גידולים זאת בניגוד ל, ותטבעיבדרכים  מזיקים והדברת
לניצול ההרסני של הקרקע המאפיינים מחזור ו-נטולי

 משקים תעשייתיים ענקיים המשתמשים באורגניזמים
 ).GMO(גנטית -מהונדסים

 
, מפחית את עלויות התחבורה מזון שיוצר באופן מקומי

את , המושלכות לאשפהאת האריזות , את התנועה
ובמקביל מספק לנו , ל"הזיהום ואת התלות בנפט מחו

 .מזון טרי ומחזק את הכלכלה המקומית
 

, חמאה, כגון גבינה, שיוצרו בסביבה הקרובהמוצרים 
לחמי שאור , מרק בשר, נקניקיות, חלב לא מעובד

ומשקאות בריאים שיוצרו בתסיסה הומולקטית מביאים 
 .ולאזורים כפרייםשגשוג לעיירות קטנות 

 www.westonaprice.org :שלנו והעשיר מרתקהאתר בקרו ב, מידע נוסףל


