
  כי הבריאות מתחילה בצלחת  -תפריטי תזונה חדשים בגן ברני
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  ?מהי תזונה נכונה

, מים: המספקת את הרמה הנדרשת של כל המרכיבים התזונתיים, תזונה נכונה היא תזונה מאוזנת ומגוונת
  .שומנים וויטמינים ומינרלים, חלבונים , פחמימות

  
  ? מדוע - תזונה נכונה 

וחשוב לחנך לתזונה נכונה כבר בגיל צעיר על , בתקופת הילדות מתגבשים הרגלי האכילה והעדפות המזון
ויש להם צורך , הילדים נמצאים בתהליך גדילה מתמיד, מלבד זאת.  מנת לבסס את ההרגלים הנכונים לחיים

רגשית , פיזית –שכן תזונה נכונה ומאוזנת מאפשרת גדילה והתפתחות תקינים , ברכיבי תזונה נאותים
  .ושכלית

   
אנו מעצבים את התנהגות האכילה בכך שאנו מלמדים את הילד להפעיל שיקול של ערך תזונתי , אם כן

.  עלינו לקשר את חשיבות המזונות לבריאות הגוף, כמחנכים.  מלבד השיקול של הטעם, בבחירת מזונו
חיוני ) גם הוא מקבוצת החלבונים(והחלב , הביצה מקבוצת החלבונים חשובה לבניית השרירים: שללמ

  .לבניית העצם
  

  גיוון המזון 

, חלבונים, פחממות: בגיל הרך זקוקים הילדים בכל ארוחה לצלחת מאוזנת המורכבת מכל קבוצות המזון
כך באים על  –הטעמים והריחות , המרקמיםיש לזכור שככל שגדל מגוון .  ירקות ושתייה, פירות, שומנים

מומלץ לגוון את .  כך משתפרים תהליכי העיכול והספיגה –וככל הוא נהנה יותר , סיפוקם החושים של הילד
  .'דרכי הגשה שונות וכדו, תיבול שונה, המאכלים על ידי הרחבת המזונות החלופיים

רך זקוקים להשלמה תזונתית על ידי ארוחות ילדים בגיל ה, חשוב לזכור שלא כמו המבוגרים, מעבר לכך
  . אלו מתאימים לחילוף החומרים הנמרץ וקוצר הרוח של הילדים.  ביניים וחטיפים

  
  ?מה צריכים ילדים בגיל הרך  לאכול

  . שילובים מכל קבוצות המזון וכן יש לגוון מזונות בכל קבוצת מזון בכל ארוחהילדים צריכים לאכול 

  .מנות ליום 4-6  )קוואקר(סולת , תפוחי אדמה, אטריות, אורז, לחם  :פחממות
  .מנות ליום 2-3  לגוון את סוג הפרי   :פירות
  .מנות ליום 2-3  לגוון את סוגי הירקות   : ירקות

  .מנות ליום 2-3  גבינה או יוגורט , חלב  :חלבונים
  .מנות ליום 2  בשר או ביצים, דגים, עוף  

  .מנות ליום 2-4  יתים ז, אבוקדו, טחינה, מיונית, שמן  :שומנים
  

  ?מה התחדש בגן ברני בתחום התזונה

במהלך השנה אנו לומדים נושאים הקשורים לבריאות הגוף ומישמים את עקרונות התזונה הנבונה כמו למשל 
  מוצרי חלב ביום ועוד 3,ארוחת בוקר ,חשיבות שתית מים

וקבלנו רעיונות כיצד ניתן לשפר  בקיץ שעבר ארחנו את הדיאטנית שהרצתה על תזונת ילדים בעידן השפע
  את התפריט  ומה עושים עם ילדים שמתנגדים לאכילת מזונות מסוימים כמו ירקות

הדיאטנית בנתה תפריט מחודש דו שבועי מגוון העומד בכל הסטנדרטים של משרד הבריאות נעשה מעקב 
  .וון מדי יום שבועי על מנת לראות את שביעות רצון הילדים הילדים מקבלי םאוכל טרי ומג

ילדים שנתקלים בבעיה תזונתית מסוימת כמו אלרגיה או רתיעה ממזון מסוים מקבלים מענה מיוחד ונבנה 
  ניתן לצפות בתפריט הגן באתר גן ברני.עבורם תפריט תואם 

  

   



  סרבנות אכילה

נוקשים בעניין אך , יש להיות גמישים אתו בעניין הטעם, כמו ירקות –במקרים בהם הילד שונא מזון מסוים 
בסוף יש סיכוי שהילד יסכים , ניסיונות מרובים הראו כי לאחר התעקשות ארוכה.  לא לוותר, כלומר –החינוך 
.  החדש או לשנות את הטעם של המזון, ניתן גם להציע לילד המסרב מזונות מוכרים ביחד עם זרים.  לטעום

.  או מוגש ברוטב לא מוכר" חתוך לא נכון", "דיחם מ"לעתים ילדים יכולים לסרב למאכל מסוים רק כי הוא 
  .כל רווח בגיל הילדות מהווה אוצר תזונתי לגיל ההתבגרות –חשוב תמיד לזכור כי 

  
  

  ?כיצד –להתאים את התפריט להנחיות התזונתיות 

  ...סור מרע

   
  להגביל את כמויות הסוכר –הפחתת סוכרים 

ויש לכלול גם , לראות את הסוכרים בתוויות הסימון התזונתיניתן , כדאי להפחית סוכרים מיותרים מהתפריט
לפי .  מולסה, דבש, סירופ מייפל, סירופ תירס, סוכר ענבים, דקסטרוז, גלוקוז, סוכרוז: סוכרים בשמות כמו

  .המיקום ברשימת רכיבי המזון ניתן לדעת את כמותם היחסית במוצר
יהיו , כמו ירקות' ניטרליים'כך טעמם של המזונות ה ,יש לשים לב לעובדה שככל שנחשוף את הילד לסוכרים

  .צריכת סוכרים לא מבוקרת מגדילה את החשיפה לסכנות כמו עששת והשמנה, כמו כן.  טפלים בעיני הילד
שתייה , סירופ, ריבות, דגני בוקר ממותקים: יש להעדיף להפחית מזונות עשירים בסוכרים כמו, משום כך
  .סוכריות ודברי מתיקה למיניהם, ם ממותקיםשימורי, מעדני חלב, ממותקת

  
  נתרן –הפחתת מלחים 

בגלל עדויות על קשר בין מלח ויתר , ישנה המלצה כללית להגביל את כמויות המלח כבר בילדות המוקדמת
, ניתן ליטול תחליף מלח על בסיס עשבים.  יש להגביל נתרן במידה, בילדים לטווח הקצר והארוך.  לחץ דם

  .לתכולת הנתרן במזונות השונים וכן לשים לב
  

  סכנה –עודף שומן 

, ולמעט דגי ים, שומן רווי נמצא במוצרים מהחי.  ולהעדיף מזונות דלי שומן, יש למנוע עודף שומן רווי במזון
  . בכמות סבירה –טחינה , אגוזים ושקדים, שמן זית: כגון, מומלץ לצרוך שומן צמחי, שהם שומן איכותי

  

  

  ...עשה טוב

  

  הקפדה על שתיה מרובה

שכן מחקרים מראים כי שתייה של ,  מבין המשקאות יש להעדיף מים.  כוסות שתייה ליום 8יש להקפיד על 
, להוריד את התאבון לארוחה הבאה, עלולה להחליף מזונות בעלי ערך תזונתי אחר, מיצים בכמות גדולה מדי

  .גדילהלהוריד את צריכת המזון ואף להביא לעיכוב בהתפתחות וב
 

  הגדלת סיבים תזונתיים

  , אורז מלא, לחם ומוצריו העשויים מחיטה מלאה:יש לדאוג למזונות עשירים בסיבים תזונתיים
, פירות טריים בקליפתם, )אפונה, פול, שעועית, עדשים(קטניות , שיבולת שועל, דגני בוקר מחיטה מלאה
  .ירקות חיים ופירות יבשים

  
  פירות וירקות 

לצבעים השונים של הפירות .  ובצבעים שונים, פירות וירקות ביום לפחות 5על אכילת  מומלץ להקפיד
 Aמקור של ויטמין, מדי יום  Cופירות וירקות טריים הם מקור מצויין של ויטמין.  והירקות יש משמעות ותפקיד

  . סידן ואבץ בכל יום, וכן ברזל, פעמים בשבוע 4לפחות  
  

  חשיבות המינרלים לגדילה

  :על כן מומלץ לשלב מאכלים העשירים במינרלים המסיעים לתהליך הגדילה, ים מצויים בתקופת גדילההילד

  .סויה ותרד, עדשים, אפונה, עוף הודו ואברים פנימיים, בשר בקר, דגני בוקר מועשרים בברזל –ברזל 



  .יות ודלעתגרעיני חמנ, חלמון ביצה, נבט חיטה, בשר ועוף, דגני בוקר ודגני שיבולת שועל - אבץ 
ירקות , טחינה, סרדינים, חלב ומוצריו: מנות ליום 3על מזונות העשירים בסידן יש להקפיד לפחות על  –סידן 

  .ירוקים עליים
  

  החטיף העדיף

, אנק פוד'ומניעה מוחלטת של ממתקים וג, הם בשלהם –ככל שנשאף לכך שהילדים שלנו יאכלו מזון בריא 
המשקאות הקלים , דגני הבוקר, בין הררי החטיפים, ובכל זאת.  ךרק תיצור אצלם תחושת קיפוח וחס

על ההורים והגננות .  יש מהם המזינים יותר ויש שרצוי להתרחק מהם, והממתקים שמצויים בכל סופר
מבלי  –ולכוון את הילד לאכול את המזון הטעים והבריא ביותר , ליצור אלטרנטיבה טעימה וחכמה, כאחד

יש ליצור אבחנה ברורה בין מזון לשם הזנת הגוף . ממתק אחד ליום : עדיף לבסס כלל . שהילד ירגיש מקופח
  .הממתק או החטיף - חשוב ליצור את הגבולות בכמות האוכל לשם הנאה.ובין אכילה לשם הנאה וכייף 

קיימים לא מעט חטיפים וממתקים שכדאי .  יש לעתים הבדלים גדולים, מתברר שבין שלל המוצרים השונים
לבית אפשר להכניס ).  או רק בימי הולדת(כדי שהילדים יאכלו מהם כמה שפחות , שות כל מה שאפשרלע

יותר ויותר מחקרים קושרים את אכילת , שכן.  וגם בהם לא להגזים, רק ממתקים וחטיפים מזינים יותר
  .וגם להשפעות על כושר הריכוז של הילדים והתפתחותם המנטלית, אנק פוד למחלות שונות'הג
  

דגני בוקר ללא תוספת סוכר , שיבולת שועל/חטיפים על בסיס דגנים, פירות: החטיפים המומלצים הם

בייגלה מחיטה , גבינה עם טעם שלוה, מעדנים, שלגונים על בסיס טבעי/גלידה, פירות יבשים, וצבע

הם לא חטיפים יתקבלו בברכה רק כאשר , בכל מקרה.  מלאה או קרקר מחיטה מלאה עם ממרח בוטנים

תורמים לאיזון , ורק אם הם מכילים ערכים תזונתיים ובריאותיים, יבואו על חשבון האוכל האמיתי

  .התזונה היומית ואין בהם חומרים מזיקים

  

  
  חשיבות ארוחת הבוקר

באנגלית (ארוחת הבוקר שוברת את הצום . במהלך הלילה הגוף נמצא בצום ורמות הסוכר  בדם יורדות 
Break-fast (קיימים גם מחקרים . מה שמאפשר להתחיל את היום עם אנרגיה, ומעלה את רמות הסוכר בדם

ילדים שאכלו ארוחת בוקר היו בעלי שיעורי השמנה . בנושא הקשר שבין ארוחת בוקר והשמנה בקרב ילדים
וגם , כשלא אוכלים בבוקר רעבים יותר אחר כך, באופן טבעי. נמוכים יותר מאלו שלא אכלו ארוחת בוקר

  .אוכלים יותר
  ?אז מה צריך להיות בה בארוחת הבוקר

ויטמינים ומינרלים ) חלבונים ושומנים, פחמימות( ארוחה מאוזנת צריכה לכלול את שלושת אבות המזון
  !לא לוותר על שתייה –כמובן לא לשכוח . וסיבים תזונתיים

  
  :דוגמאות לארוחת בוקר

אפשר לקשט בפרוסות בננה או תותים חתוכים או . טגרנולה בחלב או ביוגור/תערובת דגנים מלאים •
 .בכל פרי אחר

 .לצד כוס מיץ פרי טבעי, יוגורט טבעי בתוספת כפית דבש או ריבת פרי מעוטר בשקדים ואגוזי מלך •

מיץ תפוזים או יוגורט לפי העדפתכם , כוס חלב 1/2מבחר פירות העונה בתוספת  –שייק פירות  •
כמשקה לצד לחם חיטה , )להוסיף כמה קוביות קרח למרקם ברדיאפשר (האישית מרוסקים בבלנדר 
 .מלאה עם ממרח כלשהו

  .יוגורט לשתייה/ עוגיות שיבולת שועל  עם כוס חלב טרי קר או חם •
  

  :תפריט שלם לדוגמא לילד בגיל הרך לדוגמא

: ללא ממרח מתוק בשום צורה( חלב עם דגני בוקר לא מתוקים או כוס חלב עם פרוסת לחם עם ממרח :בוקר
  )גבינות קשות, שומן 5-9%גבינה צהובה , אבוקדו, טחינה, חומוס, גבינה

  .שתייה,פרי . זיתים, ירקות, פרוסת לחם עם ממרח  :ארוחת עשר
עשירות ( תוספת פחמימה או קטניות . קציצות, עוף ,)כמה שפחות( חזה עוף מבושל או מטוגן :ארוחת צהרים

  .סלט, ירק מבושל, )בברזל
  .שתייה על בסיס חלב רזה.יוגורט עם פרי / כריך עם ממרח /חטיף קטן +פרי  :צ"אחה

או טונה או פסטרמה מחזה הודו , גבינה צהובה או צפתית. כפות לפחות 2גבינה לבנה , ביצה :ארוחת ערב
  .שתייה עם חלב. תוכיםירקות ח סלט או, לחם, או עוף

  .קורנפלקס עם כוס חלב :או מדי פעם
  



   :לסיכום 
יפנים ,שמירה על בריאותו ואיכות חייו הוא יקבל את הדברים ,ככל שהילד יבין יותר שהמטרה היא לטובתו · 

  .כלומר יעשה את מה שהוא מבין שטוב עבורו. אותם ואף ינהג בהתאם גם שההורים אינן מסתכלים
וזה לעולם לא , ישום עקרונות התזונה הנבונה הינה ערובה לשמירה על מצב תזונתי תקין ובריאות בכל גילי· 

  .מוקדם מדי
בכל מקרה שיש חשש לאכילה לא מאוזנת של הילד יש לפנות לדיאטנית לקבלת תחליפים ולארגון · 

  ).ו"אלרגיות וכ, רגישות לחלב, צמחונות, סרבנות אכילה .( התפריט
  

  :ם מתכון להכנת חטיף אנרגיה טבעי ובריא לילדיםולסיו
  כוס פצפוצי אורז 1

  טחינה
  חבילת חמאה

  כוס  דבש
  כוס גרנולה

  חבילת שומשום
מבשלים חמאה עם פצפוצים וטחינה ודבש להמסה החומרים מוסיפים את גרנולה ושומשום ומשטיחים על 

  תזנית בטמפ החדר 
  בתאבון
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