
אילה זילברמן  צילום: דניה ויינר  סגנון והכנה: דיאנה לינדר

עומדים נבוכים מול המקרר בכל בוקר ושוברים את 
הראש מה לשלוח לילד לארוחת עשר בבית הספר? 

הצעות לארוחות טעימות, מאוזנות ויצירתיות לבני 6־18
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פ
חשוב לגוון את סוגי טי

הירקות. מעבר 
למראה הססגוני, 
לכל צבע של ירק 
או פרי יש סגולות 
בריאותיות משלו. 

הכל 



 ד"ר מנחם לאופר 

משנה

57 מכביתון ספטמבר 2010 

פ
הרגילו את הילדים טי

לאכול תפוח על 
קליפתו בשל 

הוויטמינים הרבים 
המצויים בה. חתכו 

את התפוח, ארזו אותו 
בקופסה וטפטפו מעל 

מעט לימון, שמוסיף 
טעם ומונע השחרה. 

פ
מומלץ לשלוח טי

לילד מים בלבד 
ולא משקאות 

ממותקים או שוקו. 
ההרגל הזה ילווה 

אותו בהמשך החיים. 

פ
פרוסה אחת של גבינה טי

צהובה תספק לגוף כמות לא 
מבוטלת של סידן, כ־ 250 מ"ג.
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אז פתיחת שנת הלימודים הריטואל 
הזה חוזר בכל בוקר. אחרי שהערתם 

אותם אתם עומדים מול המקרר 
ותוהים מה לשלוח להם היום לבית 

הספר לארוחת עשר? ברור לכם ששווה להשקיע בה. 
אחרי הכל, לארוחה הזאת יש חשיבות רבה הן בהיבט 

התזונתי והן ביכולת שלה להעניק אנרגיה להמשך 
התפקוד היומי של הילדים. אבל המחשבות נודדות 
לכיוון העבודה, ויצירתיות זה הדבר האחרון שנותר 

בכם כרגע. נו, טוב, אתם אומרים לעצמכם, נשלח 
לו פיתה עם גבינה לבנה. בערב אתם מוצאים אותה 

מעוכה בתא הקדמי של התיק. ביס, זה כל מה שהילד 
שלכם אכל ממנה. 

"מכיוון שהילדים אוכלים את הארוחה מחוץ לבית, 
חשוב שזו תהיה חוויה עבור הילד ומומלץ לשתף את 
הילד בתכולה שלה, ולא ליצור מצב שבו הילד פותח 
את התיק ומוצא הפתעה לא רצויה", מסבירה לימור 

טל־פוני, דיאטנית ילדים קלינית ומנהלת מרכזים 
לטיפול בילדים עם עודף משקל במכבי שירותי 

בריאות. "לא תמיד רצונות הילד יתאימו לצורכי גופו, 
ולכן כדי להגדיל את מגוון המזונות שהוא אוכל, כדאי 
ללוות הכנסת מזון חדש או פחות אהוב בהסבר מדוע 

חשוב לכלול אותו בתפריט, ובמה חשיבותו לגופנו. 
ככלל, רצוי שארוחת העשר תכלול דגנים מלאים, 

חלבונים, מעט שומנים, פירות וירקות". 
נשמע מצוין, אבל איך עושים את זה? בעזרת לימור 

טל־פוני, שמספקת הצעות לארוחות מאוזנות 
לילדים ומתבגרים. 

טוסט משולשים מלחם מחיטה מלאה
עם גבינה צהובה + עגבניות + זיתים + תפוח  

מרכיב מוביל: סידן
הרכב תזונתי: הלחם מחיטה מלאה מכיל סיבים תזונתיים שחשובים 

לתפקוד מערכת העיכול ולתחושת שובע; הגבינה הצהובה עשירה בסידן, 
שתורם לבניית העצם; העגבניות עשירות בוויטמין C, שחיוני למערכת החיסון; 

הזיתים מכילים שומן בלתי רווי, המסייע לבריאות הלב והעורקים; התפוח 
מכיל פקטין, שמסייע להורדת רמות הסוכר והשומנים בדם. 

פיתה מחיטה מלאה + טחינה מלאה + 
ביצה קשה + עגבניות שרי + נקטרינה

מרכיב מוביל: חלבון
הרכב תזונתי: הפיתה מחיטה מלאה עשירה בסיבים תזונתיים; הטחינה 
עשירה בברזל, שחשוב לגדילה ולהתפתחות הקוגניטיבית, ובסידן, שחשוב 

לבניית העצם; חלבון הביצה מכיל את כל חומצות האמינו החיוניות לגוף 
ביחס המאפשר ספיגה מרבית וניצול מרבי לבניית החלבונים, ובנוסף 

מכילה הביצה גם אבץ, סידן, ברזל וויטמיני B3 ו־B12, שחיוניים לגדילה; 
.C עגבניות השרי והנקטרינה עשירות בוויטמין

פנקייק גבינה + סלט פירות
מרכיב מוביל: חלבון

הרכב תזונתי: הפנקייק עשיר בחלבון הודות לגבינה ולביצים שמרכיבים 
אותו, וכמות הסוכר שהוספה למתכון שלפניכם קטנה יחסית; סלט הפירות 

יתרום את הפחמימות וכמובן ויטמינים שונים, בהתאם לפירות העונה. 
מומלץ לבחור פירות בצבעים שונים. למשל: נקטרינה, שעשירה בבטא 
קרוטן, שהופך בגוף לוויטמין A וויטמין C; ענבים שעשירים בנוגדי חמצון 

טבעיים, המסייעים לזרימת דם טובה יותר; או בננה, שעשירה בוויטמינים 
ומינרלים ובעיקר באשלגן. 

קרקרים מחיטה מלאה + גביע גבינה קטן + ירקות חתוכים 
מרכיב מוביל: סידן

הרכב תזונתי: הקרקרים מהווים גיוון מרענן לכריך. כדאי שהם יהיו מחיטה 
מלאה או משיבולת שועל, שעשירות בסיבים תזונתיים; הגבינה תתרום את 

הסידן (רצוי גבינה עד5% שומן מועשרת בסידן); הירקות החתוכים יתרמו 
סיבים וויטמינים שונים כמו בטא קרוטן (המצוי בגזר), ליקופן (נוגד חמצון 

המצוי בפלפל אדום או עגבניות שרי) ואשלגן (מינרל המצוי במלפפון ירוק 
וחיוני לאיזון משק המים). 

גילאי

לתזונה תפקיד חשוב במהלך הילדות, מאחר שרוב 12-6
מערכות הגוף המתפתחות בתקופה זו מושפעות 
בעיקר מתזונה נכונה. גיל הילדות מאופיין בקצב 

גדילה מתון יותר בהשוואה לגיל הינקות ולגיל ההתבגרות, אך בתקופה 
זו נבנית מסת העצם וישנה חשיבות לאספקה מתאימה של רכיבי תזונה 

חיוניים ובהם: סידן, חלבון, אבץ וויטמין A, כדי לאפשר גדילה. תזונה נכונה 
תאפשר לממש את פוטנציאל הגדילה וההתפתחות, תסייע בבניית עצמות 
חזקות ותמנע מחלות בהמשך החיים. לפניכם ארבע הצעות לארוחות עשר 

בריאות ומגוונות לתלמידי בתי הספר היסודיים: 

1

2

3

4

על הבוקר
שולחים את הילדים לבית הספר 

על קיבה ריקה? כדאי שתפסיקו את 
ההרגל הזה. לאחר הצום של הלילה 

חשוב לחדש את מאגרי האנרגיה 
בגוף ולכן כדאי לא לוותר על ארוחת 

הבוקר. אם ממהרים ואין זמן להתיישב 
לאכול, מספיק אפילו שהילדים 

ישתו רק כוס חלב או משקה יוגורט 
וייצאו לדרכם. מחקרים רבים מצאו 
כי הקפדה על ארוחת בוקר מזינה 

משפרת את ההישגים בלימודים, את 
מצב הרוח ואת יכולת הריכוז. 

חלבון, פחמימות, 
ויטמינים שונים, נוגדי 
חמצון, מינרלים 
ואשלגן. פנקייק 
גבינה עם סלט פירות

user
Highlight



פנקייק גבינה
אופן הכנה: 

1. מקציפים את החלבונים עם הסוכר.
2. מערבבים בקערה את שאר החומרים.

3. מקפלים את החלבונים המוקצפים לתערובת.
4. מטגנים. אפשר לטגן במחבת ללא שמן ורק 
בהתחלה למרוח שכבה דקה של שמן קנולה. 

לאחר מכן אין צורך לשמן שוב. 

חומרים:
3 ביצים מופרדות

1 גביע קוטג' 5%

2 כפות סוכר

מעט תמצית וניל

1/2 כוס קמח

פ
צריכת הפירות טי

המומלצת לילדים 
ומתבגרים היא 3־5 
מנות במהלך היום. 

טיפ: להעשרת הפנקייק הוסיפו 2 כפות סובין שיבולת שועל. הטעם 
לא יורגש והמרכיב הזה יתרום תוספת של חומצה פולית, סידן, אבץ, 

ברזל, אשלגן וסיבים תזונתיים. 



פסטרמה ביתית

סיבים תזונתיים, 
 .A וויטמין C ויטמין
סלט פסטה מחיטה 
מלאה עם ברוקולי 
ועגבניות שרי
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לחמנייה מחיטה מלאה + סלט טונה + פלפל 
מרכיב מוביל: חלבון 

הרכב תזונתי: הלחמנייה מחיטה מלאה מכילה סיבים שיסייעו 
לתחושת השובע; הטונה עשירה בחלבון התורם לבניית התאים; 

הפלפל עשיר בוויטמין C, התורם לחיזוק מערכת החיסון. 

גביע יוגורט + גרנולה או דגני בוקר מלאים + אגוזי מלך
מרכיב מוביל: סידן 

הרכב תזונתי: היוגורט עשיר בסידן ובחיידקים פרוביוטיים, המחזקים 
את מערכת החיסון, מסייעים בעיכול ומשפרים את ספיגת הסידן במעי; 

דגני הבוקר או הגרנולה יוסיפו פחמימות עשירות בסיבים; האגוזים 
שייכים למשפחת השומנים הטובים, הבלתי רוויים, ומכילים גם מגנזיום, 

שחיוני לבניית העצם.

לחם מחיטה מלאה עם ממרח פסטו + 
גבינה צפתית + עגבנייה

מרכיב מוביל: סידן 
הרכב תזונתי: הלחם עשיר בסיבים שתורמים לתחושת שובע; 

הגבינה הצפתית עשירה בסידן (כדאי לבחור גבינה עד 5% שומן); 
 .C העגבנייה עשירה בוויטמין

סלט פסטה מחיטה מלאה + ברוקולי + עגבניות שרי 
מרכיב מוביל: סיבים 

הרכב תזונתי: הפסטה מחיטה מלאה היא דגן מלא העשיר בסיבים 
תזונתיים; הברוקולי עשיר בוויטמין C, בוויטמין A (החיוני לראייה תקינה, 
לבריאות העור ולגדילה) ובסיבים תזונתיים; עגבניות השרי יתרמו לגוף 

.C כמות נאה של ויטמין

פיתה מחיטה מלאה עם פסטרמה ביתית + 
חסה + פלפלים קלויים 

מרכיב מוביל: ברזל 
הרכב תזונתי: הפיתה מחיטה מלאה מכילה סיבים תזונתיים התורמים 

לתחושת השובע ולתפקוד מערכת העיכול; הפסטרמה הביתית (ראו 
מתכון) עשירה בחלבון ובברזל ודלת נתרן בהשוואה לתעשייתית; החסה 
עשירה בחומצה פולית, ויטמין מסוג B החשוב למניעת אנמיה, והפלפל 

עשיר בלוטאין, נוגד חמצון שתורם לבריאות העיניים.

גיל ההתבגרות מתאפיין 
בשינויים גופניים דרמטיים, 
בקצב גדילה מהיר ובשינוי 

בהרכב הגוף ובמבנהו. אצל הבנים יש עלייה גדולה 
ברקמת השריר, ואילו אצל הבנות יש עלייה ברקמת 
השומן. אכילה בריאה, הכוללת את מרכיבי התזונה 

שהגוף זקוק להם, תסייע להרגשה הטובה ותמנע בעיות 
הקשורות לתזונה ירודה, כמו חוסר ברזל בדם (אנמיה), 

גדילה איטית, אנורקסיה, עששת והשמנת יתר. 
המרכיב המרכזי בתזונת מתבגרים הוא הסידן - מינרל 

שדרוש לבניית עצמות חזקות ושיניים בריאות. אספקת 
הסידן חשובה במיוחד בגיל הזה, משום שהעצמות 

גדלות במהירות וללא כמות מספקת הן עלולות להיות 
חלשות בהמשך הדרך.

כמות הסידן היומית המומלצת לבני נוער היא 1,300 
מ"ג. כדי להגיע אליה, כדאי לאכול במהלך היום מזונות 

עשירים בסידן, ולדאוג לאספקת סידן כבר בארוחת 
הבוקר וארוחת העשר. מוצרי חלב הם המקורות 

העיקריים לסידן ולוויטמין D (המסייע לגוף בספיגת 
הסידן), וההמלצה היא לצרוך לפחות שלוש מנות מהם 
מדי יום. לפניכם ארבע הצעות לארוחות עשר בריאות 

ומגוונות לתלמידי בתי הספר התיכוניים: 

1

2

3

4
גילאי

18-12

5

אופן הכנה: 
1. מחממים את התנור ל־140 מעלות ובמקביל 

מחממים במחבת את שמן הקנולה.

2. ממליחים ומפלפלים את נתח ההודו וצורבים 
אותו במשך כ־2 דקות מכל הכיוונים עד לסגירה.

3. מעבירים את הנתח לרשת התנור (שמים 
מתחתיה תבנית אפייה לאיסוף השומן).

4. צולים במשך כשעתיים. מוציאים מהתנור, 
מכסים ומניחים בצד למשך 15 דקות.

5. פורסים את הנתח לפרוסות ומאחסנים 
במקרר.

חומרים:
2 כפות שמן 

קנולה לא מזוכך

1/2 כפית מלח ים 
אטלנטי או כפית 

חרדל

1/2 כפית פלפל 
שחור גרוס

1 פרפר חזה הודו 
במשקל 2 ק"ג, נקי 

משומן וקשור

לחם מחיטה מלאה עם ממרח פסטו, גבינה צפתית ועגבנייה

ייעוץ מקצועי: לימור טל־פוני, דיאטנית ילדים קלינית ומנהלת מרכזים 
לטיפול בילדים עם עודף משקל, מחוז מרכז, מכבי שירותי בריאות
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פ
חתכו את הירקות טי

ואחסנו אותם בקופסה 
נפרדת. האריזה 

האסתטית תגביר את 
הסיכוי שהילד יאכל 

אותם. 

פ
הדגנים המלאים טי

שבפסטה מסייעים 
לפעילות התקינה של 

מערכת העיכול ותורמים 
לתחושת שובע ורוגע, 

מונעים מחלות ומקטינים 
את הצורך במתוק.




