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  י' ניסן, תשע"ג                     
  2013מרץ  21                     

  
  9740סימוכין:                     

  
  

  )דיגום ובדיקה תזונתית של תבשילי "ארוחות מוכנות" ( מגדרה איטריות  ומרקי אינסטנט
  

וק את הערכים התזונתיים של התבשילים שרק מוסיפים במסגרת המלצות המחלקה לתזונה בריאה יצאנו לבד
להם מים והם מוכנים לאכילה, מבין אלו שנבדקו נמנים ומרקי האינסטינקט תבשילי אורז, קוסקוס איטריות 

  אשר מגיעים לרוב כבר מתובלים ולעיתים אף באריזה שנוח לאכול ממנה. 
בקטגוריה שנבחרה הפופולריים ן את מגוון המוצרים , יוצא דיאטן של משרד הבריאות למרכולים, בוחזובמסגרת 

  2013הדיגום נעשה באמצע פברואר ומשווה את ערכיהם התזונתיים כפי שהם מופעים על האריזה. 
. אולם, כמו מקרים מוכנים, תבשילי אורז, איטריות או פירה תפו"א  עמוסים במגוון מוצרים זהמדפי הסופר באגף 

  אלו?  מה מכילים
  המרקים: 

מרקים המוכנים לאכילה אשר מוסגים לכוס ומוסיפים להם מים, מבוססים על תערובות ירקות יבשים, עמילנים ה
ומסמיכים דומים, שומן, מלח, סוכר ותבלינים ביחסים שונים. בהתאם לסוג המוצר וכן ישנה תוספת של  איטריות 

וד הינו קלוריות  על בסיס פחמימות ו/או שקדי מרק/קרוטונים. על פי הרכבם, תרומתו העיקרית של מוצר מס
גרם  7.9גרם שומן,   1.15גרם חלבון,  1.2 -גרם מוצר  כ 100ושומנים. הערכים התזונתיים הממוצעים הינם:  ל 

  מ"ג נתרן. 390קלוריות,  47פחמימות, 
ום, קישוא, ספל מרק ירקות בייתי המבוסס על ירקות בייתי (  המכיל למשל תפו"א, גזר, בצל, פלפל אד –מאידך 

גרם  0.55 -גרם מוצר  כ 100וכדומה בתוספת חומרי תיבול ואבקת מרק) יכיל את הערים התזונתיים הבאים: ל 
  מ"ג נתרן. 349קלוריות,  19גרם פחמימות,  3.3גרם שומן,   0.11חלבון, 

קביל, שניתן לתבל המוצרים אלו מכילים לרוב רבות גבוהות באופן יחסי של נתרן וזאת בהשוואה למוצר הבייתי המ
ולהמליח על פי ההרגלים והצורך ואף להפחית כליל את כמות הנתרן שבו ע"י המנעות משימוש במלח ובאבקת 

  מרק.
מוצר כמצויין בתוית התזונתיתגרם  100ערכים ל    

סוג שם המוצריצרן
 אריזה

  חלבון
 (גרם)

  שומן
 (גרם)

 פחמימות
 (גרם)

 קלוריות
 (קק"ל)

  נתרן
 (מ"ג)

ק עגבנית עם מרקנור
 קרוטונים נמס בכוס

 716 62 10.7 1.5 1.4אישי

מרק בטעם עוף עם קנור
ירקות וקרוטונים נמס 

 בכוס

 357 45 11.27.5אישי

 360 45 0.81.57.0אישימרק פטריות נמס בכוסקנור
 360 46 1.61.27.2אישימרק אפונה נמס בכוסקנור
 360 41 0.71.36.7אישימרק ברוקולי נמס בכוסקנור
 355 45 0.51.28.0אישי  מרק תירס נמס בכוסקנור
מרק טעם עוף עם קנור

איטריות ושקדי מרק 
 נמס בכוס

 354 50 1.11.67.8אישי
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מרק עוף עם המון קנור
 אטריות נמס בכוס

 360 52 1.31.19.2אישי

מרק תירס עם המון קנור
 אטריות נמס בכוס

 352 73 1.32.212.1אישי

מרק אפונה עשיר , מוכן אסם
 מן אבקה 

 395 45 2.11.26.5משפחתי

מרק פטריות עם גריסים, אסם
 מוכן מן אבקה 

 330 55 1.40.910.1משפחתי

מרק עוף עם אטריות, אסם
 מוכן מן אבקה 

 390 28 1.20.35.0משפחתי

מרק עדשים עשיר , מוכן אסם
 מאבקה

 345 59 3.21.28.8משפחתי

מרק פטריות, מוכן אסם
 מאבקה 

 375 40 0.70.97.2משפחתי

 435 35 0.50.76.7משפחתימרק בצל, מוכן מאבקה אסם
מרק פטריות, מוכן אסם

 מאבקה 
 395 31 0.60.46.3משפחתי

 389.9 47 1.2131.157.925    ממוצעיםערכים   
מרק ירקות בייתי( מכיל  

  אבקת מרק)
 0.550.113.3 19 349 

  
  תבשילי האורז מגדרה: 

תבשילים אלו הינם על בסיס אורז עם עדשים בתוספת ירקות ו/או חומרי תיבול למינהם כמו  מלח, סוכר 
  ותבלינים, מוסיפים להם מים וממתינים או מבשלים לכמה דקות בלבד בהתאם להוראות היצרן.

ריות  על בסיס פחמימות ושומנים. הערכים התזונתיים על פי הרכבם, תרומתו העיקרית של מוצר מסוד הינו קלו
  מ"ג נתרן.  1285קלוריות,  326גרם פחמימות,  62גרם שומן,   9גרם חלבון,  12 - גרם מוצר  כ 100הממוצעים הינם ל 

 0.4גרם חלבון,  3 - גרם מוצר  כ 100אורז רגיל לבן שאנו מבשלים בעצמו יכיל את הערכים התזונתיים הבאים: ל 

מ"ג נתרן. בבישול בייתי ניתן לשלוט על כמות הנתרן שבמוצר  331קלוריות,  122גרם פחמימות,  25שומן,   גרם
ולהוסיף עדשים , ירקות, קיטניות אחרות ומרכיבים נוספים כיד הדימיון  אשר יתרמו לעושר התזונתי של המוצר. 

תזונתיים  למתכון, הערכים התזונתיים של  ניתן להעשיר את המתכון  ולהשתמש באורז מלא אשר יוסיף עוד סיבים

 110גרם פחמימות,  21גרם שומן,   0.9גרם חלבון,  3 -גרם מוצר  כ 100האורז המלא המבושל הינם: : ל 
מ"ג נתרן. מגדרה בבישול עצמי בייתי המכיל אורז ועדשים מבושלים ובצל מטוגן מכיל את הערכים  301קלוריות, 

 110גרם פחמימות,  21גרם שומן (בשל הטיגון),   5.9גרם חלבון,  4.6 -ם מוצר  כגר 100התזונתיים הבאים: ל 
  מ"ג נתרן ( תיבול במלח). 293קלוריות, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
9740\33D2ESOA\Content.Outlook\Temporary Internet Files\Windows\Microsoft\Local\AppData\yiffat.shahak\Users\C:doc 

KING DAVID STREET, 20 –Tel.   
P.O.B 1176, JERUSALEM 91010 Fax  

  


STATE OF ISRAEL  








Ministry of Health
Public Health Services
Nutrition department

  

  
גם כאן, המוצרים אלו מכילים לרוב כפי שהיצרן משווקם רבות גבוהות באופן יחסי של נתרן וזאת בהשוואה לאורז 

  ואה של המוצרים שנדגמו מצויים בטבלה הבאה.רגיל, המכיל פחות נתרן. נתונים להשו
  מוצר כמצויין בתוית התזונתיתגרם  100ערכים ל      

סוג שם המוצריצרן
 אריזה

  חלבון
 (גרם)

  שומן
 (גרם)

  פחמימות
 (גרם)

 קלוריות
 (קק"ל)

  נתרן
 (מ"ג)

 3691105 128.561.2משפחתי אורז מג'דרה קנור

תבשיל מגדרה אורז אסם
 ועדשים  

 2841465 11.310.261.7חתימשפ

 ערכים ממוצעים
 

  

11.659.3561.45 326.51285 

 122331 2.880.3724.9 אורז לבן, מבושל
 110301 2.560.8921.0 אורז חום מבושל

 116316 2.720.6322.95של ארוז ערכים ממוצעים
 168293 4.65.921  מתכון בייתי - מגדרה

  
  איטריות למינהם:תבשילי ה 

תבשילים אלו הינם על בסיס איטריות עם ירקות ו/או קיטניות בתוספת ירקות, חומרי תיבול למיניהם כמו מלח, 
  סוכר ותבלינים, מוסיפים להם מים וממתינים או מבשלים לכמה דקות בלבד בהתאם להוראות היצרן.

ל בסיס פחמימות ושומנים. הערכים התזונתיים על פי הרכבם, תרומתו העיקרית של מוצר מסוד הינו קלוריות  ע

מ"ג  412קלוריות,  102גרם פחמימות,  16גרם שומן,   3גרם חלבון,  2.5 -גרם מוצר  כ 100הממוצעים הינם: הינם ל 
  נתרן.  

גרם  5.8 - גרם מוצר  כ 100איטריות (פסטה) פשוטה שאנו מבשלים בעצמו יכיל את הערכים התזונתיים הבאים: ל 
מ"ג נתרן.  בבישול בייתי ניתן לשלוט על כמות הנתרן  1קלוריות,  158גרם פחמימות,  29גרם שומן,   0.9, חלבון

שבמוצר ולהוסיף ירקות, קיטניות ו/או רטבים ומרכיבים נוספים כיד הדימיון  אשר יתרמו לעושר התזונתי של 
אשר יוסיף עוד סיבים תזונתיים  המוצר. ניתן להעשיר את המתכון  ולהשתמש באטריות על בסיס קמח מלא 

למתכון, גם כאן, המוצרים המוכנים לשימוש ע"י הוספת מים בלבד מכילים לרוב רבות גבוהות באופן יחסי של 
  נתרן וזאת בהשוואה למוצר הבייתי המקביל, שיכיל כמויות נתרן בהתאם לאופי הבישול.

מוצר מוכן לאכילה על הוראות היצרן גרם  100ערכים ל    
ויין בתוית כמצ

  חלבוןסוג אריזהשם המוצריצרן
 (גרם)

  שומן
 (גרם)

  פחמימות
 (גרם)

  קלוריות
 (קק"ל)

  נתרן
 (מ"ג)

 112424 3.40.723.0 משפחתיפסטה ברוטב עגבניותקנור

 80376 1.83.310.8אישי נודלס ירקות מגיק

 79402 1.83.310.5אישינודלס טעם עוף בכוסמגיק
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 73.3332 1.43.39.5אישימנת השף ספייסי צ'יקןוילי פוד

 73.3358 1.33.29.6אישי מנת השף ירקותוילי פוד

 90470 22.514.9אישיארוחה חמה נודלס עם פטריותמגיק

ארוחה חמה נודלס עם פטריות מגיק
 יער

 45251 1.70.19.4אישי

 47313 1.60.49.4אישיארוחה חמה בטעם עוף שומשוםמגיק

 87420 1.63.711.9אישי נודלס בטעם בקראסם

( ערכים אטריות עם אורז וירקותאסם
גרם  49עם  -גרם מוכן 100ל

 אבקה  ) 

 195690 4.75.831.1משפחתי

 ג145תבשיל מגדרה אורז ועדשים אסם
גרם)  47( ערכים למנה מוכנה, עם 

 185710 5.54.929.8משפחתי

(  יתים אפוים עם ירקותפתאסם
גרם מנה מוכנה, עם  100ערכים ל

 גרם אבקה)  43

 164500 4.5427.5משפחתי

מנה חמה קוסקוס עם ירקות אסם
 ג 84אסם 

 115380 3.71.521.7אישי

 87430 1.63.711.9אישיג 70מנה חמה נודלס ט.עוף אסם

wili 
food 

מנת השף מרק עם נודלס בטעם 
 עוף

 72.8308 1.33.29.5אישי

 90355 3.51.116.6אישיספגטי, מוכן -מנה חמהאסם

פסטריה עם רוטב פטריות מוקרם אסם
  48עם -ג( ערכים למנה מוכנה 143

 גרם) 

 182430 5.14.131.1משפחתי

 96290 1.33.614.6אישי נודלס עם בשרמגיק

 102.6412.7 2.575316.34   ערכים ממוצעים  
 1581 5.80.9329.0   איטריות בבישול עצמי
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  תבשילי הפירה למינהם:
  

תבשילים אלו הינם על בסיס אבקת פירה תפו"א מעובד עם/בלי ירקות בתוספת חומרי תיבול למינהם כמו  מלח, 
  סוכר ותבלינים, מוסיפים להם מים וממתינים בהתאם להוראות היצרן.

רית של מוצר מסוד הינו קלוריות על בסיס פחמימות ושומנים. הערכים התזונתיים על פי הרכבם, תרומתו העיק
מ"ג נתרן  733קלוריות,  169גרם פחמימות,  36גרם שומן,   6גרם חלבון,  3.2 -גרם מוצר  כ 100הממוצעים הינם ל 

גרם שומן,   4.7חלבון, גרם  1.5 -גרם מוצר  כ 100בהשוואה העכירם של פירה בייתי בתוספת מעט שמן סויה הינם ל 
מ"ג נתרן יתרה מכך, בבישול בייתי ניתן לשלוט על כמות הנתרן שבמוצר  376קלוריות,  115גרם פחמימות,  15.8

  ולהוסיף ירקות, רטבים ומרכיבים נוספים כיד הדימיון  אשר יתרמו לעושר התזונתי של המוצר. 
ופן יחסי של נתרן וזאת בהשוואה למוצר הבייתי גם כאן, המוצרים הקנויים מכילים לרוב רבות גבוהות בא

  המקביל, המכיל על פי המתכון הבייתי כמחצית מהכמות, כמות הניתנת להפחתה על פי המבשל והצורך.
מוצר מוכן לאכילה על הוראות היצרן כמצויין גרם  100ערכים ל    

בתוית 

  חלבוןסוג אריזהשם המוצריצרן
 (גרם)

  שומן
 (גרם)

  פחמימות
 )(גרם

 קלוריות
 (קק"ל)

  נתרן
 (מ"ג)

 290 96 1.33.614.6אישי פירה עם ירקותאסם

מנה חמה פירה תפו"א אסם
 ג 56עם בצל 

 330 90 1.62.415.4אישי

ג(  260פירה בטעם ביתי תלמה 
 גרם אבקה)  100ל

 1720 38.5 4.710.468.1משפחתי

ג(  260פירה בטעם ביתי תלמה 
 למנה מוכנה) 

 359 81 12.214.2ימשפחת

( ערכים  ג 260פירה רגיל אסם
 גרם אבקה)  100ל

 1845 386 6.41165.4משפחתי

( ערכים  ג 260פירה רגיל אסם
גרם אבקה)  43למנה, עם 

 800 168 2.84.828.3משפחתי

פירה עם בצל ( ערכים קנור
 גרם אבקה)  100ל

 354 407 6.611.868.7משפחתי

ם בצל ( ערכים פירה עקנור
 גרם מנה מוכנה)  100ל

 166.5 87 1.42.514.6משפחתי

 733.1 169.2 3.2256.0936.16  ערכים ממוצעים  

               
בישול  מחית תפ"א, עם שמן סויה

 בייתי
1.54.7215.8 115 376 

  
  
 
  


