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 ,המזון הבריאאנו שמחים להציג את 

המזין והטעים שמגישה רשת  ,הביתי

לילדי הצהרונים קידס  –צהרוני טומשין 

 :    הארץברחבי 

 

 

 

חברת קייטרינג מובילה בתחום המזון בעלת תו עובדת עם  קידס"-טנות "טומשיןרשת צהרונים וקיי

בעלות ,משרד החינוךהבריאות וחוזר  משרד בתקנים המחמירים עפ"י הנחיות תקן מתאים .עומדת

 .כשרות וכו'יצרן,:הובלה, עפ"י חוק כל האישורים הנדרשים

 והקייטנות ניםהמזון בצהרו

   –  קידס-טומשיןבשלנו, 

כותיים אי גלם-י מחומריעשו

 ומזינים !!!

http://www.google.co.il/url?url=http://www.briut-teva.co.il/quic-weight-loss/4-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%9B%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9F/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiq1uLZhvLSAhXBcRQKHecAB48QwW4IJTAI&sig2=mwK9ywsluAbhVbBFtJQH-A&usg=AFQjCNEVWGq_CxAU9-9IGdN0U2R7ArHp0Q
http://www.google.co.il/url?url=http://www.briut-teva.co.il/quic-weight-loss/4-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%9B%D7%90%D7%99-%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%95%D7%9F/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiq1uLZhvLSAhXBcRQKHecAB48QwW4IJTAI&sig2=mwK9ywsluAbhVbBFtJQH-A&usg=AFQjCNEVWGq_CxAU9-9IGdN0U2R7ArHp0Q
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מזון הבריאות  קידס גאה להציג את-הרוני טומשיןרשת צ

לילדי הצהרונים ברחבי הטעים ,המזין והמגוון המוגש 

 הארץ.

 י פירמידת המזון החדשה והמומלצת,אנחנו פועלים על פ

ועם חברות קיטרינג בהתאם להנחיות תזונאית מטעמינו 

מהמובילות בתחום ובעלות כל האישורים הנדרשים לפי 
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 כשרות,הובלה,רישיון יצרן ומשרד הבריאות -כל התקנים

 .ומשרד החינוך

 

 

 

 מסמן את קבוצת הדגנים, חשוב להעדיף צריכת דגנים מלאים. – כתום

נים מינרלים, סיבים מסמן את קבוצת הירקות, הירקות מכילים ויטמי –ירוק 

 תזונתיים וסוכרים טבעיים.

 מקור עשיר לסידן. –מסמן את קבוצת החלב ומוצריו  –כחול 

 מסמן את קבוצת הבשר והקטניות כגון: עוף, דגים, זרעים ואגוזים. –סגול 

 

ברשת צהרוני טומשין שמים דגש רב ותשומת לב מיוחדת 

ים הנלווים לחומרים מהם עשוי המזון המוגש לילדים ומהמוצר

,כדוגמת שמן זית / קנולה , ממרחים של חברות מומלצות : 

אוסם /היינץ מצרכים בשילוב חיטה מלאה ועוד....וכן מקפידים 

http://www.fitlife.co.il/wp-content/uploads/2012/02/newpiramid1.jpg
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מזון המוגש לילדים ומציבים לעצמנו למטרה התפריט ועל ה

וללמד מהו ריאה ולהדגיש לכוון את הילדים לכללי התזונה הב

 תפריט בריא ואיכותי .

 

 ארוחת הצהריים שלנו מורכבת:

 :מנה עיקרית

 פילה עוף ) עם או בלי שומשום (

 נתחי הודו

 עוף בירקות כרעי

 בגריל חזה עוף

 מנתח חזה טרי שניצל עוף

 גולש בקר/ביתיות קציצות

 ועוד.....  ספגטי בולונז

 בתפריט צמחוני/טבעוני מוגשת קציצה שונה בכל יום :

 .....קינואה,עדשים,בורגול ,קטניות .

 

 מה:יתוספת פחמ

 פתיתים אפויים

 אורז לבן
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 מקמח מלא קוסקוס

 ספגטי/פסטה

 ירק חם:

 גזר גמדי

 אדמה-תפוחי

 אפונה

 ירקות לקוסקוס

 שעועית ירוקה ברוטב

 גרעיני תירס

 

 סלט טרי:

 מגוון ירקות טריים

 ועוד...(טחינה,  ,)חומוס +ממרחיםלחם פרוס

 

 " אחה"צ" טעימת ארבע 

 וכו'   ת/ חטיף בריאו פרי

 

 ניתן להזמין עבור הילדים מנות מיוחדות לארוחת הצהרים 

  / ,מנות צמחוניות )+אישור רפואי(  :מנות ללא גלוטן

 טבעוניות וכו'.
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ממרחים בריאים לפי בחירת  במגווןיים ומזינים טרכריכים 

 הילדים בצהרון / קייטנה :

 חביתה,

 גבינה לבנה,  ביצה קשה,

 גבינה צהובה, טונה, 

 ,חומוס גבינה מלוחה

  לפי בקשת הילדיםועוד...

 .ירקות טריים וכבושיםפלטת ובתוספת 

 

במידה והנכם זכאים לארוחת בוקר , 

 בימי חופשה ארוכים 

ארוחת בוקר :  ובקייטנות הקיץ

, טעימה מיוחדת המוגשת הינה 

 .ומזינה 

http://www.google.co.il/url?url=http://xnet.ynet.co.il/food/articles/0,14567,L-3096941,00.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyprrBh_LSAhXBbxQKHcKxDE8QwW4IITAG&sig2=bJB-22CwvaZy5aT4P-0_vw&usg=AFQjCNE1Pg0xps3_SxNzcEHohi6FQL5Sig
http://www.google.co.il/url?url=http://kinderland.co.il/%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyprrBh_LSAhXBbxQKHcKxDE8QwW4IHzAF&sig2=jXD7L1-8cqfSDHxVdcM56g&usg=AFQjCNFkiFq160lzHF7NGp25quKEpWZxBA
http://www.google.co.il/url?url=http://kinderland.co.il/%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%99/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjyprrBh_LSAhXBbxQKHcKxDE8QwW4IHzAF&sig2=jXD7L1-8cqfSDHxVdcM56g&usg=AFQjCNFkiFq160lzHF7NGp25quKEpWZxBA
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