
 של ליטל איטליהטרטורייה 
. מיוחדים וקטנות, ארוחת בוקר זוגית, תפריט מהודק שכולל ארבע מנות ביצים :מה בצלחת

קרפ מקופל לצורת מעטפה   –אם אתם חייבים לבחור רק מנה אחת אז לכו על קרספלה 
למקום השני מגיעה מנת ביצים  . במילוי ריקוטה בופאלו ואוכמניות מיובשות על קרם פרש

 .שתי ביצי עין ואספרגוס על קרם גורגונזולה שגונב את ההצגה –מילנזה 
 ח"ש 58־45 :מחיר

האוויר שם נעים ועל  , תתכווננו לשולחן שנמצא במרפסת המקורה מעל למטבח :מה עוד
 הדרך תקבלו נקודת תצפית נחמדה לרחוב

 מאנטה ריי 
אחד המקומות הראשונים בעיר לנטוש את נוסחת החביתה־סלט־גבינה אל   :מה בצלחת

בורקס גבינה וזיתים עם  , פרמזן ובזיליקום, הכיוון היצירתי עם מנות כמו אומלט כרישה
,  מזטים קטנים בסגנון ים תיכוני: אופציות נוספות. ביצה עלומה ושקשוקה עם גבינת חלומי

למי שלא יכול להתחיל את היום בלי סוכר לווריד מחכים  . קונספט הדגל של המסעדה
 .טוסט ופנקייקים עם פירות וקרם פרש' פרנץ

 ח"ש 63־39 :מחיר
זה כל מה שצריך בשביל להתחיל איתו  . כוס מבעבעת וחברה טובה, המרפסת :מה עוד

 את הבוקר

 לנדוור
, ביצים כבקשתך –מה שרואים בדמיון כשחושבים על ארוחת בוקר ישראלית  :מה בצלחת

כיוון אחר הוא מנות בגדלים שונים שעומדות  . גבינות והמון קעריות קטנות וצבעוניות, סלט
מחלקה גדולה ועשירה  . ת בוקר וכריכונים'פוקאצ, מוזלי ויוגורט, בזכות עצמן כמו שקשוקה

 .ר סחוט טרי הוא סוג של מאסט'ינג'פונה לטבעונים ומיץ תפוח סלרי ג
 ח"ש 66־37 :מחיר

 .הבוקרבמיוחד בשעות , הוא אי של שקט בעיר( כשר)סניף היכל התרבות  :מה עוד

 דלאל
 , זה מתחיל בסלסילת מאפים הבוקעים מתנור המאפייה :מה בצלחת

 ,  ויכול להגיע גם להמבורגר על בריוש, ניחוח ממכר של חמאהעם 
 תוכלו לבחור בקרואסון חצוי ובו סלמון מעושן  . שעועית אפויהאו 

 .קשקבל תורכי וביצה עלומה עם סלט עלים ירוקיםעם 
 ח"ש 65־32 :מחיר

 טעים מאודבלאדי מרי  :מה עוד

 ישראל TIME OUT“ :"מתוך האתר
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 :(ים'סנדוויצ 4)מרכיבים לחביתה 
 חופן פטרוזיליה קצוצה

 חופן כוסברה קצוצה
 עלי נענע קצוצים 10

 שן שום קצוצה
 גבעול של בצל ירוק קצוץ

 (על החלק הדק)גזר בינוני מגורד בפומפייה 
 (על החלק העבה)תפוח אדמה קלוף בינוני מגורד בפומפייה 

 דקבצל לבן קטן וקצוץ 
 Mביצים בגודל  4

 כפית כמון
 חצי כפית קימל

 'חצי כפית חוואייג
 כף שמן זית

 פלפל, מלח
 

 :'מרכיבים לסנדוויץ
קישוא צלוי במחבת עם שמן זית ומלח ים חתוך  

 לפרוסות
 עלי חסה 4

 (לפי הטעם)פרוסות של בצל סגול 
 (לפי הטעם)פרוסות של עגבנייה 

 (לפי הטעם)יוגורט כבשים 
 לחמניות בריוש 4

 :אופן ההכנה
רצוי  )מחממים מחבת . טוב-מערבבים טוב, מכניסים את כל מרכיבי החביתה לקערה אחת

(.  מניחים כף מהבלילה על המחבת)משמנים עם שמן זית ועושים טעימה קטנה , (טפלון
 וחצידקות הופכים לצד השני לעוד דקה  2-3לאחר , מטגנים על אש בינונית

 .את התיבולטועמים ומתקנים . ומורידים מהאש 
 .לביבות גדולות יחסית 4מכינים , באותו אופן

 

 :'הרכבת הסנדוויץ
  –מכניסים את השכבות , חותכים את הבריוש באמצע

 .חביתה ולעבודה, בצל, עגבנייה, חסה

 :לקוח מתוך האתר 



 .ארוחת הבוקר הינה אחת הארוחות החשובות ביותר לנו ולילדינו
שעות שבהן   10יש לפחות ( כך אני מקווה שבאמת קורה)שינה שעות  8-9לילה של לפחות אחרי 

 .חייבים לאכול ארוחת בוקר מאוזנת ובריאה כדי לתת לגופינו חיוניות מחדש. אנו בצום
.  שלנומחסני האנרגיה הזמינים  הבוקר שוברת את צום הלילה וממלאת מחדש את ארוחת 
להגברת כושר  ,לערנות, לריכוז.זו חיונית ביותר עבורנו לתפקוד יעיל למשך כל היוםאנרגיה 

ויש הרבה מאד מחקרים המצביעים על הקשר הישיר בין אכילת -החשיבה וההישגים בלימודים
  .יכולת תפיסה טובה יותר ועוד,ארוחת בוקר טובה לבין הישגים טובים בלימודים

 .בזמן השינה מופרש הורמון הגדילה שאף הוא נוטל אנרגיה מגופינו בלילה
  .לקום ולאכול ארוחת בוקר מזינה -מאד לנפשותיכםונשמרתם ! לא להתעצל -ומכאן

.  לא מסובכת ולא כזו שלוקחת זמן רב להתארגנות.ארוחת בוקר צריכה להיות זמינה ופשוטה
, גבינה או יוגורט: או מוצרי חלב, ביצה או חביתה-חייבים להיות בה מרכיבים כגון חלבון -מאידך

או שילובים של ,קורנפלקס, לחם או קרקר, פחמימה כמו שיבולת שועל או סולת,או כוס חלב
  .פירות שונים עם אגוזים

  -ללא שלוות הנפש,לא מרוכזים,הרבה מאד פעמים אני רואה בבקרים ילדים עצבניים בכיתות
  .שלילית -התשובה לצערי -וברוב המקרים כשאני שואלת אותם אם אכלו ארוחת בוקר

לצערי לא כל הילדים מביאים לבית  . לא פחות חשובה מארוחת הבוקר היא ארוחת העשר 
  .לרוב הם מלאים בממרחי שוקולד או בטנים למיניהם-ו אם כבר מביאים ,הספר כריכים

 .אנו חייבים לדעת שגילאי בית הספר אלה הגילאים הכי הכי קריטיים לגדילה והתפתחות
לכן החשיבות הגדולה לתת גם בארוחת עשר מגוון  . אין עוד תקופה כזו בחיינו של גדילה וצמיחה

זה המקור הכי חשוב לילדים לחיזוק   -עדיף עשירה בסידן-בריא של מזונות המכילים גבינה 
.  הסידן במוצרי חלב נספג מצוין ומונע עצמות רכות ואוסטיאופורוזיס בבגרות.העצמות הגדלות

 .  ועשירי סידן,שומן 5-9%בין -רצוי לתת גבינות לבנות עם אחוזי שומן נמוכים
 :לסיכום

 .חשוב ביותר לתת לילדים שלנוארוחת בוקר ועשר מזינה וטובה, לדעתי
ותפקוד יעיל בבית  ,ערנות ,מניעת השמנה,נמצא קשר בין ארוחות אלו לבין עליה בקשב וריכוז

 ,ההישגים של הילד, ארוחות אלה משפרות במידה ניכרת את תפקודי המוח. הספר
  -ועל ההורים להתארגן מבעוד מועד,ציוני המבחנים
 להכין את כל מה שהילד צריך לאכול בבוקר , בערב שלפני

 .ואת האוכל שהוא צריך לקחת איתו ללימודים
  -לתת לילד ארוחה בשלוה וברגיעה -ובבוקר

  .ונשמרתם מאד לנפשותיכם -וכך נקיים את הפסוק החשוב ביותר
 

  ,בברכת חורף בריא
 ,  דיאטנית קלינית רפואית -ר רלי אבל"ד

 .מרכז.כללית מ-ומנהלת היחידה לתזונה ודיאטה
 
 

 

 :לקוח מתוך האתר 



 ארוחת בוקר
 מיוחסת   כבר בתלמוד. קלה שאוכלים בבוקר ארוחה היא בדרך כלל ארוחת בוקר

 .  היכולה לתחלואים שונים ומשונים, "פת שחרית"חשיבות רבה ל
 .  גם כיום מכיר המחקר הרפואי בחשיבות ארוחת הבוקר

 . ארוחת הבוקר לובשת פנים שונות ומשונות מסביב לגלובוס
לארוחה  , בעיקר במלונות, הוא מונח מקובל" ארוחת בוקר ישראלית"

   .וקפה דגנים ,זיתים ,ירקות סלט, גבינות ,טרי לחם ,ביצים ומיני חביתה הכוללת
על נס את חשיבות ארוחת הבוקר כארוחה שמספקת את צורכי האנרגיה שהגוף  תזונאים מעלים 

 .זקוק להם כדי לפצוח בעמל היום
ממצאים שונים ביחס לערכה הקלורי של ארוחת בוקר העלו  מחקרים בארצות הברית ובאירופה

בארצות  ( 5-18גילאי )סקרים אצל ילדים . ממוצעת בהתאם למשתנים דמוגרפים וכלכליים
חלוקה הקלוריות לפי אבות המזון  . קלוריות 669-ל 275הברית ובאירופה הראו טווח שבין 

 :במחקרים אלו
 72%-49%: אחוז קלוריות מפחמימות
 16%-11%: אחוז קלוריות מחלבונים
 40%-14%: אחוז קלוריות משומנים

מחקרים רבים הראו כי צריכת הקלוריות הכוללת של ילדים ומתבגרים שמקפידים על ארוחת 
 .  עליה" מדלגים"בוקר גבוהה משל חבריהם ה

 .  מהמחקרים מורה כי אחוז השומן מכלל הקלוריות נמוך יותר אצל אוכלי ארוחת בוקרחלק 
מהאנרגיה ביום צורך יותר פחמימות ופחות שומנים   25%שארוחת הבוקר שלו מספקת מי 

 (.  מהצריכה הקלורית היומית 15%עד )מאוכלי ארוחת בוקר דלה באנרגיה 
 :תזונתיים לארוחת בוקריתרונות 

 .לארוחת בוקר חשיבות באספקת סיבים תזונתיים
 .ריכוז הכולסטרול בדם גבוה יותר אצל ילדים ומבוגרים שאינם מקפידים על ארוחת בוקר

 , Cו  Aויטמינים )צריכה גבוהה משמעותית של ויטמינים ומינרלים חיוניים אצל אוכלי ארוחת בוקר 
מראים מחקרים רבים עליה משמעותית בצריכת סידן אצל ילדים  , בפרט(. אבץ וברזל, סידן

 .ומתבגרים המקפידים על ארוחת בוקר
 

 ישראליתארוחת בוקר 
 ,  שמקורה בקיבוצים ארוחת בוקר היא סגנון מיוחד של ארוחת בוקר ישראלית

 .רבות בישראל ובמסעדות וכיום היא פופולרית בבתי המלון
נהגו חברי הקיבוצים לסעוד את ארוחותיהם  , ישראל בשנים הראשונות לאחר הקמת מדינת

 ,  חברי הקיבוצים נהגו לאכול ארוחה קלה בשעות הבוקר המוקדמות  .משותף בחדר אוכל
בסיום העבודה הם שבו לחדר האוכל לארוחת בוקר  . ולאחר מכן לעבוד מספר שעות בשדות

  .מזנון שנייה שהוגשה בצורת
 החלו בתי המלון בישראל להגיש את ארוחת הבוקר   20-של המאה ה 50-בשנות ה

 .בצורה שחקתה את מאפייני ארוחת הבוקר בקיבוצים
 .  בשירות עצמי מזנון בבתי המלון בישראל ארוחת הבוקר בדרך כלל מוגשת בצורת

 .  עשוי להיות מוצע בצורת ישיבה לשולחן במסעדות התפריט
 ,  מוצרי חלב, ומאפים לחם ארוחת בוקר ישראלית כוללת בדרך כלל

  ,דגי מאכל ,ופירות ירקות ,ומעדני חלב יוגורט ,גבינות דוגמת
 .  ומיצים שוקו,תה ,קפה לצד אלה מוגשים. ודגני בוקר ביצים

 ,  בדרך כלל ארוחת הבוקר אינה כוללת בשר
  ,מאחר שלפי ההלכה היהודית, בין היתר, דבר שנפוץ בהרבה מדינות בעולם

 .אינם מוגשים ביחד לשולחן בשר וחלב
 

 :לקוח מתוך האתר 


