
 

  

 

              
         

 שבוע א 

 
 חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון יום

 עיקרית
 שניצל  קציצות עוף ברוטב 

קציצות הודו 

 ברוטב 
 בולונז   צלוייםשוקיים 

 פחמימה
 אורז לבן  אורז בן גוריון 

קוביות תפו"א 

 עגבניות  ברוטב
  קרנייםפסטה  קוסקוס מלא 

 ירק מבושל
  ירוקהאפונה 

שעועית ירוקה 

 ברוטב הבית 
 גזר גמדי  מרק לקוסקוס  לקט ירקות

צמחוני / 

 טבעוני פרטני

קציצות ירק עם 

 שעועית לבנה

קציצות בורגול עם 

 עדשים

שווארמה סויה עם 

תבשיל גרגירי 

 חומוס בירקות

תבשיל עדשים 

 ירוקות

בולונז צמחי ושעועית 

 לבנה

 אלרגנים

קציצות עוף , 

 פסטה ותירס

שניצל אורז 

 ושעועית לבנה 

כדורי בשר ,אורז 

 וגזר גמדי 

שוקיים , 

 פולנטה  וירקות
 בולונז, פסטה ותירס 

 לחם
 לחם אחיד לחם אחיד לחם מלא  לחם אחיד לחם אחיד

 ללא אספקת ירקות ירקות
 

 ירקות טריים ירקות טריים ירקות טריים
 200%ירקות טריים 

  

 שבוע ב 

 
 חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון יום

 צלוייםשוקיים  קציצות הודו ברוטב  עיקרית
קציצות בשר 

 ברוטב 

נתחי עוף ברוטב 

 סויה ועגבניות 
 בולונז 

 פחמימה
 בורגול דק 30/70אורז מלא 

אורז בן גוריון 

50/50 
  קרנייםפסטה  נודלס 

 ירק מבושל

שעועית צהובה 

 ברוטב 
 מרק לקוסקוס 

שעועית ירוקה 

 ברוטב 
 גזר גמדי   ירוקהאפונה 

צמחוני / 

 טבעוני פרטני

ירק עם קציצות 

 שעועית לבנה

קציצות בורגול עם 

 עדשים

שווארמה סויה עם 

תבשיל גרגירי 

 חומוס בירקות

תבשיל עדשים 

 ירוקות

בולונז צמחי ושעועית 

 לבנה

 אלרגנים

קציצות עוף , 

 פסטה ותירס 

שוקיים , פולנטה  

 וירקות 

כדורי בשר ,אורז 

 וגזר גמדי 

בולונז, פסטה 

 ותירס 

שניצל אורז ושעועית 

 לבנה 

 לחם
 לחם אחיד לחם אחיד לחם מלא לחם אחיד לחם אחיד

 ללא אספקת ירקות ירקות
 

 ירקות טריים ירקות טריים ירקות טריים
 200%ירקות טריים 

  

        

 

 

 

 

 

 

 רחובות



 
 

 

 

 

  חובות ר

 

 גשבוע 

 
 חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון יום

 עיקרית
 שניצל  קציצות עוף ברוטב 

קציצות הודו 

 ברוטב 
 בולונז  שוקיים צלויים 

 פחמימה
 אורז לבן  אורז בן גוריון 

קוביות תפו"א 

 ברוטב עגבניות 
  קרנייםפסטה  קוסקוס מלא 

 ירק מבושל
 אפונה ירוקה 

שעועית ירוקה 

 ברוטב הבית 
 גזר גמדי  מרק לקוסקוס  לקט ירקות

צמחוני / 

 טבעוני פרטני

קציצות ירק עם 

 שעועית לבנה

קציצות בורגול עם 

 עדשים

שווארמה סויה עם 

תבשיל גרגירי 

 חומוס בירקות

תבשיל עדשים 

 ירוקות

בולונז צמחי ושעועית 

 לבנה

 אלרגנים

קציצות עוף , 

 פסטה ותירס

שניצל אורז 

 ושעועית לבנה 

כדורי בשר ,אורז 

 וגזר גמדי 

שוקיים , 

 פולנטה  וירקות
 בולונז, פסטה ותירס 

 לחם
 לחם אחיד לחם אחיד לחם מלא לחם אחיד לחם אחיד

 ללא אספקת ירקות ירקות
 

 ירקות טריים ירקות טריים ירקות טריים
 200%ירקות טריים 

  

 דשבוע 

 
 חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון יום

 שוקיים צלויים קציצות הודו ברוטב  עיקרית
קציצות בשר 

 ברוטב 

נתחי עוף ברוטב 

 סויה ועגבניות 
 בולונז 

 פחמימה
 בורגול דק 30/70אורז מלא 

אורז בן גוריון 

50/50 
 פסטה קרניים  נודלס 

 ירק מבושל

שעועית צהובה 

 ברוטב 
 מרק לקוסקוס 

שעועית ירוקה 

 ברוטב 
 גזר גמדי  אפונה ירוקה 

צמחוני / 

 טבעוני פרטני

קציצות ירק עם 

 שעועית לבנה

קציצות בורגול עם 

 עדשים

שווארמה סויה עם 

תבשיל גרגירי 

 חומוס בירקות

תבשיל עדשים 

 ירוקות

בולונז צמחי ושעועית 

 לבנה

 אלרגנים

קציצות עוף , 

 פסטה ותירס 

שוקיים , פולנטה  

 וירקות 

כדורי בשר ,אורז 

 וגזר גמדי 

בולונז, פסטה 

 ותירס 

שניצל אורז ושעועית 

 לבנה 

 לחם
 לחם אחיד לחם אחיד לחם מלא לחם אחיד לחם אחיד

 ללא אספקת ירקות ירקות
 

 ירקות טריים ירקות טריים ירקות טריים
 200%ירקות טריים 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  התפריט הינו דו שבועי 

  התפריט נבחר ע"י תזונאית החברה 

  מגוון המנות והצירופים מתואמים ע"פ חוזר מנכ"ל 

  מנה עיקרית, מנת פחמימה, מנת ירק מבושל, לחם, ממרחים, פרי וירקות טריים  –התפריט כולל 


