
המדריך לתזונת ילדים – חלק ב'
בחלק הראשון של המדריך לתזונת ילדים, הצגנו 

בפניכם סוגי מזון חיוניים שכל ילד חייב לצרוך על בסיס 
יומיומי, וליתר דיוק: חלבון, פחמימות, סיבים תזונתיים 

ושומנים בריאים.
בחלק זה נספר לכם על חמישה סוגי מזון נוספים שכדאי 

לכם לכלול בארוחות או בארוחות הביניים של ילדיכם, 
כדי שיוכלו ליהנות מתזונה הוליסטית ולגדול בצורה 

בריאה!

1.סידן
סידן וויטמין D הינם חיוניים לבניית עצמות חזקות 

וצפופות בגיל הילדות, ולשמור עליהן בריאות וחזקות ככל 
שהגוף מתבגר. הסידן חיוני גם להתפתחותן של שיניים 

בריאות, וכן לקרישת דם, לתפקוד הלב ולתפקוד 
השרירים. עזרו לילדיכם לצמוח עם עצמות בריאות 
וחזקות יותר לאורך זמן, בעזרת סוגי המזון הבאים:

• חלב
• גבינה
• יוגורט

• חלמון ביצה
• ברוקולי

• תרד
• טופו

2. חומצה פולית
חומצה פולית הינה ויטמין B מסיס במים, שמסייע 

לצמיחת רקמות ותאים אצל ילדים. חומצה פולית הינה 
נוטריינט חיוני בתקופות של צמיחה מואצת, כמו בינקות 

ובגיל ההתבגרות. חומצה פולית הינה בעלת חשיבות 
מכרעת אצל תינוקות, שכן היא תומכת ביצירת תאי המוח 
ועמוד השדרה מתוך התעלה העצבית שקיימת בעוברים, 
וממלאת תפקיד בתמיכה בהתפתחות מוחו של התינוק. 

סוגי מזון המכילים רמות גבוהות של חומצה פולית 
כוללים:

• דגנים מלאים
• גרגרי חומוס

• אספרגוס
• תרד

• שעועית לבנה או שחורה
• כרוב ניצנים

3. ברזל
גדלו את ילדיכם להיות איש הברזל או אשת הברזל! ברזל 

הינו נוטריינט חיוני לגוף הילד, שכן הוא מסייע בהעברת 
חמצן מהריאות לשאר הגוף, ומסייע לשרירים לאחסן 
חמצן ולהשתמש בו. בהעדר די חמצן, הגוף אינו יכול 

לייצר המוגלובין ולפיכך מייצר פחות תאי דם אדומים. 
משמעות הדבר שרקמות ואיברי הגוף לא יקבלו את 

החמצן שהם זקוקים לו. לכן, ודאו שאתם כוללים מספיק 
ברזל בתזונה שהם צורכים! 

סוגי מזון בעלי תכולת ברזל גבוהה:
• בשר אדום

• כבד
• עוף

• מאכלי ים
• דגנים מלאים

• שעועית למיניה
• אגוזים

• דגנים עם תוספות ברזל

A 4 ויטמין
ויטמין A מעודד צמיחה והתפתחות תקינות אצל ילדים. הוא 
מסייע לעיניים להסתגל לרמות אור משתנות, מסייע בתיקון 

רקמות ועצמות, שומר על עור בריא, ומסייע במניעת זיהומים. 
סוגי מזון המכילים רמות גבוהות של ויטמין A כוללים:

• גזר
• בטטה
• דלעת

• משמש
• תרד

• ברוקולי
• כרוב

• שמן דגים
• חלמון ביצה

C 5. ויטמין
ויטמין C עושה יותר מאשר סתם להילחם בצינון. הוא גם 
ה"דבק" שמחזיק את התאים ביחד, מחזק את דפנות כלי 
הדם, חשוב לריפוי פצעים, ומסייע לשיניים ולחניכיים של 

הילד להישאר בריאות. 
צרכו כמויות מספיקות של ויטמין C בעזרת סוגי המזון 

הבאים:
• פירות הדר (כמו תפוזים)

• תות שדה
• עגבניות

• מלון
• כרובית

• תרד
• פאפאיה

• מנגו

שדרגו את ארוחות ילדיכם בעזרת ®NuPlus, דרך טעימה 
ונוחה לאזן את תזונת ילדיכם. זהו מקור מצוין 

לביופלבנואידים, לנוגדי חמצון ולחומצות אמינו. ערבבו 
שקית ®NuPlus עם 180-240 מ"ל מים, מיץ או משקאות 

של סאנריידר, פזרו מעל דגני בוקר או דייסת שיבולת שועל, 
הוסיפו לשייקים או אפשרו להם לאכול ישר מהאריזה! 


