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לכבוד
שירלי אחיטוב

מנכ"לית מגוונים
                                                                                     22.8.5

הנדון- דרישות תזונתיות מספק המזון למגוונים  2022-2023

לבקשתך, צמצמתי את הדרישות שלנו כך שיהיו תואמות לחוזר מנכ"ל: 

(קישור לחוזר מצורף בסוף)

הספק ישלח את המזון לפי הכמויות הנדרשות בחוזר מנכ"ל, בטמפרטורה הנדרשת  .1

ויעמוד בכל הדרישות התברואתיות.

מטבח מבשל- אין להגיש לילדים מזון מעובד כלל. (על סמך דרישה מפורשת בחוזר   .2

מנכ"ל.)

שיטות הבישול המותרות הן: בישול ,אפייה ואידוי. אין להגיש מזון מטוגן.  .3

הצגת תפריט דו שבועי מתחלף ע"פ הדרישה החדשה בחוזר מנכ"ל. .4

שירות לקוחות זמין : .5

מענה טלפוני אנושי מידי (!) בכל השעות הרלוונטיות  0-16:303:12 .  .

(לא משיבון ולא שירות הודעות)

הקייטרינג יספק פתרון לתקלות: .

פירות רקובים/ ירקות לא ראויים למאכל / חוסר במנות / מנות לא ראויות 

(חשודות כמקולקלות ע"י צוות הגן)/ אוכל שנשפך בטרמופוט ועוד.

6.המזון יגיע בצורה נאותה ואסתטית עם מכסה אטום לנוזלים (שימנע 

מהנוזלים להישפך בהובלה).

7.אין לשנות אף מנה או להחליף אותה ,גם לא באופן חד פעמי, מבלי לקבל 

אישור מראש מהתזונאית (לאחר שבדקה אם המנה מתאימה ע"פ כל 

הכללים שקבע משרד הבריאות: אחוז החלבון, שומן, מינרלים וכו')
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מנות חדשות שהקייטרינג מציע, ועברו אישור של התזונאית, יוצגו תחילה   .8

בפיילוט של מספר מצומצם של גנים ובתי ספר ע"פ בחירה של הנהלת 

הצהרונים והתזונאית.

בשום מקרה אין לחרוג מהתפריט או להיענות לבקשות חריגות של גננת או  .9

סייעת. (כמו ממרח או מנה שאינה בתפריט) כל בקשה מיוחדת חייבת להיבדק 

ולקבל אישור מהתזונאית/ הנהלת מגוונים.

10.הלחם בארוחת מנחה יהיה מדגנים מלאים בלבד ללא תוספת סוכר.

11.הממרחים לארוחת מנחה יהיו ע"פ רשימת הממרחים הבאה בלבד-  אבוקדו, 

חומוס,

ממרח בוטנים טבעי ללא סוכר, טחינה גולמית, טונה, 

בגנים אלרגיים: ריבה מפירות ללא תוספת סוכר.

יש לתת אופציה לכל גן/צהרון לוותר על הלחם והממרחים או להפחית - 

אותם

תמורת תוספת של פירות .  

12.לגנים/צהרונים בהם ילדים עם צליאק, יש לספק לחם וממרחים ללא גלוטן לפי 

כמות הילדים.

13.ילדים אלרגיים יקבלו בצהרים מנה מיוחדת שמתאימה לאלרגיה שלהם,  

באריזה אישית, מחברות שאושרו ע"י משרד הבריאות. (כרגע "כפיר" ו"לאנץ-

טיים" בלבד)

14.באחריות הקייטרינג לא לשלוח לגן עם אלרגיה מסוימת מוצרים שמכילים או 

עלולים להכיל את האלרגן. כולל לחם וממרחים.
יש לספק בכל יום מנת חלבון משתנה לילדים צמחונים. .15

התפריט חייב לכלול:
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מנת חלבון (משתנה מדי יום לפי המפרט המדויק שבחוזר מנכ"ל האחרון- .

ראו פירוט של אחוז החלבון, השומן והתדירות של המנות)

כולל מנה טבעונית משתנה מדי יום ומנת חלבון לילדים עם צליאק או אלרגיה.

תוספת פחמימה מגוונת מדגנים מלאים או שילוב של דגנים מלאים. .

ירק חם מתחלף מדי יום לפי הרשימה שבחוזר מנכ"ל. .

ירקות טריים- לפחות 4 סוגים שונים ביום.  .

לחם מחיטה מלאה בלבד. (כולל לחם ללא גלוטן לילדים עם צליאק) .

ממרחים מגוונים מהרשימה שפורטה בסעיף 11 .

פרי העונה (לפחות 3 סוגים שונים בשבוע) .

.pdf2016 חוזר מנכל הזנה בצהרונים אפריל

.pdf2017 תקנות משרד הבריאות לתזונה בגנים וצהרונים אוגוסט

בברכה

איריס פסקין אינגבר
תזונאית מגוונים


