
איך לקרוא תווית מזון

מאת : מיכל אהרונסון, דיאטנית ראשית, מאפיית דגנית עין-בר
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על אריזות המזון.
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שם המוצר
 שם המוצר הוא לרוב בעל אופי שיווקי ולידו יהיה תיאור של המזון לדוגמה "פיתות תנעמי"  .

 שם המוצר יכול גם לרמז על סוג המזון כגון "לחם חיטה מלא" הנותן מידע על הרכיב ממנו

עשוי המוצר.

רשימת רכיבים
 ברשימת הרכיבים כתובים כל מרכיבי המוצר. רשימת הרכיבים בנויה בסדר יורד מבחינת

 כמות הרכיב במוצר, כלומר הרכיב שיופיע ראשון הינו הרכיב שנמצא בכמות הגדולה ביותר

 במוצר. לדוגמה "לחם קל מחיטה מלאה" הרכיב הראשון הוא קמח חיטה מלא, אחריו רשום,

מים, גלוטן וכו' – המשמעות היא שהרכיב העיקרי הוא קמח חיטה מלא ולא אף קמח אחר.

 רשימת הרכיבים מכילה גם מידע נוסף שיכול לעניין אותנו כגון האם הוסף סוכר למזון, האם

יש תוספת סיבים, האם הוספו ויטמינים ומינרלים וכו'.

 אם נסתכל לדוגמה ברשימת הרכיבים של לחם חיטה מלא נראה שהיא אינה מכילה סוכר

  אשר הוספו על מנת להעשיר אתB1, B2, B3,B6, B12ומכילה ויטמינים – חומצה פולית, 

הלחם תזונתית.



 : שיבולת שועל3.0%: קמח חיטה מלא (מכיל גלוטן), מים, דגנים (  רכיבים  לחם חיטה מלא - 

 ), גלוטן חיטה, מלח שולחן,2.2%(גלוטן), לתת שעורה (גלוטן)), שמרים, גרעיני פישתן (

 ), חומרים משמרים (קלציום פרופיונט,E481), מתחלב (0.6%שומן צמחי, גרעיני חמניות (

 ,,)B1, B2, B3, B6,B12(פוטסיום סורבאט), חומר מווסת חומציות (חומצה ציטרית), ויטמינים 

אנזימים, חומצה פולית., Cויטמין 

כשרות
 מרבית המוצרים המשווקים בארץ מכילים תעודת כשרות ונמצאים בפיקוח ובמבדקים

 צמודים. לחמי דגנית עין – בר מכילים תעודת כשרות של "הבד"ץ - העדה החרדית, ירושלים"

ושל "הרבנות האזורית דרום השרון", ללא חשש טבל ושביעית, הופרשה חלה כדין.

תאריך תפוגה
 נראה כפרט שולי? אז זהו שלא. כל מוצר מזון ארוז בארץ מכיל תאריך תפוגה המציין את

 אורך חיי המדף של המוצר. לרוב המוצר אינו מתקלקל מיד לאחר תפוגת התאריך אך איכותו

 ימים. 6יורדת והוא יורד מהמדף. ברוב הלחמים אורך חיי המדף הוא עד 

סימון תזונתי
  גרם מוצר על מנת לספק100על פי חוק כל מוצר מזון בארץ חייב להכיל סימון תזונתי ל– 

 מידע תזונתי ובריאותי חשוב לציבור. בחלק מהמזונות רשום סימון תזונתי גם למנה אך

  גרם על גבי האריזה100הדבר לא מחוייב על פי חוק. בלחמי דגנית עין-בר קיים סימון ל- 

ובאתר קיים סימון לפרוסה.

אז איזה מידע מספק לנו הסימון התזונתי? בראש ובראשונה כמה קלוריות יש במוצר. 

   גר' מוצר:  100  לחם חיטה מלא - סימון תזונתי ב-

אנרגיה (קק"ל) 263
חלבונים (גרם) 11

פחמימות  (גרם) 46.5
שומן  (גרם) 3.7

שומן רווי  (גרם) 1
נתרן  (גרם) 358

כולסטרול  (גרם) 0
כלל סיבים תזונתיים  (גרם) 7.1

  גרם מוצר, איך ניתן לדעת כמה יש בפרוסה? דרך אחת היא100הקלוריות המוצגות הן ל – 

 100להיכנס לקטלוג באתר. דרך שנייה הוא ע"י חישוב: לוקחים את כמות הקלוריות שיש ב-



 גרם – מכפילים ב-750, אם 5 גרם – מכפילים ב-500גרם, מכפילים לפי משקל הלחם (אם 

) ומחלקים בכמות הפרוסות באריזה. לדוגמה:7.5

 גרם. 100 קלוריות ב- 262.56לחם חיטה מלא יש .1

 גרם. 750משקל לחם .2

 1969.2 = 7.5 * 262/56חישוב קלוריות בכיכר: .3

 פרוסות25בכל כיכר יש כ- .4

78.76 = 1969.2/25חישוב קלוריות בפרוסה: .5

 קלוריות.78.76כלומר בכל פרוסה יש כ- .6

 מידע חשוב נוסף שמופיע בסימון התזונתי: כמות חלבון במוצר, כמות פחמימות במוצר, כמות

שומן, כמות שומן רווי, כולסטרול, נתרן וסיבים תזונתיים.



משקל המוצר
 מידע חשוב לצורך חישוב מרכיבים תזונתיים למנה. חשוב לשים לב שאין אחידות בין

 500 גרם ושל חברה אחרת במשקל 750המוצרים, לחם של חברה אחת יכול להיות במשקל 

גרם או במשקל ק"ג.

שם החברה וכתובתה
 כל מוצר מזון חייב להכיל את שם החברה וכתובה על גבי אריזתו. אם המוצר מיובא יש

 לרשום את ארץ המוצא ואת פרטי היבואן על מנת שיהיה ללקוח כתובת במקרה של בעיה.

לנו בדגנית עין בר חשובה דעתכם ואנו רושמים גם מספר טלפון לפניות על גבי האריזה.

מידע נוסף
כל חברה לפי האג'נדה הבריאותית חברתית שלה בוחרת לספק מידע נוסף לצרכן. 

 דגנית עין בר חתמה על הדגל שלה לקדם את הבריאות בארץ וסימנה לחמים המתאימים

 לסוכרתיים בתו אי"ל. בנוסף לתו על כל אריזה רשום מהי מנת המזון אשר מהווה תחליף

 למנת לחם. מנת לחם הינו מושג המשמש סוכרתיים לחישוב כמות פחמימות בארוחה,

במסגרת ייעוץ תזונתי נקבע כמה מנות לחם ניתן לאכול בארוחה. 

  מנות לחם. כך שאם למשל1.5 פרוסות לחם קל מחיטה מלאה מהוות תחליף ל-2לדוגמה: 

  מנות לחם בארוחה, כאשר בוחרים לחם קל מחיטה מלאה ניתן2מוגדר בייעוץ תזונתי לאכול 

 פרוסות לחם בארוחה.2.66לאכול 

 החברה מתחייבת להמשיך ולקדם את הבריאות בארץ, לפתח מוצרים בריאותיים ולספק

לציבור מידע בריאותי על מוצריה.


