
!  יום הולדת בגן

!איזו התרגשות

..  אבל

מה לגבי  

?הבריאות

שהילדים  , חגיגת יום ההולדת היא אירוע סמלי ומרגש

מכיוון שמדובר  . וההורים מצפים ומתכוננים לקראתו

כדאי לעבור , בגן ובמשפחה, אירוע שכמעט בשגרהב

.לחגיגות בריאות יותר

גוברת המודעות לכך בקרב ההורים  בשנים האחרונות 

הגבלת הממתקים בגני הילדים  . והצוות החינוכי

כיוון שכבר מהגיל הרך הם חשופים לשפע , חשובה

.  ממותקיםשל ממתקים מעובדים ומשקאות 

פגיעה בשיניים  , לעודף משקלמוביל סוכר עודף 

גם בחגיגות ימי הולדת , לכן. תפקודי הכבדומשפיע על 

יש לנו הזדמנות לרכישת הרגלי אכילה בריאים כבר  

.מהגיל הרך

?כיצד נחגוג את יום ההולדת באופן בריא

במרכז האירוע עומדים ילדי יום ההולדת וחבריהם לגן  

.  ולא הכיבוד

.  השירים והריקודים, ההפעלות, הדגש הוא על הטקס

.מומלץ שההפעלות יכללו תנועה



..  ובכל זאת

מה לגבי  

?הכיבוד
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(כדורים20-כ)כדורי תמרים 

:מצרכים

.גלעיניםלרכך מעט במים חמימים ולוודא שאין –חבילת תמרים בוואקום 

(דקגרם ביסקוויטים פתי בר גרוסים 200או *גרם אגוזים טחונים 150

או שמן קוקוס  *חצי כוס טחינה גולמית 

(הצורךלפי להוסיף )מים כפות 2

קקאו  / קוקוס טחון -לציפוי 
.אגוזים/במקרה של אלרגיה לשומשום* 

:  ההכנהאופן 

.הציפוילמעט , בלנדרלערבב את החומרים יחד בקערה או 

.קקאו/ ליצור כדורים קטנים ולגלגל בקוקוס טחון 

.  ט ולשמור בקירור'להניח במנג
.  לשמור בקירור כשעה לפני האכילהמומלץ 

(מאפינס8-10)בננה מאפינס

:מצרכים

גדולהביצה 1

כוס סוכר1/3

כוס שמן1/3

.מעוכות–קטנות בננות 2/ בננות בינוניות 1.5

מיםכפות 4

כפית תמצית וניל1/2

קמח תופחכוס 1

שקדים טחונים/כוס אגוזים1/4

:ההכנהאופן 
.מאפינסמעלות ומשמנים תבנית 180-לתנור מחממים . 1
את כל החומרים בקערה לפי הסדר בו הם רשומים עד לקבלת  מערבבים . 2

.אחידהתערובת 

עד שקיסם יוצא יבש, דקות15-20במשך לתבנית ואופים יוצקים . 3

(חטיפים22)חטיף פצפוצי אורז 

:מצרכים

אורזפצפוצי כוסות 3

שומשוםכוס  1/2

כוס טחינה 1/2

(בהחלט אפשר גם פחות)כוס סוכר חום  1/4

סילאןכוס  1/2

קינמוןכפית  1/2

:  אופן ההכנה

.קולים מעט את השומשום בסיר קטן. 1
2-3ומערבבים האורז פרט לפצפוצי מוסיפים את יתר החומרים . 2

.  אחידהתערובת דקות ל

.(לא רותחת)מכבים את האש וממתינים שהתערובת תהיה חמה . 3
.כוסות של האורז התפוח ומערבבים היטב3מוסיפים . 4
מעל , מלבניתאת התערובת על נייר אפיה בצורה משטחים . 5

.פורשים נייר אפיה נוסף  ומרדדים במערוך

נותנים לתערובת להתקרר ולהתקשות  וחותכים לריבועים. 6

(גדולים7/קטנים 13)תירס מאפינס

:מצרכים

תירסגרעיני כוס 1

ביצים טרופות3
שמןכפות 4

5%' קוטגקופסת 1

תופחכוס קמח1/2

כוס גבינה צהובה מגורדת1/2

מעט מלח ופלפל שחור  

:ההכנהאופן 

.  גובה3/4את השקעים עד לערבב את כל המצרכים ולמלא. 1

זהוביםשהמאפינסדקות או עד 20למשך מעלות 180-בלהכניס לתנור . 2

,  היחידה לתזונה

,  אילת-יוספטל

כל  ל מאחלת 

ילדי הקהילה  

ימי הולדת  

!שמחים ובריאים


