
מודולריתכשירים יחודייםאבקות להכנת פודינג מועשראבקות להכנת שייקים

MealShakeHadassaShakeHadassaSport HadassaShake
1.5% fat

 HadassaShake
1% fat

HadassaShake
0% LactoseParveShakeHadassaShake  

0% Protein
Hadassa

Pudding 250
Hadassa

Pudding 360
Hadassa

Pudding 475
Hadassa

Pudding Pre-DHadassa LunchHadassa JuiceShokodur Kid ShokodurHadassa Calorie

הדסה שייקהדסה ספורטהדסה שייק מילשייק
1.5% שומן

הדסה שייק
1% שומן

הדסה שייק
הדסה שייקפרווה שייק0% לקטוז

 0% חלבון
 הדסה פודינג 

250
הדסה פודינג

360 
הדסה פודינג

475  
הדסה פודינג 

Pre-D 'הדסה קלורישוקודורשוקודור קיד הדסה מיץהדסה לאנצ

טעמים:

100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'ערכים תזונתיים
509509374372381504517497382499557518447424490494377אנרגיה )קק"ל(

4.822.420.130.516.39.411.7030.617.919.45.511.113.50.916.60חלבון )גר'(
65.447.769.360.377.261.757.171.861.242.235.750.761.650.167.550.993פחמימות )גר'(

25.625.91.01.51.024.627.123.71.629.238.23316.718.424.425.20שומן )גר'(
2.12.70.60.80.61.92.11.812.73.62.61.31.42.12.70מתוכו רווי )גר'(
12554152410026434493.00018390כולסטרול )מ"ג(

0.20.22.500.20.20.10.70.86.94.07.042.22.81.50סיבים )גר'(
22104149297812090022015310492242928105זרחן )מ"ג(

47219307602160133130453312191185162197141320אשלגן )מ"ג(
2180121366581531819187136838718821718710נתרן )מ"ג(

1 כף מדידה3 כפות מדידה3 כפות מדידה3 כפות מדידה4 כפות מדידה3 כפות מדידה3 כפות מדידה3 כפות מדידה3 כפות מדידה4 כפות מדידה4 כפות מדידה4 כפות מדידה4 כפות מדידה2 כפות מדידה5 כפות מדידה4 כפות מדידה4 כפות מדידהמנת הגשה
44844037412630544045644025036047547040025330631157אנרגיה )קק"ל(

4.020.020.110.413.48.010.4020.11316.55.010.08.00.610.50חלבון )גר'(
57.642.069.320.661.854.050.463.240.130.530.446.056.030.042.232.114.0פחמימות )גר'(

22.422.41.00.60.821.624.020.81.121.132.530.014.811.015.315.90שומן )גר'(
כ 15 גרםכ 20 גרםכ 20 גרםכ 20 גרםכ 22 גרם*כ 30 גרם*כ 28 גרם*כ 24 גרם*כ 24 גרםכ 22 גרםכ 22 גרםכ 22 גרםכ 23 גרםכ 17 גרםכ 20 גרםכ 22 גרםכ 22 גרםמשקל כף מדידה

11211075638811011411010084אנרגיה )קק"ל(
1.05.04.05.23.72.02.602.52.7חלבון )גר'(

14.410.513.910.318.013.612.615.814.010פחמימות )גר'(
5.65.60.20.30.25.46.05.23.73.7שומן )גר'(

רכיבים:

מלטודקסטרין, 
שמן קנולה מזוכך,  
פרוקטוז, חלבון מי 

גבינה )מכיל לקטוז(, 
מסמיכים: )עמילן 

מעובד, קסנטאן וגואר 
גאם(,מייצב: סידן 

פוספט,  חומרי טעם 
וריח.

חלבון מי גבינה 
)מכיל לקטוז(, 
מלטודקסטרין, 

שמן קנולה מזוכך,  
פרוקטוז, מסמיכים: 

)עמילן מעובד, 
קסנטאן וגואר גאם(, 

חומרי טעם וריח.

מלטודקסטרין, חלבון 
מי גבינה )מכיל 

לקטוז(, סוכר, אבקת 
חלב, מסמיכים: 
)עמילן מעובד, 

קסנטאן וגואר גאם(, 
חומרי טעם וריח, 

לציטין סויה.

אבקת חלב כחוש, 
חלבון מי גבינה )מכיל 

לקטוז(, דקסטרוז, 
סוכרוז, מסמיכים: 

)עמילן מעובד קסנטאן 
וגואר גאם(, חומרי 

טעם וריח.

מלטודקסטרין, 
חלבון מי גבינה 

)מכיל לקטוז(, סוכר, 
מסמיכים: )עמילן 

מעובד קסנטאן וגואר 
גאם(, חומרי טעם 

וריח.

מלטודקסטרין, 
שמן קנולה מזוכך, 

פרוקטוז, חלבון ביצה,  
מסמיכים: )עמילן 

מעובד, קסנטאן וגואר 
גאם(, חומרי טעם 

וריח.

מלטודקסטרין, 
שמן קנולה מזוכך, 

פרוקטוז, חלבון סויה, 
עמילן מעובד,  חומרי 

טעם וריח.

פלטינוז,  שמן קנולה 
מזוכך, פרוקטוז, 
מלטודקסטרין, 

מסמיכים: )עמילן 
מעובד, קסנטאן וגואר 

גאם(, חומרי טעם 
וריח.

חלבון מי גבינה )מכיל 
לקטוז(, פרוקטוז, 
מסמיכים: )עמילן 
מעובד, קסנטאן 

וגואר גאם(, אבקת 
חלב כחוש, סיבים 

תזונתיים, חומרי טעם 
וריח.

שמן קנולה מזוכך, 
חלבון מי גבינה )מכיל 

לקטוז(, מסמיכים: 
)עמילן מעובד, 

קסנטאן וגואר גאם(, 
פרוקטוז, אבקת 

חלב כחוש, סיבים 
תזונתיים, חומרי טעם 

וריח.

שמן קנולה מזוכך, 
חלבון מי גבינה )מכיל 

לקטוז(, מסמיכים: 
)עמילן מעובד, 

קסנטאן וגואר גאם(, 
פרוקטוז, חומרי טעם 

וריח.

שמן קנולה מזוכך, 
פרוקטוז, פלטינוז, 
אבקת חלב כחוש, 
מסמיכים: )עמילן 
מעובד, קסנטאן 

וגואר גאם(, סיבים 
תזונתיים, חלבון מי 
גבינה )מכיל לקטוז(, 

חומרי טעם וריח.

מלטודקסטרין, 
שמן קנולה מזוכך, 

חלבון ביצה, מסמיך: 
עמילן מעובד, 

סיבים תזונתיים - 
פולידקסטרוז.

מלטודקסטין, 
פרוקטוז, שמן קנולה 
מזוכך, חלבון ביצה, 

סיבים תזונתיים 
מסיסים, חומצת לימון, 
חומר מתחלב, לציטין 
סויה, חומרי טעם צבע 

וריח.

סוכר, שמן קנולה, 
מלטודקסטרין, עמילן 
מעובד, אבקת קקאו, 

סיבים תזונתיים, 
חומרי טעם וריח.

סוכר, שמן קנולה, 
חלבון מי גבינה, 
עמילן מעובד, 
מלטודקסטרין, 

אבקת קקאו, סיבים 
תזונתיים, חומרי טעם 

וריח.

מלטודקסטרין.

פרווהחלבי - חלב ישראלפרווהפרווהפרווהחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלפרווהפרווהפרווהחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלכשרות

הערכים התזונתיים המצויינים מתייחסים למוצרים בטעם וניל אלא אם מצויין אחרת במוצר.

נייטרליבננהתותשוקווניל בננהתותשוקוונילקפה שוקוקפה נייטרליתפוזנייטרלי

*כף דחוסה וגדושה.מומלץ לשקול את מינון האבקות הנדרש לטיפול בהתאם למשקל המוגדר בכף מדידה.

דל שומןדל שומןדל שומןדל שומן טבעוניטבעוניטבעוני



השייקים של הדסה

אבקות הפודינג של הדסה

אבקות חלבון של הדסה

הדסה לאנצ'

פתרונות הסמכה

הדסה מיץ

•   אבקות להעשרת מזונות ומשקאות בחלבון.

•   מתאים במקרים בהם נדרשת העשרה של 
    חלבון ללא תוספת קלוריות.

•   מגוון סוגי חלבון: מי גבינה, ביצה וסויה.

•   אבקות להסמכה מיידית של נוזלים. • מתאים במקרים של קשיי 

בליעה. •  ניתן לערבוב בתוך נוזלים חמים או קרים 
    כגון: מרק, מיץ, קפה וכו’.

•   מסמיך פלוס מתאים 
    להסמכת מזון נוזלי.

של  שונים  בריכוזים  מועשר,  אינסטנט  פודינג  להכנת  אבקות  מגוון     •
קלוריות וחלבון.

•   ניתן להכין על בסיס מים או חלב.

•   צפיפות קלורית גבוהה בנפח נוזלים קטן.

•   מתאים במקרים של קשיי בליעה.

•   הכנה: 3 כפות מדידה דחוסות וגדושות עם  100  מ"ל נוזלים. מומלץ 
לשקול את האבקה.

•  אבקת העשרה המיועדת לעירבוב בתוך 
   תבשילים כגון: מרק, פירה, ספגטי, קציצות, חביתה ועוד.

•  מתאימה במקרים בהם נדרשת העשרה של קלוריות וחלבון פרווה.

•  בטעם נייטרלי.

•  מכיל סיבים תזונתיים
   פרה-ביוטים.

•   אבקה להכנת מיץ מועשר על בסיס מים.

•   מתאים במקרים בהם נדרשת העשרה של קלוריות וחלבון 
בשתיה.

•   מנת הגשה: 3 כפות מדידה עם  1 כוס מים.
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הערכים התזונתיים המצויינים מתייחסים למוצרים בטעם וניל אלא אם מצויין אחרת במוצר.

 פתרונות העשרה
של הדסה

הדסה ביימל - רוקחות וטבע בע“מ
ת.ד. 2020, טירת כרמל, מיקוד 3902656
טלפון: 04-8583366 פקס: 04-8583367

כשר למהדרין ובהשגחת הרבנות הראשית טירת כרמל

www.hadassa.co.il אתר החברה
www.hadassashop.com אתר חנות

Email: info@hadassa.co.il

מזון, בריכוזים  גם להעשרת  •   אבקות להכנת משקה מועשר, מתאימות 
שונים של קלוריות וחלבון.

•   ניתן לערבב בתוך: דייסה, מיץ, גבינה,
 מעדן חלב וכו’.

• יש להתאים את סוג המוצר
 לצרכי המטופל.

שוקודור
•   אבקה להכנת כדורי שוקולד מועשרים  בחלבון )שוקודור( או ללא 

חלבון )שוקודור קיד(.

•   הכנה קלה ומהירה על בסיס מים.

•   אופן ההכנה: 3 כפות מדידה עם 2 כפיות מים.

•   ניתן לצפות את הכדורים בקוקוס, סוכריות 
    או קקאו.

אבקות חלבוןאבקות הסמכה
Hadassa ThickenerDrink-EatFormula ThickenerHadassa Whey Hadassa Whey

FlavoredHadassa EggHadassa Soy

דרינק-איט משקה סמיך מסמיך של הדסה
דל פחמימות

מסמיך פלוס
של הדסה

חלבון מי גבינה של 
הדסה

חלבון מי גבינה של 
הדסה בטעמים

חלבון ביצה של 
הדסה

חלבון סויה של 
הדסה

טעמים:

100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'100 גר'ערכים תזונתיים
380219455393376360360אנרגיה )קק"ל(

01.307562.982.084.6חלבון )גר'(
93.039.279.114.624.581.7פחמימות )גר'(

00.814.94.53.401.6שומן )גר'(
001.22.72.100מתוכו רווי )גר'(
00018813700כולסטרול )מ"ג(

025.2000.802.2סיבים )גר'(
349419171342זרחן )מ"ג(

7358651163398אשלגן )מ"ג(
1001308525531912801540נתרן )מ"ג(

1 כף מדידה1 כף מדידה1 כף מדידה1 כף מדידה1 כף מדידה1 כף מדידה1 כף מדידהמנת הגשה
3816465260.04543אנרגיה )קק"ל(

00.1010.010.010.310.1חלבון )גר'(
9.32.97.92.03.910.2פחמימות )גר'(

00.11.50.60.500.2שומן )גר'(
כ 12 גרםכ 12.5 גרםכ 16 גרםכ 13.4 גרםכ 10 גרםכ 7.5 גרםכ 10 גרםמשקל כף מדידה

עמילן מעובד.רכיבים:

טעם תות: חומר מסמיך עמילן 
מעובד, סיבים תזונתיים, 
חומצת לימון, חומרי טעם 

וריח, ממתיק סוכרלוז, צבע 
אדום פונסאו.

עמילן מעובד,  שמן 
קנולה, לציטין סויה.

חלבון מי גבינה )מכיל 
לקטוז(.

חלבון מי גבינה )מכיל 
לקטוז(, אבקת חלב 

כחוש, מסמיכים: 
)עמילן מעובד, קסנטאן 

וגואר גאם(, חומרי 
טעם וריח, ממתיק 

סוכרלוז.

חלבון סויה.חלבון ביצה.

פרווהפרווהחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלפרווהפרווהפרווהכשרות

כשר למהדרין
 ובהשגחת הרבנות הראשית

טירת כרמל

ניתן להשיג חלק מהמוצרים בקופ”ח מכבי, כללית ולאומית 
באריזה של 0.5 ק”ג

נייטרלינייטרלי נייטרליקפהתפוזלימוןתות

מומלץ לשקול את מינון האבקות הנדרש לטיפול בהתאם למשקל המוגדר בכף המדידה.

המהווה  ייחודית  פורמולה  הינה   Pro Up
במכון  מחקרית  נבדקה  אשר  תזונתית  העשרה 
לרפואת  שניידר  במרכז  וסוכרת  לאנדוקרינולוגיה 
סמיות(.  וכפול  אקראי  )מחקר  בישראל  ילדים 
בכתב  פורסמו  המוצלחות  המחקר  תוצאות 
The Journal of Pediatrics1 היוקרתי   העת 
המחקר מוצר  פותח  הדסה  חברת  במעבדות 
ידי  על  וסופק  החוקרים  מרשם  פי  על   Pro Up
בסיום  המחקר.  תקופת  כל  לאורך  החברה 
הרשיון  את  הדסה  חברת  קיבלה  המחקר 
בישראל.  Pro Up ה-  את  לשווק  הבלעדי 
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Pro Up פורמולה ייחודית 
להעשרת המזון בקלוריות וחלבון

נייטרלי ונילנייטרלינייטרלי בננהקפהשוקווניל

טבעוני

 רכיבים: חלבון מי גבינה )מכיל לקטוז(, אבקת סוכר, אבקת חלב כחוש, שמן
 קסאנטאן וגואר ,E-1422 קנולה מזוכך, חומרים מסמיכים: עמילן מעובד

גאם, מלטודקסטרין, סיבים תזונתיים, חומרי טעם וריח, ויטמינים ומינרלים


