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 ?למה כל כך הרבה מיתוסים 
 

כולנו מומחים 

האמהות הפולניות 

אינטרסים כלכליים ומסחרים 

יועצי תזונה 

יצרני מזון 

מחקרים בעיתיים 

רובם תצפיתיים 

מגבלות בעריכת מחקרים 

קשה להשיג מימון 
 

Ending the War on Fat? 
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 קפה מזיק לבריאות

 מעלה לחץ דם

 הפרעות קצב
 סוכרת

A snack 

 

בגודל ובמרקם , ארוחה הנאכל שלא במסגרת מאכל"

,  "(חטיף"מכאן נגזר השם )המתאימים לאכילתו בחטף 

.  ם"סכו ולרוב גם אינו מצריך שימוש בכלי אוכל או

לשם  , חטיפים נצרכים לשם הנאה ופינוק

זמני או כדי להעניק לגוף   שובע השגת

 "זמינה אנרגיה מנת
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.62-158:14;2011 NutrJ  

The role of snacking in energy balance: a 
biobehavioral approach 

 שתאפשר חיבור בין  הגדרה התנהגותית דרושה

 snacking -ארוחה ו

 :לכן מציעים המחברים את ההגדרות הבאות

 השפעתם  , ללא קשר לזמן האכילה או הרכב המזון

 על תחושת השובע חלשה

  הקלוריות שהם מספקים לא מופחתות מהארוחה

 הבאה ומובילות לצריכת קלוריות עודפת

תורמת  " חטיפה"לכאורה לפי ההגדרה הזו אכן 

 לעליה במשקל ולהשמנה

 

 

 ?ומה אנו למדים ממחקרים וסקירות
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Snacking is anf risk of overweight and 
abdominal obesity in adolescents:  (NHANES) 

1999-2004. 

 Am J Clin Nutr 2010;92: 428-35.  
 
Snack: afternoon snack or tea, between meal, 
snack or bite to eat 

הערכים הממוצעים של כל מדדי ההשמנה היו קשורים 

באופן הפוך לתכיפות אכילת חטיפים והאחוזים שלהם 

 .  מסך הקלוריות

 Am J Clin Nutr 2010;92: 428-35 

Odds ratios (95% CIs) for overweight or 

obesity and for abdominal obesity  

0.36 (0.21, 0.63) for >=4 snacks/d 

 

Reduced risks of overweight or obesity 

and abdominal obesity were associated 

with snacking. 
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A review :what are the implications of  

snacking for weight status? 

Child Obes 2013;9:104-15. 
 

 חטיפים יכולים להוסיף לצריכת רכיבי תזונה  , לכאורה

צריכה תכופה של חטיפים  , למרות זאת, בסיסיים

נמצאה קשורה לצריכה גבוהה יותר של סך אנרגיה  

 ואנרגיה מסוכר מוסף

זמינים  , מזונות עשירי קלוריות דלים ברכיבי תזונה

בתי  -במיוחד במקומות שבהם ילדים מבלים את זמנם

 ספר וחנויות

תורמת לעליה " חטיפה"לכאורה לפי ההגדרה הזו אכן 

 במשקל ולהשמנה

 

 

Child Obes 2013;9:104-15. 

 
   

 

ברוב המחקרים לא נמצאה הוכחה  , למרות כל אלה 

לקשר בין התנהגות של אכילת חטיפים למשקל או  

 אפילו נמצא קשר הפוך בין אכילת חטיפים למשקל
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Meals and snacking, diet quality and  

energy balance. 

. 43-38:134;2014 Behav Physiol  

 
הספרות על תרומת החטיפים לצריכת אנרגיה יומית   

 :ורכיבי תזונה מראה שתי תמונות מנוגדות

  במחקרים רבים צריכת חטיפים מאפשרת אדפטציה

של הקלוריות לצרכיים האנרגטיים ולתוספת פחמימות  

התנהגות . על חשבון שומן, ומיקרונוטריינטים לדיאטה

 .כזו בדרך כלל מדווחת בילדים ומבוגרים במשקל תקין

אכילת חטיפים לעיתים קרובות תורמת  , לעומת זאת

 .בעיקר בילדים ומבוגרים בעודף משקל, אנרגיה ריקה

 אבל יש היבטים נוספים

. 

. 

 Physiol Behav 2014;134:38-43.  
 
 

 

,  אכילה בהיעדר רעב, בנוסף לאכילת מזונות צפופי אנרגיה

גרויים  , כתגובה לגרויים לא פיזיולוגיים כמו הרגלים לא קבועים

עלולה  , וללא תשומת לב( צפייה בטלויזיה בעת אכילה)חיצוניים 

להיות בעלת השפעה מכרעת על הבחירה וההשפעה התזונתית  

 .של החטיף

יש להשקיע מאמצים להגדיר באופן ברור מהו חטיף ולשלב  

בין היבטים הקשורים במזונות להיבטים התנהגותיים של  

 אכילה
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 אכילה ליד שולחן העבודה

 

לא שמים לב מה אוכלים 

הגוף לא מעכל כראוי 

היגיינה 

  טמפרטורת האוכל בעיקר אם מדובר במנה

 בשרית

זיהום 

  400עכבר יש פי , שולחן עבודה, על הטלפון

 בקטריות מאשר בשירותים
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 ?אז מה עושים

 

על הדרך"שום דבר לא בא ! תיכנון" 

שומן וקלוריות, חוסך כסף! מביאים מהבית 

לקנות קופסה מתאימה 

לשטוף אותה לילה קודם 

חטיפים דלי קלוריות, פירות, להביא ירקות חתוכים 

לקרוא תויות מזון 

לא לאכול לבד 

לחדר  , למים הקרים, לחנייה: ללכת ככל כשאפשר

 הכושר

לשתות מים 

מכונת קפה טובה 

 

 פתרונות במקום העבודה
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 פתרונות אפשריים

 בעבודה וגם בבית
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 ארוחת ביניים

 ל"קק 200-300

 טכניקות סביבתיות לשליטה בגודל המנה
Appetite 2015;88:33-8.  

Environmental strategies for portion control in children 

ולשלוט   רוב הילדים והמבוגרים מתקשים להעריך 

 בכמויות המזון שהם מגישים ואוכלים

 אפשרויות

צרים עם נפח  , להשתמש בספלים או כוסות גבוהים

 קטן

 קערה בקוטר קטן יותר/ להשתמש בצלחת 

צלחות עם שוליים 

להפחית צפיה בטלויזיה או מסך אחר בזמן אכילה 
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 ?למנה סבירה Snackאיך הופכים  
 

. 23-17:88;2015 Appetite 

A qualitative study of parents' perceptions and use of 

portion size strategies for preschool children's snacks 

משהו  "כאל  Snackהורים מתייחסים לגודל מנה של 

 "...   קטן

  שקית קטנה 

חלוקת מנה גדולה למספר מנות קטנות 

קניית חטיף ארוז מראש 

 משקל/ ספלים / מדידה ביד 

לתת לילד להגדיר את המנה שלו 

 קלוריות 100דוגמאות לחטיף עד : חטיפים

יחידות בחטיף 35  

יחידות 3= ' קל 100  
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פתית   חטיף

 בטעם דבש

חטיף פתית  

 בטעם שוודי

שוגי פצפוצי  

שוקולד לבן  

 וקרם ורוד

ארטיק 

פרי תות  

 לייט  

 33 99 96 93 קלוריות

 1.1 1.3 3.1 2.5 חלבון

 9.2 17 19.4 20.6 פחמימות

מתוכן  

 סוכרים
3.7 0.6 6.3 1.5 

 5.1 3.1 1.5 1.7 מתוכן סיבים

0.5> מתוכם טרנס  <0.5  <0.5  <0.5  

 20 47 119 60 נתרן

 והכי חשוב

Tailor the diet 
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