
 פלפל אדום גזר עגבניה מלפפון

 אפרסק תפוז בננה

 דלועיים: משפחה

 אסיה  : יבשת מוצא

  :ויטמינים ומינרלים
 אשלגן

: תרומה לבריאות
,  הקליפה בריאה לעור

הירק תורם לחיזוק מערכת  
למניעת מחלות  , החיסון

 לב וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 (כבוש)מלפפון חמוץ 

 

 סולניים: משפחה

 אמריקה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A ,B ,C ,ליקופן, אשלגן 

  :תרומה לבריאות
,  מקור טוב לנוגדי חמצון

מניעת מחלות לב וכלי דם  
 וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 קטשופ

 
 

 סוככים: משפחה

 אסיה  : יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A  ,סיבים תזונתיים 

  :תרומה לבריאות
,  מקור טוב לנוגדי חמצון

חיזוק  , בריאות העיניים
מניעת  , המערכת החיסונית

 מחלות לב וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 סלט צימעס

 
 

 סולניים: משפחה

  דרום: יבשת מוצא
 אמריקה

:  ויטמינים ומינרלים
A ,B ,C ,אשלגן 

  :תרומה לבריאות
שבץ  , מניעת מחלות לב

 מוחי וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 פלפל ממולא

 
 

 מוזיים: משפחה

 אסיה  : יבשת מוצא

  :ויטמינים ומינרלים
 אשלגן

: תרומה לבריאות
,  ספק אנרגיה מיידית
,  מניעת לחץ דם גבוה

 בעיות מעיים

 :  מאכל מיוחד
 גלידת בננות

 

 הדרים: משפחה

 אסיה  : יבשת מוצא

  :ויטמינים ומינרלים
C ,סיבים תזונתיים, אשלגן 

: תרומה לבריאות
טיפול  , טיפול בדלקות

 טיפול בצינון, באנמיה

 :  מאכל מיוחד
 מיץ תפוזים

 

 ורדיים: משפחה

 אסיה  : יבשת מוצא

 :ויטמינים ומינרלים
A ,B ,C ,סיבים , אשלגן

 תזונתיים

: תרומה לבריאות
טיפול  , הורדת לחץ דם

 בריאות העור, בצינון

 :  מאכל מיוחד
 ריבת אפרסקים

 

 אבטיח

 דלועיים: משפחה

 אפריקה  : יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
B ,C  ,ליקופן 

  :תרומה לבריאות
 מקור טוב לנוגדי חמצון  

 :  מאכל מיוחד
 (מהגרעינים)פיצוחים 

 
 



 ענבים אגס אבוקדו

 חציל כרובית חסה בצל

 שושניים: משפחה

 אסיה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
B ,C ,תרכובות גופרית 

  :תרומה לבריאות
 מניעת מחלות לב וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 בצל מטוגן

 
 

 מורכבים: משפחה

אסיה  : יבשת מוצא

 אגן הים התיכון/ הקטנה 

:  ויטמינים ומינרלים
B ,C ,חומצה פולית 

  :תרומה לבריאות
, מניעת מחלות לב סרטן

טיפול  , טיפול אנמיה
 בבעיות מעיים

 !טרי : מאכל מיוחד

 

 

 

 

 מצליבים: משפחה

אגן הים  : יבשת מוצא

 התיכון

:  ויטמינים ומינרלים
C ,סיבים תזונתיים, אשלגן 

  :תרומה לבריאות
,  חיזוק המערכת החיסונית
 מניעת מחלות לב וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 מוקרמת בתנור

 עריים: משפחה

 אמריקה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A ,B ,C 

  :תרומה לבריאות
,  הורדת הכולסטרול בדם

 בריאות העור

 :  מאכל מיוחד
 גווקאמולי

 
 

 ורדיים: משפחה

 אירופה: יבשת מוצא

  :ויטמינים ומינרלים
C ,סיבים תזונתיים 

  :תרומה לבריאות
,  מניעת מחלות לב וסרטן

 טיפול בבעיות מעיים

 :  מאכל מיוחד
 פאי אגסים

 
 

 גפניים: משפחה

 אסיה  : יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A  ,B 

  :תרומה לבריאות
מקור  , ספק אנרגיה מיידית

 טוב לנוגדי חמצון

 :  מאכל מיוחד
 (ענבים מיובשים )צימוקים 

 
 

 סלקיים: משפחה

 אסיה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
 חומצה פולית, סידן, אשלגן

חיזוק   :תרומה לבריאות

מניעת  , המערכת החיסונית
בעיות , מחלות לב וסרטן

 בריאות עיניים, מעיים

 :  מאכל מיוחד
 פשטידת תרד

 
 

 סולניים: משפחה

אסיה  : יבשת מוצא

 (סרי לנקה, הודו)

:  ויטמינים ומינרלים
 אשלגן

  :תרומה לבריאות
,  חיזוק המערכת החיסונית
 מניעת מחלות לב וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 במיונז/ חצילים בטחינה 

 
 

 תרד



 משמש תות שדה תירס תפוח

 כרוב ברוקולי

 מצליבים: משפחה

 אירופה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A ,B ,C ,סידן, אשלגן  ,

סיבים , חומצה פולית, ברזל
 תזונתיים

  :תרומה לבריאות
 מניעת מחלות לב וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 פשטידת ברוקולי

 
 

 רימוניים: משפחה

אגן הים  : יבשת מוצא

 התיכון

:  ויטמינים ומינרלים
C ,אשלגן 

  :תרומה לבריאות
 בריאות הלב וכלי הדם

מיץ  : מאכל מיוחד

 רימונים

 

 

 

 

 מצליבים: משפחה

 אירופה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
C ,K 

  :תרומה לבריאות
סרטן , מניעת מחלות לב

 ושבץ מוחי

 :  מאכל מיוחד
 (כבוש) כרוב חמוץ  

 ורדיים: משפחה

 אסיה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A ,סיבים תזונתיים, אשלגן 

  :תרומה לבריאות
טיפול  , בריאות העור

 מניעת מחלות לב, בדלקות

 :  מאכל מיוחד
 פאי תפוחים

 
 

 דגניים: משפחה

 אמריקה: יבשת מוצא

  :ויטמינים ומינרלים
B ,C ,סיבים תזונתיים 

  :תרומה לבריאות
,  מניעת מחלות סרטן

ספק  , טיפול באנמיה
 אנרגיה מיידית

 :  מאכל מיוחד
 פופקורן

 
 

 ורדיים: משפחה

 אמריקה  : יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A  ,B ,C ,ברזל, אשלגן  ,

 סידן

  :תרומה לבריאות
סרטן , מניעת מחלות לב

,  טיפול באנמיה, ושבץ מוחי
 טיפול בדלקות

 :  מאכל מיוחד
 ריבה

 
 

 ורדיים: משפחה

 אסיה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A ,ברזל, אשלגן 

  :תרומה לבריאות
מופק  )מניעת סרטן 

 (מהגלעין

 :  מאכל מיוחד
 (לדר)משמש מיובש 

 
 

 ורדיים: משפחה

אסיה  : יבשת מוצא

 (סין)

:  ויטמינים ומינרלים
A ,B סיבים  , ברזל, אשלגן

 תזונתיים

  :תרומה לבריאות
 טיפול בבעיות מעיים

 :  מאכל מיוחד
 שזיף מיובש

 
 

 שזיף רימון



 שום תאנה תמר

 קישוא

 תפוח אדמה

 דלועיים: משפחה

 אמריקה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
A ,אשלגן 

  :תרומה לבריאות
,  חיזוק המערכת החיסונית
 מניעת מחלות לב וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 פשטידת  קישואים

 
 

 :  משפחה
 :  יבשת מוצא

 :  ויטמינים ומינרלים
 

   :תרומה לבריאות
 

 :  מאכל מיוחד
 

 

 

 

 :  משפחה
 :  יבשת מוצא

 :  ויטמינים ומינרלים
 

   :תרומה לבריאות
 

 :  מאכל מיוחד
 

 שושניים: משפחה

 אסיה: יבשת מוצא

 C: ויטמינים ומינרלים
   :תרומה לבריאות

מניעת , טיפול בדלקות
הורדת לחץ  , מחלות סרטן

 הורדת רמת כולסטרול,  דם

 :  מאכל מיוחד
 תיבול

 
 

 דקליים: משפחה

אגן הים  : יבשת מוצא

 התיכון

  :ויטמינים ומינרלים
B ,סידן, ברזל, אשלגן  ,

 סיבים תזונתיים

  :תרומה לבריאות

 ספק אנרגיה מיידית

 :  מאכל מיוחד
 תמרים מיובשים

 
 

 תותיים: משפחה

אגן הים  : יבשת מוצא

 התיכון  

:  ויטמינים ומינרלים
סיבים , סידן, ברזל, אשלגן

 תזונתיים

  :תרומה לבריאות
,  ספק אנרגיה מיידית

 הורדת לחץ דם

 :  מאכל מיוחד
 (תאנים מיובשות )דבלים 

 
 

 סולניים: משפחה

 אמריקה: יבשת מוצא

:  ויטמינים ומינרלים
 אשלגן

  :תרומה לבריאות
,  חיזוק המערכת החיסונית
 מניעת מחלות לב וסרטן

 :  מאכל מיוחד
 פירה

 
 

 :  משפחה
 :  יבשת מוצא

 :  ויטמינים ומינרלים
 

   :תרומה לבריאות
 

 :  מאכל מיוחד
 



 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

אני  

ממשפחת  

 ההדרים

אני  

ממשפחת  

 הסוככיים

אני  

ממשפחת  

 העריים

אני  

ממשפחת  

 המוזיים

אני  

ממשפחת  

 הגפניים

אני  

ממשפחת  

 הדקליים

אני  

ממשפחת  

 התותיים

אני  

ממשפחת  

 הדגנים

אני  

ממשפחת  

 הרימוניים

אני  

ממשפחת  

 הסלקיים

אני  

ממשפחת  

 המורכבים

נהוג להכין  

 ממני ריבה

ממני  

מכינים  

 גוואקמולי

אני מוכר  

מאוד גם 

 כפרי יבש

אוכלים  

אותי גם 

 כבוש

מקובל 

 להכין ממני

 פשטידה 

נהוג להכין  

 ממני מיץ

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

אני בריא 

 לעיניים



 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

אוכלים את 

הגרעינים 

 שלי

מכינים  

ממני  

 קטשופ

מכינים  

ממני סלט  

 צימעס

אוכלים  

אותי  

 ממולא

נהוג לטגן 

 אותי

אני ירק 

 תיבול

אני עשיר 

בחומצה 

 פולית

מכינים אותי  

מוקרמת 

 בתנור

תמצאו אותי  

בסלט עם מיונז 

 או טחינה

מקובל 

להכין ממני  

 פאי

תמצאו  

אותי כטעם  

 גלידה

ממני  

מכינים  

 פופקורן

ממני  

מכינים  

 פירה

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

 מה
 ?בסל

תמצאו בי 

 ליקופן


