
מודולריתכשירים יחודייםפודימיקס של הדסההשייקים של הדסה
MealShakeHadassa ShakeHadassa SportHadassa Shake 

1% FatLacto-ShakeParve ShakeHadassa Shake 
0% ProteinPuddimix 360Puddimix 475Puddimix Pre-DHadassa LunchHadassa JuiceShokodur KidShokodurHadassa Calorie

 הדסה שייקהדסה ספורטהדסה שייקמילשייק
 הדסה שייקפרווה שייקלקטו-שייק1% שומן

0% חלבון
 פודימיקס

360
 פודימיקס

475
פודימיקס 

Pre-D’הדסה קלורישוקודורשוקודור קידהדסה ג'וסהדסה לאנצ

טעמים
)ראו הערות(

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

490500381383503497497530565534449436502503373אנרגיה )קלוריות(

4.522.720.215.39.212.0019.319.65.811.414.51.016.50חלבונים )גר'(

66.049.970.078.062.761.073.142.439.355.262.758.669.752.293.3סך פחמימות )גר'(

18.221.328.422.623.020.723.022.119.139.10.829.030.425.50.8מתוכן סוכרים )גר'(

23.123.31.81.123.922.822.730.736.231.516.115.424.325.40סך שומנים )גר'(

1.62.20.70.61.61.51.52.63.02.21.01.01.82.40ח. שומן רוויות )גר'(

1157423800042494000390כולסטרול )מ"ג(

001.8000.306.45.36.84.02.41.61.60סיבים )גר'(

2311719279910401601021381114080זרחן )מ"ג(

401983421341155412841732561421792137אשלגן )מ"ג(

1959954914323517106808518120632680נתרן )מ"ג(

כ-15 גר'כ-21 גר'כ-21 גר'כ-18 גר'כ-22 גר'כ-22 גר'כ-28 גר' *כ-23 גר'כ-22 גר'כ-22 גר'כ-22 גר'כ-22 גר'כ-20 גר'כ-22 גר'כ-22 גר'1 כף מדידה

10811076841111091099856אנרגיה )קלוריות(

1.05.04.03.42.02.602.50חלבונים )גר'(

14.511.014.017.213.813.416.113.814.0סך פחמימות )גר'(

5.15.10.40.25.35.05.03.50סך שומנים )גר'(

63 גר' )כ-3 כפות מדידה(63 גר' )כ-3 כפות מדידה(56 גר' )כ-3 כפות מדידה(88 גר' )כ-4 כפות מדידה(84 גר' )כ-3 כפות מדידה*(68 גר' )כ-3 כפות מדידה(88 גר' )כ-4 כפות מדידה(88 גר' )כ-4 כפות מדידה(88 גר' )כ-4 כפות מדידה(88 גר' )כ-4 כפות מדידה(100 גר' )כ-5 כפות מדידה(88 גר' )כ-4 כפות מדידה(88 גר' )כ-4 כפות מדידה(מנת הגשה

431440381337442438437360475470244316317אנרגיה )קלוריות(

4.020.020.213.58.110.6013.116.55.18.10.610.4חלבונים )גר'(

58.143.970.068.655.253.764.328.833.048.632.843.932.9סך פחמימות )גר'(

20.320.51.81.021.020.120.020.930.427.78.615.316.0סך שומנים )גר'(

רכיבים:

שמן  מלטודקסטרין, 
פרוקטוז,  מזוכך,  קנולה 
חלבון מי גבינה, מסמיכים 
קסנטן  מעובד,  )עמילן 
סידן  גאם(,  גואר  גאם, 
פוספט, חומרי טעם וריח.

גבינה,  מי  חלבון 
שמן  מלטודקסטרין, 
פרוקטוז,  מזוכך,  קנולה 
מעובד,  )עמילן  מסמיכים 
גאם(,  גואר  גאם,  קסנטן 

חומרי טעם וריח.

מי  חלבון  מלטודקסטרין, 
חלב  אבקת  סוכר,  גבינה, 
)עמילן  מסמיכים  כחוש, 
גואר  גאם,  קסנטן  מעובד, 
שמן  תזונתיים,  סיבים  גאם(, 
טעם  חומרי  מזוכך,  קנולה 
וריח, מתחלב )לציטין קנולה(.

מי  חלבון  מלטודקסטרין, 
מסמיכים  סוכר,  גבינה, 
קסנטן  מעובד,  )עמילן 
חומרי  גאם(,  גואר  גאם, 

טעם וריח.

שמן  מלטודקסטרין, 
פרוקטוז,  מזוכך,  קנולה 
מסמיכים  ביצה,  חלבון 
קסנטן  מעובד,  )עמילן 
חומרי  גאם(,  גואר  גאם, 

טעם וריח.

שמן  מלטודקסטרין, 
פרוקטוז,  מזוכך,  קנולה 
מסמיך  סויה,  חלבון 
חומרי  מעובד(,  )עמילן 

טעם וריח.

שמן  מלטודקסטרין, 
פרוקטוז,  מזוכך,  קנולה 
מעובד,  )עמילן  מסמיכים 
גאם(,  גואר  גאם,  קסנטן 

חומרי טעם וריח.

חלבון  מזוכך,  קנולה  שמן 
מי גבינה, מסמיכים )עמילן 
גואר  גאם,  קסנטן  מעובד, 
גאם(, פרוקטוז, אבקת חלב 
תזונתיים,  סיבים  כחוש, 

חומרי טעם וריח.

חלבון  מזוכך,  קנולה  שמן 
מסמיכים  גבינה,  מי 
קסנטן  מעובד,  )עמילן 
גאם, גואר גאם(, פרוקטוז, 
חומרי  תזונתיים,  סיבים 

טעם וריח.

שמן קנולה מזוכך, פרוקטוז, 
)עמילן  מסמיכים  פלטינוז, 
גואר  גאם,  קסנטן  מעובד, 
כחוש,  חלב  אבקת  גאם(, 
מי  חלבון  תזונתיים,  סיבים 

גבינה, חומרי טעם וריח.

שמן  מלטודקסטרין, 
חלבון  מזוכך,  קנולה 
)עמילן  מסמיך  ביצה, 
מעובד(, סיבים תזונתיים.

מלטודקסטט תפוז  :טעם 
רין, פרוקטוז, חלבון ביצה, 
סיבים  מזוכך,  קנולה  שמן 
מאכל  חומצת  תזונתיים, 
סידן  לימון(,  )חומצת 
)לציטין  מתחלב  פוספט, 
ריח  טעם  חומרי  קנולה(, 

וצבע.

מזוכך,  קנולה  שמן  סוכר, 
מסמיך  מלטודקסטרין, 
אבקת  מעובד(,  )עמילן 
תזונתיים,  סיבים  קקאו, 

חומרי טעם וריח.

מזוכך,  קנולה  שמן 
גבינה,  מי  חלבון  סוכר, 
מעובד(,  )עמילן  מסמיך 
אבקת  מלטודקסטרין, 
תזונתיים,  סיבים  קקאו, 

חומרי טעם וריח.

מלטודקסטרין.

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

 המוצר קיים בטעמיםהמוצר קיים בכל הטעמיםהמוצר קיים בכל הטעמיםהערות
וניל, שוקו, קפה ובננה

 המוצר קיים בטעמים
וניל ונייטרלי

 המוצר קיים בטעמים
וניל, שוקו ונייטרלי

 המוצר קיים בטעמים
וניל, שוקו ונייטרלי

 המוצר קיים בטעמים
המוצר קיים בכל הטעמים.המוצר קיים בכל הטעמיםוניל ונייטרלי

* כף מדידה דחוסה וגדושה
 המוצר קיים בטעמים

וניל, תות ובננה

נהבטעםקפהבטעםשוקוונילבטעם בטעםבטעםבנ
נייטרלי

נהבטעםקפהבטעםשוקוונילבטעם בטעםבטעםבנ
נהתפוזבטעםנייטרלי בטעםבטעםשוקובטעםתות בנ

נייטרלי

טבעוניטבעוניטבעונידל שומן דל שומן

הערכים התזונתיים המצויינים מתייחסים למוצרים בטעם וניל אלא אם מצויין אחרת במוצר i
יש לשקול את מנת ההגשה בהתאם להוראות המצויינות על אריזת המוצר i
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פורמולה ייחודית להעשרת
המזון בקלוריות וחלבון

ייחודית המהווה העשרה תזונתית  Pro Up הינה פורמולה 
וסוכרת  לאנדוקרינולוגיה  במכון  מחקרית  נבדקה  אשר 
אקראי  )מחקר  בישראל  ילדים  לרפואת  שניידר  במרכז 
וכפול סמיות(. תוצאות המחקר המוצלחות פורסמו בכתב 

.The Journal of Pediatrics העת היוקרתי
Pro Up על  במעבדות חברת הדסה פותח מוצר המחקר 
פי מרשם החוקרים וסופק על ידי החברה לאורך כל תקופת 
הרשיון  את  הדסה  חברת  קיבלה  המחקר  בסיום  המחקר. 

הבלעדי לשווק את Pro Up בישראל.

לאור היוזמה הבינלאומית לשפר את חיי האנשים הסובלים 
לשתיה  מסמיך  הדסה  חברת  פיתחה  מדיספאגיה, 

המתאים לכל דרגות הסמיכות מ-1 עד 4.

            

 במנה:ערכים תזונתיים:
85 גר'

 ויטמינים 
ומינרלים:

 במנה 
85 גר'

350סידן )מ"ג(366אנרגיה )קלוריות(

3.2אבץ )מ"ג(24.5חלבונים )גר'(

3.9ברזל )מ"ג( 42.9פחמימות )גר'(
20ויטמין C )מ"ג(2.4מתוכם סיבים תזונתיים )גר'(

100ויטמין A )מק"ג(10.2סך שומנים )גר'(

2.45ויטמין D )מק"ג(1.4ח.שומן רוויות )גר'(

פחות מ-0.5 ח.שומן טראנס )גר'(

53כולסטרול )מ"ג(

103נתרן )מ"ג( 

מי  חלבון  וניל(:  )טעם  רכיבים 
סוכר  מלטודקסטרין,  גבינה, 
שמן  כחוש,  חלב  אבקת  לבן, 
)עמילן  קנולה מזוכך, מסמיכים 
מעובד, קסנטן גאם, גואר גאם(, סיבי עולש, תערובת ויטמינים ומינרלים )טרי 
פומראט,  ברזל  גלוקונט,  אבץ   ,)C )ויטמין  אסקורבית  חומצה  פוספט,  קלציום 
רטיניל אצטט )ויטמין A(, כולקלציפרול )ויטמין D3((, חומרי טעם וריח, חומצת 

אמינו )ל-ארגינין(.

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

נדרשת 	  בהם  במקרים  מתאימה 
העשרה של קלוריות וחלבון

בטעם נייטרלי	 
פרווה	 

אבקות חלבוןאבקות הסמכה
 Hadassa
ThickenerDrink Eat Hadassa

Thickener PlusHadassa WheyHadassa Whey FlavoredHadassa EggHadassa Soy

 מסמיך
מסמיך פלוס דרינק איטשל הדסה

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

380229458412389362378אנרגיה )קלוריות(

01.4074.663.390.490.0חלבונים )גר'(

95.038.480.813.423.901.7סך פחמימות )גר'(

02.4013.323.900מתוכן סוכרים )גר'(

01.415.06.74.500.8סך שומנים )גר'(

000.92.82.200ח. שומן רוויות )גר'(

00018713700כולסטרול )מ"ג(

028.700002.2סיבים )גר'(

00038553589776זרחן )מ"ג(

10396499451116398אשלגן )מ"ג(

19015616217423512801540נתרן )מ"ג(

כ-12 גר'כ-12.5 גר'כ-16 גר'כ-13.4 גר'כ-12 גר'כ-7.3 גר'כ-10 גר'1 כף מדידה

38175555624545אנרגיה )קלוריות(

00.1010.010.111.310.8חלבונים )גר'(

9.52.89.71.83.800.2סך פחמימות )גר'(

00.11.80.90.700.1סך שומנים )גר'(

7.3 גר' )כ-1 כף מדידה(מנת הגשה

רכיבים:

מסמיך עמילן מעובד. תזונתיים,  סיבים  תות:  טעם 
)עמילן מעובד(, חומצת מאכל )חומצת 
ממתיק  וצבע,  ריח  טעם  חומרי  לימון(, 

סוכרלוז.

)עמילן  מסמיך 
קנולה  שמן  מעובד(, 
מתחלב  מזוכך, 

)לציטין קנולה(.

שמן  גבינה,  מי  חלבון 
מתחלב  מזוכך,  קנולה 

)לציטין קנולה(.

אבקת  גבינה,  מי  חלבון  וניל:  טעם 
גאם,  )קסנטן  מסמיכים  כחוש,  חלב 
וריח, ממתיק  גואר גאם(, חומרי טעם 

סוכרלוז.

טעם נייטרלי: חלבון חלבון ביצה.
סויה.

פרווהפרווהחלבי - חלב ישראלחלבי - חלב ישראלפרווהפרווהפרווהכשרות

חלבון במסיסות משופרתהערות

קלוריות 	  של  שונים  בריכוזים  אבקות  מגוון 
וחלבון להעשרת משקאות או מזונות

ניתן להכין שייק על בסיס חלב, מים, משקה 	 
צמחי, מיץ ועוד )מנת הגשה עם כ-200 מ"ל 

נוזל(
דייסה, 	  כגון  מזונות  בתוך  לערבב  ניתן 

גבינה, מעדן חלב ועוד

מגוון אבקות להכנת מעדן מועשר בריכוזים 	 
שונים של קלוריות וחלבון

צפיפות קלורית גבוהה בנפח נוזלים קטן	 
מתאים במקרים של קשיי בליעה	 
הכנה על בסיס מים או חלב )מנת הגשה עם 	 

100 מ"ל נוזל(

1 2 רה  ו ד ה מ   2 0 2 1 ם  י ר צ ו מ ג  ו ל ט ק

ומשקאות 	  מזונות  להעשרת  אבקות 
בחלבון

העשרה 	  נדרשת  בהם  במקרים  מתאים 
של חלבון ללא תוספת קלוריות

מגוון סוגי חלבון: מי גבינה, ביצה וסויה	 

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

קיד(
הכנה קלה ומהירה על בסיס מים	 
סוכריות 	  ניתן לצפות את הכדורים בקוקוס, 

או  קקאו

אבקה להכנת מיץ מועשר	 
של 	  העשרה  נדרשת  בהם  במקרים  מתאים 

קלוריות וחלבון בשתיה
 	 200 עם  הגשה  )מנת  מים  בסיס  על  הכנה 

מ"ל מים(

אבקות להסמכה מיידית של נוזלים	 
מתאים במקרים של קשיי בליעה	 
קרים 	  או  חמים  נוזלים  בתוך  לערבוב  ניתן 

כגון מים, מרק, מיץ, קפה וכו'
מסמיך פלוס מתאים להסמכת מזון נוזלי	 

IDDSI-ב-4 דרגות סמיכות לפי ה
International Dysphagia Diet Standardisation Initiative

מסמיך 1-4 של הדסה

הוכח מחקרית

ובהשגחת הרבנות
טירת כרמל

כשר למהדרין

הדסה לאנצ'

ניתן להשיג חלק מהמוצרים בקופ"ח מכבי, כללית, לאומית ומאוחדת באריזות קטנות

פתרונות הסמכה של הדסה

שֹוקֹודּור

הדסה ג'ּוס

אבקות חלבון של הדסה

פודימיקס של הדסה

השייקים של הדסה בטעם
נייטרלי

בטעם
נייטרלי

תפוזבטעם בטעםלימון

נהבטעםקפה ונילבטעםבטעםבנ

בטעםבטעםשוקוונילבטעם
נייטרלי

בטעםקפה

בטעם
נייטרלי

בטעם
נייטרלי

בטעם
נייטרלי

3-5
דקות

את  להוסיף  יש   .1
הנוזל  לתוך  האבקה 
הנוזל  ערבוב  כדי  תוך 
עד  לערבב  כפית.  עם 

להמסת הגושים.

מספר  להמתין   .2
דקות להתמצקות.

הוראות להסמכת נוזל:

המצויינות  להוראות  בהתאם  ההגשה  מנת  את  לשקול  יש 
על אריזת המוצר

i

טבעוני
חדש


