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 כל סוגי הלחמים והלחמניות מחיטה הכוללים פיתות, ג׳בטה, 
פוקצ׳ה, פניני, לחם נאן, לחם שום, לחם שיפון, לחם פומפרניקל

 לחמים ולחמניות ללא חיטה או ללא גלוטן )שר(, בסיס פיצה ללא חיטה או 
ללא גלוטן )שר(, לחם מחמצת 100% כוסמין*, ג׳בטה ללא חיטה או ללא גלוטן 
)למשל: שר(, פיתה ללא חיטה או ללא גלוטן, לחם נאן ללא חיטה או ללא גלוטן

לחם

כל סוגי קמח חיטה, קמח שיפון, קמח שעורה, קמח כוסמין, קמח 
סויה, קמח שקדים, קמח קוקוס, קמח ערמונים, קמח אמרנט, קמח 

קמט, קמח איינקורן, קמח אמר, קמח תורמוס

קמח או תערובת קמחים ללא חיטה או ללא גלוטן*, קורנפלור, קמח תירס, קמח 
דוחן, קמח פולנטה, קמח אורז, קמח סורגום, קמח טף, חומרי התפחה, ביקרבונט 

של סודה, אבקת אפייה, קמח טפיוקה, קמח כוסמת, קמח קינואה, קמח בטטה 
דחוס, עמילן תפוחי אדמה, עמילן טפיוקה, קמח כוסמין אורגני מסונן

קמחים ואפייה

כל סוגי פסטה חיטה טרייה ומיובשת, פסטה כוסמין, ניוקי. איטריות 
חיטה, אודון, ראמן, אטריות להכנה מהירה

פסטה ללא חיטה או גלוטן, פסטה כוסמת, פסטה קינואה, אטריות אורז, אטריות 
כוסמת, פסטה חומוס, אטריות אצות, אטריות סובה פסטה/ איטריות

דגנים על בסיס חיטה או סובין, סובין חיטה, נבט חיטה, פתיתי 
כוסמין, מוזלי

קורנפלקס 30 גרם, שבבי שיבולת שועל 47 גרם, אורז 
תופח 30 גרם

פתיתי כוסמת, פתיתי שיבולת שועל, דייסה ודגנים על בסיס שיבולת שועל, 
קורנפלקס ללא גלוטן, פצפוצי אורז* דגני בוקר

ביסקוויטים, פריכיות, פריכיות חיטה, קרקרי שמנת, קרקרי כוסמין, 
פריכיות שיפון

קרקרים וקרקרים יבשים ללא גלוטן )למשל: שר(, חביתיות שיבולת שועל* 
וחביתיות תירס, קרקרים טבעיים.

ביסקוויטים מלוחים 
וקרקרים

כל סוגי הביסקוויטים והעוגות העשויות מקמח חיטה, חטיפי דגנים 
המכילים מרכיבי FODMAP גבוהים כגון״ תמרים, פרוקטוז, חיטה

עוגיות על בסיס שיבולת שועל, עוגות ללא קמח, מרנגים*, ביסקוויטים ללא גלוטן* 
)למשל: שר(

ביסקוויטים מתוקים 
ועוגות

כל סוגי המאפים ומוצרי המאפה העשויים מקמח חיטה. שניצל 
ושניצל דג, דג בבלילה, טמפורה, בלילה, ביצה סקוטית

זנים ותערובות ללא חיטה או ללא גלוטן של פולנטה, שיבולת שועל, פירורי 
קורנפלקס, פירורי לחם ללא גלוטן, עלי וונטון מאפים/ פירורי לחם

תפוח, משמש, פטל שחור, תמרים, תאנים, גוג׳י ברי, מנגו, נקטרינה, 
אפרסק, אגס, אפרסמון, שזיף, שזיפים מיובשים, סולטנה, אבטיח, 

פירות משומרים במיץ תפוחים או אגסים. מיץ פירות כגון: תפוח, 
גויאבה, מנגו, אפרסק, אגס, טרופי, דובדבנים, אוכמניות )מיובשות(, 

פירות יער, פפיה )מיובשת(

בננה )בשלה( 45 גרם, צ׳יפס בננה )מיובש( 34 גרם, 
אוכמניות 50 גרם, בויזנברי 24 גרם, מלון קנטלופ 150 

גרם, קוקוס )מיובש( 45 גרם, קוקוס )טרי( 86 גרם, 
אשכולית 100 גרם, גויאבה )שימורים( 54 גרם,  מלון 

דבש 100 גרם, ליצ׳י 40 גרם, מנגו )טרי( 45 גרם, אננס 
)מיובש( 25 גרם, רימון 55 גרם, פטל 65 גרם

אבקת אסאי, אקי )שימורים(, בננה - )בוסר(, פרי הלחם, קלמנטינה, ענבים, 
גויאבה )בשלה(, קיווי, מיץ לימון, מיץ ליים, מנדרינה, פירות הדר, תפוז, פפאיה, 

פסיפלורה, אננס, פנטיין )קלופים(, ריבס, קרמבולה, תותים, תמרהינדי
פירות

כרובית, שום, ארטישוק, ארטישוק ירושלמי, כרישה )פקעת(, 
פטריות, בצל )אדום, לבן, בצלצלי שאלוט, בצל ירוק- חלק לבן(, 

אפונת סוכר )סנאפ(, אספרגוס, סלק )טרי(, ברוקולי )גבעולים בלבד(, 
כרוס )סאבוי(, צ׳לי )אנצ׳ו, צ׳יפוטלה מיובש(, מנג׳ט, אפונה, ברוקולי 

רך )ראשים בלבד(

ארטישוק )לב, שימורים( 160 גרם, סלק )שימורים( 120 
גרם, כרוב ניצנים 60 גרם, דלורית 60 גרם, סלרי 15 גרם, 
קלח תירס 63 גרם, קישואים 75 גרם, כרישה )עלים( 75 

גרם, ח׳ביזה 60 גרם, קימצ׳י 70 גרם, קישוא 75 גרם, 
אפונה )ירוק, שימורים( 55 גרם, פלפל )ירוק( 75 גרם, 

עגבניות מיובשות 16 גרם, פתיתי וואקמה 10 גרם

אספסת, חצילים בייבי תירס )שימורים(, במבוק, נצרים, נבטי שעועית, סלק )כבוש(, 
ברוקולי )ראשים בלבד(, כרוב )אדום, לבן(, קללו )שימורים במלח(, גזר, קסאווה, 
סלרי, עלי עולש, צ׳ילי, עירית, צ׳ו צ׳ו, צ׳וי סאם, קורניצ׳ונים, קורג׳ט אדמה, פולי 

סויה קפואים, אנדיב, שומר )עלים(, גלנגל, ג׳ינג׳ר, שעועית ירוקה, קייל, חסה, 
פטריות )צדפה או שימורים(, במיה, זיתים, בצל )כבוד, גדול(, פאק צ׳וי, פלפל, פלפל 

)אדום(, פלנטיין, תפוח אדמה, רוקט, אצות, תרד, בצל ירוק )חלק ירוק(, רוטבגה, 
בטטה, תירס מתוק )שימורים(, ברוקולי רק )גבעולים בלבד(, עגבניה, לפת, ערמוני 

מים, יאם

ירקות

כל סוגי החלב )כולל עזים וכבשים(, רויון, אבקת חלב, חלב מאודה, 
חלב מרוכז, קפיר, חלב קוקוס עם אינולין

חלב פרה 60 מ״ל, חלב עיזים 80 מ״ל, חלב קוקוס 
)משומר( לבישול >120 מ״ל, חלב קוקוס, חלב עמיד, לא 
ממותק )UHT( 150 מ״ל, חלב שיבולת שועל >30 מ״ל, 

חלב סויה, לא ממותק, פולי סויה 30 מ״ל, חלב A2 35 מ״ל

Lactof-  חמאה, אבקת חלב קוקוס, שמנת, קרם פרש, חלב נטול לקטוז )למשל
ree(, חלב אגוזים )שקדים/ אגוזי לוז/ מקדמיה(, חלב קינואה, חלב אורז )למשל 

Rice Dream(, שמנת חמוצה
סוגי חלב/ מוצרי חלב

כל סוגי היוגורט )כולל יוגורט לשתייה(, גבינת פרומאז׳, גבינה 
מעובדת, צ׳דר מופחת שומן, גבינת קוטג׳, גבינת שמנת, גבינת 

חלומי, ריקוטה, גבינה לבנה, גבינה רכה דלת שומן

מקסימום 2 כפות יוגורט כחלק מארוחה או נשנוש*, 
מקסימום 2 כפות גבינת שמנת, ריקוטה, גבינה רכה דלת 
שומן, גבינת קוטג׳, גבינה לבנה. 2 פרוסות גבינת חלומי, 

צזיקי 20 גרם

גבינה: כחולה, ברי, קממבר, צ׳דר, קומטה, אדאם, פטה, פקורינו עזים, גרוייר, 
הארטי, מנצ׳גו, ג׳ק מונטריי, מוצרלה, גבינות רכות וקשות דלות לקטוז, גבינת 

סויה, גבינה שוויצרית. יוגורט: ללא לקטוז )למשל: Lactofree(, יוגורט קוקוס
יוגורט/ גבינה

חביצה )קאסטרד(, 2 כדורי גלידת וניל )88 גרם(, שוקולד 
מריר 80 גרם, שוקולד חלב 30 גרם, שוקולד לבן 30 גרם קינוחים

שעועית וקטניות )למשל: שעועית רחבה, פולי סויה, שעועית חמאה, 
שעועית אפויה, שעועית, אדזוקי, שעועית שחורה, בורלוטי, חריקו, 
לימה, מונג, פינטו, צ׳אנה דאהל, פלאפל, המבורגר עדשים, אפונה 

חצויה, אפונה מבושלת(. אגוזים: קשיו, פיסטוקים, Quorn mice עם 
בצל, חלבון סויה עם מרקם )TVP(, טופו משי )טופו רך(

חומוס )שימורים( 84 גרם, חומוס 20 גרם, עדשים ירוקות 
או אדומות מבושלות 46 גרם, עדשים )שימורים( 46 גרם, 
עדשים )פוי, מבושלות( 30 גרם, שקדים 10 גרם, אגוזים 

12 גרם, אגוזי לוז 30 גרם, זרעי קימל 15 גרם

בשר, דג, ביצים. אגוזים: אגוזי ברזיל, ערמונים, זרעי פשתן/ זרעי פשתה 15 גרם, 
מקדמיה, בוטנים, אגוזי פקאן, צנוברים, אגוזי מלך, רוב הזרעים כולל: צ׳יה, אגוזי, 

קנבוס, פרג, דלעת, שומשום, חמניות, טחינה 30 גרם, קוורן טחון )ללא בצל(, 
טמפה, טופו מוצק וסחוט

מקורות חלבון אחרים

שבדו הסלומ פוריס ,הבגא פוריס :מ ענמיהל – טלמוזיא ,לוטיליסק ,לוטינמ ,לוטיברוס :םיקיתמממ וענמיה
.ת/כמסומ תי/נטאיד תייחנהב תושעיהל הכירצ FODMAP-ב הלד הטאיד** .FODMAP ילד םיכמסומ םירצומ ןווגמ רשל .םימעט /םיגתומ ןיב תונתשהל היושע המאתהה .םירחא FODMAP ירצומ ןוחבל יאדכ*
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