
כמה מלים לפני שמתחילים
שמחה שהורדתם את "הדרך אל הרוטב",

המדריך שילמד אתכם איך לעזור לילד הבררן שלכם, זה שאוכל תמיד את
אותה הפסטה בלי כלום, להתקדם צעד צעד ולצאת מהמקום המצומצם

והמקובע. ריכזתי  לכם כאן המון המון ידע וניסיון שצברתי במשך 8 השנים
האחרונות, מאז שיצאתי לדרך עם  "המסע בקופסה"  התוכניות לשינוי

הרגלי אכילה אצל ילדים, דרך מסעות משחק.
תמצאו במדריך אוסף של רעיונות טיפים ומשחקים,  שיעזרו לכם להעביר

את הילד שלכם תהליך.
כשמתמודדים עם ילדים בררנים (או בררני-על), אין קצב נכון להתקדמות,

אין בהכרח סדר מדויק נכון, יש המון מקום לאינטואיציה, כי הכי חשוב זה
שתהיו רגישים וקשובים לילדים שלכם , תנו להם  להתרגל לשלבים השונים,

אל תאיצו בהם, תכבדו את הקצב שלהם.
 

                                                                                                              
 

שינוי הרגלי אכילה לילדים                        דרך מסעות משחק

הדרך אל הרוטבהדרך אל הרוטב

אשמח לשמוע
איך אתם
מיישמים,
תכתבו לי
ברשתות!

 ממליצה לקרוא את המדריך בשלמותו, ואז לראות מה
קל לכם ליישם, לחשוב על הילד שלכם ולהתאים את

הציפיות לגובה הילד.
תזכרו שאפשר להתגבר על קושי כשמחלקים אותו
לצעדים ממש קטנים, ברורים, ומשחקיים (זה בדיוק מה

שהמדריך ייתן לכם).
אז בהצלחה, תיהנו, ותכתבו לי איך הולך לכם.

שלכם, 
 

גלית שרף זיתוני
 

 
 

אה... דבר באמת אחרון
צב שלפעמים המשימות שלנו יעשו לכם בלגן

קטן במטבח.
תנצלותי הכנה. בטוחה שזה יהיה שווה את

המאמץ :-)
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אם הילדים שלכם אוכלים תמיד את אותו הסוג של פסטה, בלי כלום.
הדבר הראשון שנרצה לגוון הוא את הצורה של הפסטה.

נכון שלפסטה ביסלי, יש את אותו הטעם כמו לפסטה פרפרים, צינורות או
גלגלים, אבל זה שאתם צודקים, כנראה לא ממש עוזר לכם עם הבררן שלכם.

בחוויה של ילדים סופר מקובעים יש הבדל גדול, הצורה משנה את המרקם, את
ההרגשה בפה, והם לגמרי צודקים מבחינתם כשהם מתעקשים שזה לא אותו

דבר.
ולכן, אנחנו ממש לא רוצים להתווכח איתם, להוכיח להם או לשכנע אותם, אלא

פשוט לעזור להם לעשות צעדים קטנים (לפעמים אפילו קטנטנים) ולא מאיימים.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 כשאתם מבשלים את הפסטה הקבועה (נניח בצורת ביסלי גריל), תוסיפו חופן

של פסטה מסוג שונה (פרפרים, צינורות, סלילים) אם זמן הבישול של שני הסוגים
אינו זהה, אין צורך לבשל בסירים נפרדים פשוט מחשבים את הזמנים (לטובת

מאותגרי החישובים :-) אם לסוג אחד צריך 11 דקות ולשני  6 דקות,  אני מוסיפה
את הפסטה השנייה אחרי 5 דקות, וכעבור 6 דקות נוספות (11 דקות סך הכל), הן

יהיו מוכנות יחד. 
שימו לב שהמנה של הילד שלכם תהייה מורכבת מהפסטה הרגילה, עם חתיכה

שתיים של הפסטה בצורה החדשה.  זה מספיק להתנסויות הראשונות.
 

אז מה אפשר לעשות?

1משנים צורה1
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מנעד התגובות של ילדים לפסטה חדשה קטנה בצלחת יכול

לנוע 
מ"איכס תוציאי את זה" ועד לסתם לאכול בלי להגיד כלום.

את התגובה של הילד אנחנו לא יכולים לצפות (ויש מצב שבשתי
סיטואציות שונות הוא גם יגיב אחרת) אבל על התגובה שלכם

אני כן רוצה שנדבר.
בשתי מילים?

תהיו קולים.
הילדה שואלת "מה זה?" תענו עניינית 

"פסטה בצורה אחרת" בלי לשכנע, בלי לשחד.
הילד נגעל? 

תזכירו לו שהוא יכול להוציא מהצלחת את מה שהוא 
לא רוצה לאכול.

הילדה אכלה בלי לשים לב? 
אל תמחאו לה כפיים עכשיו, 

וגם אל תנסו ישר לתת לה יותר פסטה 
מהסוג החדש.

 
תתאפקו

לאט לאט
צעד צעד.

 
 
 

הילדים שאוכלים רק ספגטי ארוכים? 
תנו להם לשבור את הספגטי לפני הבישול.

ידעתם שפסטה תמיד נשברת ל 3 חלקים? 
 

(תנסו בעצמכם... 
אי אפשר לשבור ל 2 חלקים רק ל 3 (או יותר) ילדים מאוד

מתלהבים מזה.
ותצא לכם פסטה לא אחידה באורך, שגם זה לגמרי נחשב שינוי

צורה ראשון לילדים המאוד מקובעים.
 
 

עוברים לשלב הבא.
 

 
ניסיתם פעם לשבור ספגטי יבש לשניים?

הצלחתם לשנות את הצורה של הפסטה?
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אפשר לקנות פסטה בצבעים (בדרך כלל מגיעה בערבוב של   3 צבעים)

גם כאן, כדי לא לייצר התנגדות ולאפשר סקרנות של הילדים,
ממליצה לא לעשות מעבר פתאומי וחד של "זה מה יש",  וביום בהיר בלי הכנה להחליף לילד ממש בררן

את הפסטה הרגילה בצבעונית.
מתחילים בדיוק כמו בשינוי הצורה של הפסטה, בלהכין את הפסטה הרגילה בתוספת חופן של פסטה

צבעונית.
תראו איך הילדים מגיבים, 

ותתקדמו משם.
אם הילדים שלכם לא מסתדרים 

עם פסטה טריקולור 
(מכירה לא מעט כאלה) 

נסו לצבוע קצת פסטה בעצמכם.
 

הנה הפסטה הצבועה שלי.
בישלתי פסטה צינורות, 

אחרי שהייתה מוכנה,
הוצאתי את רוב הפסטה, 

והשארתי קצת בתוך מי הבישול,
הוספתי להם כף כורכום 

ובישלתי עוד דקה שתיים.
זה נתן לפסטה צבע כתמתם מהמם,

ואחרי ששטפתי אותה לא נשאר 
ריח או טעם אלא רק צבע.

זה נראה ככה.
 

אם אתם הולכים על זה, מספיקה כמות הרבה יותר קטנה של כורכום, (חצי כפית על כמות מים שמכסה
,את הפסטה שנשארה בסיר)  נראה לי שיעבוד מהמם דווקא עם פסטה ארוכה

והכי חשוב...
תזהרו לא לצבוע את כל הכיור והבית עם הכורכום. זה חתיכת צבע רציני :-) 

 

2מוסיפים צבע2
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"צביעה" נוספת אפשר להשיג דרך הוספת תבלינים.
היתרון של תבלינים הוא שהם יבשים, ובמרקם של אבקה, דבר שמאוד מקל על הילדים כהתנסות ראשונה.

בניגוד לפסטה צבועה, כשאנחנו מוסיפים אבקות ותבלינים , ממה  רואים אותם, ועדיין הם לא מאיימים כמו רוטב.
ולכן זה שלב חשוב שכדאי לעבור בדרך אל הרוטב.

 
זעתר, פפריקה, אבקת שום, סומק, בזיליקום, פטרוזיליה ואורגנו יבשים. 

אם יש לכם תערובת תבליני פיצה (בשקית קטנה) שהילדים אוהבים ומכירים,
 זו דרך מעולה "ללכלך" קצת את ה"פסטה בלי כלום" הלבנה.

את התבלינים כדאי לתת לילדים לשים לבד.
 

אפשר להגיש אותם  בקעריות פיצפוניות ולאפשר לילדים אפשר לקחת קמצוץ עם האצבעות.
בכפיות מדידה קטנטנות.

ישר משקית  התבלינים המוכנה שנשארה לכם ממשלוח הפיצה האחרון, 
או במלחיות פשוטות. (מגניב ביותר!)

דברים נוספים שאפשר לשים במלחיות כאלה הם פרמזן, אבקות של שקדים, אגוזים או פיסטוקים.
כל תוספת קטנה כזו, תקדם אותנו לעבר המטרה שלנו - לצאת מההתקבעות על פסטה "נקייה", לבנה,  בלי כלום.
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קופצים לרוטב!33
לפני שאנחנו מגיעים לרוטב, כמה דברים שחשוב לזכור.

כשאנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו להתגבר, ולעשות שינוי זה חייב להיות מתוך הסתכלות על
הסיטואציה דרך העיניים שלהם. 

יכול להיות שתגיעו למצב שבו הילד שלכם החליט שהוא טועם פסטה עם רוטב פסטו, שם
לעצמו בצלחת, הסתכל עליה כמה דקות, ובסוף  לא הצליח לאכול או אפילו לטעום אותה.

אני מבינה שסיטואציה כזו יכולה לאכזב, ואפילו לעצבן (מה כל כך קשה לטעום? כולה ביס!) 
אבל בדיוק פה חשובה מאוד מאוד התגובה שלכם, לא לשבור את הכלים. להיות בקצב של

הילדים שלכם.
זה ממש בסדר שהילד מתחרט או לא מצליח לאזור מספיק אומץ ברגע האחרון, זה לא אומר
שעשיתם משהו לא בסדר במהלך הדרך, וזה בטח לא אומר שהוא לא יוכל לטעום את הפסטו

מחר או בעוד שבוע, יש מצב שהוא פשוט צריך עוד זמן.
זו הדרך שלו ואם הוא ימשיך להתנסות, כשהוא ירגיש מספיק בטוח הוא יעשה את הצעד הבא!

והתפקיד שלכם? להמשיך לחשוף אותו ולהיות רגועים. קחו בחשבון שתגובה מבואסת או
מבאסת שלכם, יכולה ממש לייצר התנגדות. סבלנות היא מילת המפתח פה. 

אנחנו בשלבי חקירה והתנסות,  וחשוב לי שיהיה לכם קל!
אז הנה כמה רעיונות ממש קלים, שלא דורשים הרבה זמן, ואפשר לעשות אותם "על

הדרך" בלי לטרוח ולהכין רטבים מסובכים.
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הילדים שלכם אוהבים  מרק צח?
אפשר להוסיף יחידה או שתיים של פסטה למרק.
או להיפך להוסיף כף או שתיים של מרק לפסטה. 

 
                            שמן זית.

                            יכול להיות שאתם ממילא מוסיפים מעט שמן זית לפסטה בלי שהילדים יודעים. 
                            אפשר לתת להם להזליף את השמן, לטפטף עם פיפטה או אפילו להבריש מעט עם מברשת.

 
 
 
 
 

הילדים התלהבו  מלהבריש רוטב?
מעולה! כל מרק יכול להיות רוטב לפסטה. 

וגם כאן אפשר להוסיף פסטה למרק אפשר להוסיף מרק לפסטה אפשר להבריש את הפסטה במעט מרק.  
סביר שבנסיונות הראשונים יהיה לילדים  הבררנים קל יותר אם  המרקם של ה״רוטב/מרק״ יהייה חלק ואחיד (בשביל

זה המציאו את הבלנדר מוט!), אחרי שהצלחנו אפשר בהדרגה לעבור למרקמים פחות אחידים.
 

 
ואיך אפשר בלי כמה מילים על קטשופ?

מבחינת מרקם ודמיון לרוטב, קטשופ לגמרי יכול לעשות את העבודה, אבל אנחנו 
ממש לא רוצים שהילדים יטביעו את הפסטה בערימות של קטשופ ישר מהבקבוק.
חשוב שתשלטו בכמות, ותתייחסו לקטשופ  לא כתחנה הסופית אלא כצעד בדרך 

שיכול לקרב את הילדים למרקם של רוטב.
ולכן עדיף לא לתת לילדים להוסיף מבקבוק הקטשופ ישר לצלחת של הפסטה

עדיף להוסיף מעט לסיר, לערבב  כדי לקבל קצת צבע, להרגיל את הילדים לצורה כזו 
של רוטב, שאחר כך אפשר להחליף (בהדרגה) לרוטב עגבניות איכותי, ובייתי.
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ערבובים

תוספות לפסטה זה צעד מעולה נוסף, אנחנו רוצים שהילדים יאכלו, יערבבו ויתנסו.
ההתחלה הכי טובה היא לתת לילדים להוסיף דברים שהם ממש אוהבים.

לא בטוחים מה להוסיף? תשאלו את הילדים, לפעמים לילדים שלנו יכולים להעלות רעיונות שאנחנו אפילו לא נעז
לחשוב עליהם. הם מפתיעים אתכם עם משהו הזוי (לדעתכם...)? 

אל תפסלו, תזרמו איתם. 
הנה כמה מהרעיונות שהילדים שלי (הפרטיים, או הילדים שהשתתפו במסע בקופסה) בחרו לערבב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גרגרי תירס, אפונה, עלים של פטרוזיליה, בזיליקום זעתר, צנוברים, גרעיני חמנייה קלופים, שקדים מרוסקים,
טונה, חתיכות חזה עוף דקות, אפילו רצועות או קוביות חביתה....

ו… תחזיקו חזק, אחד מהילדים שהשתתפו במסע בקופסה הכין לעצמו פסטה מעורבבת עם שמן זית ותפוח עץ.
ועוד פטנט מעולה,  שאני מודה שדי הזדעזעתי ממנו  בהתחלה... פסטה עם קוטג' במיקרו.

הקוטג' נמס כמו גבינה צהובה (כולל "חוטים") והילדים שלי עפו על זה שנים.
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לשלב את הילדים במטבח זה מעולה, לתת להם לחתוך לקלף להכין,
בסביבה בטוחה ומותאמת.

בשלב הזה מזמינה אתכם ללכת אפילו עוד צעד קדימה ולשלב גם עזרים
ואביזרים קצת פחות קונבנציונאליים :-)

 

 
למה? כדי להכניס קלילות לטעימות, ואפילו קצת הומור. לשלוף פסטה

מהמרק עם מקלות אכילה, 
לגמרי יעזור לילד שלכם להתרכז בפעילות הפיזית ופחות בחשש

מהטעימה עצמה.  אז מלקחיים קטנים, מקלות אכילה, מברשת, פיפטה,
(אפילו מזרק שנשאר  לכם מהאקמולי) כשהחוויה תהייה משחקית,

משעשעת ונטולת מתח,  הילדים ירגישו יותר בנוח וייווצר להם מרחב יותר
בטוח להתנסות וגם לטעום.   

אז כל עוד זה בטוח, כל מה שעולה בראשכם ובראשם  יכול לעזור בחוויית
הבישול, ההכנה והטעימה.

 

שינוי הרגלי אכילה לילדים                        דרך מסעות משחק

https://lp.bibliodrive.co.il/?utm_source=googleC
https://www.instagram.com/masabekoofsa/
https://www.facebook.com/BiblioDrive/


שינוי הרגלי אכילה לילדים                        דרך מסעות משחק

זהו...
אם הגעתם עד כאן נראה לי שאתם לגמרי מוכנים לצאת עם הילדים שלכם לדרך אל הרוטב.

נשאר לי רק להזכיר לכם להתמיד. לא להתייאש וליהנות מהדרך.
אם אתם מרגישים שלילדים שלכם יש קושי גדול ועם כל המאמץ שלכם אתם לא מצליחים להתקדם,

אנחנו כאן. ואתם לגמרי מזמנים לאחת מהתוכניות של המסע בקופסה.
 
רוצים להכיר אותנו? 

לחצו על התמונה
רוצים להכיר אותנו?

לחצו על התמונה

פסטה סלק

  רוטב העגבניות הסודיממרח פסטו, אפונה ופטרוזיליה
 

מרקים כתומיםמרקים כתומים

  רוטב העגבניות הסודי
 

ממרח פסטו, אפונה ופטרוזיליה

פסטה סלק

מוכנים להיכנס למטבח?

ביקשתי מהדיאטנית עדי רסולי, מהמתכוניה 
(שהיא גם הדיאטנית של המסע בקופסה)

את המתכונים הכי שווים, שאפשר לשלב עם פסטה.
אז הנה הם- סגול, כתום אדום וירוק.
לחצו על הצבעים לקישור למתכונים

https://lp.bibliodrive.co.il/?utm_source=googleC
https://matkonia.co.il/recipes-beetroot_sauce-pasta/
https://matkonia.co.il/%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%92%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%98%d7%91-%d7%a2%d7%92%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c/
https://matkonia.co.il/tag/%D7%9E%D7%A8%D7%A7-%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%9D/
https://matkonia.co.il/%d7%9e%d7%9e%d7%a8%d7%97-%d7%a4%d7%a1%d7%98%d7%95-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%94/
https://www.instagram.com/masabekoofsa/
https://www.facebook.com/BiblioDrive/

