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עלון מידע לאנשי מקצוע בתחום הבריאות והתזונה





תמ"ל kabrita - שילוב ייחודי של חלבון חלב עזים והרכב מתקדם 
חלב אם הוא המזון הטוב והמתאים ביותר לדרישות התזונתיות המשתנות של התינוק. כאשר 
הנקה אינה מתאפשרת, או כאשר ההורים בוחרים בחלופה אחרת, תמ"ל kabrita המיוצר על 
בסיס חלב עזים הוא בחירה מצוינת. תמ"ל Kabrita הוא הראשון בישראל המבוסס על חלבון 
חלב עזים, בעוד שהתרכובות האחרות המוצעות כיום מבוססות על חלבון חלב פרה או חלבון 

סויה. 
kabrita היא סדרה מובילה של תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל), המשלבת את היתרונות הטבעיים 
של חלב עזים עם העשרה בוויטמינים ומינרלים חיוניים ומרכיבים מתקדמים, בהתאם למחקרים 
להעניק   kabrita-ל אלה מאפשרים  כל  התינוקות.  תזונת  בתחום  ביותר  המעודכנים  וההנחיות 

לתינוקות התחלה טובה לחיים עם תמיכה תזונתית מיטבית להתפתחות וגדילה תקינות.
 DigestX® מכיל הרכב חלבון מתקדם על בסיס חלב עזים, תערובת שומן ייחודית kabrita תמ"ל
והוא מועשר ברכיבי תזונה  וספיגת סידן,  ותומכת בעיכול עדין  המועשרת בשמן בטאפלמיטט 

 .(FOS, GOS) וסיבים פרה-ביוטיים ,(DHA ,AA) 6 נוספים כמו חומצות השומן אומגה 3 ואומגה
התינוקות בשלבי התפתחותם  התזונתיים של  לצרכים  במיוחד  הותאמו  שלושת שלבי התמ"ל 

השונים.
המקובלות  המדעיות  וההנחיות  העדכניים  למחקרים  בהתאם  פותחה   kabrita התמ"ל  סדרת 
 ,Hyproca Nutrition חברת  במפעלי  איכותי  הולנדי  עזים  מחלב  בהולנד  ומיוצרת  באירופה, 
המייצרת תמ"ל ומזון לתינוקות מזה למעלה מ-75 שנים, בהתאם לדרישות המחמירות של תקן 

בטיחות המזון ההולנדי והאירופאי, תוך שימוש בחומרי גלם איכותיים במיוחד.
 

לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.  



 :kabrita 10 סיבות להכיר את תמ"ל
1. הראשון בישראל המבוסס על חלב עזים

2. מבוסס על חלבון חלב עזים עדין וקל לעיכול 
3. כולל הרכב חלבון מתקדם

4. מכיל                       תערובת ייחודית של שומן ®OPO DigestX העשירה בבטאפלמיטט
AA-ו DHA 5. מועשר בחומצות שומן

6. מועשר בסיבים פרה-ביוטיים
7. מועשר בטאורין 

8. נותן מענה לצרכי הוויטמינים והמינרלים של התינוקות
9. מותאם לשלבי ההתפתחות 

10. טעם עדין וערב לחיך 



1. התמ"ל הראשון בישראל המבוסס על חלב עזים 
תמ"ל kabrita מבוסס על חלב עזים מהולנד, הידוע באיכותו הגבוהה ובטעמו הנפלא. החלב המובחר של kabrita נאסף 
מ-50 דירים ברחבי הולנד, הממוקמים במרחק של שעתיים נסיעה מהמפעל לכל היותר. הדירים, המספקים באופן בלעדי 
את תצרוכת החלב של kabrita, מפוקחים ומנוטרים באופן שוטף ע"י מועצת החלב ההולנדית כדי להבטיח את איכות החלב 
ואת תנאי הגידול והמחייה של העזים לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר. לאחר שהחלב נאסף ועובר בדיקות איכות קפדניות, 

.kabrita הוא מעובד מייד כדי לשמר את הרכיבים התזונתיים והטעם בתמ"ל

2. חלבון חלב עזים עדין וקל לעיכול 
מחקרים מראים כי חלבון חלב עזים קל יותר לעיכול יחסית לחלב פרה בזכות הרכב חלבון ייחודי, המוביל לגבן רך יותר 

המתפרק ונספג ביתר קלות במערכת העיכול של התינוק.
באופן כללי, חלב ותרכובות מזון לתינוקות מכילים סוגים שונים של חלבונים, הנחלקים לשתי קבוצות עיקריות: חלבוני מי 

גבינה וקזאין. חלבוני הקזאין נחלקים לתת-קבוצות של חלבונים המשפיעים על יכולת העיכול ופירוקם במערכת העיכול. 
חלב עזים עדין וקל לעיכול באופן טבעי יחסית לחלב פרה בזכות הרכב חלבון ייחודי בשיעור נמוך יותר של α s1 - קזאין. 

אחוז ה- α s1 קזאין משפיע למעשה על הרכב הגבן בקיבה. ככל שחלקו של α s1 קזאין קטן יותר כך נוצר גבן רך וקל יותר 
לפירוק בזכות פעילות האנזימים במהלך העיכול. הגבן הנוצר מפירוק הקזאין בחלב עזים דומה בהרכבו לגבן הנוצר מפירוק 

הקזאין בחלב אם
.(Morgan, 2006, Luı´s Pe´ rez Martı´nez 2009)

3. הרכב חלבון מתקדם
בחלב אם הרכב החלבון הוא 40% קזאין ו-60% מי גבינה. חלבוני מי גבינה מסיסים יותר ולכן גם נוחים יותר לעיכול. הרכב 
החלבון בתמ"ל kabrita פותח בהשראת ההרכב בחלב אם, ומכיל, בהתאם לשלבי התמ"ל של kabrita, עד 60% מי גבינה 

לעיכול קל ועדין.



4. תערובת חומצות שומן                 העשירה בבטאפלמיטאט 
שומן הוא המקור העיקרי לאנרגיה (קלוריות) אצל תינוקות. כ-50% מהקלוריות בחלב אם מקורן בשומן. לאחר עיכולו, 

השומן מעניק אנרגיה לגוף והוא משמעותי להתפתחות המוח והראייה וחלוקת התא. 
הרכב השומן DigestX הוא תערובת מיוחדת של שומן                                palmitoylglycerol)  העשירה 

בבטאפלמיטאט, שנמצא כמרכך את היציאות ומגביר את ספיגת הסידן.     
.(Kennedy et al., 1999; Lopez-Lopez et al., 2001; Bar-Yosef et al., 2013)

תערובת השומן מן הצומח ,DigestX, הקיימת בכל השלבים בסדרת התמ"ל של kabrita, פותחה כדי להציע הרכב חומצות 
שומן המתאים לידע והמחקרים המעודכנים ביותר בנושא תזונת תינוקות.

הרכב השומן DigestX פותח לאחר מחקר מעמיק של הרכב חומצות השומן שבחלב אם. מסיבה זו, הוא מכיל שומן מגרעין 
הדקל המכיל כמות גבוהה של חומצה פלמיטית. 

בתערובת DigestX עוברים השמנים הצמחיים תהליך אנזימטי (פירוק) כדי לוודא שהחומצה הפלמיטית הרוויה תמוקם 
במיקום השני (sn2) בשלד הגליצרול, בדומה למצב הקיים בחלב אם. תהליך זה הוא היוצר את שמן הבטאפלמיטט, במבנה 

המאפשר ספיגת סידן טובה יותר ועיכול קל יותר. 
גם  מועשרת  היא  בבטאפלמיטט,  עשירה  להיותה  שבנוסף   ,DigestX שומן  מתערובת  מגיע   kabrita-ב השומן  עיקר 
בחומצות שומן חיוניות לינולאיות ואלפא לינולית (AA, DHA), המספקות מרכיבים נוספים המסייעים להתפתחות תקינה של 

תינוקות. 
.(Kennedy et al., 1999; Lopez-Lopez et al., 2001; Bar-Yosef et al., 2013 Zuzana Havlicekova, l 2016)

."kabrita"הוא ייחודי ל DigestX השילוב בין חלבוני חלב עזים ונוסחת

תמ"ל kabrita הוא היחיד המכיל תערובת שומן עם בטאפלמיטט בכל השלבים!

 1,3-oleoyl-2-) OPO 



AA-ו DHA  5. חומצות שומן
חומצות השומן מסוג DHA ו- AA, הידועות יותר כאומגה 3 ואומגה 6, חיוניות להתפתחות המוח והראייה של התינוק. 
האם  ידי  על  צריכתם  באמצעות  הוא  להשיגן  היחיד  המקור  בהנקה  עצמאי,  באופן  לייצרן  יודע  אינו  כיוון שהגוף 

.AA-ו DHA בכל השלבים מכילים kabrita ממקורות שונים, כגון דגים. תמ"ל
.(Martinez, 1992; Rodrigez de Turco et al., 1999, Hofman et al., 2009)

מבנים מולקולריים של חומצות השומן DHA ו-AA התומכות בהתפתחות המוח והראייה
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6. פרה-ביוטיקה
 .(GOSׁ ) Gׁalacto-oligosaccharides מועשרות בסיבים תזונתיים מסוג kabrita כל תרכובות המזון של

 .(FOS) Fructo- oligosaccharides שלב 3 מכילה גם סיבים תזונתיים מסוג kabrita ,בנוסף
בני האדם ותינוקות בפרט, זקוקים לאוכלוסיית חיידקי מעיים תקינה המסייעת להתפתחות מערכת החיסון הטבעית 
ואיזון במערכת העיכול. חלב אם מכיל באופן טבעי סיבים פרה-ביוטיים. מחקרים  ושומרת על בריאות  של הגוף 
עשויה לתרום ליצירה ושגשוג של חיידקים   FOS ו-   GOS קליניים הוכיחו שהעשרת המזון בסיבים הפרה-ביוטיים 

ידידותיים במעיים.
 .(Cummings at al., 2001; Parracho et al., 2007; Sierra et al., 2014)

7. טאורין 
תרכובות המזון של kabrita, בכל השלבים, מועשרות בחומצת האמינו הגופריתית טאורין, המהווה מרכיב של מלחי 
 conditionally) תנאי  על  לחיונית  נחשבת  הטאורין  המרכזית.  העצבים  במערכת  עצבי  כמעביר  ומתפקדת  מרה 
המוח, בספיגת  לה תפקיד משמעותי בהתפתחות  יש  זמנם.  שנולדו טרם  בתינוקות  ובייחוד  בתינוקות,   (essential

שומנים ובהתפתחות ותפקוד מערכת הראייה.
.(Chesney 1998, Lourenço 2002)

8. מענה לכל צרכי הוויטמינים והמינרלים של הגוף
חלב עזים מכיל באופן טבעי מבחר של ויטמינים ומינרלים. מחקרים הראו כי בחלב עזים הזמינות הביולוגית (יכולת 
ספיגה ועיכול) של מינרלים חיוניים לגוף, כגון ברזל, אבץ, נחושת וסלניום, טובה יותר וכי יכולת הגוף לנצל אותם 

.(Barrionuevo M. 2003, Alferez MJ. 2002, Alférez MJ, 2003) גבוהה יותר מאשר בחלב פרה
ובכמויות הנכונות בהתבסס על  והמינרלים הדרושים  הוויטמינים  kabrita מועשרת בכל  זה,  ליתרון טבעי  מעבר 

ההמלצות העדכניות ביותר בתחום התזונה. 



9. מותאם לגיל התינוק
לתמ"ל Kabrita הרכב מותאם בכל אחד מהשלבים המספק את דרישות התזונה המתאימות לקצב ההתפתחות 

המהיר של התינוקות, ולפי מחקרי תזונת התינוקות המעודכנים בעולם ולהנחיות משרד הבריאות בישראל.
והוויטמינים,  והפחמימות,  השומנים  החלבונים,  בין  האיזון  גם  כמו  לגיל,  מותאמת  (קלוריות)  האנרגיה  שלב,  בכל 

המינרלים והרכיבים התזונתיים הנוספים האחרים, כגון כולין, קרניטין וטאורין.

10. בעל מרקם קרמי וטעם עדין וערב לחיך
 !kabrita התינוקות יאהבו את הטעם של

חלב העזים ההולנדי שעליו מבוססים מוצרי kabrita ידוע היטב בזכות איכותו, טעמו העדין והערב לחיך. 
חלב העזים של kabrita נאסף מדירים מובחרים בהולנד והוא איכותי במיוחד. לכן, הטעם המתקבל הינו עדין וקליל. 

לתשומת לב:

  חלבון החלב בתמ"ל Kabrita הוא מחלב עזים. תרכובות המזון של "kabrita" אינן מתאימות לתינוקות שאובחנו 
כאלרגיים לחלב פרה, שכן חלב עזים עלול לעורר תגובה אלרגית דומה.

  תמ"ל kabrita מכיל לקטוז שמקורו בחלב פרה ואינו מתאים לתינוקות הסובלים מרגישות ללקטוז. 
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איכות, הקפדה ואמינות הולדנית כבר 75 שנים
.Hyproca Nutrition B.V, המייצרת את "kabrita", היא חלק מ-.Ausnitria Hyproca B.V, תאגיד מוצרי חלב  חברת 
הפועל בהולנד מאז 1897. הקבוצה עוסקת בפיתוח ובייצור של מוצרי חלב שונים כבר למעלה מ-100 שנה באמצעות 3 

מפעלים בהולנד ונציגויות ברחבי העולם.  
חטיבת מוצרי מזון התינוקות והתמ"ל, Hyproca Nutrirtion, פועלת משנת 1938 ומזינה תינוקות ב- 54 מדינות: הולנד, 
אנגליה, גרמניה, שוויץ, ניו זילנד, רוסיה, סין ונוספות לפי דרישות הרגולציה המחמירות של כל רשויות הבריאות בעולם 

 .EFSA -בהן אנו פועלים, לרבות ארגון בטיחות המזון האירופאי
Hyproca Nutrition מתמחה במוצרי תמ"ל ייחודיים כגון תמ"ל חלב עזים תמ"ל פרה אורגני וגם מייצרת רכיבים עבור 

תעשיית מוצרי התמ"ל של דנונה ומידג'ונסון. 
"kabrita" מיוצר במפעלים מתקדמים הפועלים לפי סטנדרטים, תקן ופיקוח אירופים מחמירים של בטיחות מזון ובהתאם 

להנחיות הרשות הולנדית למוצרי חלב (COKZ). תקני הבטחת האיכות לפיהם אנו פועלים הנם -
 .CODEX-וכן לפי הנחיות ה IFS Food -ו HACCP GMP
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רשימת מקורות



הסרת אחריות: 
המידע נאסף מתוך הקפדה יתרה. עם זאת, חברת Hyproca Nutrition B.V. לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה משימוש במידע המוצג לעיל.

זכויות יוצרים:
החומר שמוצג בעלון זה מוגן בזכויות יוצרים מ-2014 ואילך ושייך לחברת Hyproca Nutrition Europe B.V. אין לשנות, לשכפל, להפיץ או להעתיק את החומר המופיע 

בעלון בשום אופן, צורה או דרך ללא רשות מראש מבעלי זכויות היוצרים.
אתם מוזמנים לשוחח איתנו, לשאול ולהתייעץ בטלפון 1-700-55-45-56, במייל: contact@kabrita.co.il או דרך "צור קשר" באתר.

תזונה עדינה לבטן קטנטנה
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