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שטראוס  . בישראלכבר מזמן נחת , אותותיו של טרנד החלבון שכבש את ארצות הברית בסערה בשנים האחרונות 

סדרת המוצרים  , תחליפי בשר מבית היוצר של טבעול וזוגלובק, תנובה וטרה משיקות מוצרי חלב עתירי חלבון

אם עד לא מזמן עולם החלבון היה  . מוצרי בשר מעובדים ועוד לא דברנו על עולם החטיפים, של אסם" אסם פלוס"

הרי שכיום המודעות לצריכת חלבון  Body Building) )מזוהה בעיקר עם ספורט תחרותי והתחום של פיתוח הגוף 

 .ציבור רחבהפכה לנחלתו של 

-ב 139%קטגוריית יוגורטים מועשרים בחלבון הינה הקטגוריה הצומחת ביותר במדף היוגורטים עם גידול של 

מקטגוריית היוגורטים   70%-מחזיקה בכ, החלוצה בתחום, שטראוס, 2019נכון לפברואר . 2017לעומת  2018

 .מועשרים בחלבון

מהצרכנים בישראל עוסקים בפעילות גופנית כלשהי וכי מרביתם מודעים לחשיבות של   62%מחקרים מראים כי 

מהם העידו כי אכלו מוצרים עשירים בחלבון   38%רק , למרות המודעות לנושא, אבל. אכילת חלבון לאחר האימון

בתעשיית המזון הבינו את הפוטנציאל הגלום  . לאחר האימון וזאת בעיקר עקב מחסור בפתרונות נגישים בתחום

 .בקטגוריה החדשה 
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 ?  אז מה היא בכלל הקצבה היומית המומלצת של חלבון

ג משקל  "גרם חלבון לכל ק 0.8הקצובה היומית לצריכת חלבון לאדם בריא עומדת על , על פי משרד הבריאות

גרם חלבון ואילו   56ג צריך לצורך "ק 70גבר במשקל ממוצע של . גוף בנשים ובגברים בגילאים הבוגרים

 .  גרם חלבון 46ג צריכה לצרוך "ק 58אישה במשקל 

 

ממחקרים רבים שנערכו בנושא נראה כי כמות החלבון הדרושה לעוסקים בפעילות גופנית גבוהה יותר משאר 

מחקרים מראים שצריכה נכונה של חלבון בתזמון הנכון יחד עם אימון גופני יכולה לעודד . האוכלוסייה

גם אם מדובר באימון קל יחסית וגם באוכלוסיות בעיתיות כמו קשישים הסובלים  , עלייה במסת השריר

 .מנטייה לאיבוד מסת שריר

 

צריכה נכונה של חלבון המשולבת עם פעילות גופנית יכולה לסייע גם בתהליך של ירידה במשקל ובמיוחד  

 .  בשמירה על המשקל לאחר הירידה
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 ?אז כמה חלבון אנחנו באמת צריכים אם אנו עוסקים בפעילות גופנית

 

ג של  "גרם חלבון ליום לכול ק 1.6ל  1הטווח המומלץ הוא בין באימוני סיבולת ואירובי לעוסקים 

כ מתאמנים אלה "בדר, למרות שבאימונים אלו לא מכוונים לעלייה במסת השריר. משקל גוף

צורכים יותר קלוריות מהאדם הממוצע ולכן יש לדאוג לצריכה מספקת של חלבון על מנת לשמר את  

בזמן פעילות גופנית מתמשכת יש שימוש בחלבון  , בנוסף לכך. היחס הנכון בין אבות המזון בתזונה

באימוני כוח ועלייה  לעוסקים . כמקור אנרגיה ולכן יש צורך בהשלמת החלבונים הללו לאחר האימון

.  ג של משקל גוף"גרם לכול ק 2ל  1.6הטווח המומלץ הוא בין במסת השריר 
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הביקוש הגבוה וההצלחה של טרנד המוצרים המועשרים בחלבון הביא את הצרכנים בישראל בשנת  

מדובר בסכום הגבוה פי שניים מהסכום  . מיליארד שקל 1.2להוציא על יוגורטים לא פחות מ , 2018

קטגוריית היוגורטים ממשיכה  . הנמצאת בכל בית בישראל' שאנחנו מוציאים על גבינת קוטג

 .בצמיחה הפכה לקטגוריית החלב בעלת המכר השני בגודלו בישראל אחרי החלב הניגר
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מאפשרת למחלבות לגבות עליהם  , שמביאה ערך מוסף לצרכן, טרנד העשרת המוצרים בחלבון

  200בעוד גביע יוגורט רגיל בנפח . מחירים הגבוהים בעשרות אחוזים ביחס ליוגורטים הרגילים

₪  4.5 -גרם חלבון עולים החל מ 20גביעי יוגורט עם , שקלים 3.5גרם חלבון עולה  10.6ל מכיל ”מ

 .  ליחידה בסניפים העירוניים₪  6.5הגדולות ועד  הדיסקאונטברשתות 

 

מוצר חדש יחסית בקטגוריית המועשרים בחלבון יקר יותר גם הוא מחלב , חלב מועשר בחלבון

 5.8בעוד חלב רגיל המצוי תחת פיקוח מחירים נמכר בכ־, שקלים לליטר 9רגיל ונמכר במחיר של כ־

 .  שקלים

 

עם מכירות שהסתכמו  , את עצמם מהכפילושוק מוצרי החלב מועשרים בחלבון יותר  2018בשנת 

מיליון שקל  76הסתכמו ב־ 2017לאחר שהמכירות ב־, סטורנקסטעל פי נתוני , מיליון שקל 177-ב

 .בלבד
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הורחב היצע החלבון במקרר החלב שהיה קיים רק בקטגוריית היוגורטים ומשקאות   2019בפברואר 

מעדן  "המעדן ממותג בדומה ליוגורטים כ. מעדן שוקולדשטראוס הייתה הראשונה להשיק . החלב

 .  גרם חלבון 10ומכיל " פרו

 

שכן  . מעדן שוקולד מועשר בחלבון הינו סוג של חידוש שנכנס גם לפינת הפינוקים היומית שלנו

מעדני שוקולד נתפסים כמוצרים פחות בריאים וכעת הם נותנים מענה גם  , בניגוד ליוגורטים וחלב

מעדן השוקולד המועשר בחלבון גם הוא יקר יותר  . לאלה שמעוניינים לחטוף משהו מתוק מידי פעם

 .  ממעדני השוקולד הסטנדרטים שקיימים במדף
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וניתן לראות זאת על קצה  , נראה כי טרנד העשרת מוצרים בחלבון מתרחב אל מעבר למקררי החלב

 :המזלג במספר דוגמאות

 מעדן טחינה מועשר בחלבון

מעדן   -חטיף , יצרנית חטיפי החלבה המובילה בישראל, "אחווה"השיקה חברת  2019בפברואר 

 ".PRO"גם הוא זוכה למיתוג , שומשום בתוספת חלבון

 .חלבון יותר מכמות בחלבון שקיימת בחלבה רגילה 54%, חלבון 20%החטיף מכיל  

 (.בטעם וניל לחלוהביחס )ועם פחות סוכר " אחוה"טחינה גולמית תוצרת  55%החטיף מבוסס ומכיל 

.  היתרון הבולט של חטיף זה  שהוא בעצם חטיף חלבון ללא חומרים מהחי ומתאים גם לטבעונים
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 לחם פשתן מועשר בחלבון

ממבט ראשון הוא נראה . התהפכו היוצרות" ביכורי הפשתן"שמיוצר על ידי חברת , בלחם זה

אך בעצם הינו לחם על בסיס זרעי פשתן ופרוסת לחם אחת מכילה  , כעוד לחם סטנדרטי במדף

גרם   29-הלחם מכיל לא פחות מ, מעבר לרמת הפחמימות האפסית! פחות מפחמימה לפרוסה

גבוה משמעותית מכיכר לחם , מחיר כיכר לחם, עם זאת. גרם 100-חלבון שמקורו מהצומח ל

.  ₪ 20-סטנדרטית ועומד על כ
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 תחליפי בשר עשירים בחלבון

מתחדשות גם הן בליין מוצרים חדש עם דגש על תכולת החלבון  " זוגלובק"ו" טבעול"החברות 

שניצל צמחי  , גרם 100-גרם חלבון ל 15עם  זוגלוסנקניקיות צמחיות עשירות בחלבון של :  במוצריהם

של טבעול עם המון חלבון שכולל בין  " סדרת הבישולים", גרם 100-גרם חלבון ל 14דק עשיר בחלבון עם 

גרם חלבון   16טחון צמחוני עם ,  גרם חלבון במנה 17-היתר מוצרים כמו נתחי סויה דמוי עוף עם כ

 .גרם חלבון במנה ועוד 26שווארמה צמחונית עם , במנה
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המוצר האהוב על הילדים יצא שם רע עקב החומרים המשמרים ורשימת המרכיבים  , לנקניקיות עוף

חברת יחיעם החליטה לשפר את התדמית כשהציגה את הסדרה . שמכילה הנקניקייה הסטנדרטית

הירוקה שכוללת נקניקיות ללא חומרים משמרים ועם כמות החלבון הגבוהה ביותר שנמצאה  

  16)כמות השומן גם היא הינה מהנמוכות בקטגוריה זו . חלבון 12%-נקניקיה שעשויה מ –בקטגוריה 

 .  סדרת נקניקיות אלו מהוות בעצם את התחליף הכי קרוב לבשר מבחינת החלבון(. גרם 100/גרם
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  50ספגטי ופתיתים המכילים , פסטה פנה -" אסם פלוס" -השיקה סדרת מוצרים חדשה" אסם"חברת 

.  החלבון במוצרי הפסטה והפתיתים החדשים מורכב משילוב של חיטה וחלבון אפונה. אחוז יותר חלבון

מדובר בפיתוח ייחודי המאפשר להעשיר את הפסטה והפתיתים המוכרים של אסם , לטענת החברה

 .  בחלבון מבלי לפגוע בטעם ובמרקם של המוצרים המקוריים

עם מוצרים המועשרים  , הסדרה מהווה המשך לשדרוג מוצרי אסם במסגרת מגמת התזונה הבריאה

 .ירקות וכעת גם בתוספת חלבון, סיבי שיבולת שועל, בקמח מלא
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 .צעדים קדימהעשרות חברות מזון בעולם הזניקו את הטרנד , עוד יותר מאשר בישראל

!  גרם פסטה 100-גרם חלבון ל 50-עם לא פחות מפסטה מועשרת בחלבון השיקה  Dr Zak“"חברת 

פחות   55%הפסטה עשויה מחיטת הדורום המסורתית בשילוב של חלבון אפונה וביצים ומכילה 

 .פחמימה מאשר פסטה מסורתית

  50פחות פחמימות ועם כמות גדולה של  55%יצאה עם פסטה המכילה  GYM Pasta Youngגם חברת  

 .  גרם 100גרם חלבון סויה לכל 
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,  מציעה פיצה בריאותית דלת פחמימות ודלת קלוריות Muscle Foodחברת ? פיצהמי מאתנו לא אוהב 

שינוי המתכון הבסיסי של הפיצה המסורתית  . שמאפשרת ליהנות מפיצה במינימום רגשות אשמה

לאחר מכן הוסיפו רוטב . עמוסת הפחמימות למתכון חדשני נטול גלוטן המועשר בחלבון אפונה טבעי

מה שמביא אותנו לפיצה  , עגבניות שגם הוא מועשר בחלבון על בסיס אפונה ומעליו גבינת מוצרלה

גרם  26-קלוריות בלבד וכ 473כל הפיצה מכילה , על פי החברה. מרגריטה קלאסית בריאה הרבה יותר

.  חלבון
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הקטשופ מכיל  . בלי תוספים, מציעה קטשופ עשיר בחלבון בלי חומרים משמרים" In the Buff"חברת 

 .גרם 100-קלוריות ל 129גרם פחמימות ורק  7.1, גרם חלבון 12

  2-ו, גרם סיבים 2, גרם חלבון 15קטשופ שמכיל , מציעה גם היא מוצר דומה Protica Proteinחברת 

שילוב של חלבון עם חומרים מזינים אחרים דוגמת הסיבים בכל  . גרם 28-מנות של ירקות בכל דיפ של כ

.מנה נועד לעודד את תחושת השובע שתעזור לצרכן לאכול פחות
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 Special K Proteinמנה ממוצעת של המותג . עשירים בחלבון צומחים אף הם ברחבי העולםדגני בוקר 

Cereal  בסדרה זו קיים מוצר שמכיל אפילו  . גרם של סיבים למנה 9גרם של חלבון בתוספת  10מכילה

 .גרם חלבון למנה 15יותר חלבון עם 

גרם חלבון   7 –גרם חלבון במנה ומציינת בנוסף  10גם היא מציעה דגני בוקר עם  Muscle Blazeחברת 

  -ובעצם מחשבת לנו את סך החלבונים במנת צריכה ממוצעת עם חלב, שמקורם בחלב שמוסף לדגנים

 .גרם חלבון 17סך הכול 
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מועשר בחלבון של המותג      אבקה להכנת שוקו. טרנד החלבון לא פסח גם על מוצרים לילדים

BOOST®   מנות הגשה להכנת משקה שוקו עם חלב עשיר   12של , של נסטלה הינה אריזה קומפקטית

  14כל מנה מוכנה מספקת . החברה מעידה על המוצר כדרך נוחה להגדיל את צריכת החלבון. בחלבון

 .  Dכולל סידן וויטמין , ויטמינים ומינרלים 22גרם חלבון בתוספת 
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עוגיות חלבון אף הן עלו על המדפים כחלק מהמגמה לספק מוצרים עשירים בחלבון דרך המזון שאנו  

כיום  . משווקת עוגיות עשירות בחלבון במגוון טעמים וצבעים, למשל ®ThinkThinחברת . צורכים

עם , עוגיות בצבעי הקשת או עוגיות קרם גבינת שמנת, אפשר ליהנות מטעם של עוגיות מצופות שוקולד

 .גרם ורק גרם אחד של סוכר 12תכולת חלבון גבוהה של 

.  בחברה מעידים כי החדשנות בקטגורית עוגיות החלבון ספגה את ההשראה מחטיפי החלבון הנפוצים

 .  2.50$עוגיות עולה  2מחיר אריזת 

 ,"Lenny & Larry's – "The Complete Cookieעוגיות חלבון פופולאריות נוספות הן העוגיות של 

גרם של סיבים   10כל עוגייה מכילה , בנוסף לתכולת החלבון הגבוהה. גרם חלבון ליחידה 16עם 

 .$ 13עוגיות הינו כ 12מחיר של מארז  .תזונתיים והן טבעוניות
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גרם חלבון לכל חצי   10-מועשרת ב גלידהמציעה  PROyoחברת  

בחירה הבריאה עבור אנשים שמחפשים  "כוס ומגדירה אותה כ

  120 -בנוסף כל מנה מכילה כ". 'גלידה שהיא טובה יותר עבורך

 .  גרם של שומן 2.5 -קלוריות בלבד ו 
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עשרות אלפי מוצרי מזון חדשים עתירי חלבון הופכים את . צריכת החלבון הולכת והופכת לקלה יותר

בניגוד למזונות  . החיים שלנו לקלים ונוחים יותר בכל הקשור לצריכה של החלבונים הדרושים לנו

ולא  " כמו שהם"מרבית המוצרים זמינים לצריכה במיידי , עוף ודגים, המסורתיים כמו בשר בקר

 .  דורשים הכנה מוקדמת

הם נותנים מענה משלים  , מעבר למענה התזונתי שהם מספקים בכל הקשור לכמות החלבון היומית

 .  לחיפוש אחר מוצרי נוחות פונקציונליים להבטחת אורח חיים בריאות תזונה מבוקרת



 
ומספקת   1983חברת הייעוץ היחידה בישראל המתמחה בלעדית בענף המזון מאז 

 .מטריית שירותים כוללת בענף המזון
 מחקרי שוק ✓
 מחקרים סנסוריים ✓
 פיתוח מוצרים חדשים ✓
 איתור וחדירה לשווקים חדשים ✓
 מיזוגים ורכישות וגיוס משקיעים ✓
 ייעוץ אסטרטגי וליווי תהליכי היישום ✓

 לפרטים נוספים על שרותי החברה ותיאום פגישת היכרות צרו קשר עם מיכל דיסקין
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