 -קטלוג מוצרים -

אודותינו

בחברה בריאה פועלת משנת  2010בקידום בריאות העובדים בחברות וארגונים מתוך החזון
שעובדים בריאים יותר מרכיבים חברה בריאה יותר.
אנו עושים זאת באמצעות מגוון פעילויות ותכניות בריאות המותאמות לצורך,
לתקציב ולעונת הפעילות.

אודות עדי סוקול קצירי – מנכ"ל
עדי היא יועצת בריאות ותזונה אינטגרטיבית.
בוגרת המכון לתזונה אינטגרטיבית בניו-יורק ( ,)IINותזונה סינית
מקרוביוטית מהמרכז לרפואה מסורתית במכללת ברושים,
תחת אוניברסיטת ת"א.
בעלת תעודת מאמנת של בי"ס הבינלאומי .CTI
בעלת תואר ראשון ושני במנהל עסקים.
עדי פועלת בארגונים וחברות מזה  8שנים ,מרצה מנוסה ומנחת
קבוצות הרזיה.
עדי אמא ל 3ילדים ,שמה בהרצאותיה דגש על הוספה ושדרוג
הקיים בדרך ישימה ומעוררת השראה.
יחד עם עדי עובד צוות ותיק ומיומן של יועצות תזונה ,שפים,
מדריכי ספורט ומרצים מומחים בתחום.

תחומי ההתמחות של בחברה בריאה:
מטבח בריא

הרצאות וסדנאות

הפקת ימי בריאות

פעילויות עונתיות

יעוץ להבראת מטבחון
סדנאות בישול בריא
בר בריאות

הרצאות תזונה
קבוצת הרזייה ואורח חיים בריא
תכנית תזונה מותאמת אישית

ברי בריאות
הרצאות מומחים
פעילויות ספורט
מתחם עיסויים
יעוץ תזונתי ובדיקות מדדים
יריד לממכר מוצרי בריאות

אביב  -קיץ
סתיו  -חורף
תכנית בריאות שנתית

חבילות הבריאות שלנו:

1

2

3

4

סדנא חד פעמית

בוקר בריאות

שבוע בריאות

רבעון בריאות

סדנת שייקים  /כריכים בריאים

בר שייקים וסמודיס
+
הרצאת תזונה' :כוחו של המזון‘
+
שיעור יוגה

כיבוד בריא
+
הרצאות מומחים והדגמות בישול
+
יעוץ תזונתי ,ובדיקת מדדים
+
פעילויות ספורט ותנועה עוצמתיות
+
יריד ממכר למוצרי בריאות

תכנים של שבוע בריאות לאורך רבעון
+
יעוץ בריאות אישי  /קב' הרזיה
+
יעוץ להבראת מטבחון
+
דיוור שבועי לעובדים עם טיפים
תזונתיים ומתכונים עונתיים

סדנאות בישול בריא
סדנא עונתית
הרצאת תזונה

בוקר בריא
בר שייקים וסמודיס
מגוון שייקים בטעמים וצבעים שונים ,עשירים
בפירות העונה ,עלים ירוקים ומגוון 'סופר פודס' לאנרגיה מירבית!

בר מתוקים בריאים
גלידות טבעיות במגוון טעמים וצבעים מחומרי גלם טבעיים
וחטיפי אנרגיה עשירים ללא סוכר מעובד ,וללא רגשות אשם!

בר מוזלי עשיר
מוזלי טבעי ומפתיע על בסיס יוגורט טבעי ,קרם קשיו וקרם אסהי,
גרנולה עשירה ושפע של סופר פודס וממתיקים טבעיים.

בר מיצים סחוטים בכבישה קרה
המיצים הסחוטים שלנו נטחנים במקום בכבישה קרה,
מבלי לפגוע בסגולות הבריאותיות של הפרי/הירק.

דוכני אוכל בריא
דוכן מרקים מחזקים לחורף
שלושה סוגי מרקים עשירים בירקות וקטניות ,בשילוב עם לחמי
מחמצת מחיטת אמר קדומה ,ממרחים ומגוון תוספות לחורף מחזק

דוכן סלטים בהרכבה אישית
עמדת סלטים עשירה ממגוון ירקות העונה ,חלבונים מהחי ומהצומח
ודגנים מלאים,לחמי מחמצת ומטבלים עשירים שהופכים כל סלט
לארוחה שלמה

דוכן חטיפי בריאות
דוכן לנשנושים מושלמים ל happy hourעם חטיפים מלוחים ומטבלים
פיקנטיים ,ללא גלוטן ,מיובשים במייבש מזון לשמירת ערכים תזונתיים

דוכן פלאפל ישראלי
שלוש סוגים של קציצות פלאפל אפויות עם קטניות (לא רק מחומוס),
ללא גלוטן',שווארמה' מירקות בהגשה עם פיתות כוסמין מלא ,מגוון
מטבלים וסלט ישראלי קצוץ

הרצאות תזונה ובריאות
כוחו של המזון
מהם אותם מזונות שבכוחם לספק לנו בריאות מירבית?
תזונת משפחה וילדים בעידן של שפע
כיצד נדע האם הילד שלנו קיבל את כל הרכיבים התזונתיים
הנדרשים לגדילה בריאה? כיצד מתמודדים עם ילד בררן באוכל?
המזווה הבריא
נעשה סדר במזווה הביתי שלנו ,נלמד כיצד עושים קניות בצורה
חכמה ,בריאה וחסכונית.
תרופות מארון המטבח
למניעה וטיפול בתחלואות חורף דרך תזונה טבעית.
וגם :אכילה בריאה  On the Goלאנשים עסוקים,
מיינדפולנס ,הורות בריאה ,אכילה רגשית ,ארגונומיה,
תזונת ספורט -ניפוץ מיתוסים ,ועוד.

קבוצת הרזיה ואורח חיים
בריא במקום העבודה
מטרת הסדנא היא ללוות ,לתמוך ולסייע בשיפור הבריאות
האישית ,במסגרת קבוצתית תומכת המאפשרת להשיג תוצאות.
הדרך 12 :מפגשים קבוצתיים שבועיים בני שעה ,לקבוצה בת 15-10
משתתפים.
כל מפגש כולל :שקילה ,למידת ידע מעשי ,שיתוף ,תמיכה והשגת מטרות.
ייחודיות התכנית:
 ליווי יומי אישי דרך אפליקציה לתיעוד יומן אכילה מצולם תכנית ניקוי להורדת גלוטן וסוכרים סיור מודרך בסופר לבחירות מזון מושכלות תפריטים מגוונים ומתכוני בריאות תכנים רלוונטיים ועדכניים ממחקרי תזונה*הרצאת חשיפה לתכנית תינתן ללא עלות.

תכנית תזונה בהתאמה
אישית  -מפגשי יעוץ
בריאות פרטניים לעובדים
תכנית ליווי תזונתי אישית במקום העבודה ,לעובדים החפצים ביעוץ
תזונתי אישי ולא קבוצתי ,בה מוענק תפריט מותאם אישית בהסתמך על
המדדים האישיים ואבחון מקצועי.
התכנית כוללת  6מפגשים אישיים ,אחת לשבועיים ,למשך  3חודשי ליווי
ותמיכה .המפגשים הקצרים מתקיימים בזמן שנוח לעובד ,אינם פוגעים
במהלך יום העבודה ומאפשרים ליווי ומעקב אחר השגת המטרות
האישיות ,בין אם מדובר בשיפור מדדים ,ירידה במשקל או מענה תזונתי
מותאם לבעיה בריאותית.
'עדי השכילה לזהות נושאים הדורשים שיפור ותיקון בתזונה ובאורח החיים
שלי ובאמצעות הדרכה ועצות נהדרות ואפקטיביות לתזונה ולאורח חיים
בריא יותר,
עדי ליוותה אותי ונתנה מענה מלא לצרכיי ולציפיותיי.
אני שמחה על הזדמנות זו להביע את הערכתי הרבה על המקצועיות,
הידע הרב והיחס האישי ומסביר הפנים שקיבלתי מעדי.
מבחינתי יעוץ לתזונה נכונה ולאורח חיים בריא יותר ,זו עדי
ואני ממליצה על עדי בביטחון ובחום רב'/אורית חברת ולנס

יעוץ להבראת מטבחוני
החברה
הצטרפו לחברות שכבר ביצעו מהפך בהיצע המטבחון שלהם:
NICE, Iron Source, Sarine, Storenext, Tufin, Cyber-Ark, Medtronic etc

לעובדים שלנו דרושים מקורות אנרגיה זמינים שיסייעו לצלוח שעות ארוכות
של עבודה תוך שמירה על יעילות וריכוז.
בפועל ,מה שקורה לרוב הוא שההיצע העומד לרשות העובדים,
מורכב ממזונות העשירים בסוכר ,שמנים תעשייתיים ,חומרים משמרים,
מייצבים וחומרי טעם וריח ,העושים את הפעולה ההפוכה בדיוק.
אנחנו מציעים ייעוץ מקצועי וליווי מתמשך הכולל בניית תמהיל מאוזן,
טעים ובריא לרווחת העובדים ,תוך התייחסות למגבלות תקציב ,ובשיתוף
מלא של העובדים.
התהליך כולל:
• דוח המלצות מעמיק כולל דוח עלויות ושמירה על מסגרת תקציבית
• תקשור התהליך לעובדים ועריכת סקרי שביעות רצון
• פגישות עם נאמני בריאות ,הרצאה בנושא המזווה הבריא ועוד.

סדנאות בישול בריא
במקום העבודה
בהנחיית שף ויועצת בריאות העובדים שלכם יקבלו ידע פרקטי ומעשי
ויתנסו בהכנת מנות בריאות קלות ומנצחות.
בין הסדנאות המובילות שלנו:
סדנת שייקים קלילה ומהנה
נדבר על הסגולות הבריאותיות של השייק הירוק ונכין יחדיו ארבעה
סוגים של שייקים עשירים.
סדנת כריכים בריאים -רלוונטית לכל הורה
נכיר מגוון רעיונות לממרחים בריאים ומזינים המשלבים בתוכם
מקורות בריאים לחלבון מהצומח ,שומן בריא וירקות.
סדנת המזווה הבריא -רלוונטית לכל בית
נכיר חומרי גלם הכרחיים לכל מזווה בריא ומהם נכין
מגוון ממרחים ,סלטים ,תבשילים ומתוקים בריאים.
סדנת מתוקים בריאים
נכין מגוון מתוקים בריאים ללא גלוטן וללא רגשות אשם!
סדנת בישול בריא אאוטדור לערבי צוות

מטבח בריא LIVE
הדגמות בישול בסבבים
פעילות חווייתית המאפשרת לעובדים להיחשף באופן בלתי אמצעי ליופיו
וטעמיו המרובים של המטבח הבריא ,דרכי הבישול וחומרי הגלם.
רשימת הסדנאות המתקיימות בסבבים:
כריכים בריאים  //תבשילי דגנים וקטניות  //סלט שהוא ארוחה //
מתוקים בריאים  //ללא גלוטן
שאלו אותנו גם לגבי :קורס בישול בריא בארגון בן  4מפגשים
"צורת העברה של רקע תיאורטי (מעניין) ,לצד התנסות במאכלים שונים (טעים)...
הייתה מרתקת ומהנה .הדרכה מעולה שעושה חשק להרחיב את הידע בתחום הזה.
כל מי שבא נהנה -נשמח לראות כאלה יותר באתרינו( ".עובדת בחברת אומריקס)

פעילויות ספורט ותנועה
מלהיבות ועוצמתיות
בחברה בריאה עובדת עם מיטב המדריכים מענפי הספורט
השונים ,במסגרת של שבוע בריאות בחברה.
 קבוצת ריצה כהכנה למירוץ סדנא מלהיבה, drums alive :קיקבוקסינג ומסיבת אוזניות,סדנת קצב ותנועה ,סדנת תיפוף אפריקאי
 שיעורי יוגה  /פילאטיס  /אימון  / core / Hitצ'י קונג -מדיטציה ומיינדפולנס

שבוע בריאות בדרך שלנו
בחברה בריאה מתמחה בבנייה והפקה של שבועות בריאות ובהם
מגוון פעילויות מחדשות ומעוררות השראה.
אנחנו מציעים לכלול במסגרת שבוע בריאות מגוון פעילויות כגון:
 בר בריאות וכיבוד בריא במטבחונים פעילויות ספורט ותנועה מלהיבות ועוצמתיות הרצאות תזונה והדגמות בישול בריא יעוץ בריאות ובדיקת מדדים יריד בריאות ססגוני מפגש חשיפה להשקת קבוצת הרזיה ואורח חיים בריא (ללא עלות)'רציתי להודות על ההפקה המדהימה של שלושת הימים הללו שהענקתם לנו!
ההרצאות היו פשוט מרתקות ,מחכימות ומשכנעות!
ההדגמות מעולות עם יופי של בחירות( .מאכלים בריאים ופשוטים להכנה)!
כמובן ,גם הפעילויות הספורטיביות ...ועל כל אלה  -תודה ושוב תודה!
כבר מחכים לשנה הבאה ועם אותה ההפקה ):
'אני מרגיש חובה נעימה לפרגן לאירוע שהוא מבחנתי יוצא דופן באיכותו באיכות המוצרים וברמתו,
אני מתכוון כמובן לאירוע הספורט שהתקיים במועדון הבנק לחט' הטכנולוגיה.
האירוע בלט באיכות המרצים ובמוצרי האוכל שהוגשו וכן במוצרים הנלווים שנילוו לאירוע.
שמעתי גם את הלך רוח של העובדים ,פשוט נהנו בגדול .יישר כח על היוזמה ,ממני דני (מנהל המועדון)

פעילות בריאות לעונת האביב
חודשי מרץ-מאי
 הרמת כוסית בריאה לפסח עם בר המיצים/השייקים שלנו השקת סדנת הרזיה ואורח חיים בריא קבוצתית סדנת בישול בריא עונתית לאביב סדנת תזונה לנשים ביום האישה הבינלאומי 8.3 בר מוזלי לשבועות סדנת בישול :אוכל שהתחפש לבריא באווירה פורימית בדיקות מדדים ביום הבריאות העולמי 7.4 -יום ספורט ביום העולמי לפעילות גופנית 10.5

פעילות בריאות לעונת הקיץ
חודשי יוני-אוגוסט
 בר מתוקים בריאים – גלידות טבעיות מרעננות וחטיפי אנרגיה סדנת כריכים בריאים לקראת החזרה לספסל הלימודים הרצאה :תזונת משפחה וילדים בעידן של שפע סדנא/בר שייקים מרענן -סדנת בישול :סלטים שהם ארוחה שלמה

פעילות בריאות לעונת הסתיו
חודשי ספטמבר-נובמבר
 יעוץ להבראת מטבחון לקראת השנה העברית החדשה הרמת כוסית בריאה לראש השנה עם בר שייקים וסמודיס שבוע בריאות בדרך שלנו – להיפתח לעולם חדש של בריאות הרצאת תזונה' :כוחו של המזון' -פתיחת קבוצת הרזיה אחרי החגים

פעילות בריאות לעונת החורף
חודשי דצמבר-פברואר
 הרצאה :חיזוק מערכת חיסונית למניעה וטיפול בתחלואות חורף סדנא/בר שייקים לט"ו בשבט הרמת כוסית בריאה לשנה אזרחית חדשה עם מיצים/שייקים פעילות אאוטדור :סיור ליקוט צמחי בר למאכל וארוחה בשטח סדנת בישול :אוכל מנחם לחורף בריא הרצאה :המזווה הבריא הרצאה :תזונת משפחה וילדים בעידן של שפע ליום המשפחה -סדנת בישול בריא אאוטדור לערבי צוותים
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