
  
   מצטיינים במגוון רחב במיוחד של נוגדי חמצון מרכז מחקר גילתב הנבחנים חדשים קליפים ניז

תחת . מזון בריאותלצריכת  עליה במודעותאחת המגמות המאפיינת את תרבות הצריכה בעולם כוללת 

יים  תזונתם בסיבייםעשיר,  משאריות חומרי הדברהים נקיהכותרת מזון בריאות נכללים פירות וירקות 

י מחקרים "חמצון נתמכת עהחשיבות צריכתם של נוגדי . נוגדי חמצוןובעלי רמות גבוהות  של 

מספר סוגי : כגון אפידמיולוגים הגורסים כי פירות וירקות עשירים בנוגדי חמצון תורמים להגנה ממחלות

 הולכת וגוברת ,לתזונה בריאהמודעות  בההעלייעם .  ועודניוון מקולרי גילימחלות לב כלליות , סרטן

 יהיה למתג פירות ניתן   הקרובמשמעות הדבר הינה כי בעתיד.   מוצרים עשירים בנוגדי חמצוןה שלצריכה

כ "בד(אותם מכיל הפרי מגוון קבוצות נוגדי החמצון המיתוג יכלול הן את . בהתאם לעושרם בנוגדי חמצון

לו בפירות מאותו מין יתכן טווח נרחב של במינים שונים ואפי.  הכלליתרמתםהן את ו)  קבוצות3 -  ל2בין 

היכולת לגדל פרי . מועד הקטיףאו הכנה עליו מורכב העץ , כמות נוגדי חמצון בהתאם לתנאי גידולם

, שיחסית למינו יכיל כמות גבוהה יותר של נוגדי חמצון הובילה אותנו לחקור את ריכוז כלל נוגדי החמצון

הזנים אותם בחנו כללו .  של הכנההתוך בחינת מידת תרומת, דשים ופוליפנולים בזני קליפים ח Cויטמין 

, וולקה, ומיכל מוקרן בשילוב עם הכנות חושחש, אורה שני, פלמינגופומלו שני זני , שלושה זני מירב

  .)2007 בשנת בחלקההשילובים שהחלו להניב (ומקרופילה , 812

נוגדי החמצון רכה של כלל קבוצות המעגלית המאפשרת העומטריה במחקר זה נעזרנו בשיטת הוולט

לרוב ניתן לזהות ,  וירקות שוניםמיצי פירותבבדיקת  מניסיוננו. מהפירותהמצויות במיץ טרי שנסחט 

, העגבניי,  תפוזי ולנסיה,רימון,פרי המרולה (בשיטת בדיקה זו שתי קבוצות עיקריות של נוגדי חמצון

בבדיקת . )תירס כדוגמת (במספר מועט של מקרים ניתן לזהות שלוש קבוצות של נוגדי חמצון. )ברוקולי

 כאשר קבוצה אחת הינה זני הקליפים החדשים מצאנו ברובם נוכחות של ארבע קבוצות נוגדי חמצון

תם נתון זה מעלה את חשיבו.  ואילו שלוש הקבוצות האחרות הינן קבוצות שונות של פוליפנוליםCויטמין 

של זני הקליפים החדשים מאחר ונוכחות מספר גבוה של קבוצות נוגדי חמצון משפר לאין ערוך את טווח 

בבחינת הזנים . הפעולה שלהם ומקנה יתרון על אותם פירות המכילים רק שתיים או שלוש קבוצות

. די חמצוןחושחש הניבו את הפירות העשירים יותר בנוגהג כנת "השונים מצאנו כי ההרכבות השונות ע

 812ג כנת וולקה לא פיגרו בהרבה אחר הרכבות על גבי חושחש ונמצאו עדיפות על כנות "הרכבות ע

  .ומקרופילייה



ומצביעה על , תייחודינוכחות המגוון הרחב של קבוצות נוגדי החמצון בזני הקליפים החדשים הינה תופעה 

המחקר הינו מחקר ראשוני . רות אחריםהיותם מקור תזונתי בעל ערף בריאותי מוסף גבוהה מזה של פי

נדרש תכולת והרכב נוגדי החמצון ביתר זני ההדרים על מנת למתגם כמזון בריאות ועל מנת לאפיין את 
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