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    ממחלות לב ממחלות לב ממחלות לב ממחלות לב להקטין סיכון לתמותה להקטין סיכון לתמותה להקטין סיכון לתמותה להקטין סיכון לתמותה צריכת גזר עשויה צריכת גזר עשויה צריכת גזר עשויה צריכת גזר עשויה : : : : מחקר חדשמחקר חדשמחקר חדשמחקר חדש

 

כך עולה . להקטין את הסיכון למוות ממחלות לבים עשוי, גזרובפרט ,  ובטא קרוטןקרוטן-עשירים באלפאירקות ה

 .THE JOURNAL OF NUTRITIONממחקר חדש שהתפרסם בימים אלה בכתב העת  

ל  עשויה להקטין את הסיכון למוות ממחלות לב "ים הנדיגי הקרוטנואתזונה עשירה בסו, על פי תוצאות המחקר

 .  אחוזים20-בכ

 .ב"גרמניה וארה,  חוקרים מאוניברסיטאות שונות בהולנדי קבוצת"המחקר נערך  ע

 

אשר היו , בממוצע 72ני גברים ב 559קרב  מקרי מוות ממחלות לב ב שנה אחר15חקר התבסס על מעקב בן המ

 .  מהנבדקים מתו ממחלות לב197 שנות המעקב 15לאחר . ות מחלות כרונילאל

 

 החוקרים.  של הנבדקיםתכולת נוגדי חמצון שונים בתזונהבמסגרת המחקר נבדק הקשר בין מקרי המוות לבין 

פעילות , נטילת תרופות, צריכת אלכוהול,  עישוןלואה כגוןשעשויים להשפיע על התחשונים  גורמים טרלוינ

, נוגדי החמצון השונים שנבדקומבין . ים שעשויים היו להטות את התוצאותנוספים של סגנון חיגופנית וגורמים 

סיכון למוות ממחלות  אחוזים ב20-פחתה של כקשורה באופן מובהק לההייתה קרוטן - ובטאקרוטן-צריכת אלפא

 .  אחוזים17וצריכת גזר בפרט להפחתה של , לב

 

הגזר על כך ששוב צביע המחקר הזה מ": תזונאית קלינית והיועצת המדעית של מועצת הצמחים, אופיר-מרב מור

 כל מה שצריך .םלהציל חייבסופו של דבר עשויה , הגברת צריכת ירקות כמו גזר, על פי המחקר. "ירק על"הוא 

 .  טרי ובריאו כחטיףבתבשילים א, בסלט: ובאופן יומיומי, לעשות הוא לשלב בתפריט יותר גזר

גם פירות . דלורית ומלון כתום, דלעת, בטטה:  שייכים גם–ובטא קרוטן - העשירים באלפא-" לנבחרת הכתומים"

 המחקר מספק סיבה נוספת לחשיבות גיוון צריכת הירקות .כמו מנגו ומשמש מהווים מקור לקרוטנואידים

וגזר , ירקות ופירות כתומים. לבן וסגול, ירוק, וםכת, אדום: בכל קבוצות הצבע" והשקעה"והפירות בתפריט 

 ". צריכים להיות חלק בלתי נפרד מתפריט בריא, בפרט


