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    שקד ישראלישקד ישראלישקד ישראלישקד ישראלי
 
 

    ????למה דווקא שקד ישראלילמה דווקא שקד ישראלילמה דווקא שקד ישראלילמה דווקא שקד ישראלי
    

    ....םםםםמזון טבעי המשלב רכיבים ביו אקטיביימזון טבעי המשלב רכיבים ביו אקטיביימזון טבעי המשלב רכיבים ביו אקטיביימזון טבעי המשלב רכיבים ביו אקטיביי

 . מאגוזים אחרים2 עד פי בסיבים תזונתייםבסיבים תזונתייםבסיבים תזונתייםבסיבים תזונתיים העשירים ביותר ,הטבעייםהשקד הוא בין המזונות  .1

 .ליזין גבוה : ונהנה מיחס ארגיניןארגינין ארגינין ארגינין ארגינין     של    רמות גבוהותעם , , , , בחלבון בחלבון בחלבון בחלבון השקד עשיר  .2

חופן שקדים (, אלפא טוקופרולאלפא טוקופרולאלפא טוקופרולאלפא טוקופרולרמה גבוהה מאוד של השקד מכיל .  ונוגדי חמצוןויטמיניםהשקדים עתירי  .3

  ).כמחצית הכמות המומלצת ליום מספק

 לעומת רמות      לצד רמהמגנזיוםמגנזיוםמגנזיוםמגנזיוםאשלגן ואשלגן ואשלגן ואשלגן ו ,,,,סידןסידןסידןסידן אחוזים גבוהים של -בשקדים מתקיים איזון של מינרלים .4

 .נמוכות ביותר של נתרן

  .פיטוסטרוליםפיטוסטרוליםפיטוסטרוליםפיטוסטרוליםהשקדים מכילים רמות גבוהות של  .5

י שומן רווי נמוכים בהשוואה ואחוזחומצת השומן המובילה בשקדים היא חד בלתי רוויה לצד רמה קלורית  .6

 .לאגוזים אחרים

 
 

    שקדיםשקדיםשקדיםשקדים      גרם  גרם  גרם  גרם100100100100    רכיבים תזונתיים ברכיבים תזונתיים ברכיבים תזונתיים ברכיבים תזונתיים ב                                                    
 יחידות
 מדידה

 גרם 100
 שקדים

 רכיב תזונתי

ל"קק  קלוריות 575 

'גר  חלבון 21 

'גר שומןסך  49   

'גר מן רווישו 3.7   

'גר  שומן חד בלתי רווי  31 

'גר  שומן רב בלתי רווי 12.1 

'גר  פחמימות 20 
'גר  סיבים 12 
ג"מ  סידן 264 
ג"מ  ברזל 3.7 
ג"מ  מגנזיום 268 
ג"מ  זרחן 484 
ג"מ  אשלגן 705 
ג"מ  נתרן 1 
ג"מ  )אלפא טוקופרול (Eויטמין   26 
ג"מ  פיטוסטרולים 172 

                      *                                  USDA National Nutrient Database 17 
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    ???? והעולם המדעי  והעולם המדעי  והעולם המדעי  והעולם המדעי מה מראים המחקריםמה מראים המחקריםמה מראים המחקריםמה מראים המחקרים

הרופאים , הכוללים את  מחקר האחיות, ארבעה מחקרי קוהורט גדולים  ----הפחתת סיכון למחלות לב וכלי דםהפחתת סיכון למחלות לב וכלי דםהפחתת סיכון למחלות לב וכלי דםהפחתת סיכון למחלות לב וכלי דם .1

את הסיכון  !! כבחצי של שקדים ואגוזים מסייעת להפחית יומיתהוכיחו שאכילה , Adventist study -וה

 .ת לב וכלי דם וללקות במחל

 

,   כולסטרולLDL ברמות 10%מחקרים קליניים מראים הפחתה של – ות לבות לבות לבות לבללללהפחתת גורמי סיכון למחהפחתת גורמי סיכון למחהפחתת גורמי סיכון למחהפחתת גורמי סיכון למח .2

 . כולסטרולHDLתוך שמירה על רמות , TC:HDLהפחתה ביחס 

 

שיפור בהיקף ,ע לתחושת השובע תוך ירידה במשקל שילוב שקדים בתפריט הרזיה סיי    ----שקדים בדיאטהשקדים בדיאטהשקדים בדיאטהשקדים בדיאטה .3

 . מותניים וירידה באחוזי שומן

 

יעילה יותר  נמצאה במחקרים  תזונה ים תיכונית המשלבת שקדים או אגוזים -ים תיכוניתים תיכוניתים תיכוניתים תיכוניתההההתזונה תזונה תזונה תזונה קדים בקדים בקדים בקדים בשששש

 .ל טריגליצרידים ויתר לחץ דם תוך שמירה על המשק,  כולסטרול –בהפחתת גורמי סיכון מדיאטה דלת שומן 

    

    FDAאישור אישור אישור אישור 

  האמריקני אישור להצהרת בריאות על תפקיד השקדים ומבחר אגוזים במניעת מחלות לב FDA -ארגון ה

 של רוב האגוזים כמו שקדים עשויה )ounces 1.5( גרם ליום 42כי אכילת  , אך לא מוכיחה, עדות מדעית מראה "

 "ומן וכולסטרולכחלק מתזונה דלת ש ,להפחית את הסיכון למחלות לב וכלי דם

 

    אחסון והמלצותאחסון והמלצותאחסון והמלצותאחסון והמלצות

        .יישמר לאורך זמן במקרר או במקפיא, הערך התזונתי של השקד הישראלי

 ). שקדים מהווים קבוצת תחליף7(  שקדים 15-30הכמות היומית המומלצת היא  

 

 .... @il.net.012oritm    שקד ישראלישקד ישראלישקד ישראלישקד ישראלי, , , , דיאטנית קלינית מומחיתדיאטנית קלינית מומחיתדיאטנית קלינית מומחיתדיאטנית קלינית מומחית, , , , מידע נוסף ניתן לפנות לאורית מגלד בן אריהמידע נוסף ניתן לפנות לאורית מגלד בן אריהמידע נוסף ניתן לפנות לאורית מגלד בן אריהמידע נוסף ניתן לפנות לאורית מגלד בן אריהלקבלת  לקבלת  לקבלת  לקבלת   •

 


