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מלבד הפיגמנט הירוק כלורופיל, בולט בסגולותיו הבריאותיות בקבוצת 
הירקות הירוקים, הפיגמנט הצהוב-כתום-לוטאין. הלוטאין נמצא בירקות 
עליים ירוקים כמו חסה ותרד ויש לו תפקיד חשוב בשמירה על ראייה תקינה. 
ירקות עליים ירוקים רבים עשירים גם בפולאט וכן בויטמין K, אשלגן ומגנזיום 
התורמים לחוזק העצם. בקבוצת הצבע הירוק בולט גם הפיטוכימיקל 
סולפוראפאן, הנמצא בירקות ממשפחת המצליבים כמו ברוקולי וכרוב. 
הסולפוראפאן מסייע בהפחתת הסיכון לסרטן.  בקבוצת הצבע הירוק נכללים 
גם ירקות כמו מלפפון, קישוא וגם עשבי-התיבול - ,,בית המרקחת,, של הטבע.

תורם להפחתת
הסיכון לסרטן





מבין הירקות, יש כמה העשירים ברכיבים כמו פחמימות ומשתייכים מבחינה תזונתית לקבוצות הדגנים, הפירות והקטניות. 





בעגבניה, נוספים  רכיבים  וכן  הליקופן  הערמונית.  לסרטן  ובפרט 



מעטפת הצבע של הצנון והצנונית וטעמם החריף מרמזים על סגולותיהם 
הבריאותיות. צבעה האדום-ורוד של הקליפה נובע מן הפיגמנטים האדומים-
סגולים, נוגדי החמצון - אנתוציאנינים, התורמים להאטת תהליכי הזדקנות ומחלות.

הצנון והצנונית, השייכים למשפחת המצליבים, תורמים להפחתת הסיכון 
 .c לסרטן. מבחינת תכולת ויטמינים ומינרלים, הצנון והצנונית מכילים ויטמין



סוג של פחמימות מורכבות, שלרוב אינן מתעכלות על-ידי מערכת העיכול 
של האדם. הסיבים תורמים להסדרת פעילות מערכת העיכול ולמניעת 
עצירות, להאטה ולהפחתה בספיגת החומרים מהמזון כמו סוכר וכולסטרול 

ולהפחתת הסיכון לסרטן המעי הגס.















הירקות השייכים למשפחת המצליבים הם מצבור מיוחד של 
משפחות חומרים נוגדי סרטן. הכוכבים הבולטים במשפחות 
האלה הם סולפוראפן ואינדול-3- קארבינול. הסולפוראפן הוא 
חומר נוגד סרטן הנוצר בירקות ממשפחת המצליבים רק כאשר 
חותכים אותם או נוגסים בהם. מלבד היותו נוגד חמצון יעיל, 
מעלה הסולפוראפן את רמתם בגוף של אנזימים מגנים ייחודיים.

אנזימים אלה פועלים כמעין ,,שוטרים,, הלוכדים את גרומי 
הסרטן ,,הסוררים,,, וגורמים להם לנוע עם זרם הדם ולהישטף 
אל מחוץ לגוף. בנוסף, האנזימים הם גם נוגדי חמצון יעילים, 
מפני שבניגוד לנוגדי החמצון הרגילים, הם אינם מתכלים 
תוך כדי פעולתם. אינדול-3- קארבינול תורם במיוחד להגנה 
מפני סרטן השד. הוא עושה זאת על-ידי השפעה על ההורמון 
אסטרוגן. אסטרוגן הוא הורמון שבצורות מסוימות שלו עשוי 
לעודד התפתחות של סרטן השד. אינדול-3- קארבינול מפעיל 
את ייצורו של אסטרוגן פחות פעיל, אשר אינו מעודד את סרטן 
השד, ומקטין את ייצורה של צורה מזיקה יותר של אסטרוגן. 
מחקרים מראים, כי רכיבי הירקות ממשפחת המצליבים עשויים 
לסייע בהפחתת הסיכון לסוגים שונים של סרטן, ביניהם סרטן 
השד, רירית הרחם, צוואר הרחם, שחלות, ריאות, קיבה, מעי 
גס, כבד, ערמונית ושלפוחית השתן. חשוב לציין כי הירקות 
ממשפחת המצליבים מכילים שלל פיטוכימיקלים נוספים. 

הברוקולי ונבטי ברוקולי- מלך הבריאות וההגנה כירק ממשפחת המצליבים,
הוא מהווה מקור מוביל לחומרים נוגדי סרטן כמו אינדול 3- קרבינול וסולפוראפן.

מחקרים מצביעים על יכולת ההגנה שלו נגד סרטן ונגד מחלות נוספות. הוא 
מהווה גם מקור ללוטאין, נוגד חמצון התורם לשמירה על ראייה תקינה. כן ניחן 
הברוקולי ביכולת נוגדת חמצון משמעותית. מבחינת תכולת ויטמינים ומינרלים, 
הברוקולי מהווה מקור לסידן זמין במיוחד! הברוקולי עשיר בשלל ויטמינים 
ומינרלים נוספים, במיוחד בויטמין K, ויטמין C, ויטמין E, פולאט )חומצה פולית(, 
כן הוא מכיל כמות נכבדה של סיבים תזונתיים )ראה מילון מונחים עמ, 9(
לאור ערכיו הבריאותיים המרשימים של הברוקולי מומלץ לשמור לו , , מקום של כבוד, ,   
בתפריט ולשלב אותו, לעיתים קרובות, במסגרת התפריט השבועי או היומי.



גרגר הנחלים ניחן ביכולת נוגדת- חמצון יוצאת דופן, מה שהופך אותו ללוחם 
חזק בתהליכי הזדקנות ומחלות. הוא עשיר מאוד בנוגד החמצון לוטאין, התורם 
לשמירה על ראייה תקינה ולהפחתת הסיכון למחלות. כירק השייך למשפחת 

המצליבים, תורם גרגר הנחלים גם להפחתת הסיכון לסרטן. 
גרגר הנחלים עשיר במגוון רחב של ויטמינים ומינרלים, במיוחד בויטמין K, ויטמין 
C ובטא קרוטן )ראה מילון מונחים, עמ, 9(. לאור שלל ערכיו הבריאותיים של 
גרגר הנחלים מומלץ לשלב אותו לעיתים קרובות, במסגרת התפריט השבועי.

כירק ממשפחת המצליבים, מכיל כרוב הניצנים פיטוכימיקלים נוגדי סרטן, 
כמו אינדול 3 - קרבינול. כן הוא מכיל חומצה גלוקארית, התורמת להפחתת 
רמות הכולסטרול בדם. כרוב הניצנים ניחן גם ביכולת נוגדת חמצון משמעותית. 
מבחינת תכולת ויטמינים ומינרלים מהווה כרוב הניצנים מקור לסידן זמין, 
 9(. לאור שלל יתרונותיו הבריאותיים, 

,
ויטמין K וויטמין C )ראה מילון מונחים עמ

מומלץ לשלב את הכרוב הניצנים לעיתים קרובות בתזונה.

כירק ממשפחת המצליבים, מכיל הכרוב הסיני פיטוכימיקלים חשובים נוגדי 
סרטן. הכרוב הסיני הוא אחד מהירקות העשירים ביותר בסידן זמין.

הסידן הוא מינרל החיוני לחוזק העצם ולמניעת דלדולה )אוסטיאופורוזיס(.
כן תורם הסידן להפחתת רמות לחץ הדם. הכרוב הסיני מהווה גם מקור 

.)9 
,
לויטמין K, ויטמין C ופולאט )חומצה פולית( )ראה מילון מונחים, עמ















הירקות השייכים למשפחת המצליבים הם מצבור 
הסיכון  להפחתת  התורמים  חומרים  של  מיוחד 
לסרטן )פירוט אודות השפעותיהם ראה עמ, 16(. 

כירק ממשפחת המצליבים, מכיל הקולרבי תכונות בעלות יכולת הגנה מפני סרטן. 
הקולרבי מהווה גם מקור מצוין לויטמין  C. ספל קולרבי חתוך יספק את המנה 
היומית המומלצת של ויטמין  C. הקולרבי מהווה גם מקור מעולה לסיבים תזונתיים.







הסגול העשיר של הכרוב הסגול, הידוע יותר בכינויו ,,כרוב אדום,,, הוא הסגול 
של הפיגמנטים הסגולים - אנתוציאנינים. האנתוציאנינים הם נוגדי חמצון 
ברי עוצמה והם תורמים להאטת תהליכי הזדקנות, במיוחד הזדקנות המוח.

האנתוציאנינים נלחמים גם בטרשת העורקים ובמחלות הלב וכלי הדם, 
יש להם גם סגולות נוגדות דלקת והם תורמים להגנה מפני סיבוכי סוכרת.

נוסף על העוצמה הסגולה, כירק ממשפחת המצליבים, מכיל הכרוב הסגול 
גם חומרים נוגדי סרטן.

 ,C מבחינת תכולת ויטמינים ומינרלים, עשיר הכרוב הסגול במיוחד בויטמין
נוגד חמצון יעיל, התורם למניעת מחלות לב, שבץ מוחי, סרטן וכנראה גם 

קטראקט וסיבוכי סוכרת. הכרוב הסגול מהווה גם מקור זמין לסידן.
לאור שלל יתרונותיו הבריאותיים, מומלץ לתת לכרוב הסגול ,,מקום של 

כבוד,, בתפריט ולשלבו באופן יומיומי.  





כ פחמימות  •• מתוך סך תכולת הפחמימות 
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