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קבוצת הצבע הירוק 
הבריאותיות  בסגולותיו  בולט  כלורופיל,  הירוק  הפיגמנט  מלבד 
בקבוצת הירקות הירוקים, הפיגמנט הצהוב-כתום - לוטאין.  הלוטאין 
נמצא בירקות עליים ירוקים כמו חסה ותרד ויש לו תפקיד בשמירה 
גם  עשירים  אבוקדו,  כגון  ופירות  עליים  ירקות  תקינה.  ראייה  על 
ומגנזיום  אשלגן   ,K בויטמין  וכן  מחלות,  למניעת  התורם  בפולאט 

התורמים לחוזק העצם.
בקבוצת הצבע הירוק בולט גם הפיטוכימיקל סולפוראפאן, הנמצא 
הסולפוראפאן  וכרוב.  ברוקולי  כמו  המצליבים  ממשפחת  בירקות 
ופירות  ירקות  בקבוצה  נכללים  כן  לסרטן.  הסיכון  בהפחתת  מסייע 
כמו מלפפון, תפוח ירוק ואגס וגם עשבי-התיבול - "בית המרקחת" 

של הטבע. 

קבוצת הצבע הלבן 
כגון  גופרית,  תרכובות  הם  בקבוצה  הבולטים  הפיטוכימיקלים 
כרישה  שום,  בצל,  כמו  הבצל  ממשפחת  בירקות  הנמצא  אליצין, 
מחלות.  ושלל  דלקות  בחיידקים,  נלחמות  הגופרית  תרכובות  ועוד. 
תפוח- וכן  סלרי  שורש  כרובית,  גם  נכללים  הלבן  הצבע  בקבוצת 
יתר-לחץ-דם.  למניעת  ותורמים  באשלגן  העשירים  ובננה  אדמה 

 
קבוצת הצבע הסגול

הפיטוכימיקלים הבולטים בקבוצה הם הפיגמנטים הסגולים אנתוציאנינים, 
הנמצאים בכרוב סגול, חציל, בצל סגול, שזיף סגול, ענבים סגולים, תאנה 
להאטת  התורמים  חזקים,  חמצון  נוגדי  הם  האנתוציאנינים  ועוד.  סגולה 

תהליכי הזדקנות, ובמיוחד הזדקנות המוח.

אז אל תשכחו לאכול ירקות ופירות בחמסה של צבעים - 
לבריאות ואריכות ימים!

חשיבות צריכת פירות בעידן השפע
בו  השפע,  בעידן  וטרי  טבעי  אנרגיה  כמקור  מיוחדת  חשיבות  לפירות 
התזונה לעתים קרובות דלה בסיבים תזונתיים, ועתירת דגנים מעובדים, 

סוכרים מוספים ונתרן.
חשוב  מקור  מהווים  הם  מעובד.  לא  שלם  מזון  הם  בבסיסם  פירות 
העיכול  מערכת  תפקוד  על  לשמירה  החיוניים  תזונתיים,  לסיבים 
 ,A וויטמין   ,B מקבוצה  ויטמינים   ,C ויטמין  כגון  לויטמינים:  ובריאותה, 
חמצון,  נוגדי  פיגמנטים  ולשפע  ומגנזיום,  אשלגן  כגון  למינרלים: 
ופיטוכימיקלים נוספים. כלל המרכיבים הללו פועלים יחד, להפחתת 
הסיכון למגוון מחלות עידן השפע. בנוסף, להבדיל ממזונות מעובדים 
רבים העשירים בנתרן, תכולת הנתרן בפירות אפסית ותכולת האשלגן 
גבוהה. יחס נתרן אשלגן נמוך, חשוב למניעת יתר-לחץ-דם, ומחקרים 
לתמותה  הסיכון  של  משמעותית  בהפחתה  קשור  הוא  כי  מראים 
למאזן  גם  תורם  בפירות  המינרלים  הרכב  וכלי-דם.  לב  ממחלות 
חומצה-בסיס תקין בגוף, החשוב לשמירה על בריאות העצם.  צריכת 
פירות יכולה לסייע בשמירה על משקל בריא, במסגרת תפריט מאוזן. 
במרבית הפירות תכולה גבוהה של מים ושל סיבים תזונתיים, ותכולה 
נמוכה של שומן, לכן צפיפות האנרגיה שלהם נמוכה יחסית. הסיבים 

התזונתיים שבפירות תורמים לתחושת שובע. 

העולם מלא בהם. יש כאלו שהצבעים משמחים אותם, אחרים מאמינים 
באנרגיות שלהם, אבל כולם יודעים שצבע פירושו חיים, כי יש כח בצבע. יש 
כח בשלל הצבעים והגוונים של הירקות והפירות: באדום, בכתום, בירוק, 
בלבן ובסגול, כח של עוצמה בריאותית! אכילת ירקות ופירות בחמישה 

צבעים באופן יומיומי תורמת להגנה על הגוף ולשמירה על בריאותו. 
כמו  במזונות  התזונה.  בעולם  מהפיכה  מתחוללת  האחרונות  בשנים 
חשיבות  בעלי  פעילים  חומרים  אלפי  עשרות  התגלו  ופירות,  ירקות 
בריאותית מרחיקת לכת. חומרים אלה מכונים בשם הכללי פיטוכימיקלים 
)פיטו = צומח ביוונית(. חלק מהפיטוכימיקלים הם פיגמנטים - חומרים 
הפיגמנטים  צבעם.  את  אחרים  ולצמחים  לפירות  לירקות,  שנותנים 

והפיטוכימיקלים אוצרים בתוכם שפע סגולות בריאותיות.

הצבע האדום - הכח למלחמה בסרטן ובמחלות לב.

מערכת  של  תקין  תפקוד  על  לשמירה  הכח   - הכתום  הצבע 
החיסון ולמלחמה בסרטן.

הצבע הירוק - הכח לשמירה על ראייה תקינה ולהאטת הזדקנות 
העין והכח לחיזוק העצמות.

ולמלחמה  והלב  הדם  כלי  על  לשמירה  הכח   - הלבן  הצבע 
בחיידקים ובדלקות.

הצבע הסגול - הכח להאטת תהליכי הזדקנות ובפרט הזדקנות 
המוח, ממש ,,אנטי-אייג,ינג,, בפעולה.

כוחם המופלא של הירקות והפירות
התזונתיים  והסיבים  המינרלים  הויטמינים,  נחשבו  מזמן  לא  עד 
כתוספות החיוניות לבריאות טובה, אך מחקרים רבים הוכיחו כי אין 
די בהם. ויטמינים ומינרלים, שנחשבו כמגינים וניתנו כתוסף, לא הגנו 
באופן עקבי על הבריאות. הדוגמא הידועה ביותר לכך, הוא מחקר בו 
ניתן לנבדקים תוסף בטא-קרוטן בכמות גבוהה. התוסף לא הפחית 
אותו  העלה  אף  אלא  ממנו,  שצופה  כפי  ריאות  לסרטן  הסיכון  את 
בקרב מעשנים. גם מחקרים שבדקו סיבים תזונתיים מבודדים לא 
נבדקה  בהם  מחקרים  זאת  לעומת  משמעיות.  חד  תוצאות  העלו 
תזונה העשירה במזונות כמו ירקות ופירות, הצביעו באופן ברור על 
בעולם  תפיסתי  מהפך  החל  זו  בנקודה  עוצמה.  רבת  הגנה  יכולת 
התזונה. נראה היה שבמזונות שלמים, כדוגמת הירקות והפירות, יש 

משהו שאין בתוספי רכיבי התזונה המבודדים. 

מהפיכת הפיטוכימיקלים
הצמח הוא יחידה מורכבת ובה מערכות חומרים החיוניות לתפקודי 
החיים ולהישרדותו של הצמח. מערכות אלה כוללות אלפי חומרים 
הצמח  להגנת  חיוניים  הפיטוכימיקלים  פיטוכימיקלים.   - פעילים 
להגנה  מזיקים,  חמצון  תהליכי  מפני  להגנתו  השמש,  קרינת  מפני 
בעיקר  הפיטוכימיקלים  עניינו  בעבר,  ועוד.  מחלות  זיהומים,  מפני 
ביוכימאים של צמחים, אולם כיום חושף חקר התזונה את חשיבותם 
המכרעת לבריאותנו. הפיטוכימיקלים פועלים בשלל מנגנונים קריטיים 
לבריאותנו. הם משמשים כנוגדי חמצון, נוגדי דלקת, נלחמים בחיידקים 
כולסטרול,  ייצור  מווסתים  החיסון,  מערכת  את  מגרים  ובוירוסים, 
מפחיתים קרישיות יתר של הדם, מפחיתים את לחץ הדם, מתקנים 
פעילויות אנזימטיות, מווסתים מטבוליזם של הורמונים ועוד. כך הם 
לב  דם, מחלות  לחץ  יתר  עורקים,  סרטן, טרשת  במחלות  נלחמים 

וכלי דם, סוכרת, אוסטיאופורוזיס, הזדקנות הראייה, הזדקנות המוח 
וכן  הפיטוכימיקלים,  אלפי  העור.  והזדקנות  השמש  בנזקי  ואפילו 
כמו  יחד  בצמח  פועלים  התזונתיים,  והסיבים  המינרלים  הויטמינים, 

בתזמורת מרהיבה. תופעה זו מכונה סינרגיית המזון. 

חשיבות נוגדי החמצון
נוגדי החמצון הם מעין ,,חיילים טובים,, הנלחמים בחומרים מזיקים, 
המכונים רדיקלים חופשיים של חמצן. הרדיקלים החופשיים נוצרים 
בגוף באופן טבעי כתוצר לוואי של תהליכי החיים בהם מעורב חמצן. 
,,חרב  גם  הוא  יכולים לשרוד, אך החמצן  אנו  אין  אמנם ללא חמצן 
ולפגוע בתאים,  נוטה להגיב באופן כימי  פיפיות,,, בצד חיוניותו הוא 

בחלבונים, בשומנים חיוניים ובחומר התורשתי )דנ,,א(.
באוויר  מחמצנים:  חופשיים  רדיקלים  נמצאים  שלנו  בסביבה  גם 
מזוהם, בעשן סיגריות, בעת קרינה, בפסולת רעילה ובחומרים כימיים 
,,החיילים הטובים,, - נוגדי  ידי  שונים. ללא נטרול של הרדיקלים על 
נזקי חמצון מצטברים  ,,מתקפת,, החמצון שלהם.  החמצון, תועצם 
תורמים להאצת תהליכי הזדקנות ומחלות לב וכלי דם, סרטן, פגיעה 

בראייה, פגיעה בזיכרון, בתפקוד המוח ועוד. 
הירקות והפירות יספקו לגוף שפע פיטוכימיקלים ונוגדי חמצון רבי-

עוצמה שיתגברו את יכולת ההגנה והעמידות של הגוף. 

כמה לאכול? 5-9 מנות ירקות ופירות ליום!
והפירות,  הירקות  שמספקים  וההגנה  הבריאות  משפע  ליהנות  כדי 
ממליצות רשויות הבריאות המובילות בעולם לצרוך 5-9 מנות ירקות 
ופירות ביום )מנה - יח, בינונית ירק או פרי/ 1 ספל ירק חי חתוך/ 1/2 

ספל פרי טרי חתוך/ 1/2 ספל מיץ טבעי(. 

איך לאכול? מכל קבוצות הצבע!
נוסף על ההמלצה להגביר את צריכת הירקות והפירות, מומלץ לגוון 
ולצרוך ירקות ופירות מ-5 קבוצות צבע: אדום, כתום, ירוק, לבן וסגול! 
אכילת ירקות ופירות מכל 5 הקבוצות חשובה, כיוון שבכל ירק ופרי 
וכך השילוב  ותהליכים מזיקים,  חומרים  מערכות הגנה שונות מפני 

מכסה מגוון רחב יותר של פעילויות הגנה.

קבוצת הצבע האדום
הפיטוכימיקל הבולט בקבוצה הוא הפיגמנט האדום ליקופן, הנמצא 
הוא  הליקופן  ורודה.  וגויאבה  אדומה  אשכולית  אבטיח,  בעגבניות, 
נוגד חמצון יעיל התורם להגנה מפני מחלות סרטן, מחלות לב וכלי 
ופירות  ירקות  וגויאבה נכללים גם  ועוד. בקבוצת הצבע האדום  דם 
נוגדי  אדומים-סגולים  פיגמנטים   - לאנתוציאנינים  מקור  המהווים 

חמצון, הנמצאים בתות-שדה, רימון, דובדבן, תפוח אדום ועוד. 

קבוצת הצבע הכתום 
הפיטוכימיקלים הבולטים בקבוצה הם פיגמנטים כתומים ממשפחת 
הקרוטנואידים כגון  בטא-קרוטן. קרוטנואידים כתומים אלה נמצאים 
ידועים  והם  ועוד,  אפרסק  אפרסמון,  מנגו,  משמש,  בטטה,  בגזר, 
בכוחם רב העוצמה להילחם בסרטן. הם משמשים גם כמקור לויטמין 
A, החיוני, בין היתר, לשמירה על תפקוד תקין של מערכת החיסון. 
בקבוצת הצבע הכתום נכללים גם פירות ממשפחת ההדרים. אלה 
מהווים מקור לפלבונואידים הייחודיים למשפחת ההדרים, התורמים 

למניעת מחלות לב וכלי דם וסרטן. 

כח הצבע

נוגד חמצון 

נוגד דלקת

תורם להפחתת
רמות הכולסטרול בדם

פרי בולט בתרומתו לקידום
הבריאות ולמניעת מחלות

תורם לשמירה על בריאות העין

תורם לחוזק העצם

עשיר בסיבים תזונתיים
ותורם לעיכול תקין

תורם לשיפור תפקוד
מערכת החיסון

מגן מפני נזקי
קרינת השמש

תורם להתפתחות
תקינה של העובר

מגן על בריאות
הלב וכלי הדם

תורם להפחתה
הסיכון לסרטן

תורם לשמירה על תפקוד המוח

מפתח סמלים:
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הפירות השונים נחלקים ל-5 קבוצות צבע. בכל קבוצת צבע פירות 
המהווים מקור לפיגמנט או לפיטוכימיקל דומיננטי:

קבוצת הצבע האדום – אנתוציאנינים וליקופן
וכן  נוספים  וקרוטנואידים  בטא-קרוטן   – הכתום  הצבע  קבוצת 

פלבונואידים הייחודיים להדרים
קבוצת הצבע הירוק – פיטוכימיקלים שונים כגון פלבונואידים

קבוצת הצבע הלבן – פיטוכימיקלים שונים 
קבוצת הצבע הסגול – אנתוציאנינים

מחקרים מוכיחים כי הפיטוכימיקלים, על צבעיהם השונים, פועלים 
בריאות  על  לשמירה  וחיוניים  בפירות,  הנוספים  הרכיבים  עם  יחד 
הגוף ולהגנה מפני תהליכי הזדקנות ומחלות. מומלץ לאכול באופן 

יומיומי פירות מקבוצות צבע שונות ולגוון בסוגי הפיטוכימיקלים. 

רשויות הבריאות המובילות בעולם ממליצות לצרוך 5-9 מנות ירקות 
ופירות ביום, מהן כשליש פירות וכשני שליש ירקות )מנה לדוגמה - 
יח, בינונית ירק או פרי/ 1 ספל ירק חי חתוך/ 1/2 ספל פרי טרי חתוך/ 

1/2 ספל מיץ טבעי(. 

לאכול פירותתוכן עניינים
מ-5 קבוצות הצבע!

אדום

6  תפוח אדום
6  רימון

7 דובדבן מתוק
7  פטל

7  אשכולית אדומה
7  גויאבה ורודה

כתום

משמש   8
מנגו    8

אפרסמון    9
שסק    9

פסיפלורה    9
אפרסק ונקטרינה    9

פפאיה    9
תפוז  10

קלמנטינה  10
10 אשכולית

פומלית  10
פומלה  10

לימון  10
11 תמר
11 אננס
11 צבר

11 חבוש
11 קרמבולה

ירוק

12  תפוח ירוק
12  אגס
12  קיווי

13 ענבים
13 תאנה

13 גויאבה
13 אבוקדו

לבן

14 בננה
14 ליצ'י

14 אנונה
14 פג'ויה

15  ענבים סגולים
15  שזיף סגול

15  תאנה סגולה
15  אוכמניות

15  שקד

סגול

16  טבלת ערכים תזונתיים לפירות מקבוצת הצבע האדום
17-18  טבלת ערכים תזונתיים לפירות מקבוצת הצבע הכתום
18  טבלת ערכים תזונתיים לפירות מקבוצת הצבע הירוק
הלבן הצבע  מקבוצת  לפירות  תזונתיים  ערכים  טבלת   19
19 טבלת ערכים תזונתיים לפירות מקבוצת הצבע הסגול

סגוללבןירוקכתוםאדום
אנתוציאנינים

באדום
תפוח אדום 

רימון
דובדבן
פטל

ליקופן
אשכולית אדומה*

גויאבה ורודה

בטא קרוטן 
וקרוטנואידים נוספים

משמש
מנגו

אפרסמון
שסק

פסיפלורה
אפרסק
נקטרינה

ליקופן
פפאיה

פלבונואידים ייחודיים 
להדרים

תפוז
קלמנטינה
אשכולית
פומלית
פומלה
לימון

פיטוכימיקלים שונים
     תמר***

צבר
חבוש
אננס

קרמבולה

פיטוכימיקלים
שונים

תפוח ירוק
אגס

ענבים ירוקים
קיווי

תאנה
גויאבה

אבוקדו**

פיטוכימיקלים
שונים
בננה
ליצ׳י
אנונה
פג׳ויה

אנתוציאנינים
בסגול

ענבים סגולים
שזיף סגול

תאנה סגולה
אוכמניות

* עשירה גם בפלבונואידים הייחודיים למשפחת ההדרים. 
** מהווה גם מקור ללוטאין. מבחינה תזונתית שייך לקבוצת המזונות העשירים בשומנים. 

*** עשיר בפוליפנולים.

* חוברת זו איננה משמשת יעוץ רפואי או מרשם רפואי. במקרה הצורך יש להתייעץ עם הגורמים המוסמכים.
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תפוח אדום

תפוח אדום, עסיסי, ריחני ומפתה אוצר בתוכו שפע יתרונות בריאותיים. 
 "An apple a day keeps the doctor away" באנגלית  הידועה  האמרה 
שילובו  חשיבות  ואת  מחלות  במניעת  התפוח  של  כוחו  את  מבליטה 
בתפריט היומי. ואכן התפוח הוא אחד הפירות הנפוצים בתפריט הישראלי.
 – באנתוציאנינים  עשירה  האדום  התפוח  של  האדומה  הקליפה 
פעילות  בעלי  הפלבונואידים,  ממשפחת  אדומים-סגולים  פיגמנטים 
נוגדת חמצון חזקה, הידועים כמגנים מפני תהליכי הזדקנות ומחלות. 
ביניהם הסיב התזונתי  לסיבים תזונתיים,  התפוח מהווה מקור עשיר 
המסיס פקטין. תפוח בינוני יספק כ-3.5 גר' סיבים תזונתיים, המהווים 
הסיבים  המומלצת.  היומית  התזונתיים  הסיבים  ממנת  מ-10%  יותר 
התזונתיים בתפוח תורמים להפחתת רמות הכולסטרול ולוויסות רמות 
הגלוקוז בדם. הם מקנים תחושת שובע, מסייעים למניעת תהליכים 
התפוח  העיכול.  מערכת  של  תקין  לתפקוד  ותורמים  במעי  סרטניים 
מכיל גם ויטמין C ותכולת הנתרן בו אפסית. לא פלא אפוא שצריכת 
תפוחים תכופה, נמצאה קשורה בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם.

 – לקוורצטין  חשוב  מקור  מהווים  קליפתם  על  תפוחים  ועוד,  זאת 
קוטל  הקוורצטין  בבצל.  גם  הנמצא  רב-עוצמה,  ודלקת  חמצון  נוגד 
בריאות  לבין  צריכת תפוחים  בין  נמצא קשר  בדלקות.  ונלחם  נגיפים 
הריאות והפחתת הסיכון לאסטמה. לפי כמה מחקרים תפוחים עשויים 
הגורמים  אחד  הוא  קוורצטין  בסרטן.  ללקות  הסיכון  את  להפחית 
מרשים  מאגר  לו  שיש  מצאו  מדענים  אלה.  סרטן  נוגדות  להשפעות 
של אסטרטגיות ללחימה בסרטן. הוא יכול, לדוגמה, לעכב התבטאות 
מופחת  לנזק  שמביא  מה  רעלנים,  של  במטבוליזם  המסייע  אנזים 
ולגרום לתאים לא- גדילתם של תאים ממאירים,  למנוע את  לדנ"א, 
נורמליים להרוס את עצמם באמצעות ָאּפֹוְּפטֹוזיס )מוות תאי מתוכנת(.

היא התורמת  אופן תזמורת הרכיבים המגנים בתפוח השלם  בכל 
להפחתת הסיכון למחלות. 

רימון

הבריאותיות!  בסגולותיו  גם  מלך   – האדום  המלכותי,  הרימון 
אנתוציאנינים, הפיגמנטים האדומים המקנים לו את צבעו העז, יחד עם 
פוליפנולים נוספים ברימון, מספקים לו סגולות בריאותיות מרשימות.
שונים להפחתת  לסייע במנגנונים  יכול  הרימון  כי  מחקרים מראים 
-LDL-ה רמות  להפחתת  תורם  הוא  דם.  וכלי  לב  למחלות  הסיכון 
חמצונו,  להפחתת  בדם,  הרע"(  "הכולסטרול  )המכונה  כולסטרול 
מתחמצן  הכולסטרול  כאשר  ועוד.  הדם  לחץ  רמות  להפחתת 
העורקים  בדפנות  שוקע  הוא  לחלודה(,  הופך  שברזל  כפי  )ממש 
שערך  במחקרים  העורקים.  טרשת  תהליך  להאצת  וגורם 
ומרכז  הטכניון  של  לרפואה  מהפקולטה  אבירם  מיכאל  פרופ, 
בעיכוב  הן  לסייע  יכולים  הרימון  מרכיבי  כי  נמצא  רמב,,ם,  רפואי 
יכול  כך  המחומצן.  הכולסטרול  בפירוק  והן  הכולסטרול,  חמצון 
מוחיים. ואירועים  לב  להתקפי  הסיכון  בהפחתת  לסייע  הרימון 

זאת ועוד, הרימון עשיר בשלל רכיבים תזונתיים נוספים המסייעים 
 C ויטמין  החמצון  נוגדי  והלב:  הדם  כלי  בריאות  על  בשמירה 
אשלגן  ופולאט,   B6 ויטמין  כגון   ,B מקבוצה  ויטמינים   ,E וויטמין 
הרכיבים  מכלול  תזונתיים.  וסיבים  דם  יתר-לחץ  למניעת  התורם 
לסרטן.  הסיכון  בהפחתת  גם  לסייע  יכול  ברימון  התזונתיים 

דובדבן מתוק

פיגמנטים  שפע  של  האדום  הוא  הדובדבן  של  העמוק  האדום 
אדומים-סגולים, נוגדי חמצון ונוגדי דלקת – אנתוציאנינים. הדובדבן 
המתוק עשיר גם בפוליפנולים נוספים התורמים לפוטנציאל ההגנה 
הגבוה שלו מפני תהליכי התפתחות מחלות. ואכן מחקרים מראים 
דלקת  ונוגדת  חמצון  נוגדת  פעילות  המתוקים  לדובדבנים  כי 
ה-LDL-כולסטרול,  חמצון  בהפחתת  לסייע  שיכולה  משמעותית, 
בהפחתת  ואף  הדם  לכלי  לנזק  הגורמים  דלקת  תהליכי  במניעת 
תזונתיים, לסיבים  מקור  גם  מהווים  הדובדבנים  לסרטן.  הסיכון 
ויטמין C ואשלגן - גם הם מסייעים בשמירה על בריאות כלי הדם והלב. 

פטל

האדומים-סגולים  החמצון  נוגדי  באנתוציאנינים,  עשיר  הפטל 
התורמים להאטת תהליכי הזדקנות ומחלות וכן במגוון רחב ביותר 
של פוליפנולים נוספים, ביניהם חומצה אלאגית התורמת להפחתת 
הוא  כן   .C ובויטמין  תזונתיים  בסיבים  עשיר  הפטל  לסרטן.  הסיכון 
מהווה מקור לויטמין E, לפולאט ולמגנזיום, כולם יכולים לסייע בשמירה 

על בריאות הלב. 

אשכולית אדומה

השייך  ליקופן,  האדום  לפיגמנט  מקור  מהווה  האדומה  האשכולית 
של  גדולה  משפחה  הם  הקרוטנואידים  הקרוטנואידים.  למשפחת 
הקרוטנואידים  צבעם.  את  רבים  ופירות  לירקות  המקנים  פיגמנטים 
תורמים להפחתת הסיכון לסרטן, כגון סרטן הפה, הלוע, הגרון והריאות.
תורם  והוא  ביותר  הפעילים  החמצון  מנוגדי  אחד  הוא  הליקופן 
להפחתת הסיכון לסרטן הערמונית. מחקרים מצביעים על תרומתו 
מחומצן  LDL-כולסטרול  ה-LDL-כולסטרול.  חמצון  להפחתת  גם 
תורם להאצת תהליך טרשת העורקים. כן נמצא כי הליקופן תורם 
להפחתת תהליכי דלקת, לעיכוב ייצור כולסטרול, לשיפור התפקוד 
ולמניעת הצמדות טסיות )המשפיעה על קרישיות הדם(.  החיסוני 
מגנים ממשפחת  לפלבונואידים  מקור  מהווה  האדומה  האשכולית 
הדרים )ראה עמ' 10(, לויטמין C ולקרוטנואיד חשוב נוסף - בטא-

 .A קרוטן המהווה מקור לויטמין

גויאבה ורודה

לפיגמנט  ביותר  העשירים  מהמקורות  אחד  היא  הורודה  הגויאבה  פריון 
הקרוטנואידים.  ממשפחת  עוצמה  רב  חמצון  נוגד   - ליקופן  האדום 
הסיכון  להפחתת  דלקת  ונוגדי  חמצון  נוגדי  במנגנונים  תורם  הליקופן 
לסרטן, כגון סרטן הערמונית, להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם ועוד. 
כדי  גויאבה  די בחצי   .C בויטמין  ביותר  היא הפרי העשיר  הגויאבה 
 C ויטמין  זה.  ויטמין  היומית המומלצת של  לספק את מלוא המנה 
הוא נוגד חמצון יעיל המגן על מרכיבי התאים, כגון חלבונים, שומנים 
כך  מחמצנים.  חופשיים  רדיקלים  על-ידי  הנגרמים  מנזקים  ודנ"א, 

הוא מסייע בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם וסרטן.
ביותר  העשירים  הפירות  אחד  גם  היא  הגויאבה  בכך,  די  לא  ואם 
בסיבים תזונתיים ובאשלגן, לכן יש לה חשיבות בשמירה על בריאות 
מערכת העיכול ובמניעת יתר-לחץ-דם. גויאבה בינונית תספק יותר 
מ-5 גר' סיבים תזונתיים, המהווים כ-20% ממנת הסיבים התזונתיים 
 ,B היומית המומלצת. הגויאבה מהווה גם מקור לויטמינים מקבוצה
ביניהם פולאט, וכן לויטמין E ולמגנזיום – כולם תורמים לשמירה על 

בריאות הלב וכלי הדם.  

* ככלל, נוטלי תרופות קבועות שלהן פעולת גומלין עם אשכוליות )כגון סטטינים(, 
צריכים להימנע מצריכת אשכוליות ומיציהן בתזונה.

אדום
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נבחרת הכתומים

צהובים- ובפיגמנטים  בבטא-קרוטן  העשירים  הפירות  נבחרת 
הקרוטנואידים  הקרוטנואידים.  ממשפחת  נוספים  כתומים 
 .A תורמים להפחתת הסיכון לסרטן, וחלקם מהווים מקור לויטמין

משמש • מנגו • אפרסמון • שסק • פסיפלורה

משמש 

התזונה  את  להעשיר  סימן  גם  הוא  הקיץ,  מסימני  אחד  המשמש, 
שלנו בכתום של בטא-קרוטן. המשמש הוא אחד מהפירות העשירים 
ביותר בבטא-קרוטן - לוחם רב זרועות, הפועל במנגנונים שונים נגד 
סרטן. בטא-קרוטן מהווה גם מקור לויטמין A, החיוני לראייה תקינה, 
לגדילה  לשמירה על תפקוד מערכת החיסון, להתפתחות העובר, 
תקינה ולשמירה על בריאות העור.  3 משמשים )כ-100 גר'( יספקו 
12% ממנת ויטמין A היומית המומלצת. המשמש מכיל קרוטנואידים 
בטא-קריפטוקסנטין ולוטאין. הקרוטנואידים תורמים  נוספים, כגון 
גם להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם והם עשויים לסייע בהגנה 
לצרוך משמשים עם  נוספת  סיבה  קרינת השמש.  העור מפני  על 
בוא הקיץ.  המשמש מהווה מקור לשני נוגדי חמצון חשובים ביותר – 
ויטמין C וויטמין E וכן למינרל אשלגן – כולם מסייעים בשמירה על 

בריאות כלי הדם והלב. 

מנגו

מהווה  המענג  המנגו  בטא-קרוטן.  של  כתום  מנגו.  של  כתום 
מקור טוב לבטא-קרוטן, התורם להפחתת הסיכון לסרטן ומהווה 
של  שפע  יש  הנהדר  הטעם  למעטה  מתחת   .A לויטמין  מקור 
העשירים  הפירות  אחד  הוא  המנגו  נוספים.  תזונתיים  רכיבים 
מהמנה  כ-70%  יספק  מנגו  קוביות  ספל   .C בויטמין  ביותר 
יעיל  נוגד חמצון  הוא   C ויטמין  זה.  ויטמין  היומית המומלצת של 
דם  וכלי  לב  מחלות  כמו  למחלות  הסיכון  בהפחתת  המסייע 
וסרטן. המנגו הוא גם אחד הפירות העשירים בפולאט )המכונה 
למניעת  תורם  הפולאט   .B מקבוצה  ויטמין   - פולית"(  "חומצה 
רמות  להפחתת  העובר,  של  העצבים  במערכת  מולדים  מומים 
ההומוציסטאין בדם, מה שעשוי לסייע בהפחתת הסיכון למחלות 
לב וכלי דם, להפחתת הסיכון לסרטן, ואף עשוי לסייע בשמירה 
לויטמינים   ,E לויטמין  על תפקוד המוח. המנגו מהווה גם מקור 

 .K והוא מכיל אשלגן וויטמין ,B נוספים מקבוצה

אפרסמון

קרוטנואידים  שפע  של  כתום  הוא  האפרסמון  של  כתום  הכתום 
לבטא-קרוטן, התורם  מסוגים שונים. האפרסמון מהווה מקור טוב 
להפחתת הסיכון לסרטן ומהווה מקור לויטמין A. אפרסמון בינוני יספק 
15% ממנת הויטמין A היומית המומלצת. בנוסף, הוא מכיל כמויות 
בטא-קריפטוקסנטין  שפע   – נוספים  קרוטנואידים  של  מרשימות 
הסיכון  להפחתת  תורמים  הקרוטנואידים  וזיאקסנטין.  לוטאין  וכן 
לסרטן והם יכולים לסייע גם בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם. 
לשילוב סוגים שונים של קרוטנואידים יש חשיבות בהפחתת הסיכון 

למחלות. 
האפרסמון מהווה מקור לשני נוגדי חמצון יעילים וחשובים ביותר – 
ויטמין C  וויטמין E המסייעים בשמירה על בריאות כלי הדם והלב. 
כן הוא מהווה מקור עשיר ביותר לסיבים תזונתיים. אפרסמון בינוני 

יספק כ-20% ממנת הסיבים התזונתיים היומית המומלצת.

שסק 

מקור  מהווה  והוא  בבטא-קרוטן  עשיר  השסק  של  הצהוב-כתום 
לויטמין A. כן הוא מכיל ויטמינים מקבוצה B, מינרלים כגון אשלגן, 

מגנזיום וברזל וסיבים תזונתיים.

פסיפלורה

מכילה  והיא   C ובויטמין  תזונתיים  בסיבים  עשירה  הפסיפלורה 
A. הפסיפלורה מהווה גם מקור  בטא-קרוטן המהווה מקור לויטמין 

לויטמינים מקבוצה B, ולמינרלים אשלגן, מגנזיום וברזל. 

אפרסק ונקטרינה

של  מתונות  כמויות  מכילים  העסיסיים  והנקטרינה  האפרסק 
בטא-  - הקרוטנואידים  ממשפחת  כתומים  הצהובים  הפיגמנטים 
של  שונים  סוגים  לשילוב  ולוטאין.  בטא-קריפטוקסנטין  קרוטן, 
קרוטנואידים יש חשיבות בהפחתת הסיכון למחלות. הקרוטנואידים 
בהפחתת  גם  לסייע  יכולים  והם  לסרטן  הסיכון  להפחתת  תורמים 

הסיכון למחלות לב וכלי דם.
האפרסק והנקטרינה מהווים מקור לסיבים תזונתיים, לפלבונואידים
וויטמין   C ויטמין  היעילים,  החמצון  נוגדי  לויטמינים  חמצון,  נוגדי 
E, ולאשלגן – כולם מסייעים בשמירה על בריאות כלי הדם והלב. 
הפירות  מרבית  כמו  בקלוריות.  יחסית  דלים  והנקטרינה  האפרסק 
תכולת הנתרן בהם אפסית, מה שהופך אותם למקור אנרגיה כתום, 

מרענן ומומלץ. 

פפאיה

הליקופן  ליקופן.  החמצון  נוגד  האדום  בפיגמנט  עשירה  הפפאיה 
ולהפחתת  הערמונית,  סרטן  כגון  לסרטן,  הסיכון  להפחתת  תורם 
קרוטנואידים  גם  מכילה  הפפאיה  דם.  וכלי  לב  למחלות  הסיכון 
המהווים  ובטא-קריפטוקסנטין  בטא-קרוטן   – נוספים  כתומים 
פפאיה  גר'   100  .C בויטמין  ביותר  עשירה  והיא   A לויטמין  מקור 
C היומית המומלצת. הפפאיה מהווה  יספקו כ-70% ממנת הויטמין 
כולם   – ולאשלגן  למגנזיום  לפולאט,  תזונתיים,  לסיבים  מקור 

תורמים לבריאות הלב. 

כתום

89



הדרים ובריאות הלב
הדם.  וכלי  הלב  בריאות  על  בשמירה  לסייע  יכולה  הדרים  צריכת 
במחקר שהתבסס על מעקב אחר 125,000 גברים ונשים, נמצאה 
משתתפי  בקרב  הלב  בשריר  לאוטם  בסיכון   12% של  הפחתה 
המחקר שצריכת פירות ההדר שלהם הייתה הגבוהה ביותר, לעומת 
הנמוכה ביותר. במחקר נוסף נמצא כי תדירות הצריכה של פירות 
ההדר, נמצאה קשורה לשיעורים נמוכים יותר ב-35% לאירוע אקוטי 
בעורקי הלב. בדומה לכך, דּוָוח על שיעורים נמוכים יותר של שבץ 

מוחי בקרב צרכני פרי הדר.
על  בשמירה  לסייע  היכולים  מרכיבים  שלל  מכילים  ההדר  פירות 
הייחודיים למשפחת  פלבונואידים  ביניהם  והלב,  הדם  כלי  בריאות 
הם  ובאשכוליות  בתפוזים  העיקריים  הפלבונואידים  ההדרים. 
בלימונים  גם  נמצא  הספרטין  בהתאמה.  וָנִרינג,נין  ֶהְסֶּפרטין 
ובקלמנטינות. נמצא כי לפלבונואידים מהדרים יש קשת רחבה של 
ואנטי-דלקתית  אנטי-ויראליות  פעילויות  כמו  ביולוגיות,  פעילויות 

ויכולת למנוע הצמדות טסיות )המשפיעה על קרישיות הדם(.
הם  גם  בהדרים.  הנמצאים  נוספים  חמצון  נוגדי  הם  קרוטנואידים 
פועלים להפחתת עקת חמצון וסמני דלקת. פירות ההדר עשירים 
גם בויטמין C - נוגד חמצון יעיל המגן על מרכיבי התאים, מנזקים 
הנגרמים על-ידי רדיקלים חופשיים מחמצנים. תפקודיו רבי העוצמה, 
הריכוזים  להפחתת  מביאים   ,C ויטמין  של  וחוץ-תאיים  תוך-תאיים 
של מולקולות חמצן פעילות ברקמות, לשיפור בתפקוד האנדותל 
-LDL חמצון  להפחתת  הדם(,  כלי  את  המרפדת  התאים  )רקמת 

C היומית  כולסטרול ועוד. תפוז בינוני יספק כ-70% ממנת הויטמין 
המסיס  לסיב  במיוחד  עשיר  מקור  הם  ההדר  פירות  המומלצת. 
פקטין. פקטין מהדרים יכול להשפיע על תהליכי עיכול ועל תהליכים 
מטאבוליים, כמו ספיגת גלוקוז ורמות כולסטרול בדם.  פירות ההדר 
ותכולת הנתרן בהם אפסית. לכן  אשלגן  מהווים גם מקור למינרל 
פולאט  יכולים לסייע בהפחתת רמות לחץ דם. כן הם מכילים  הם 

וויטמין B6 התורמים גם הם לבריאות הלב.   

נבחרת הפירות ממשפחת ההדרים

משפחת ההדרים - מעיין צהוב-כתום של נעורים!
הצהוב-כתום של ההדרים מקורו בפיגמנטים ממשפחת 
הקרוטנואידים. אלה פועלים יחד עם פלבונואידים ייחודיים 
לחיזוק   C ויטמין  של  עושר  ועם  ההדרים,  למשפחת 
למחלות. הסיכון  ולהפחתת  הגוף  של  ההגנה  מערכות 
תפוז • קלמנטינה • אשכולית • פומלית • פומלה • לימון

הדרים ומניעת סרטן

להפחתת  תכופה  הדרים  צריכת  בין  קשר  על  מצביעים  מחקרים 
בהדרים,  בשפע  הנמצא   C ויטמין  שונים.  מסוגים  לסרטן  הסיכון 
תורם לכך. הוא לוכד רדיקלים חופשיים ומולקולות חמצן פעילות, וכך 
מגן מפני חמצון שומנים, ממריץ את מערכת החיסון, ממחזר ויטמינים 
נוגדי חמצון אחרים כמו ויטמין E ועוד. כן נמצא שוויטמין C מונע יצירה 

של חומרים קרצינוגנים ומגן על הדנ"א מהתקפה יוצרת מוטציות. 
גם לפלבונואידים מהדרים השפעות נוגדות חמצון, והם עשויים לעכב 
אנזימים מופעלי-קרצינוגנים. חלק מההדרים מכילים לימונואידים - 
היכולים להניע תאים שאינם תקינים להרוס את  ייחודיים  מרכיבים 
עצמם. מרבית ההדרים מכילים כמויות מתונות של קרוטנואידים וכן 

סיבים תזונתיים – כולם תורמים להפחתת הסיכון לסרטן.  

תפוז – עשיר בהספרטין ומכיל נרינג,נין. עשיר בויטמין C, פולאט )המכונה 
 B חומצה פולית”( וסיבים תזונתיים. מהווה מקור לויטמינים מקבוצה“
המומלצת. היומית   C ויטמין  ממנת   70% יספק  בינוני  תפוז  ולאשלגן. 

מקור  ומהווה   C בויטמין  עשירה  בהספרטין.  עשירה   – קלמנטינה 
ולאשלגן.           תזונתיים  לסיבים  פולאט,  כולל   B מקבוצה  לויטמינים 

2 קלמנטינות יספקו כ-80% ממנת ויטמין C היומית המומלצת.

ומהווה   C בויטמין  עשירה  בנרינג,נין.  במיוחד  עשירה   – אשכולית 
C מקור לסיבים תזונתיים. חצי אשכולית תספק כ-50% ממנת ויטמין

היומית המומלצת*.

 C בויטמין  עשירה  הספרטין.  ומכילה  בנרינג,נין  עשירה   – פומלה 
יספק  ולאשלגן. ספל פלחי פומלה  ומהווה מקור לסיבים תזונתיים 

יותר מ-100% ממנת ויטמין C היומית המומלצת.

 C בויטמין  עשיר  נוספים.  ובפלבונואידים  בהספרטין  עשיר   – לימון 
ובסיבים תזונתיים ומהווה מקור לויטמין B6 ולברזל. חצי לימון יספק 

כ-25% ממנת ויטמין C היומית המומלצת. 

* ככלל, נוטלי תרופות קבועות שלהן פעולת גומלין עם אשכוליות )כגון סטטינים(, 
צריכים להימנע מצריכת אשכוליות ומיציהן בתזונה )מתייחס לאשכוליות לסוגיהן, 

כולל פומלית – שילוב של פומלה ואשכולית(.

נבראו  כאילו  והתמרים  בשיאה,  והטבעית  הבריאה  התזונה  מגמת 
התמרים  השפע.  בעידן  ובמתיקות  באנרגיה  הצורך  על  לענות 
טבעיים ובעלי תכולת נתרן אפסית מחד, ומאידך הם עשירים מאד 

בסיבים תזונתיים, במינרלים ובנוגדי חמצון.
כי המג,הול הישראלי, מלך התמרים, מכיל כמות  ממחקרים עולה 
הסיבים  גר,.  ל-100  תזונתיים  סיבים  גר,   8 של  ביותר  מרשימה 
התזונתיים שבתמר תורמים לתחושת שובע ולשמירה על תפקוד 
תהליכים  למניעת  גם  תורמים  הם  ובריאותה.  העיכול  מערכת 

סרטניים במעי.
התמרים מהווים מקור למינרלים כגון אשלגן, מגנזיום, ברזל, סידן 
ואבץ ולויטמינים מקבוצה B. רבים מן המינרלים הללו חיוניים לחוזק 

העצם ולמניעת יתר-לחץ-דם.
תכולת  בנתרן,  העשירים  המעובדים  המזונות  ממרבית  ֿלהבדיל 
הנתרן בתמרים אפסית, ותכולת האשלגן גבוהה. לכן היחס בין נתרן 
לאשלגן גבוה מאד. מחקר גדול שפורסם לאחרונה הראה, כי ככל 
התמותה  שעור  כך  יותר,  גבוה  היה  בתזונה  נתרן-אשלגן  שהיחס 
כ-50%!  ב-עד  נמוך  היה  נוספות  וממחלות  וכלי-דם  לב  ממחלות 
בראשותו  מחקרים  )פוליפנולים(.  חמצון  בנוגדי  עשירים  התמרים 
ומרכז  הטכניון  של  לרפואה  מהפקולטה  אבירם  מיכאל  פרופ,  של 
רפואי רמב,,ם, חושפים כיצד יכולים הפוליפנולים שבתמרים לסייע 
-LDL-ה חמצון  הפחתת  על-ידי  הן  העורקים,  טרשת  במניעת 

כולסטרול והן על-ידי סילוק עודפי כולסטרול מדופן העורק.
אך  בפחמימות,  עשירים  אמנם  שהתמרים  לציין  מעניין  בנוסף, 
מחקרים חדשים שבדקו את האינדקס הגליקמי שלהם )קצב עליית 
רמות הסוכר בדם(, מנפצים את פרדיגמת האינדקס הגליקמי הגבוה 
של התמר, ומצביעים על ערכי אינדקס גליקמי נמוכים משמעותית 
על  מתייבשים  התמרים  ועוד,  זאת  קודמים.  במחקרים  משנמצאו 
העץ כחלק מתהליך ההבשלה הטבעי שלהם, ללא צורך בתהליכי 

ייבוש מתועשים ובשימוש בחומרים משמרים.
קופסת תמרים בבית, במשרד, או אכילת תמרים בסמוך לפעילות 
גופנית, יכולות לסייע באספקת אנרגיה, בדיוק בזמן בו היא דרושה. 
שומן  ודל  בריא  טבעי,  כמענה  גם  במיוחד  מתאימים  התמרים 

לתשוקה למתוק.

צבר 

הצבר הוא אחד הפירות העשירים במגנזיום. המגנזיום הוא מינרל 
וכלי-דם  לב  ומחלות  יתר-לחץ-דם  למניעת  העצם,  לחוזק  התורם 
וצריכתו נמצאה קשורה גם בסיכון מופחת לסוכרת. צבר אחד יספק 

כ-25% ממנת המגנזיום היומית המומלצת.
הצבר מהווה מקור עשיר ביותר לסיבים תזונתיים, כגון פקטין – סיב 
רמות  ולוויסות  הכולסטרול  רמות  להפחתת  התורם  מסיס  תזונתי 
גם פלבונואידים  הוא מכיל   .C בויטמין  הגלוקוז בדם. הצבר עשיר 
תהליכי  למניעת  התורמים  הבטאלאינים,  ממשפחת  ופיגמנטים 
ולויטמינים  ואשלגן  סידן  למינרלים  מקור  מהווה  הוא  כן  חמצון. 

  .B מקבוצה

חבוש

החבוש מהווה מקור עשיר לויטמין C. 100 גר' חבוש יספקו כ-20% 
ממנת הויטמין C  היומית המומלצת. החבוש מהווה גם מקור לסיבים 

תזונתיים, למינרלים אשלגן וברזל ולפלבונואדים נוגדי חמצון.  

אננס

יספקו  גר׳ אננס   100  .C לויטמין  ביותר  האננס מהווה מקור עשיר 
כ-60% ממנת הויטמין C היומית המומלצת. האננס מהווה גם מקור 
תערובת  מכיל  האננס   .B מקבוצה  ולויטמינים  תזונתיים  לסיבים 
אנזימים המכונה ברומלין, שיש המייחסים לה סגולות נוגדות דלקת. 

קרמבולה

C. קרמבולה אחת תספק  לויטמין  הקרמבולה מהווה מקור עשיר 
כ-40% ממנת הויטמין C היומית המומלצת. הקרמבולה עשירה גם 

בסיבים תזונתיים והיא דלה יחסית בקלוריות.

תמר
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תפוח ירוק

יתרונות  שפע  בתוכו  אוצר  ומפתה  ריחני  עסיסי,  ירוק,  תפוח 
ביניהם  תזונתיים,  לסיבים  עשיר  מקור  מהווה  התפוח  בריאותיים. 
סיבים  גר'  כ-3.5  יספק  בינוני  הסיב התזונתי המסיס פקטין. תפוח 
יותר מ-10% ממנת הסיבים היומית המומלצת.  תזונתיים, המהווים 
הכולסטרול  רמות  להפחתת  תורמים  בתפוח  התזונתיים  הסיבים 
מסייעים  שובע,  תחושת  מקנים  הם  בדם.  הגלוקוז  רמות  ולוויסות 
למניעת תהליכים סרטניים במעי ותורמים לתפקוד תקין של מערכת 
לא  בו אפסית.  הנתרן  ותכולת   C ויטמין  גם  העיכול. התפוח מכיל 
פלא אפוא שצריכת תפוחים תכופה יותר, נמצאה קשורה בהפחתת 

הסיכון למחלות לב וכלי דם. 
 – לקוורצטין  חשוב  מקור  מהווים  קליפתם  על  תפוחים  ועוד,  זאת 
נוגד חמצון ודלקת רב-עוצמה, הנמצא גם בבצל. הקוורצטין קוטל 
נגיפים ונלחם בדלקות. נמצא קשר בין צריכת תפוחים לבין בריאות 

הריאות והפחתת הסיכון לאסטמה. 
ללקות  הסיכון  את  להפחית  עשויים  תפוחים  מחקרים  כמה  לפי 
בסרטן. קוורצטין הוא אחד הגורמים להשפעות נוגדות סרטן אלה. 
מדענים מצאו שיש לו מאגר מרשים של אסטרטגיות ללחימה בסרטן. 
הוא יכול, לדוגמה, לעכב התבטאות אנזים המסייע במטבוליזם של 
רעלנים, מה שמביא לנזק מופחת לדנ"א, למנוע את גדילתם של 
עצמם  את  להרוס  לא-נורמליים  לתאים  ולגרום  ממאירים,  תאים 

באמצעות ָאּפֹוְּפטֹוזיס )מוות תאי מתוכנת(. 
היא התורמת  אופן תזמורת הרכיבים המגנים בתפוח השלם  בכל 

להפחתת הסיכון למחלות. 

אגס

אגס  בסיבים תזונתיים.  ביותר  הפירות העשירים  הוא אחד  האגס 
יותר מ-15% ממנת  בינוני יספק כ-5 גר' סיבים תזונתיים, המהווים 
הסיבים היומית המומלצת. הסיבים התזונתיים הם מרכיבים צמחיים 
שאינם מתעכלים על-ידי אנזימי מערכת העיכול של האדם. סוגים 
שונים של סיבים תזונתיים, תורמים במנגנונים שונים, לתפקוד תקין 
ולמניעת עצירות, למניעת תהליכים סרטניים  של מערכת העיכול 
במעי, לתחושת שובע, להפחתת רמות הכולסטרול בדם ועוד. כך 
הם מסייעים בהפחתת הסיכון למגוון מחלות, כגון מחלות לב וכלי-

דם, סרטן המעי הגס, השמנת יתר ועוד. האגס מכיל גם ויטמין C וכן 
סוגים שונים של פוליפנולים נוגדי חמצון ונוגדי דלקת.  

קיווי

הירוק של הקיווי הוא הירוק של הפיגמנט הירוק כלורופיל. הקיווי מכיל גם 
פוליפנולים וכן כמויות קטנות של קרוטנואידים, כגון לוטאין וזיאקסנטין. 
יספק  בינוני  קיווי   .C בויטמין  ביותר  העשירים  הפירות  אחד  הוא  הקיווי 
כ-80% ממנת הויטמין C היומית המומלצת ליום. ויטמין C הוא נוגד חמצון 
יעיל, המגן על מרכיבי התאים מנזקים הנגרמים על-ידי רדיקלים חופשיים 
וסרטן.  דם  וכלי  לב  למחלות  הסיכון  בהפחתת  מסייע  הוא  כך  מחמצנים. 
סיבים  שפע  מכיל  הוא  תזונתיים.  ברכיבים  ביותר  עשיר  הקיווי  בכלל, 
תזונתיים, ויטמין K, ויטמין E, וכן פולאט, אשלגן ומגנזיום. ההרכב 
הזה תורם לכך שהקיווי יכול לסייע להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם 

ולשמירה על חוזק העצם. 

ירוק
ענבים

הענבים מהווים מקור לפוליפנולים - נוגדי חמצון התורמים להאטת 
לסייע  יכולים  הענבים  מחלות.  והתפתחות  הזדקנות  תהליכי 
הרגישות  הפחתת  על-ידי  דם  וכלי  לב  למחלות  הסיכון  בהפחתת 
של LDL-כולסטרול, )"הכולסטרול הרע"( לחמצון. LDL–כולסטרול 
העורקים.  טרשת  התפתחות  תהליך  להאצת  תורם  מחומצן 
פוליפנולים מענבים תורמים לשמירה על בריאות כלי הדם והלב גם 
על-ידי שיפור בתפקוד האנדותל )רקמת התאים המרפדת את כלי 
הדם(, הפחתת רמות לחץ הדם, עיכוב הצמדות הטסיות )המשפיע 

על קרישיות הדם( והפחתת דלקות.  
ֶרְסֶווָרְטרֹול הוא פוליפנול שנמצא בעיקר בקליפת הענב, והוא עשוי 
בדרכים  להתערב  יכול  רסוורטרול  סרטן.  מפני  בהגנה  גם  לסייע 
שונות כדי למנוע התפתחות של גידול סרטני. לדוגמה, הוא מעודד 
אנזימים מנטרלי רעלים וכך מסייע בניטרול קרצינוגנים עוד בטרם 
דלקות  ומונע  חופשיים  רדיקלים  מנטרל  למוטציות,  לגרום  יספיקו 
סרטניים,  לתאים  עצמם  להפוך  נורמליים  לא  מתאים  מונע  וכך   -

מעודד ָאּפֹוְּפטֹוזיס )מוות תאי מתוכנת( ועוד. 
 ,B מקבוצה  ולויטמינים   K לויטמין  הענבים הירוקים מהווים מקור 
כולל ויטמין B6 התורם אף הוא להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי 

דם. כן הם מכילים אשלגן, ברזל, ויטמין C וסיבים תזונתיים. 

תאנה

תאנים   2 תזונתיים.  סיבים  בשפע  מלווה  התאנה  של  המתיקות 
היומית המומלצת. התאנה  הסיבים התזונתיים  20% ממנת  יספקו 
מהווה מקור לויטמינים מקבוצה B, לויטמין K ולמינרלים אשלגן, 

מגנזיום וברזל. כן היא מהווה מקור לפוליפנולים. 

גויאבה 

הירוק של הגויאבה מלווה בעושר של ויטמין C. הגויאבה היא הפרי העשיר 
היומית  המנה  מלוא  את  לספק  כדי  גויאבה  בחצי  די   .C בויטמין  ביותר 
המומלצת של ויטמין זה. ויטמין C הוא נוגד חמצון יעיל המגן על מרכיבי 
ודנ"א, מנזקים הנגרמים על-ידי רדיקלים  כגון חלבונים, שומנים  התאים, 
חופשיים מחמצנים. כך הוא מסייע בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם 
וסרטן. ואם לא די בכך, הגויאבה היא אחד הפירות העשירים ביותר בסיבים 
העיכול.  מערכת  בריאות  על  בשמירה  חשיבות  לה  יש  לכן  תזונתיים, 
גויאבה בינונית תספק יותר מ-5 גר' סיבים תזונתיים, המהווים כ-20% ממנת 
הסיבים התזונתיים היומית המומלצת. תכולת האשלגן בגויאבה גם היא 
גבוהה מאד והיא תורמת למניעת יתר-לחץ-דם ולחוזק העצם. הגויאבה 
 E לויטמין  פולאט(,  )ביניהם   B מקבוצה  לויטמינים  מקור  מהווה 

ולמינרל מגנזיום – כולם תורמים להפחתת הסיכון למחלות לב. 

אבוקדו

יעיל  נשק  הוא  האבוקדו  בריאות.  מלא  ומלא  נימוח,  ירוק,   – אבוקדו 
למלחמה בשומני הדם ובטרשת העורקים. האבוקדו עשיר בחומצות 
שומן חד-בלתי-רוויות התורמות להפחתת רמות ה-LDL-כולסטרול 
בדם. כן הוא מהווה מקור לפיטוסטרולים – רכיבים צמחיים המתחרים 
הוא  בתחרות...האבוקדו  ומנצחים  במעי  ספיגתו  על  הכולסטרול  עם 
אחד המזונות העשירים ביותר במינרל אשלגן, החשוב למניעת יתר-

מ"ג   485 יספקו  אבוקדו  גר'   100 העצם.  לחוזק  גם  ותורם  לחץ-דם 
תכולת  המומלצת.  היומית  האשלגן  ממנת  כ-10%  המהווים  אשלגן, 
הנתרן באבוקדו נמוכה, מה שמעצים עוד יותר את תרומתו למניעת 

יתר-לחץ-דם.
זאת ועוד, האבוקדו מכיל סוללה ארוכה של רכיבים תזונתיים נוספים 
 ,C ויטמין  וכלי הדם:  כוחו בשמירה על בריאות הלב  המעצימים את 
במיוחד  עשיר  האבוקדו  ומגנזיום.  פולאט   ,B6 ויטמין   ,E ויטמין 
בסיבים תזונתיים. ב-100 גר' אבוקדו כ-7 גר' סיבים תזונתיים, המהווים 
כ-25% ממנת הסיבים התזונתיים היומית המומלצת. האבוקדו מהווה 
וזיאקסנטין, שיכולים  לוטאין  נוגדי החמצון  כגון  מקור לקרוטנואידים 
ותורמים להאטת הזדקנות  לסייע אף הם בשמירה על בריאות הלב 
העין ולשמירה על ראייה תקינה. מרכיביו השונים של האבוקדו יכולים 
לסייע גם בהפחתת הסיכון לסרטן. שפע בריאות בירוק - פשוט למרוח 

על הלחם או לחתוך לסלט!
*מבחינה תזונתית האבוקדו שייך לקבוצת המזונות העשירים בשומנים.
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בננה

סיבים  אשלגן,  בשפע  עשיר  הבננה  של  והנימוח  המתקתק  הלבן 
מהמזונות  הן  בננות  מחלות.  למניעת  כח  והמון  פרה-ביוטיים 
העשירים ביותר באשלגן - מינרל החיוני לשמירה על לחץ דם בריא 
כ-400  מכילה  בננה אחת  דם.  וכלי  לב  למחלות  הסיכון  ולהפחתת 
מ,,ג אשלגן - פי 2 ויותר ממקורות אנרגיה נפוצים אחרים כמו לחם, 
יחד עם תכולה אפסית  ועוד. השילוב של שפע אשלגן  בוקר  דגני 
של נתרן בבננה, הופך אותה למקור אנרגיה מאוזן ומומלץ ביותר הן 
לילדים והן למבוגרים. זאת כיוון שמקורות אנרגיה רבים בתפריט כגון 
קרקרים, לחם ואפילו דגני בוקר, מכילים מאות מיליגרמים של נתרן 
ל-100 גר,. הפחתת צריכת הנתרן והגברת צריכת האשלגן חשובות 
העצם.  חוזק  על  בשמירה  גם  מסייעות  והן  יתר-לחץ-דם  למניעת 
יתר- למגנזיום, התורם אף הוא למניעת  הבננות מהוות גם מקור 

לחץ-דם ולבריאות העצם.  
הבננות מקנות תחושת שובע והן עשירות בסיבים תזונתיים. בננה 
אחת תספק כ-10% ממנת הסיבים התזונתיים היומית המומלצת. 
הבננות מכילות סיבים תזונתיים פרה-ביוטיים התורמים לעיכול תקין 
מזון  מספקים  הפרה-ביוטיים  הסיבים  העיכול.  מערכת  ולבריאות 
גורמי המחלות.  ואלה מרסנים את החיידקים  לחיידקים המועילים, 
לעירור  במעי,  מזיהום  כתוצאה  שלשולים  למניעת  תורם  הדבר 
פרה- סיבים  ועוד.  הגס  המעי  סרטן  מפני  להגנה  החיסון,  מערכת 

להפחתת  מהמעי,  מינרלים  ספיגת  להגברת  גם  תורמים  ביוטיים 
ספיגת כולסטרול ועוד. 

לויטמינים  וכן   C לויטמין  מקור  גם  מהווה  שהבננה  לציין  מעניין 
מקבוצה B, ביניהם ויטמין B6 ופולאט – כולם תורמים לשמירה על 

בריאות כלי הדם והלב. 

ליצ׳י

הליצ,י נמנה עם הפירות העשירים בויטמין C. שלש יחידות ליצ,י )כ-
30 גר'( תספקנה 25% ממנת הויטמין C היומית המומלצת. הליצ,י 
מהווה גם מקור לסיבים תזונתיים, לויטמינים מקבוצה B, לאשלגן 

ולפלבונואידים נוגדי חמצון. 

אנונה

גר'   100  .C ובויטמין  תזונתיים  בסיבים  במיוחד  עשירה  האנונה 
ויותר  היומית המומלצת  הסיבים התזונתיים  יספקו 15% ממנת  אנונה 
מקור  גם  מהווה  האנונה  המומלצת.  היומית   C הויטמין  ממנת  מ-40% 
ל-5 ויטמינים מקבוצה B ובפרט לויטמין B6 התורם להפחתת הסיכון 
ברזל  אשלגן,  למינרלים  מקור  מהווה  היא  כן  דם.  וכלי  לב  למחלות 

ומגנזיום. 

 

פג׳ויה

תזונתיים.  בסיבים  ביותר  העשירים  הפירות  אחד  היא  הפג'ויה 
העיכול,  מערכת  של  תקין  לתפקוד  תורמים  התזונתיים  הסיבים 
הפג'ויה  ועוד.  שובע  לתחושת  במעי,  סרטניים  תהליכים  למניעת 
ממנת  מ-15%  יותר  תספק  אחת  פג,ויה   .C בויטמין  גם  עשירה 
 ,B6 לויטמין  מקור  מהווה  הפג,ויה  המומלצת.  היומית   C הויטמין 
פולאט ואשלגן -  התורמים לבריאות הלב. כמה מחקרים מצביעים 
על השפעות נוגדות חמצון ואנטי-בקטריאליות של מרכיבי הפג,ויה. 

ענבים סגולים

הסגולים  בפיגמנטים  עשירים  הסגולים  הענבים  בסגול.  הגנה  כח 
ליכולתם  נוספים, התורמים  נוגדי חמצון  ובפוליפנולים  אנתוציאנינים 
הזדקנות  להאטת תהליכי  לתרום  וכך  להפחתת תהליכי חמצון,  לפעול 
הסיכון  להפחתת  לסייע  יכולים  הסגולים  הענבים  מחלות.  והתפתחות 
LDL-כולסטרול  של  הרגישות  הפחתת  על-ידי  דם  וכלי  לב  למחלות 
להאצת  תורם  מחומצן  LDL–כולסטרול  לחמצון.  הרע"(  )"הכולסטרול 
תורמים  מענבים  פוליפנולים  העורקים.  טרשת  התפתחות  תהליך 
לשמירה על בריאות כלי הדם והלב גם על-ידי שיפור בתפקוד האנדותל 
)רקמת התאים המרפדת את כלי הדם(, הפחתת רמות לחץ הדם, עיכוב 

הצמדות הטסיות )המשפיע על קרישיות הדם( והפחתת דלקות. 
עשוי  והוא  הענב,  בקליפת  בעיקר  שנמצא  פוליפנול  הוא  ֶרְסֶווָרְטרֹול 
שונות  בדרכים  להתערב  יכול  רסוורטרול  סרטן.  מפני  בהגנה  גם  לסייע 
אנזימים  מעודד  הוא  לדוגמה,  סרטני:  גידול  של  התפתחות  למנוע  כדי 
מנטרלי רעלים וכך מסייע בניטרול קרצינוגנים עוד בטרם יספיקו לגרום 
וכך מונע מתאים   - ומונע דלקות  למוטציות, מנטרל רדיקלים חופשיים 
תאי  )מוות  ָאּפֹוְּפטֹוזיס  מעודד  סרטניים,  לתאים  להפוך  נורמליים  לא 
תהליכי  בהאטת  גם  לסייע  יכולים  מענבים  פוליפנולים  ועוד.  מתוכנת( 

הזדקנות המוח.
 ,B מקבוצה  ולויטמינים   K לויטמין  מקור  מהווים  הסגולים  הענבים 
כולל ויטמין B6 התורם אף הוא להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם. 

כן הם מכילים אשלגן, ברזל, ויטמין C וסיבים תזונתיים. 

שזיף סגול

 – האדומים-סגולים  החמצון  נוגדי  של  הסגול  הוא  השזיף  של  הסגול 
ותהליכי  חמצון  שתהליכי  כך  על  מצביעים  מחקרים  אנתוציאנינים. 
דלקת מוגברים הם גורמים משמעותיים בהזדקנות התקינה של המוח 
אלצהיימר  כמו  העצבים  מערכת  של  תלויות-גיל  ניווניות  ובמחלות 
האפשרות  את  העלו  אדם  ובבני  חיים  בבעלי  מחקרים  ופרקינסון. 
תלויי- יכולת להפחית תהליכים  יש  ומירקות  שלפיטוכימיקלים מפירות 
גיל אחדים. אנתוציאנינים סגולים, הנמצאים בשזיף הסגול יכולים לסייע 
בהאטת תהליכי הזדקנות כגון הזדקנות המוח. השזיף הסגול מכיל גם 
נוגדת חמצון גבוהה. כן הוא מהווה  יכולת  ויש לו  נוספים  פלבונואידים 

  .K לסיבים תזונתיים ולויטמין ,C מקור טוב לויטמין

תאנה סגולה

המתיקות של התאנה הסגולה מלווה בפוליפנולים, כגון אתוציאנינים 
סגולים ובשפע סיבים תזונתיים. 2 תאנים יספקו 20% ממנת הסיבים 
לויטמינים  מקור  גם  מהווה  התאנה  המומלצת.  היומית  התזונתיים 

מקבוצה B, ויטמין K, ולמינרלים אשלגן, מגנזיום וברזל. 

אוכמניות

חלק  לפחות  חופשיים.  רדיקלים  לחיסול  רב  כוח  יש  הסגולים  היער  לפירות 
מכילים.  שהם  אנתוציאנינים  פיגמנטים  של  הגדושות  במנות  נעוץ  מכוחם 
האוכמניות הן אחד המזונות העשירים ביותר בנוגדי חמצון. הן מכילות ריכוז גבוה 
תהליכי  להאטת  תורמים  האנתוציאנינים  שונים.  מסוגים  אנתוציאנינים  של 
הזדקנות ומחלות והם עשויים לסייע בהאטת הזדקנות המוח. האוכמניות עשירות 
במניעת  לסייע  היכולים  נוספים  ובפוליפנולים  כלורוגנית  בחומצה  גם 
 .K ולויטמין C סרטן. האוכמניות מהוות מקור לסיבים תזונתיים, לויטמין

הן מכילות גם ויטמין B6 וברזל. 

שקד

השקד הטבעי הוא נשק יעיל למלחמה בשומני הדם ובטרשת העורקים. השקד 
-LDL-עשיר בחומצות שומן חד-בלתי-רוויות התורמות להפחתת רמות ה

כולסטרול בדם. הוא מכיל גם חלבונים צמחיים התורמים להפחתת רמות 
הכולסטרול  עם  המתחרים  צמחיים  רכיבים   – ופיטוסטרולים  הכולסטרול 
על ספיגתו במעי. השקד הוא בין המזונות העשירים ביותר בסיבים תזונתיים 
ובויטמין E. הסיבים התזונתיים תורמים לתפקוד תקין של מערכת העיכול, 
נוגד  הוא   E ויטמין  ועוד.  שובע  לתחושת  במעי,  סרטניים  למניעת תהליכים 
ותהליכי הזדקנות, לתפקוד תקין של  יעיל התורם למניעת מחלות לב  חמצון 
יספקו כ-35%  גר, שקדים   20 ולבריאות העור.  מערכת החיסון, למניעת סרטן 
 ,B מקבוצה  בויטמינים  ממנת הויטמין E היומית המומלצת. השקד עשיר 
כולל ויטמין B6 ופולאט וכן אשלגן סידן ומגנזיום כולם תורמים לשמירה 

על בריאות כלי הדם והלב ומרביתם אף תורמים לחוזק העצם. 
*מבחינה תזונתית השקד שייך לקבוצת המזונות העשירים בשומנים. 

סגוללבן
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טבלת
ערכים תזונתיים

ערכים תזונתיים נבחרים
לפירות מקבוצת הצבע האדום

)ל-100 גר’(**

ערכים תזונתיים נבחרים
לפירות מקבוצת הצבע הכתום 

)ל-100 גר’(**

שם 
הפרי

פיטו-
כימיקלים 
אופייניים

אנרגיה 
)קק”ל( 

חלבונים 
)גר’(

שומנים 
)גר’(

סה”כ 
פחמימות 

)גר’(

מתוכן 
סיבים 

תזונתיים 
)גר’(

ויטמין 
A )שווי 
רטינול
מק”ג(

ויטמין 
 C

)מ”ג(

ויטמין 
 E

)מ”ג(

ויטמין 
 K

)מק”ג(

ויטמין 
 B1

)מ”ג(

ויטמין 
 B2

)מ”ג(

ויטמין 
 B3

)מ”ג(

ויטמין 
 B6

)מ”ג(

פולאט
)מק”ג(

נתרן 
)מ”ג(

אשלגן 
)מ”ג(

ברזל 
)מ”ג(

מגנזיום 
)מ”ג(

אנתוציאנינים באדום

תפוח 
אדום

520.30.213.8
2.45

1 8%6%

831.71.218.7רימון***
4100.6160.070.050.0838

3
2360.3

14%12%4%16%6%4%5%10%5%4%/*2%

דובדבן
מתוק

631.10.216
2.17

0
2220.4

7%8%5%5%/*2%

521.20.711.9פטל***
6.5260.980.0621

1
0.722

23%32%6%7%4%5%9%/*4%6%

***הרימון והפטל מכילים גם 0.4 מ”ג אבץ ל-100 גר’, המהווים 4% ממנת האבץ היומית המומלצת. 

**% = % מהמנה היומית המומלצת הממוצעת למבוגר *הערך המסומן בכוכבית מתייחס ל-% מהמנה היומית המומלצת לנשים בגיל הפריון
הערכים התזונתיים מתייחסים לפירות טריים ומבוססים על נתוני ה-USDA )משרד החקלאות האמריקני(.

רכיב תזונה שלגביו לא מצוינת תכולה, נמצא בפרי בכמויות הקטנות מ-4% מהמנה היומית המומלצת הממוצעת למבוגר. 

הערכות משקל לפירות נבחרים בגודל בינוני )חלקים אכילים בלבד( לפי סדר הא”ב:
אגס 150 גר’, אפרסמון 125 גר’, אפרסק 130 גר’, אשכולית )מחצית( 120 גר’, בננה 110 גר’, גויאבה 90 גר’, דובדבנים )10 יח’( 70 גר’, חבוש 90 גר’, ליצ’י 10 
גר’, לימון 80 גר’, משמש 33 גר’, ענבים )10 יח’( 50 גר’, פג’ויה 40 גר’, פסיפלורה 20 גר’, קיווי 70 גר’, קלמנטינה 90 גר’, שזיף 60 גר’, שסק 14 גר’, תאנה 50 

גר’, תמר יבש )2 יח’( 32 גר’, תפוז 140 גר’, תפוח 140 גר’.

ום
אד

 ב
ים

נינ
יא

וצ
ת

אנ

ליקופן

אשכולית 
אדומה

420.80.110.7
1.658310.040.05

0 6%7%38%4%4%

גויאבה 
ורודה

682.61.014.3
5.4312280.70.071.1%0.149

2
41722

19%4%227%5%6%7%8%12%9%6%

פן
קו

לי

פלבונואידים האופייניים למשפחת ההדרים

4910.311.9תפוז*
2.5490.090.0639

0
179

9%59%8%4%10%4%

470.90.212קלמנטינה
1.7490.090.60.0824

1
177

6%59%8%4%5%6%4%

330.70.18.4אשכולית

1.133

0 4
4%

40%

380.809.6פומלה
161

1
216

4%74%5%

291.10.39.3לימון
2.8530.08

2

0.6

10%64%6%8%/*3%

ים
דר

הה
ת 

פח
ש

מ
 ל

ים
יני

פי
או

 ה
ים

יד
וא

בונ
פל

שם 
הפרי

פיטו-
כימיקלים 
אופייניים

אנרגיה 
)קק”ל( 

חלבונים 
)גר’(

שומנים 
)גר’(

סה”כ 
פחמימות 

)גר’(

מתוכן 
סיבים 

תזונתיים 
)גר’(

ויטמין 
A )שווי 
רטינול
מק”ג(

ויטמין 
 C

)מ”ג(

ויטמין 
 E

)מ”ג(

ויטמין 
 K

)מק”ג(

ויטמין 
 B1

)מ”ג(

ויטמין 
 B2

)מ”ג(

ויטמין 
 B3

)מ”ג(

ויטמין 
 B6

)מ”ג(

פולאט
)מק”ג(

נתרן 
)מ”ג(

אשלגן 
)מ”ג(

ברזל 
)מ”ג(

מגנזיום 
)מ”ג(

                                                                                                                      נבחרת הכתומים

481.40.411משמש
296100.90.6

1
2590.4

7%12%12%6%4%6%5%/*2%

600.80.415מנגו
1.654360.940.70.143

1
168

6%7%44%6%4%5%8%11%4%

700.60.218.6אפרסמון
3.6817.50.70.1

1
13%10%9%5%

470.40.212.1שסק
1.7760.114

1
2660.313

6%10%7%4%6%4%/*2%4%

972.20.723.4פסיפלורה
10.464300.11.50.114

28

3481.629

36%8%36%11%10%7%4%7%20%/*9%8%

                                                                          קרוטנואידים כדוגמת בטא-קרוטן

390.90.39.5אפרסק
1.570.70.8

0
190

5%8%5%5%4%

441.10.310.6נקטרינה
1.750.81.102010.3

6%7%5%8%4%4% /*2%

                                                                                              ליקופן  

430.50.310.8פפאיה
1.7476137

8
21

6%6%74%9%6%

טן
רו

-ק
טא

 ב
ת

מ
וג

כד
ם 

די
אי

טנו
רו

ק

** ראה הערות בתחתית טבלת הצבע האדום
*התפוז מכיל גם 40 מ”ג סידן ל-100 גר’, המהווים 4% ממנת הסידן היומית המומלצת. 
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ערכים תזונתיים נבחרים
לפירות מקבוצת הצבע הלבן

)ל-100 גר’(**

ערכים תזונתיים נבחרים
לפירות מקבוצת הצבע הסגול

)ל-100 גר’(**

ערכים תזונתיים נבחרים
לפירות מקבוצת הצבע הירוק 

)ל-100 גר’(**

ים
שונ

ם 
לי

יק
מ

כי
טו

פי

שם 
הפרי

פיטו-
כימיקלים 
אופייניים

אנרגיה 
)קק”ל( 

חלבונים 
)גר’(

שומנים 
)גר’(

סה”כ 
פחמימות 

)גר’(

מתוכן 
סיבים 

תזונתיים 
)גר’(

ויטמין 
A )שווי 
רטינול
מק”ג(

ויטמין 
 C

)מ”ג(

ויטמין 
 E

)מ”ג(

ויטמין 
 K

)מק”ג(

ויטמין 
 B1

)מ”ג(

ויטמין 
 B2

)מ”ג(

ויטמין 
 B3

)מ”ג(

ויטמין 
 B6

)מ”ג(

פולאט
)מק”ג(

נתרן 
)מ”ג(

אשלגן 
)מ”ג(

ברזל 
)מ”ג(

מגנזיום 
)מ”ג(

פיטוכימיקלים שונים כגון פלבונואידים

תפוח 
ירוק

520.30.213.8
2.45

1 8%6%

570.40.115.2אגס
3.14

1 11%5%

ענבים 
ירוקים

690.70.218
0.93150.070.070.09

2
1910.4

3%4%14%6%6%6%4%5%/*2%

611.10.514.7קיוי
3931.5400.0625

3
3120.317

10%112%10%38%4%6%7%4%/*2%5%

740.80.319תאנה
2.950.060.050.1

1
2320.417

10%5%5%4%8%5%5%/*2%5%

682.61.014.3גויאבה
5.4312280.70.071.10.149

2
41722

19%4%277%5%6%7%8%12%9%6%

160214.78.5אבוקדו*
6.7102210.070.11.70.381

7
4850.629

24%12%14%20%6%11%12%18%20%10%7%/*3%8%

ים
יד

וא
בונ

פל
ון 

כג
ם 

וני
ש

ם 
לי

יק
מ

כי
טו

פי

שם 
הפרי

פיטו-
כימיקלים 
אופייניים

אנרגיה 
)קק”ל( 

חלבונים 
)גר’(

שומנים 
)גר’(

סה”כ 
פחמימות 

)גר’(

מתוכן 
סיבים 

תזונתיים 
)גר’(

ויטמין 
A )שווי 
רטינול
מק”ג(

ויטמין 
 C

)מ”ג(

ויטמין 
 E

)מ”ג(

ויטמין 
 K

)מק”ג(

ויטמין 
 B1

)מ”ג(

ויטמין 
 B2

)מ”ג(

ויטמין 
 B3

)מ”ג(

ויטמין 
 B6

)מ”ג(

פולאט
)מק”ג(

נתרן 
)מ”ג(

אשלגן 
)מ”ג(

ברזל 
)מ”ג(

מגנזיום 
)מ”ג(

אנתוציאנינים בסגול

ענבים
סגולים

690.70.218
0.93150.070.070.09

2
1910.4

3%4%14%6%6%6%4%5%/*2%

460.70.311.4שזיף
1.4106

0 5%12%6%

570.70.314.5אוכמניות
2.410190.05

1
0.3

8%12%18%4%4% /*2%

שם 
הפרי

פיטו-
כימיקלים 
אופייניים

אנרגיה 
)קק”ל( 

חלבונים 
)גר’(

שומנים 
)גר’(

סה”כ 
פחמימות 

)גר’(

מתוכן 
סיבים 

תזונתיים 
)גר’(

ויטמין 
A )שווי 
רטינול
מק”ג(

ויטמין 
 C

)מ”ג(

ויטמין 
 E

)מ”ג(

ויטמין 
 K

)מק”ג(

ויטמין 
 B1

)מ”ג(

ויטמין 
 B2

)מ”ג(

ויטמין 
 B3

)מ”ג(

ויטמין 
 B6

)מ”ג(

פולאט
)מק”ג(

נתרן 
)מ”ג(

אשלגן 
)מ”ג(

ברזל 
)מ”ג(

מגנזיום 
)מ”ג(

575214922שקד*
12260.213.40.150

1
7053.7268

43%175%18%85%23%10%13%15%47% /*21%73%

ול
סג

 ב
ים

נינ
יא

וצ
ת

אנ

** ראה הערות בתחתית טבלת הצבע האדום
* מהווה גם מקור ללוטאין. מבחינה תזונתית האבוקדו שייך לקבוצת המזונות העשירים בשומנים.

** ראה הערות בתחתית טבלת הצבע האדום

** ראה הערות בתחתית טבלת הצבע האדום
***תאנה סגולה – ראה ערכים תזונתיים מקורבים – תאנה בקבוצת הצבע הירוק. 

*השקד מכיל גם 264 מ”ג סידן ל-100 גר’, המהווים 25% מהמנה היומית המומלצת ו-3 מ”ג אבץ המהווים 32% מהמנה היומית המומלצת. 
מבחינה תזונתית השקד שייך לקבוצת המזונות העשירים בשומנים.

*** לזן מג’הול. הערכים מבוססים גם על נתוני מו”פ ערבה. התמר היבש מכיל גם 54 מ”ג סידן ו-0.6 מ”ג אבץ ל-100 גר’, המהווים 4% ו-6% ממנות הסידן 
והאבץ המומלצות ליום, בהתאמה. 

****הצבר מכיל גם 56 מ”ג סידן, המהווים 5% ממנת הסידן היומית המומלצת.

שם 
הפרי

פיטו-
כימיקלים 
אופייניים

אנרגיה 
)קק”ל( 

חלבונים 
)גר’(

שומנים 
)גר’(

סה”כ 
פחמימות 

)גר’(

מתוכן 
סיבים 

תזונתיים 
)גר’(

ויטמין 
A )שווי 
רטינול
מק”ג(

ויטמין 
 C

)מ”ג(

ויטמין 
 E

)מ”ג(
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כח הצבע הוא הכח של הטבע, על שלל חומרי 
של  הכח  הוא  הצבע  כח  יצר.  שהוא  ההגנה 
ושל עשרות אלפי הפיטוכימיקלים  הפיגמנטים 
בפירות  בירקות,  שנמצאים  העוצמה,  ברי 
התזונה. בעולם  מהפכה  ומחוללים  ובצמחים, 
הכח האדום למלחמה בסרטן ובמחלות הלב.

הכח הכתום לשמירה על תפקוד תקין של מערכת 
לשמירה  הירוק  הכח  בסרטן.  ולמלחמה  החיסון 
על ראייה תקינה, להאטת הזדקנות העין ולחיזוק 
העצמות. הכח הלבן לשמירה על בריאות כלי הדם והלב 
ולמלחמה בחיידקים ובדלקות. הכח הסגול להאטת
המוח. הזדקנות  וחד  ובמי תהליכי הזדקנות 
חמסה של צבעים לבריאות ולאריכות ימים.

www.plants.org.il
דרך העצמאות 40, יהוד ת.ד. 235 מיקוד 5610102

טלפון: 03-9595666 פקס: 03-9502211   

* חוברת זו איננה משמשת יעוץ רפואי או מרשם רפואי. במקרה הצורך יש להתייעץ עם 
הגורמים המוסמכים.
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