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 מנה של בריאות

מאת: טלי מחלב

מי מאיתנו אינו זקוק לנשנוש מתוק כדי להפיג עייפות או מצב רוח ירוד או 

לממתק בסיומה של ארוחה? הסוכר ממכר, נחשב לקלוריות ריקות ועושק את 

גופנו מחומרי מזון חיוניים. הוא נמצא במאפים, בדגני בוקר, ביוגורטים ואפילו 

במזון לתינוקות ובירקות משומרים. אז כיצד אפשר להפחית את צריכתו?
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זהר צמח וילסון, מורה ויועץ בגישת התזונה 
האינטגרטיבית ומנחה ומרצה בתחום 

הבריאות והתזונה בארץ ובעולם, מסביר על 
הסוכר ועל השלכותיו הבריאותיות ומייעץ 

כיצד להתמודד עם הסוכר בתבונה. 
מה ההבדל בין מוצרים ללא סוכר ובין 

מוצרים ללא תוספות סוכר?
“מוצר ללא תוספות סוכר הוא מוצר שלא 

הוסיפו לו סוכר ממקור חיצוני, ואילו מוצר 
ללא סוכר הוא מוצר שאינו מכיל סוכר כלל 
מכיוון שכל רכיביו אינם מכילים סוכר בפני 

עצמם. ואולם, גם מוצרים ללא סוכר עלולים 
להעלות את רמת הסוכר בגוף בשל רכיבים 

אחרים שיש בהם. למשל בצקים, קרקרים או 
דגני בוקר מסוימים, מעצם היותם פחמימות 

מעובדות, הופכים בגוף לסוכר”.
כיצד מבדילים בין הסוכרים השונים?

“אני מפריד לשניים - סוכר מעובד וסוכר 
שאינו מעובד. סוכר מעובד הוא סוכר שעבר 

תהליך בהפקה שלו, למשל ממתיקים כגון 

גבוה, מחלות לב, תנודות במצבי הרוח, בדיקת סוכר
מיגרנות, מחלות עצבים, דלקות באיברי 
המין, ירידה בזיכרון ובריכוז, דיכאונות, 

אלרגיות, איבוד צפיפות עצם, אנמיה, ופגיעה 
במערכת החיסון”.

באילו מוצרים מסתתר סוכר?
“בעוד שיש היגיון למצוא סוכר בעוגות, 

הסוכר נמצא במוצרי מזון רבים שלאו 
דווקא נחשבים למתוקים, כגון לחם, ירקות, 

קופסאות שימורים כגון תירס ושעועית, 
מעדני חלב, מזון תינוקות, יוגורטים דלי 

שומן או נטולי שומן ורטבים לסלט. לפיכך, 
חשוב להקפיד לקרוא את רשימת הרכיבים. 

אפשר למצוא את רוב המוצרים האלה גם 
בגרסה ללא תוספת סוכר, לעתים רבות על 

אותו מדף בחנות”.
מהי המלצתך לחולי סוכרת לשמירה על 

אורח חיים מאוזן?
“ההנחיות הממסדיות לסוכרתיים מתמקדות 
בהימנעות מסוכר מעובד וממזונות העשירים 

בסוכר באופן טבעי כגון פירות. כתוצאה 
מכך סוכרתיים רבים נמנעים מפירות, נוטים 

לצרוך פחמימות מעובדות ללא תוספת 
סוכר כגון קרקרים, לחמים ודגני בוקר 

ומשתמשים בממתיקים מלאכותיים. יש כאן 
טעות משולשת. הפירות חיוניים לבריאותנו 

ולכן חשוב שסוכרתיים לא יימנעו מהם 
באופן מוחלט. פחמימות מעובדות, גם אם 
לא הוסיפו להן סוכר, הופכות בגוף לסוכר 

מזיק וממתיקים מלאכותיים עלולים לגרום 
לסוכרת ואף להשמנה. אין זה נכון להסתכל 
על כל הסוכרתיים כעל מקשה אחת, והדרך 

ליצירת איזון יכולה להיות שונה אצל אנשים 
שונים. כמה דברים שתורמים לאיזון הם 

שינה ומנוחה, פעילות גופנית, אכילה סדירה 
ונינוחה המותאמת אישית ויצירת רוגע. לחץ 

הוא אחד הגורמים העיקריים לרמת סוכר 
גבוהה. מזונות מעובדים מעלים את הלחץ 

ואילו מזונות טבעיים מסייעים בהפחתתו”. 
כיצד להתנהל עם הסוכר באפייה ובבישול?

“מוטב שהמטבח יהיה מצויד במוצרי מזון 
אמיתי ולא מעובד - ירקות, פירות, דגנים 
מלאים, קטניות ומוצרים לא מעובדים מן 

החי. המתקה היא בונוס וקינוח ולא נועדה 
לאכילה רצופה”.

מה לגבי תחליפי הסוכר השונים?
“אני נוהג להתבדח שאם אתמקד ב’מה במקום 
סוכר’, אהפוך לספק של אדולן במקום הרואין. 

סוכר לבן, סוכר חום, סירופ תירס וסילאן, 
וגם פחמימות מעובדות ההופכות במהירות 

לסוכר בגוף. סוכר שאינו מעובד הוא 
סוכר המצוי באופן טבעי בפירות מתוקים 

ובירקות מתוקים כגון גזר, סלק, בטטה 
ודלעת. עדיף כמובן לקבל את הסוכר 

בצורתו הטבעית והלא מעובדת”.
מה כדאי לבדוק מבחינת ערכי הסוכר 

כשקונים מוצרים בסופר?
“ללא קשר לסוכר, הדבר החשוב ביותר 

כשקונים מוצר ארוז הוא לקרוא את רשימת 
הרכיבים. הבטחות יפות על עטיפת המוצר 

עלולות ליצור רושם שהוא בריא גם כשהוא 
אינו כזה. רשימת הרכיבים מופיעה בסדר 

יורד מבחינת הכמות של הרכיבים השונים 
במוצר. עדיף להימנע ממוצרים שסוכר 

מופיע בהם במקום הראשון או השני 
ולעתים גם השלישי. יש יצרני מזון שמטעים 

את הצרכנים, ובמקום לשים במוצר סוכר 
מסוג אחד שיופיע במקום הראשון, הם 

מכניסים סוגים שונים של סוכר כגון סוכר 
קנים, סירופ תירס ופרוקטוזה, וכך הם 

אינם מופיעים במקום הראשון. כל השמות 
השונים הם בסופו של דבר סוכר מעובד. 

כדאי גם לשים לב לכותרות כגון ‘ללא 
תוספת סוכר’. פעמים רבות מוצר כזה 

מכיל במקום הסוכר ממתיקים מלאכותיים 
כגון אספרטיים וסכרין שעשויים להיות 

בעייתיים יותר מסוכר”.
מהן ההשלכות של צריכת סוכר מוגברת? 

“סוכר מעובד פוגע בכולם, מבוגרים וילדים 
כאחד. מערכת החיסון ומערכות הגוף 

השונות נבנות בשנים הראשונות של חיינו 
כך שיש חשיבות רבה לתזונת תינוקות 

וילדים. יש רשימה ארוכה של בעיות 
בריאותיות העשויות להיגרם כתוצאה 

מצריכת סוכר מעובד: מחלות סוכר, בעיות 
בשיניים ובחניכיים, השמנת יתר, לחץ דם 
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בתחליפים אלא בהפחתת התשוקות לסוכר. 
תזונה נכונה ואורח חיים בריא מפחיתים את 

התשוקות האלה באופן משמעותי. מרבית 
התחליפים אינם בהכרח בריאים אלא מזיקים 

פחות. הם עדיין מעובדים. לפיכך, הבחירה שלי 
היא באלה המעובדים פחות כגון סוכר קוקוס, 
סירופ מייפל אמיתי, סילאן ללא תוספת סוכר 

ומולסה. בשייק למשל, אשתמש בתמרים 
עצמם במקום בסילאן - כמה שפחות מעובד. 

אני ממליץ להתרחק כמו מאש מממתיקים 
מלאכותיים כגון סוכרזית. דבש איכותי הוא 
מוצר בריא אבל בכמות של כפית או שתיים 

ביום. מכיוון שגם הממתיקים ‘הבריאים’ אינם 
בהכרח מוסיפים לנו בריאות, העצה הטובה 

ביותר היא להמעיט. מבחינה בריאותית עדיפה 
עוגייה אחת מקמח לבן וסוכר לבן מאשר 

ארבע עוגיות מקמח מלא וסילאן”.
מהי המלצתך לשילוב נכון של סוכר 

בתפריט היומי?
“להבדיל מסוכר מעובד שמסב לגוף 

נזק, מזונות מתוקים איכותיים חיוניים 
לבריאותנו. למשל פירות וירקות מתוקים 

כגון דלעת, גזר, סלק, ובטטה - אכילתם 
מספקת לגוף מתיקות ולכן מסייעת 

בהפחתת התשוקות לסוכר ולפחמימות 
מעובדות. אני ממליץ על הפחתה הדרגתית 

של המתקה בשתייה ובאכילה. החך הוא כמו 
שריר - מסתגל לטעמים”.

www.zemach.org 

מתכונים של זהר צמח וילסון

ממרח תמרים
ממרח ללא סוכר מעובד. אפשר

למרוח על לחם או למלא בחלק הקעור

שבמקלות הסלרי.

 החומרים

1/4 חבילה של תמרים ללא גלעין

 1/2 כוס טחינה גולמית משומשום מלא

 1/2 כוס שקדים

1 כף שמן קוקוס 

 אופן ההכנה

מכניסים את כל החומרים למעבד מזון 

וטוחנים לממרח גס.

שייק ירוק מתוק
דרך נפלאה ומתוקה להוספת ירקות עליים ירוקים המסייעים בהפחתת התשוקה לסוכר 

ולפחמימות מעובדות.

 החומרים

2 תפוחי עץ 

1 מנגו בינוני

 2 תמרים

 4 עלי חסה ערבית

2 מקלות סלרי

3 עלי נענע

 1 כף שמן קוקוס

 2 כוסות מים )אפשר קרח(

 אופן ההכנה

מכניסים את כל החומרים ללא גלעינים לבלנדר וטוחנים עד לקבלת מרקם קטיפתי.

זהר צמח וילסון. "הפחתה הדרגתית של המתקה בשתייה ובאכילה"




