מיכל

בן־ארי

 onגם הילדים שלכם מכורים למעדני חלב ,יש לנו
הטובה :שלושה מוצרי חלב ביום
בשורות בשבילכם.

יכולים לםפק

תצרוכת

את

כל כך לגוף

הנחוצה

הסידן

שתי

הקטן ,וכן ויטמיניםומינרלים
יש הטוענים כי חלב ומוצריו עלולים להזיק לבריאות.
השוואתית
כשקרלו פגש את בוב ספוג ,טבלה
נוספים.

טובה:

הפחות

עידן

לפני כחודש הגישה אם לשלושה
2.3מיליון שקל
תב־עה ייצוגית בסך
נגד

חברת ״שטראוס״ בטענה כי

מס״ע

הונאה׳׳ .בץ אם בית

לטובתה

עלה

היא

המשפט ־פסוק

ובץ אםלאו ,נתון אחד מעניין

ממנה,לפיו%02

מהילדים עדגיל

027,991
כלומר

שבעבישראל
אוכלים״גמדים״ ,ועור לא דיברנו
על הצרכנים הקטנים אך כבדים של כל
מעדניהחלב ,שרוב מזונם מתבסס על

ילדים

המוצרים הקריריםהללו.
מסקר

של

״מועצת החלב״
עילה כי%74
מהבנים %44
מעדיפים
מהבנות
מעדן חלב על

פני כל
אחר

מוצר חלב

מסקר של "מועצת
$DN2$כ> 47r$DN2$מהבניםcsncx

כעל

$TS1$כ>$TS1$
כ־
החלב"

עולה

מהבנות

מעדיפים

האפשרויותלארוחת

בוקר

מזינה
לילדים .האומנם? האם מעדני

החלב

אכז

המקור

לסידן למף

ילדינו?
תורמיםלבריאות

הקטן

חשובשילדים

בעצם כל כך

קלינית,
עטיה־שמואלי ,דיאטנית
שרית
מומחיתלמוצר־ חלבויועצת תזונה של
וגיל
״מועצתהחלב"" :תקופתהילדות
חלון הזדמנויות חד
ההתבגרות מהווים
פעמיובלתי חוזרלהביא את העצמות
ולבנות עצמות בריאות וחזקות
לשיאן
יותר.

סידן

הוא

ביותרלבניית

הבסיס החיוני
והוא זה

עצמות,

והחשוב

אשר

מאחר שגוף האדם

אינומסוגללייצר

סידן,

אספקה קבועה

היאבעלת

באמצעות המזון

חשיבות

מקורלסידן העשיר

רבה ,ומוצרי חלב הם
לרשותנו.
והטוב ביותר העומד

״בנוסף ,צריכת חלב
את

ומוצריו

האיכותהכוללת של

ומסייעת

בהשגת

ס ,ויטמין

וויטמינים

מקבוצת ״.

כמה מוצרי חלב מומלץלצרוך ביופ?

יאכלו מוצרי חלב?

קובע אתחוזקן.

מעדן חלב על פני כל מוצר חלב אחר,
ומשרד הבריאות ממליץ על מעדן חלב

אחת

ביותר
למה

״הפרסומת הקובעת כי מעדן׳גמדים׳

הילדים,
בהתפתחות

חלב

הוא

הטוב

רכיבי תזונהחיוניים(מלבד הסידן) כמו
חלבון איכות־,אשלגן ,מגנזיום ,ויטמין

הכמות

״כוס חלב
המומלצתליום

מספקת את

משפרת

הרצויה

של

של ויטמין B12

בגילאי שנה ער
ל־לד־ם
לג־לאי
18
מהכמות המומלצת
פרסםמ־נהל המזון
בתחילת שנת 2005

שמונה ומחצית

לתזונה
חדשות

האמריקאי הנהיות

נכונה אשרהמליצולצרוךלפחות
שלוש מנות הלב ביום או שווה ערך
להן כחלק מתזונה מאוזנת ובריאה.
ההנחיות מתייחסותלמוצר־ החלב כאל
נכס תזונתי שיש בכוחו לשפר את כלל
ולעזור במניעתמחלות״.
התזונה
מהן

התזונה היומית

כל

הכמות

של

ההשלכות של
מוצרי

חלב

העדר

או

מחסור

בתפריט היומי

הילדים?
"כאמור ,חלב ומוצריו הם המקור

של

צילום:
Gettylmages/j7.mn1N

המחקר של רופאיהילדים,
רשת
ראש
ד״ר צחי גרוםמן,
הילדים הבריאים ,רק חלק קטן אלרגי לחלב .זהו אחוז מינורי,ולאור
בעקבות מתן
אפשרית
החשש מפגיעההורמונלית
בסידן עקב הימנעות מחלב ומוצריו,ולאור
מהצמדת תוויות לא מוכחות של ׳רגישות לחלב׳לילדים״
מוצרי סויה לאורך שנים ,יש להיזהר
בריאות;

מכבי שירותי

החסר

העיקרי והזמין

לסידן.
ביותר

הסירן מחלב ומוצריו

ספיגת

היא
היעילה

את ייצור הליחה
בגווי.

ביותר ,מכיווןשלקטוז (סוכרהחלב)
וויטמין
בגוף.

מגבירים את ספ־גת הסירן
ממחקריםעולה כי כמויות

הסידן בקרבילדים ובנינוער ,שאינם

אוכלים

שותים

מוצרי חלב(אבל

כן

אוכלים סרדינים,למשל ,או שומשום)

נמוכות משמעותית בהשוואה למצר
אצלילדים שצורכים מוצר־חלב.
במחקר אמריקאי נמצא כי בני נוער

אינםיכולים לקבל

ד־

סידן ללא

צריכת מוצר־ חלב וגם אינם עומרים

ברף שלהמלצות
(כמו צריכה מספיקה של
ומינרלים) .מכאן,שילדים ובני
נוער שלא צורכים מוצרי חלב לא

תזונתיות אחרות
ויטמינים

מקבלים

מספ־קס־ח ,ומחסור בסידן

בילדים
עלוללגרום למחלת הרכבת
ולאוסטיאופורוז־סבעתיד".

יש הטוענים שמוצרי חלב

מגבירים

הנשימה ,וכר מחמירים את חסימת דרכי
הסימפטומים

הנשימה ואת

של

אסתמה.

תפיסהזו גורמתלאנשים רבים
להימנע
ולמנוע אותם
מצרים; מוצרי חלב

מילדיהם.
לציין
"חשוב

קליניים
שמחקרים

יש

השפעהעל

אסתמטיים או
נשימה בקרב

הנשימה נצפו רק בקרב אנשים

שנמצאואלרג־־ם
לחלבוןחלב,ותופעות
אלו הופיעו עם צר־כת מוצריהחלב
שפסקההצריכה״.

והפסיקו מיידית ברגע
האם תזונתילדים המתבססת רקעל
חלב

מוצרי

או

רקעל מעדני חלב

יכולהלהזיק?
׳׳אין כל בעיה עם צריכה מוגברת של
מוצר־חלב ,כי אץ נזק בריאותי במוצרי
החלב עצמם ,אבל־לדשאוכל רק מוצרי
חלב ,לאאוכל כצפוי את יתר קבוצות

המזון :פירות ,ירקות ,ביצים ,והואעלול

רבים בדקו אםלצריכת הלב ומוצריו
החרפת

סימפטומים

הרעהכלשהי

בתפקודי

וילדים ,שלא
מבוגרים

סובליםמאלרגיהלמוצר־חלב.
במחקריםאלו לא נמצא כל קשר בין

התזונתי הצפוי

התופעותהנ״ללצריכתחלב .תופעות
במערכת

׳׳אין הוכחה מרעיתלמיתוס הרווח
המקשר בין צריכת חלב ומוצריולבין
(נזלת,
העליונות
מחלות דרכי הנשימה
דלקות אתניים ,אסתמה) .קיימת תפיסה
חסרת כלהיגיון מדע־שלפיה מוצרי
חלב מגבירים ייצור ריר על ידי מערכת

״מתוך

כלל

לסבול
כמו שילדשאוכל רק
ברוקולי,
לירק בריא ביותר ,לאיקבל את כל
אבות המזון להם הוא זקוק.ילדים
מגוון׳׳.
צריכיםלאכול תפריט

מחוסרים תזונתיים .זה בדיוק
שנחשב

מינהל המזון
האמריקאי פרסם
הנחיות

לתזונה
אשר המליצו
לצרוך לפחות
שלוש מנות חלב
נכונה

ביום in

ערך להן
מתזונה

ומה לגבי אכילת מעתי חלב עשיריט
במוכר?

חדשות

ובריאה

שווה
כחלק
מאוזנת

שכיום יש

שרית עטיה־שמואלי ,דיאטנית קלינית :״ברור שעדיף שילדים
יצרכו מוצרי חלבנטולי סוכר ,כגון גבינה לבנה או צהובה ,אבל רבים
ממותק
הטעם המתוק ,ולכן אם הם בוחרים מעדן חלב
מעדיפים את
הממותק״
על פני אי צריכת מוצרי חלב בכלל ,עדיף שיצרכו את

גם

המתחרה

עם

חומרים

הסידן על

כמו זרחן,

הספיגה במעי

ומעכב את

הסידן בגוף,ולכן עדיף לקבל

ספיגת
סידן

כבר עדויות שבחלב

יש

ממקורות אחרים ,כגון טחינה או

סרדינים,ולהפחית אולהימנע
חלב .בשורה התחתונה ,ההמלצה
לשלושה מוצר־ חלב ביום נובעת מכך
שישלנו תעשיית חלב חזקה ושוק חלב
ממוצרי

רקפת

מטפלת

פרידמן,

״מעדנים,

ברפואה סינית;

לדעתי,

בתחתית

הם

הרשימה של מוצרי החלב ,כי הם מכילים המון םוכר ולחות
רוצים לצרוך מוצרי חלב ,עדיף יוגורטים מםוגביו ,כי הם מכילים
קרה .אם

חיידקים

פרוביוטיקה

המשפרים

ידידותיים

הספיגה

את

מפותח״.

במעיים״

מהי עמדתךלגכי מעדני חלכ
לילדים?
לדעתי ,הם
"מעדנים,
הרשימה של מוצריהחלב,
מכילים המון סוכרולחות קרה .אם
רוציםלצרוך מוצריחלב ,עדיף
יוגורטים מסוגביו ,כי הםמכילים
בתחתית

ברור

שעדיף

יצרכו

שילדים

הריאקציה

לה

מוצרי

חלבנטולי סוכר ,כגון גבינה לבנה
צהובה ,או ־שתו כוסחלב .אבל הרבה
ילדים מעדיפים את הטעם המתוק,
ולכן אם הם בוחריםלצרור מעדן חלב
ממותק על פני אי צריכת מוצרי חלב
בכלל ,עדיף שיצרכו את הממותק כי,
כאמור ,צריכת מוצרי חלב חיונית
מאוד .הוספת סוכר לא פוגעת בערך
התזונתי שלהחלב,ותכולת הסידן
ושארהמינרלים בחלב לא נפגעים
במהלך חימום.
"אגב ,המעדנים עם הסוכריכולים
להיות תחליף נפלא לממתק או
לקינוח היומי ,וכךהילד גם מרוויח את

מאכלים

או

יגרום המזון בגוף

קרים יכניסו

יכניסו חום .על

פי

לגוף,
קור

כ־ הם

וחמים

הרפואה הסינית,

מוצרי החלב
וככאלה הם מגביריליחה .ככלשיכילו
יותר שומן כך יגרמולליחה רבה יותר,
ולכן הם לאמומלצים לאכילה בתקופה
של שינויי מזג אוויר ,כשהגוף רגיש
להתקררויות.
אבל הסמכילים מידן.
לגוף ,אלא
פרידמן:״הסידן אכן חיוני

נתפסים כמזונות מקררים,

עיי!

ערך//ברזל,

אבץ ,ויטמינים,

טבלה

פרוביוטיקה
המשפרים את

חיידקים ידידותיים
הספיגה
במעיים".

אזהילדים שלך מתנזרים ממעדנ־ם?

״לאו דווקא ,כי אנחנו אוהביםלאכול
דברים טעימים ומתוקים ,ואני לא
יכולהלמנוע מהם מעדני חלבבכלל.
אבל אם הורה מתייחסלמעדן כאל

השוואתית

היתרונות התזונתיים של החלב ונמנע

מממתקנטול ערך תזונתי.להורים
לילדים עם עודף משקל
מוצרי חלב ממותקים הייתי ממליצה

שצורכים רק

להתייעץ

עם דיאטנית״.

הופכים אותםלמזינימ וכרי:

יותר?
״מעדניםהכוללים תוספות של

ומינרלים
ויטמינים

אכן

מוסף למוצר .בחלק
מוסיפים כיום

מעניקים

מהמעדנ־ם,

ויטמין

זוהי תו

חשובה ובעלת
באוכלוסייהסובלים
שרבים
של הוויטמין החיוניהזה״.

תרומה ,כי ידוע

מזונות

קוים

כי

מחוכ

מגבירים

ליחה
אולם לא כולם
הקביעה

מסכימים עם

הגורפת לגבי המינון של

שלושה מוצרי חלבליום.

פרידמן ,מטפלת
סינית ואם לשלושה,

רקפת

ברפואה
טוענת

כי מוצר־ חלב אינם בריאים
כפי

שהם מוצגים

בתקשורת.

ברפואה הסיניתמחלקים
המזונותלפ־ הטעמים שלהם
(חמוץ ,מר ,מתוק ,חריף,מלוח)
ולפי הטמפרטורה שלהם
ניטרלי ,קריר,
וחם ,המ־ם
את

קר).

הטמפרטורה

מת־־חסות

לאיכות האנרגטית של
לא

כיום מגוון רב של
המועדפים

האפ תופכ-י המזון שמכילים המ?
אבן

על

מדפי

המזון

הטמפרטורה שבה הוא מוגש

»׳,

הקירור

הם

ברשתות

השיווק ניתן למצוא

מעדנים לילדים.

כצפוי

הטעמים

תות ושוקולד .לפניכם

טבלה
בין

שעורכת
חמישה

הנתונים

השוואה של

ערכים

מוצרים פופולריים
שסופקו טל

ידי

תזונתיים

במיוחד ,לפי

החברות:

 1cבריא עתיר ויטמינים וכאל
עיקרי בתזונתהילד ,זו לא
הנכונה .צריךלהתייחסלמעדן כאל
קינוח או כאל תחליף ממתק ,משהו
לפעם״.
טרצוילאכול מעט ורק מפעם
רכיב

התמונה

סרטן לחלב,

הקשר בין
מיתוס או
קונבנציונלי
ד״רראולרודריגז ,רופא

אמת?

שהתמחה ברפואה סינית וברפואה

^בעית ,נחרץ יותרוממליץ לאלצרוך
לטענתו חלב הוא
^וצרי חלבבכלל.
לתינוקותופעוטות ערגיל
מזון שמיועד
העוללים נמצאים
שלוש גילים שבהם
נגדילה מואצת ומהירה,ולכןעליהם
בגדילה ,קרי:חלב.
לצרוך מזון שתומך
לעומת

זאת ד״ר צחי גרוסמן,

הילדים,
שלרופאי

־שת המחקר

שישלהימנע

שירותי בריאות ,מצהיר

מלהמליץעל

!נ גיכ

הנימ

מהרוסאימ

חלב

הוצאה גורפת של חלב

מהתפריט היומי

־מוצריו

ראש

מכבי

קי

שלילדים.

על כל אד!ד

בקצרה:

ד״ר ראול תדרים ,רופאקונבנציונלי
בעיקר חלבון החלב ,הנם חדשים
ומוצריו,

בהיסטוריה האנושית ,הם לא
במערכת העיכול ומרמים לעלייה בשכיחות שלאלרגיות,
מתעכלים טוב
ממערכת העיכול אצל תינוקות.מניסיוני ,ברגע
אנמיה ,שלשולים ודימום
בתסמינים״
דרמטי
שיפור
מפםיק מוצרי חלב למטופל ,אני רואה
שאני

שצורכות את הכמויות

של חלב

הקטנות ביותר

לתינוקותולילדים ערגיל שלוש
אז הםבגדילה מואצת,ולכן עליהם
ד״ר גרוממן" :מחקרים מדעיים הראו
קרי
לצרוך מוצר תומךגדילה
במפורש כי צריכת חלב ומוצריובגיל
חלב .אך החלב מכיל הורמונים רבים,
הילדות והבגרות בונה את מסת העצם
ביניהם ההורמון המסייעלגדילה
לעמידות השלד בשלבים
הקריטית
שגם גורם לבשלות מינית
igf
מתקדמים של החיים.במקביל ,אי
מוקרמת ,מקדם סרטן ומעוררדלקות.
אוכלוסיות מסוימות
אפשרלהשוות
במחקרגדול שנערך בסין ,שברק
לאוכלוסיות אחרותבלי להביא
באוכלוסייה
פרמטרים רפואיים
בחשבון מרכיבים גנטיים נוספים,
האוכלוסייה
הסינית ,נמצא כי בקרב
ולכן הסיבה לכך שבסין או ביפן יש
הכפרית שלא נחשפהלחלב ,שיעור
שכיחות יותר נמוכה שלהידלדלות
נשים,
000,01
סרטן השד היה ל־
העצם ,אינה קשורה בהכרח לאי
לעומת היחס בארץשלנו ,בה צריכת
צריכת מוצריחלב״.
ל־ נשים".
החלב גבוהה
ומוצריו ,כמו ביפן,

" iffמדובר בהורמון

חלב שידן
ר׳׳ררודריגז:״חלב
שאינם מגינים על העצמות

ומוצריו

מסת

נמחקריםעולה

למשל,

תאי בטא ,שהינם
רק

מפני

בארצות־הברית,

000,2
שבה צורכות נשים

מ״ג

סידן ביום ,שיעוריהאוסטיאופורוזיס
ודולליח •J7

ייאלחר

רי<ד־יוורז

במערכתהעיכול וגורמיםלעלייה
בשכיחות שלאלרגיות(דלקות
ונזלת,
בדרכי הנשימה ,ליחה
דלקות אוזנייםוגרון ,פריחה
בעור),
ברזל),
אנמיה(סידן מפריעלספיגת
שלשולים ,דימום ממערכתהעיכול
אצל תינוקות .מהניסיון שלי ברגע
שאני מפסיק מוצרי חלבלמטופל,
אני רואה שיפור

דרמטי

בתסמינים״.

ד״ר גרוממן;״בניגודלדיעה
בעולם על רגישות לחלב ותסמינים

התאים

המייצרים

אינסוליןבלבלב".
חלקי ביןחלבוןהחלבלביןהחלבון
שנמצא על תאי הבטאבלבלב ,אבל

זהעדייןלא
בין

מוכיח שום

צריכת חלבלבין

נעורים.

וער

היום

לא

הנגרמיםבעטיו,
במיתוסים,

קשר סיבתי

התפרצות סוכרת
בוצע שום מחקר

מדובר בעיקר

וכאשר משווים קבוצות

בתנאים מבוקרים מגיעיםלמסקנות
באוכלוסייה של
הפוכות,לדוגמה,
אםתמטיים ללא רגישות
חולים
לחלב ,לא נצפתה הרעה בתפקודי
הריאות בעקבות

שתייתחלב.

הילדים
כלל
באמתאלרגילחלב,
ולאור החסר התזונתי

הבריאים,

רק

מתוך

חלק

קטן

זהו אחוז מינורי,

עקב

הימנעות

החשש

ד׳׳ר גרוסמן" :אומנם יש דמיוןביוכימי

העצם ,אלא בדיוקלהפך.
כי

חלב ואלרגיות
ד״ר רודריגז:״חלב ומוצריו ,בעיקר
חלבוןהחלב ,הנם חרשים בהיסטוריה
האנושית ,הם לא מתעכלים טוב

הרווחת

נעורים
וסוכרת
הלב
שמיוצר בגופנו ,ואין שום תיאור
ד״ר רודריגז:״שיעורהחולים
מדעי המוכיח שיש בחלב כמות
באוכלוסיות
מוגברת של הורמון זה .בנוסף
בסוכרת נעורים
שצורכות חלב גבוה פי שישה ביחס
כשמדברים על סרטן ,לא ניתןלזקוף
תשיפה
לאלה שאינן ניזונות מחלב ומוצריו.
למזון בודד כאחראיתלסרטן.
אצלחולים בסוכרת נעורים נמצא
■ש רק מעט מקרים בהם רכיב אחד
(אלבומין הנמצא
bsa
נוגדנים
אחראילסרטן(כגון עישון הגורם
המתפתחים בגוף בעת חשיפה
בחלב),
לסרטןריאות) ,ביתר המקרים זו
לחלבוניהחלב ,וכנראה שתוקפים
מולטיפקטוריאלית,ולכן אי
מחלה
(בטעות) גםחלבוניםבעלי דמיון
אפשרלהאשים בה את מוצריהחלב".
מולקולרי הנמצאים בשטח הפנים של

לא

מדעי שהוכיח את

הנ״ל״.
הקשר

שבה

ליום״.
סידן

צורכים כ־  500 40מ״ג

■רידת

המתמחה

וסרטן

ר״ר רודריגל :״חלב הוא מזון שמיועד

ר׳׳ר

ברפואהםיני־ת:

״חלב

הצפוי בסידן

מחלב ומוצריו,ולאור

הורמונלית
מפגיעה

בעקבות מתן מוצרי

אפשרית

סויהלאורך

שנים ,ישלהיזהר
לא מוכחות של ׳רגישותלחלב׳
לילדים .על כן ישלהימנע מלהמליץ
על הוצאה קבועה של חלב ומוצריו
מהצמרת תוויות

מהתפריטהיומי״.

<׳>

