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בריאותיים וסביבתיים

שולמןסיון בן אברהם 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב  , המרכז לתזונה בביה״ס לבריאות הציבור, דוקטורנטית

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

מכון גרטנר



עיבוד מזון–רקע 

לעיבוד מזון תפקיד חשוב ביצירת מזונות שהם בטוחים לאכילה ומזינים

  חלק משיטות העיבוד והרכיבים שנמצאים בשימוש בתעשיית המזון עלולים להזיק
לבריאות

בעשורים האחרונים פותחו מספר שיטות לסיווג מזונות לפי רמת העיבוד שלהם
NOVAהשיטה הנפוצה ביותר היא 

Monteiro 2009, public health nutrition



NOVA  סיווג–עיבוד מזון

NOVA 1: 
Minimally 
processed 

foods

NOVA 2: 
Culinary 

ingredients 

NOVA 3: 
Processed 

foods

NOVA 4: 
Ultra 

Processed 
foods 
(UPF)

Monteiro 2009, public health nutrition

מוצרים תעשייתיים שאין  

בהם מזונות שלמים כלל או  

רק בכמות מינימלית

המיוצרים על ידי שילוב  

חומרים שהופקו מהמזון  

ותוספים שמטרתם לשפר 

נראות וחיי  , את הטעם

המדף של המוצר



צריכת מזון אולטרה מעובד בעולם

השנים  60-יצור וצריכה של מזון אולטרה מעובד נמצאים בעליה ב•
האחרונות

במדינות מפותחות צריכה גבוהה יותר•

מהצריכה הקלורית היומית              הממוצעת57%-ב ובבריטניה כ"בארה•

בישראל אינדיקציות ממחקרים שונים מצביעות על                                   •
מהקלוריות                                    40%-30%צריכה ממוצעת של כ
ממזון אולטרה מעובד

Global food research program. UPFs: A global threat to public health. University of North Carolina at Chapel Hill, 2021



מזון אולטרה מעובד ואיכות התזונה

Rauber et al. 2018 Ultra-Processed Food Consumption and Chronic Non-Communicable Diseases-Related Dietary Nutrient Profile in the UK (2008–2014)

ילדים  4636-מבוגרים ו4738נתוני סקר התזונה הלאומי הבריטי על •

יותר משתתפים עם צריכה שלא לפי המלצות התזונהמ"אהעליון של צריכת מזון בחמישון•

אחוז המשתתפים שלא עומדים בהמלצות



Tirosh A. et al 2019 Suez J. et al 2014 Naimi S. et al 2021

,  FDA, JECFAישנם אלפי תוספי מזון המאושרים לשימוש בתעשיית המזון על ידי גופים כמו •

EFSA

מחקרי בטיחות בחיות ועוד, תהליך האישור כולל סקירה מדעית•

חשיפה מוגברת עקב הרחבת ? השפעות שלא נבדקו?השפעה ארוכת טווח או משולבת•

?השימוש

תוספי מזון



תוספי מזון

Tirosh A. et al 2019 Suez J. et al 2014 Naimi S. et al 2021

לא תמיד יש הסכמה בין הגופים•



כימיקלים באריזות מזון

https://foodprint.org/reports/the-foodprint-of-food-packaging/#main-content

ביספנולים Bisphenols

פטאלטים Phthalates

Prefluoro-alkyls

-פרה

פלוארואלקילים



משבשים אנדוקריניים במזון אולטרה מעובד

(2022Ong)כימיקלים מאריזות מזון מגיעים אל המזון שאנו צורכים •

:נמצא קשר ביןNHANES-במחקרי ה•

Hartle)בשתן Aביספנולצריכה של מזון בקופסאות שימורים לנוכחות • 2016)

(Buckley 2019)בשתן ופטאלטיםAביספנולובין צריכה של מזון אולטרה מעובד לנוכחות •

בדם הטבורי פלואורואלקיל-מחקר מברזיל מצא תכולה גבוהה יותר של תרכובות פרה•

שצרכו יותר מזון אולטרה מעובד לאמהותשל ילודים 

(Naspolini 2021)



השפעות בריאותיות-מזון אולטרה מעובד 



מזון אולטרה מעובד תחלואה ותמותה

 ב"ברזיל וארה, צרפת, איטליה, משתתפים מספרד183,491מחקרי עוקבה על 13מטה אנליזה שכללה

G. Pagliai British Journal of Nutrition (2021), 125, 308–318



מזון אולטרה מעובד בהריון ובריאות האם והילוד

• 206 women of the EHF birth cohort with valid nutritional data

• Women were recruited upon arrival to delivery between 2013 and 

2015 in Shamir and Sourasky medical centers

• The study included extensive questionnaires, biological samples, 

anthropometric measures and measurement of infant anogenital 

distance



ומשקלנוטריאנטים: מזון אולטרה מעובד בהריון
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p<0.05

In multivariate linear models:

• % Energy from UPF (continous) was associated with 

increased maternal weight at birth (B=0.26, 95%CI: 

0.07,0.45, p=0.007) controling for previous pregnancy, 

age, smoking and gestational week at birth

High UPF consumers - Q4 (43% 

of energy) vs. Q1-3 (24% of 

energy):

• Less: protein, fructose, vitamin 

c, beta carotene, vitamin B6 

and potassium 

• More: carbohydrates and 

sugars



מזון אולטרה מעובד והסביבה

Reduced 
variety of 

crops

Systematic use 
of fertilizers 

and pesticides 

Vast use of 
water

Many 
industrial 
processes

Transport 
Food packging 

waste  

Over 
consumption

Garzillo 2022 UPF intake and diet carbon and water footprints: a national study in Brazil



והסביבהאריזות מזון

https://foodprint.org/reports/the-foodprint-of-food-packaging/#main-content

• A study from Brazil collected 4752 debris items in 3 
different beaches

• The food-related items comprised 90% plastic materials, 
the most abundant plastic items were fragments of 
plastic cups, candy packaging, lollipop sticks and bottle 
caps of soft drinks

Andrades et al. 2016 https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.05.083

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.05.083


מזון אולטרה מעובד וגידולים חקלאיים

https://www.fao.org/3/cb1329en/online/cb1329en.html#chapter-2

World production of raw sugar and major 

vegetable oil crops 1961-2013

Baker et al. 2020



Da Silva et al. 2021
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-ל10%-צריכת מזון אולטרה מעובד עלתה מ•

2018-ל1987בין 23%

באופן כללי נמצאה עליה בהשפעה הסביבתית  •

פליטת גזי : המדדים שנבדקו3-של המזון ב

שימוש במים וטביעת רגל אקולוגית, חממה

רק מזונות אולטרה  בחלוקה לקטגוריות נובה •

בהשפעה  מעובדים נקשרו בעליה משמעותית 

המדדים3-הסביבתית ב



Garzillo 2022 

10משתתפים מעל גיל 32,886בקרב , 2008-2009נתוני תזונה ממחקר חתך מ•

ההשפעה הסביבתית חושבה על ידי הכפלת הכמות הנצרכת מכל מזון במקדמים של פליטות גזי •

(בליטר)ושימוש במים ( לגרם פחמן דו חמצניאקוויוולנטים)חממה 



Lares Michel et al. 2022 10.3389/fnut.2022.858089



השפעות צריכת מזון אולטרה מעובד: סיכום

Fardet & Rock, sustainability 2020

סביבה
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סביבה

בריאות

חברה מסורות קולינריות

מגוון ביולוגי

רווחת בעלי חיים



...לסיכום


