
 האם הפכנו למעצמת אנרגיה?

  מכון תערובת אמבר , של מע"ג תזונאי, רן סולומון  

לאחרונה מתגלגל טרנד חדש בתחום תוספי המזון לבע"ח, המנסה לערער את חוקי האנרגיה 

אנרגטי לתוסף מזון, החורג מכל תחום ערכים סביר הניתן הבסיסיים. במה מדובר? בהקניית ערך 

 .להסבירו כימית, תזונתית ופיסיולוגית

על המצאת אנרגיה מהפכנית שתשחרר את העולם מעריצותו מר יעקב מרידור , הכריז 1891שנת ב

הנורה שתאיר את כל , שאותו, לדבריו, "הערבים יוכלו לשתות". בהכרזה זו החלה פרשת "נפטשל ה

, עם הפרסום הפומבי של פרטי אותה 1891-". המדענים הגיבו בספקנות. לאחר כשנה, ברמת גן

ש, והיא נמסרה למרידור על ידי נוכל שהורשע בפלילים. בעקבות ההמצאה, התברר שאין בה ממ

כך, האשימה העיתונות את מרידור בהסתבכויות נוספות במיזמים עסקיים וקראה להתפטרותו. 

)ויקיפדיה,  פרק  הוא לא נענה לקריאה, אך לא נשא בתפקידים פוליטיים בבחירות אחרי פרשה זו

 .( 53ג', פסוק 

מה במזון כלשהו נקבעת ככמות הקלוריות המשתחררות בעת שרפתו, בדומה תכולת האנרגיה הגלו

 , המודדלורימטר פצצההנקרא ק במכשיר ,; ערך זה פשוט מאד למדידהלכל חומר אורגני בטבע

כמה חום  –, או במילים אחרות בכמה עלתה טמפרטורת המים בעקבות שרפת חומר אורגני כלשהו

שחומר  ,כך ,חומרהגלומה בת רביהמהשרפה  תכולת אנרגיתהיא זו כמות חום . השתחרר בשרפה

 . אורגני אינו יכול להכיל יותר אנרגיה מזו המשתחררת במהלך שרפתו

משום שבדרך,  ברקמות בע"ח, יצורילתהליכי הבמלואה זמינה אינה זו  במזונותהאנרגיה  כידוע,

גזים )מתאן(, ואיבוד גדול בובשתן צואה, בנוספים כמו  אנרגיה בודי, יש איבמהלך עיבוד המזון

 - 1 במיוחד של חום. האיבוד יכול להיות גבוה, או נמוך, תלוי בעיקר בשני הפקטורים הבאים:

בחום הנוצר בעת עיבוד המזון בתאי  - 1; בהרכבו הכימי של החומר המשפיע על נעכלותו של המזון

  הרקמות, בתהליכי המטבוליזם ובמהלך הפרמנטציה בכרס. 

זמינה לקיום בע"ח, ליצור תוצרת )חלב ובשר( ולגדילת בודים הנ"ל, ילאחר הא שנותרת האנרגיה

!! יש מזונות שנעכלותם גבוהה )מרוכזים( 111%אין יעילות  –(. חשוב להדגיש ריון גבוהיבהעובר )

שאיבוד החום במטבוליזם הוא גבוה )מזונות גסים  ויש כאלו שהיא נמוכה יותר )גסים(; יש כאלו

אין  -אולם חשוב להדגיש שוב ים למיניהם(; כמו בשומנ 11%-וך )כויש נמ במהלך עיבודם בכרס(

ן, זמין כולו בשרפה של המזוהמתקבל הערך הקלורי לא ייתכן מצב לפיו  ,ינוי, דהיעילות 111%

 של מזון (,LNEחלב ) ליצור נטו האנרגיה ערך בושלא ייתכן מצב  – מאידךצור וקיום; ילתהליכי י

 !שרפתו בעת המתקבל האנרגיה מערך יותר גבוה יהיהמסוים, 

שתוך אז למה כל ההקדמה הארוכה הזו )שהיא כללית, וממש לא נכנסת לפרטים ולדקויות(? משום 

(, כדי שוטטות מטריציאלית )הסתכלות במטריצות שונות במשקים ככלל, ובערכי אנרגיה בפרט
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את  לקוראים ששכחו !ח"יק"ג ל מג"קל 11של אנרגיה נטו לאחד מתוספי המזון ערך  נרשםראיתי ש

ק"ג  1אכלה אם פרה לכאורה, . הנ"ל את משמעות הערך או הבריזו מהשיעור, נזכיר בזאת ,החומר

אמורים , אשר צור חלבינטו לי מג"קל של אנרגיה 11לגופה אמורה להכניס היא ח"י מתוסף זה, 

ג חלב )כל ק"ג יש לו ק" 11-15-יצור של עוד כימג"קל(, ול 11לקיום גופה מחד )בסביבות להספיק 

האם מבוסס? האם נקבע משיקולים הערך?  מג"קל(. הייתכן? מאיפה 1.0 "בסביבות"ערך קלורי של 

 למרות מחירו היקר? ,של הפיכת המזון לאטרקטיבי

ירידה כמו  יצורילגרום למניפולציות תזונתיות במנה, כאלו שיגרמו לשינויים באפיוני ה כדיאו אולי 

רק לצורך  ?עלייה בחלבון החלבוכתוצאה,  ?במנה )פחות לחץ על האנרגיה( בכמות השומן מוגן

ק"ג ל מג"קל 3.91-כ -, וזה של שומן מוגן 1-הערך של גרעין תירס הוא כומתן קנה מידה, השוואה, 

 ח"י.

, ובמהלך עיבודו בגוף אינו מופרש 111%. בואו נניח שהתוסף נעכל תרגיל מתמטי פשוט הבה נערוך 

. יתרה מזו, הבה ונניח שבמהלך חילוף החומרים תסיסה בכרסעת הב ,כגזכלל  ואינו מתבזבזבשתן 

יעילות של  –פחות בזבזני באיבוד חום לפחות כמו שומן )הנחשב כ ,בתאי הרקמות הוא יעיל מאד

חלקי  11ערך השרפה שלו הוא נובע שמג"קל,  11נטו שלו הוא האנרגיה . מכאן, שאם ערך (91%-כ

 13כחומר דלק, ישחרר  אשר יישרף כל ק"ג חומר יבש של חומר זה, –משמעות מג"קל!  13=  1.9

 מיד נבין. – WOW?! למה WOW -על זה אומרים באמריקאית  מג"קל!

על פי  ודלק מכוניות. ול(כמו פרופאן )גז ביש נשווה תוסף זה לחומרי דלק קונבנציונליים,הבה ו

; מג"קל 11.81  -מגה ג'אול, או בערכים קלוריים  31ק"ג פרופאן מקבלים  1פה של הספרות, משר

מכאן מג"קל.  11.15 –מגה ג'אול, או בערכים קלוריים  11.1ק"ג דלק מכוניות מקבלים  1פה של משר

אם ו ק"ג גז בישול או דלק מכוניות, 1-ליותר מק"ג תוסף הוא שווה ערך  1ית, שמבחינה אנרגט

ק"ג  –באופן יותר ציורי . דומה להם במחיר )לא הובאו נתונים( –ליחידת משקל נשווה ביניהם 

נוסעים למרחק  3תוסף אשר יוסף למכל הדלק של טויוטה קורולה יאפשר נסיעה משפחתית של 

 )על פי הצהרת היצרן(.  6על כביש  ק"מ 13-של כ

ראוי שתשקול  , ולטובתך,מבית אתה מאוים –תשובה  , מרהידוע ןאני פונה בקריאה נרגשת לטייקו

 י ישראל.קידוחי גז מול חופהשקעה בשנית המשך 

; במקור נרשמה לתוסף מצורפת מטה() ממנה באחד המשקים האביא דוגמ ,ולסיום, ולצורך הדגמה

האנרגיה דרישת המינימום לריכוז במצב זה, ק"ג ח"י. ל מג"קל 11במטריצת המזונות ערך אנרגיה של 

אנרגיה לחומר יבש(; בפועל ריכוז האנרגיה של המנה  ,ק"ג ח"י )כיחסל מג"קל 1.09במנה הייתה 

 (במנה)הפרמטר הלוחץ ביותר  ערך הפתרון באנרגיה –מצב "מדהים" ; לפנינו 1.090בפתרון היה 

 . ת חולבותבלתי אפשרי בתנאי תכנון מנכמעט מצב  ,יותר מדרישת המינימוםגבוה היה 

קבעתי לתוסף ערך אנרגטי של  לתוסף",שניתן רך המחשת הבעיה של "ערך אנרגטי לא סביר לצו

ק"ג ל מגק"ל 11) ( במקום הערך שהיה במקורדיו לכל הדעותגבוה ערך ; ק"ג ח"יל מגק"ל 1תירס )

כך מינימום=מקסימום, תרון המקורי )ות של המזונות במנה לאלו שהיה בפבעתי את הכמויי. ק(ח"י



, אשר מבחינת )יחסי תכולות( הכפוי הפתרוןתוצאת  תהמצורפת מוצג בטבלהשנוצר פתרון כפוי(. 

מהותית מנה שונה בשל האנרגיה הפתרון ערך , אולם זהה לחלוטין למקורהיה הרכב המזונות שלו 

ק"ג ל מג"קל 1.016, התקבלה ריכוזיות של )במנה המקורית( 1.090מהמקור: במקום ריכוזיות של 

של המנה במונחים מקובלים של תכנון מנה בארץ  האמתיתערך הנותן את תמונת האנרגיה  ח"י,

 )עם כל הבעייתיות של איך קובעים אנרגיה ומהו ערך נכון...לא זה המקום להעמיק בסוגיה זו(.

כמו הרפת ממנה נלקחה בה הרפתנות היא בטופ )שמניפולציות מסוג זה יכולות להצליח ברפת 

מעולה עד הפרטים הקטנים;  הזנה(, ומממשק ההתנהלות, ובמיוחד ממשק ההמצורפת הדוגמה

עם  יצור...יישנו מעט מאד ברמת הנראה ש ,משחקי מניפולציה מתמטית במטריצה ,משק כזהבמ

 המשמעות גדולה מאד. –תמחירית )עלות המנה(  ,זאת

  יחסי התכולות שבמנה

   הערה יחס בפתרון גבול תחתון 2תכולה  1תכולה 

NDF  0.175  חומר יבש ממזון גס    

   (181.1 -)במקור  1.7464  חומר יבש אנרגיה נטו

    0.168 0.1680 חומר יבש חלבון כללי

    0.327  חומר יבש *מזון גס

    0.036  חומר יבש שומן

    0.596  חומר רטוב חומר יבש

 

של המזונות במטריצה, ובמידה  שימו לב לערכי אנרגיה – המעורבים בתכנון המנות ברפת  רפתנים

לנושא יש חשיבות כלכלית בדקו מול אנשי המקצוע;  – מהמקובל והם חריגים באופן בולט

 ותזונתית!

 


