
  חלב פרה

 השימוש בחלב פרה

 החלב הזמין ביותר והנצרך ביותר

 הוא נושא שנוי במחלוקת: 

 מצד אחד, מחקרים רבים והתנסויות יומיומיות 

 מצביעים על קשר בין צריכת חלב פרה 

 :בין בעיות בריאותיות כמוו

 עיכול, בעיות נשימה ובעיות עור יתר ליחה, בעיות

 מצד שני, יש גם מחקרים סותרים 

 

 רבים הנחוצים לגוףחלב הפרה מכיל חומרים 

 אך הוא קשה לעיכול 

 קזאין –החלב עשיר בחלבון החלב 

 זהו חלבון בעל מבנה מולקולרי 

 שמערכת העיכול של האדם מתקשה לפרקו

 בחלב אםאשר בחלב הפרה יש כמות קזאין גדולה פי עשרים מ

 

 הקושי של מערכת העיכול האנושית 

 לפרק את הקזאין )ובמיוחד אצל ילדים( 

 לגרום לשתי בעיותעלול 

 האחת היא הפרשת ליחה

 אלרגיתהשנייה היא תגובה 

 קושי של מערכת העיכולבשתי הבעיות מקורן 

 את החלבון עד תום לפרק

 הפרשת הליחה בשל הקושי לפרק את החלבון

 הקושי בה לידי ביטוי בחולשה של מערכת העיכול

 בדומה לחולשה של מערכת העיכול בשל התקררות



 מזונות מקרריםאו צריכת 

 שניהם פוגעים בתפקוד מערכת העיכול בפירוק המזון

 מערכת העיכול משולה לסיר בישול

 אם האש לא חזקה מספיק

 או שמזון קר מדי

 הבישול לא יהיה כיאות

 

 התגובה האלרגית 

 גם היא מקורה בקושי של מערכת העיכול

 לפרק את חלבון החלב עד תום

 קטעי שרשראות חלבון שלא התעכלו 

 נספגים לזרם הדם דרך דופן המעי הדק

 כגוף זר שחדר לזרם הדםמזוהים 

 וגורמים לעוררות של מערכת החיסון 

 ולתגובה אלרגית

 התגובה האלרגית יכולה להופיע 

 גם בצריכת כמות מזערית של חלב

 לפיכך, כאשר מוציאים את חלב הפרה מהתפריט 

 כדי לבחון את השפעתו על הגוף

 הימנעות מוחלטת משימושחשוב להקפיד על 

  ולא להסתפק בהפחתה כמותית בלבד

 רצוי להימנע ממאכלי חלב פרה באופן מוחלט

 למשך שלושה שבועות

 חלב ניגר הוא הקשה ביותר לעיכול

 

 הניסיון בקליניקה מראה 

 שבערך שליש מהילדים הסובלים 



 מליחה, בעיות עיכול ומבעיות נשימה 

 הפסקה של צריכת חלב פרה  יחוו ריפוי או הקלה במצבם לאחר

 

 חלב הפרה עשיר בחומרים רבים החשובים לנו

 אך חומרים אלו אפשר למצוא גם במזונות אחרים

 ובכך להימנע מתופעות הלוואי של השימוש בחלב פרה

 

 מרכיבים ותחליפים –חלב פרה 

 תחליפים תפקוד מרכיב

 Aוויטמין 

מונע חמצון של חומרים ותרכובות בגוף, 

ראיית לילה, שומר על בריאות משפר 

העור, מסייע למערכת החיסונית, מעורב 

 בתהליך הגדילה.

חלמון, כבד, תפוח, שמן דגים, גזר, בטטה, 

דלעת, משמש, מלון, תרד, ברוקולי, כרוב 

 . כרובית

 B2וויטמין 

מערכת העצבים, שיער, ציפורניים, עור, 

 כבד.

 

בשר, דגים, חלמון, שמרים, קטניות, חיטה 

 אה, ירקות עליים ירוקים.מל

 Dוויטמין 
חיוני לצמיחה ולבנייה של מסת העצם, 

 מבנה השיניים ופעילות השרירים.

, מרגרינה צמחית, קרני שמש חלמוןכבד, דגים, 

 על העור.

 אשלגן

חשוב לשמירת מאזן הנוזלים, 

האלקטרוליטים והחומציות בגוף. כך הוא 

של תאי הגוף.  ישומר על תפקוד נורמאל

האשלגן עוזר במניעת עלייה בלחץ הדם 

כתוצאה מצריכה עודפת של מלח, ומקטין 

 את שחלוף העצם. 

פירות הדר בפרט, פירות, ירקות, בננות, 

 עגבניות.

 סידן
בנייה ושימור של עצמות, שיניים ומערכת 

 העצבים.

כבד, דגים, ביצים, ירקות עם עלים ירוקים 

גוזים, טחינה, תפוזים, כהים, סויה, קטניות, א

 פיסטוקים. 

משתתף בבניית העצם. הוא מסייע בהפקת  מגנזיום

אנרגיה מהמזון. כמו כן, המגנזיום חשוב 

עלים ירוקים, דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, 

 שקדים, בננה, שוקולד מריר.



לתהליכי התכווצות והרפיית השרירים 

 ולהעברת גירויים עצביים.

. 

 חלבונים

ושיקום של רקמות הגוף. נוגדנים בנייה 

לפעילות אנטי דלקתית. וויסות חילוף 

 החומרים בגוף.

בשר, דגים, ביצים, גרעינים, קטניות, אגוזים, 

 סויה, קינואה. 

 .D -ו Aמסייעים בספיגת הוויטמינים  שומנים
מרגרינה צמחית, שמן צמחי, דגנים, בשר, 

 דגים, זיתים, אבוקדו, אגוזים, זרעים.

ויטמין 

12B 

חיוני לרקמות ולאיברים, שבהם מתרחש 

יצור רב של תאים )כמו מח העצם ומערכת 

העיכול(. הוא מהותי לתפקוד תקין של 

מערכת העצבים, לייצור של שומנים 

 וחלבונים ולמניעת אנמיה

 בשר, דגים, ביצים.

 

 

 מה עם חלב עיזים או כבשים?

 חלב עיזים או כבשים

 דומה יותר לחלב אם

 מבחינה זו הוא פחות בעייתי

 אך מאחר ואנו חיים בעידן של עודף

 חלב מן החי

 הוא בכל מקרה עשיר מדי ומיותר

 אם אין ברירה

 אז חלב עיזים או כבשים הוא פשרה

 

 


