
 

 

 

 

ריכזנו כעובדי תנובה, חשוב לנו לספק לכם מידע שתוכלו להעביר הלאה לכל מי ששואל אתכם. 

, את המיתוסים "המקובלים" ביותר, עם התשובות המדעיות בקצרה, ועם קישורים נוספים עבורכם

 להעמיק...לבסס ולמי שרוצה  ,בעברית רובם

 חג שבועות שמח!
 
 

 ואנטיביוטיקה חלב מכיל כמות גבוהה של הורמונים
X   נכון לא 

 

 כניסתו למחלבה ולשיווק, ובהן: לפני בדיקות סף קפדניות  5כל חלב בישראל עובר יכל מ

גיינה בזמן תהליך יבדיקות לאיתור חומרים אנטיביוטיים או אחרים, בדיקות לבדיקת הה

כל כתוצאה מהבדיקות יהפקת החלב ובדיקות מראה, טעם וריח נוספות. פסילה של מ

 .לפסילתו ולשפיכתו, והרפתן נקנס בצורה משמעותית מתגור

 לחלב המגיעה ההורמונים בהיות הפרה ייצור חי, היא מייצרת הורמונים בעצמה. כמות 

 (. מזון של סוג כל לגבי בתקנות המותרת מהרמה פחותה) מזערית הינהבאופן טבעי 

  בישראל נאסר לפני שניםלפרות הורמונים מגבירי ייצור חלב מתן.  

http://www.milk.org.il/cgi-
webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=645657_milk&act=show&dbid=katavot&dataid=antibi
oticsandhormones 

 
http://laniado.sweethome.co.il/files/milk_web/?q=node/27 
 

 

 הסידן ממוצרי חלב דלי שומן לא נספג
X  לא נכון 

 
 והיא דומה בכל המוצרים ספיגת סידן ממוצרי חלב לא קשורה לאחוז השומן 
  ויטמיןD  הוא ויטמין שומני שתורם לספיגת הסידן, ולכאורה נמצא יותר במוצרים עתירי

, ורמתו במוצר אינה קשורה  Dשומן, אלא שבחלב בישראל תכולה מאד נמוכה של ויטמין 
 באחוז השומן שלו.

  הסידן נספג ביעילות גם כשאין ויטמיןD  במוצר עצמו, אלא מצוי בתזונה בכלל בכמות
 המומלצת ממקורות שונים ומחשיפה מתונה לשמש

 
http://www.israelbody.org/Index.asp?ArticleID=2097&CategoryID=407 

 
 

 הסידן מהשוקו לא נספג
X נכון לא 
 

  פולי קקאו אכן מכילים רכיב המפריע לספיגת סידן, אלא שכוס משקה שוקו מכילה רק
 בלבד מהסידן שבחלב 3%כפית אבקת קקאו, וזו מפריעה לספיגה של 

 
http://www.clalit20plus.co.il/Clalit/Young/Lifestyle/Articles/TzunatKosher/chocola
te_milk.htm 

http://www.milk.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=645657_milk&act=show&dbid=katavot&dataid=antibioticsandhormones
http://www.milk.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=645657_milk&act=show&dbid=katavot&dataid=antibioticsandhormones
http://www.milk.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=645657_milk&act=show&dbid=katavot&dataid=antibioticsandhormones
http://laniado.sweethome.co.il/files/milk_web/?q=node/27
http://www.israelbody.org/Index.asp?ArticleID=2097&CategoryID=407
http://www.clalit20plus.co.il/Clalit/Young/Lifestyle/Articles/TzunatKosher/chocolate_milk.htm
http://www.clalit20plus.co.il/Clalit/Young/Lifestyle/Articles/TzunatKosher/chocolate_milk.htm


 

 

 

 

 
 החלב מעלה את הכולסטרול וגורם למחלות לב

X לא נכון 
 

  מחקרים מראים שצריכת חלב ומוצריו, לא רק שאיננה מעלה את שכיחות מחלות לב וכלי
 יותר, גם של יתר לחץ דם וסוכרתדם, אלא אפילו קשורה עם תחלואה נמוכה 

 בכל מקרה, מכל סיבה תזונתית, מומלץ להעדיף מוצרי חלב דלי שומן 
 תזונה המומלצת להורדת לחץ דם הינה עשירה בירקות פירות ומוצרי חלב דלי שומן 

 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5078/73691.asp 
 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5078/65154.asp 

 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5078/73690.asp 
 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5078/65155.asp 
 
http://tnuva-research.co.il/01-גיליון-31-גיליון-העשור-חלב-מאי 

 
 חלב מסרטן

X לא נכון 
 

  מחקרים מראים השפעה מגנה של צריכת מוצרי חלב מפני כלל מחלות הסרטן, ובמיוחד
 סרטן המעי הגס

 לא נמצא קשר בין צריכת מוצרי חלב לבין סרטן השד 
 

http://laniado.sweethome.co.il/files/milk_web/?q=node/24 
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22537215 

 

 ולהגברת ייצור ליחה חלב גורם לאסטמה
X לא נכון 
 
 

 ו/או לייצור ליחה חלב לא גורם לאסטמה . 
 צריכת חלב לא משפיעה על התקפי אסטמה 
  אלרגיה לחלב שכיחה יותר בקרב ילדים אסטמתיים, ואסטמה שכיחה יותר בקרב ילדים

 שיש קשר סיבתי בין חלב לאסטמה אלרגיים לחלב, לכן נדמה
 

בצריכת חלב ומוצריו בקרב מתוך נייר עמדה של החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה העסוק 
 : תינוקות, ילדים ומתבגרים

 השימוש להפחתת או להפסקה סיבה הן ואין ,ומוצריו חלב לצריכת קשר אין להלן לתופעות
  בחלב:

 התיכונה האוזן של חוזרות דלקות  )א
 אסטמה ) ב
 כרוני שיעול  )ג
 כרונית נזלת  )ד
 ליחה )ה
 

http://www.pediatrics.org.il/Pediton/102007.pdf (      5בקישור, סעיף  4)עמוד      

http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5078/73691.asp
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5078/65154.asp
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5078/73690.asp
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5078/65155.asp
http://tnuva-research.co.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-30-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99-10
http://laniado.sweethome.co.il/files/milk_web/?q=node/24
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22537215
http://www.pediatrics.org.il/Pediton/102007.pdf


 

 

 

 

 
http://tnuva-research.co.il/01-גיליון-31-גיליון-העשור-חלב-מאי 
 
http://archive.haimtov.co.il/Inner.aspx?ArticleID=4184 
 
Wuthrich B, Schmid A, Walther B, Sieber R. Milk consumption does not lead to mucus 
production or occurrence of asthma. J Am Coll Nutr. 2005;24:547s-55s. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373954 
 

 

 הרבה אנשים אלרגיים לחלב
X לא נכון 
 

  3אלרגיה לחלב מופיעה בשנת החיים הראשונה וחולפת ברוב המקרים עד גיל 
 על פי מחקר גדול ועדכני שהתקיים בבי"ח  1.5%בישראל  שכיחות אלרגיה לחלב בתינוקות

 אסף הרופא
  לתת חלב, גם לא של עזים אסורלתינוק אלרגי 
 רבים מבלבלים בין אלרגיה לחלב לרגישות לסוכר החלב, שאיננה אלרגיה 
 אנשים שרגישים לחלב יכולים לצרוך מוצרים דלי לקטוז 

 
http://tnuva-research.co.il/01-גיליון-31-גיליון-העשור-חלב-מאי 
 
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9C%
D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7
%9D_-_Cow%E2%80%99s_milk_allergy_in_children 

 
 

 מי שרגיש ללקטוז צריך להימנע ממוצרי חלב
X לא נכון 

 ורוב הרגישים יכולים לצרוך לפחות חלק מהם, וגם  תכולת הלקטוז משתנה בין מוצרי החלב
 תלוי בכמות

 גבינות קשות דלות בלקטוז ומתאימות לרגישים 
 דיאט יופלה, כל סדרת עמק, חלב תנובה לתנובה מגון מוצרי חלב דלי לקטוז כמו שוקו ,

 וגבינה דלי לקטוז ועוד...
 

http://tnuva-research.co.il/01-גיליון-31-גיליון-העשור-חלב-מאי 
 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5081/72116.asp 
 
http://milk.mednet.co.il/upload/infocenter/info_images/lactose%20intolerance%20and%20he
alth%20-%20nih%20consensus.pdf 

 
 חלב עזים פחות אלרגני מחלב פרה ומתאים לרגישים ללקטוז

 
 רוב האלרגיים לחלב פרה אלרגיים גם לחלב עזים 
 בחלב עזים ובחלב פרה תכולה דומה של לקטוז 
  כול קל יותר של יעזים יכול להתאים יותר לאנשים עם רגישות כללית בעיכול, בשל עחלב

 החלבונים והשומנים 
 

http://tnuva-research.co.il/01-גיליון-31-גיליון-העשור-חלב-מאי 
 
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9C%

http://tnuva-research.co.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-30-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99-10
http://archive.haimtov.co.il/Inner.aspx?ArticleID=4184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16373954
http://tnuva-research.co.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-30-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99-10
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Cow%E2%80%99s_milk_allergy_in_children
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Cow%E2%80%99s_milk_allergy_in_children
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Cow%E2%80%99s_milk_allergy_in_children
http://tnuva-research.co.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-30-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99-10
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5081/72116.asp
http://milk.mednet.co.il/upload/infocenter/info_images/lactose%20intolerance%20and%20health%20-%20nih%20consensus.pdf
http://milk.mednet.co.il/upload/infocenter/info_images/lactose%20intolerance%20and%20health%20-%20nih%20consensus.pdf
http://tnuva-research.co.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-30-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99-10
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Cow%E2%80%99s_milk_allergy_in_children


 

 

 

 

D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7
%9D_-_Cow%E2%80%99s_milk_allergy_in_children 
 

 

 חלב גורם להפרעות בעיכול וכאבי בטן
 

 .מי שסובל מרגישות ללקטוז, אכן עשוי לחוש סימפטומים שונים כגון כאבי בטן וגזים 
מומלץ למי שמאובחן כך, לצרוך מוצרים הדלים בלקטוז שלתנובה יש מגוון רחב של 

 מוצרים מסוג זה כמפורט בסעיף הקודם.
 .חלב עזים לעיתים מתעכל טוב יותר בשל הרכב השומנים והחלבונים שבו  

 

 הסידן מהחלב לא מחזק את העצמות/ חלב גורם לחומציות בדם
X לא נכון 

 
  ביעילות לעצםסידן החלב נכנס 
  פחות שברי  –מחקרים מראים שצריכת חלב קשורה עם פחות שברים בכל תקופות החיים

 מאמץ בצעירים, פחות שברים אוסטיאופורוטיים בקשישים
 מחקרים אשר בדקו את חומציות החלב ומוצריו לא מצאו השפעה חומצית על הדם 
  הפרשת הסידן ביר אתלהגיכולה אמנם  נים, ממקור צמחי או מהחי,חלבוצריכה גבוהה של 

 .אך היא אינה פוגעת במאזן הסידן ובמטבוליזם של העצם, בשתן
 

http://tnuva-research.co.il/01-גיליון-31-גיליון-העשור-חלב-מאי 
 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5079/65139.asp 
 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5079/65133.asp 
 
http://www.mednet.co.il/upload/infocenter/info_images/Building%20Strong%20Bones%20Ca
lcium%20Information%20for%20Health%20Care%20Providers%20-%20nichd.pdf 
 
 

 
 חלב הוא משקה מצוין לספורטאים

V !נכון 
 

  מי הגבינה, מספקים אנרגיה זמינה לשריר בזמן מאמץחלבוני החלב, בעיקר חלבוני 
  חלבוני החלב, בעיקר חלבוני מי הגבינה, יעילים 

 
http://tnuva-research.co.il/01-גיליון-31-גיליון-העשור-חלב-מאי 
 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5073/65353.asp 
 
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5073/75332.asp 
 
http://yaelrotem.co.il/2009/06/13/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-
%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-
%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%AA-
%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%95/ 

http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Cow%E2%80%99s_milk_allergy_in_children
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%A4%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_-_Cow%E2%80%99s_milk_allergy_in_children
http://tnuva-research.co.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-30-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99-10
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5079/65139.asp
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5079/65133.asp
http://www.mednet.co.il/upload/infocenter/info_images/Building%20Strong%20Bones%20Calcium%20Information%20for%20Health%20Care%20Providers%20-%20nichd.pdf
http://www.mednet.co.il/upload/infocenter/info_images/Building%20Strong%20Bones%20Calcium%20Information%20for%20Health%20Care%20Providers%20-%20nichd.pdf
http://tnuva-research.co.il/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-30-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%9E%D7%90%D7%99-10
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5073/65353.asp
http://milk.mednet.co.il/SiteFiles/1/5073/75332.asp
http://yaelrotem.co.il/2009/06/13/%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%91-%D7%95/
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