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איך הפך ה"נטול" )גלוטן, לקטוז, סוכר, 
כולסטרול( לטרנד התזונתי הכי חם בעשור 
האחרון והאם זה עלול להזיק לבריאותכם? 

אראלה טהרלב בן־שחר     סגנון: קרן ברק

בנטול החיים 
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ייזר שהיה נוחת על כדור הארץ כדי 
לחקור את הרגלי התזונה של המין 
האנושי היה אולי מבחין שהמרכיב 

העיקרי בתזונת האדם הוא 
ה"נטול". תחשבו אולי שהאמירה 

הזאת מייחסת לחייזר טיפשות 
בהנחה שלא יבין שנטול גלוטן, נטול לקטוז, נטול 

סוכר ונטול כולסטרול מתייחסים למוצרים שונים. 
אבל אולי דווקא מדובר בחייזר נבון, שראה מעבר 
לקנקן והבין שמדובר בקבוצת מוצרים שקוסמים 

לאדם לא בגלל מה שיש בהם, אלא בעיקר בגלל 
העובדה שניטל מהם משהו.

ואכן, אי אפשר להגזים בתיאור הפריחה שידע 
שוק ה"נטול" בשנים האחרונות. אם לפני עשור 

מוצרי הנטול היו מוצרי נישה המיועדים לחולים 
במחלות כמו צליאק או סוכרת, שהיו צריכים לכתת 

רגליים לחנויות מרוחקות כדי לקנות אותם, הרי 
שכיום המוצרים האלה נמצאים על המדפים בסופר 

השכונתי, ולפעמים הם זוכים אפילו למדור משלהם. 
את הטרנד מוכיחים לא רק אינספור מוצרי מזון 

חדשים בגרסת הנטול )3,000 חדשים מהסוג הזה 
הושקו בארצות הברית ובאירופה בשנת 2010(, אלא 

גם ריבוי מתכונים וספרי בישול למעדיפי הנטול, 
ואפילו סדנאות לגמילה מגלוטן וסוכר - רכיבים 

שלפני עשור אף אחד לא היה מכניס לאותה קבוצה 
עם אלכוהול וניקוטין. 

והטרנד כמובן מגלגל גם לא מעט כסף. סקר שנערך 
בבריטניה הראה שמכירת מוצרי הנטול עלתה 

בהתמדה בכל שנה בעשור האחרון - עלייה שעמדה 
על 15% ב־2011 והובילה למכירות בשווי 238 

מיליון לירות שטרלינג. בארצות הברית דיווחה 
Euromonitor International, חברה לסקרי שוק, 
שמכירות נטולי הגלוטן עלו ב־92% בחמש השנים 

שבין 2005 ל־2010 ועמדו אז על 2.5 מיליארד דולר, 
ועוד היד נטויה. 

על מה מעידה העלייה המטאורית בשוק הנטול? 
האם תנאי החיים המודרניים גרמו לעלייה גדולה 

בשכיחות מקרי הרגישות למזון? האם התפתחויות 
טכנולוגיות והיצע המוצרים מאפשרים לאנשים 

שמאז ומתמיד סבלו מרגישות 
להקל על עצמם? ייתכן. אבל 
ייתכן גם שהציבור נופל שולל 

לתכסיס שיווקי הנשען על נטייה 
פסיכולוגית ידועה בשם "אפקט 

ההילה", שגורמת לנו להסיק 

מתכונה אחת של מזון )"נטול"( שיש לו תכונות 
אחרות )"רזה", "בריא"(.

"יש אנשים שהמגמה הזאת הקלה על סבלם ומציעה 
להם מגוון גדול של מזונות מותרים", מסבירה מיכל 

סוקמן, דיאטנית במכון סוכרת ולב, מחוז מרכז 
ומוקד מומה במכבי שירותי בריאות. "למשל, חולי 

צליאק, אנשים שיש להם רגישות קשה ללקטוז 
וחולי סוכרת. כמו כן יש אנשים שהמוצרים האלה 

עוזרים להם לשמור על המשקל כי הם גורמים להם 
לצרוך פחות קלוריות. עם זאת, הרבה אנשים משלים 

את עצמם שמדובר ב'פתרונות קסם', ושאם יעברו 
אל הנטול יהיו בריאים יותר ורזים יותר - וזו כמובן 

טעות".
אם כך, השאלה היא בעצם ספציפית. יש אנשים 

שעבורם המוצרים האלה הכרחיים, יש כאלה שהם 
מיותרים עבורם, ויש גם כאלה שהם יכולים לגרום 

להם נזק. מהם המוצרים ולמי הם מתאימים? סוקמן 
ולימור טל פוני, מנהלת תחום תזונה, מחוז השרון, 
מכבי שירותי בריאות, עוזרות לעשות סדר בטרנד 

התזונתי הכי חזק של העשור האחרון.

נטול גלוטן
גלוטן הוא חלבון שנמצא בדגנים כמו חיטה, שעורה, 

שיפון ושיבולת שועל, אבל יכול להימצא גם במוצרים 
פחות צפויים כמו מזונות מעובדים, תבלינים או 

אבקות מרק. מוצרים נטולי גלוטן הם מוצרים 
שעשויים מקמח חומוס, קמח קינואה, קמח אורז 

מלא, קמח תפוח אדמה, אורז וטפיוקה.
מי חייב את זה: חולי צליאק. אצל חולי הצליאק, 
המהווים כ־1% מהאוכלוסייה, חלבון הגלוטן גורם 

לדלקת במעי, המובילה לנזק משמעותי ברירית 
המעי. לכן הטיפול הרפואי עבור אלה המאובחנים 

בבדיקות דם וביופסיה כרוך בדיאטה נטולת גלוטן. 
מי עוד צורך את זה והאם זה טוב לו:

אנשים הסובלים מכאבי בטן ובעיות עיכול 
ורגישים לגלוטן. כ־6% מהאוכלוסייה עלולים 

לסבול מכאבי בטן, נפיחות, שלשולים ואפילו כאבי 
ראש, עייפות או בחילות על רקע רגישות לגלוטן 

שאינה מאובחנת בבדיקות רפואיות. דיאטה נטולת 
גלוטן יכולה להקל עליהם. הבעיה היחידה היא שבין 

הטוענים לרגישות יש רבים שאינם באמת כאלה, 
ולכן עבורם ההיצמדות לנטול גלוטן מיותרת. 

אנשים שמעוניינים לרזות. יש המאמצים את 
דיאטת נטול הגלוטן מתוך מטרה לרזות. הם לא 

לבד. למעשה הם בחברה טובה, ואפילו טובה מאוד, 
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הכוללת את מיילי סיירוס, ויקטוריה בקהאם, 
גווינת פלטרו ועוד, שכולן טוענות שהפחיתו 

ממשקלן באמצעות הימנעות מגלוטן. ולמען האמת 
לחלקם זה גם עוזר. "יש כאלה שהחוק הברור 

והנוקשה של 'לא לאכול גלוטן' מקל עליהם להתנזר 
ממוצרים מקמח חיטה, שהם לא פעם גם עתירי 

קלוריות, כמו פיצה, עוגות ובורקס ולכן הם יורדים 
במשקל", אומרת טל־פוני. "לעומת זאת, יש כאלה 

שממלאים את המזווה בלחם, עוגות ועוגיות נטולות 
גלוטן ומאביסים עצמם בפחמימות נטולות גלוטן 
מתוך אשליה שאלה פחות משמינות. הם עלולים 

למצוא עצמם לבסוף עם עוד כמה קילוגרמים".
אנשים שרוצים להיות בריאים יותר. יש 

המאמינים שדיאטה נטולת גלוטן טובה להיבטים 
נוספים ועשויה לגרום לא רק להקלה בכאבי בטן, 

אלא גם לשיפור המצב הנפשי, עור הפנים והבריאות 
הכללית. "אלה הם מיתוסים שלא זכו להוכחה 

מדעית", פוסקת טל־פוני.
האם הימנעות מגלוטן עלולה להזיק: בניגוד 

לחלק מהדיאטות האחרות, דיאטה נטולת גלוטן 
לרוב אינה יוצרת חסרים תזונתיים כי יש מקורות 

רבים לפחמימות במוצרים אחרים. עם זאת, 
הדיאטה הזאת עלולה לגרום לצריכת סיבים נמוכה 

ולהשגת הפחמימות ממקורות בריאים פחות 
)למשל, בריא יותר לאכול חיטה מלאה מאשר קמח 

תפוחי אדמה(. אבל החיסרון העיקרי של דיאטה 
נטולת גלוטן הוא כנראה חסרון הכיס. מוצרים 

נטולי גלוטן עולים בערך פי ארבעה ממוצרים 
מקבילים העשויים מקמח רגיל. 

נטול סוכר 
נטול סוכר הוא שם משפחה שתחתיו מסתופפים 
מוצרים המבוססים על דבש, סילאן או סוכר פרי, 

וכאלה המבוססים על תחליפים. אלה נחלקים 
לשני סוגים עיקריים: כוהליים וממתיקים 

מלאכותיים. "תחליפי סוכר כוהליים )מנטיטול, 
קסיליטול( העשויים ממולקולה טבעית הם 

מופחתי קלוריות ולא נטולי, ויתרונם עבור 
חולי סוכרת הוא בכך שהם 

מביאים לעלייה איטית ונמוכה 
יותר של רמות הסוכר בדם", 
מסבירה סוקמן. "הממתיקים 

המלאכותיים )אספרטיים, 
סוכרלוז, אסולפן קיי( מופקים 

בתהליך כימי במעבדה ואין להם ערך 
קלורי". 

מי חייב את זה: חולי סוכרת. מאחר שמומלץ להם 
להימנע מצריכת כמויות גדולות של סוכר, נטולי 

הסוכר מהווים עבורם תחליף טוב. עם זאת, אפילו 
הם אינם יכולים לחשוב על נטול סוכר כעל "טוב 

בשבילי" אלא צריכים לבדוק את כמות הפחמימות 
שבמוצר, כי גם פחמימות שמקורן בקמח לבן למשל, 
עשויות להביא לקפיצה מהירה ברמות הסוכר בדם. 

"ישנם סוכרתיים שהתווית דל סוכר נותנת להם 
תחושה של 'זה מותר לי' והם מרבים באכילת ופלים 

דלי סוכר", מחדדת סוקמן, "וכך אוכלים כמות 
גדולה של קמח לבן. היה בריא יותר לו היו אוכלים 

עוגייה אחת המכילה סוכר".
מי עוד צורך את זה והאם זה טוב לו: אנשים 

שרוצים לרזות. לעתים זה עוזר, אבל כאמור 
אין לראות בתווית "דל סוכר" ערובה להרזיה. 

התחליפים הכוהליים אינם נטולי קלוריות, ולכן 
הממתקים שמכילים אותם עשויים להיות בעלי 

ערך קלורי לא נמוך. מלבד זאת, קשה להכין עוגות 
ועוגיות בלי סוכר, והתעשייה נוטה להחליף את 

הסוכר בשמן לצורך ייצוב המוצר, מה שמעלה את 
הערך הקלורי של המוצרים. בקיצור: התווית "דל 

סוכר" טובה לדיאטה רק אם היא מופיעה על מוצר 
דל קלוריות.

סיבה נוספת שמכשילה את הדיאטה הזאת היא 
שאשליות מתוקות הן משמינות. "לעתים אנשים 

שאוכלים דיאט מאמינים שהם יכולים לאכול הרבה 
או מפצים את עצמם על חוסר הסיפוק", אומרת 

סוקמן. ואכן, מחקרים הוכיחו שאנשים שצורכים 
באופן קבוע משקאות דיאט עולים בהיקף המותניים 

יותר מאלה שאינם צורכים אותם. אז אם אתם 
אוכלים מוצרים נטולי סוכר מתוך מטרה לרזות, 

בדקו עם עצמכם אם זה לא מוביל לכך שאתם 
"משחררים" במקום אחר. 

האם הימנעות מסוכר עלולה להזיק: סוכר לבן 
אינו מהרכיבים שנחוצים לגוף, אבל השימוש 

בתחליפים אינו בהכרח בריא. התחליפים הכוהליים, 
למשל, עלולים לגרום לאנשים הרגישים להם 
כאבי בטן, גזים ושלשולים. בנוגע לממתיקים 

המלאכותיים, בעבר חשדו שהם עלולים לגרום 
לסרטן, אך מחקרים שנאספו עד כה מראים 

שבכמויות סבירות אין באכילתם סיכון ממשי, 
בעיקר כשגם ההשמנה אינה בריאה. 

דל לקטוז
לקטוז הוא הסוכר המצוי בחלב. מוצרים דלי לקטוז 

הם מוצרי חלב שבתהליך עיבודם נעשה תהליך 
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אנזימטי שמפרק את מולקולת הדו־סוכר שבחלב 
לשתי מולקולות נפרדות וכך חוסך מן הגוף את 

הצורך לפרק אותה. לצד המוצרים דלי הלקטוז יש 
גם מוצרים על בסיס סויה, אורז או שקדים.

מי חייב את זה: אנשים עם בעיה רפואית מאובחנת 
של אי סבילות ללקטוז הנובעת מחסר או מהפחתה 

באנזים הלקטאז, האמון על פירוק סוכר החלב במעי. 
מחסור בלקטאז שכיח אצל אנשים מעל גיל 60, 

אך אפשרי גם אצל ילדים על רקע מולד. אצל חסרי 
הלקטאז סוכר החלב אינו מתפרק כהלכה ומגיע 

למעי כשאינו מפורק, והדבר גורם לשלשולים, גזים, 
כאבי בטן, נפיחות ועוד. דיאטה נטולת לקטוז עשויה 

להקל עליהם, אף שבמקום זאת הם יכולים ליטול 
כדורים שמכילים את האנזים וכך בכל זאת לצרוך 

מוצרי חלב. 
מי עוד צורך את זה והאם זה טוב לו: לצד אלה 
שנמצאה אצלם בעיה רפואית מאובחנת של חסר 

בלקטאז יש כאלה שאינם מאובחנים, אף שמדובר 
בבדיקה פשוטה יחסית. הם עושים זאת מתוך 

הסברה שההימנעות מלקטוז עשויה להקל על כאבי 
בטן שהם סובלים מהם.

האם הימנעות ממוצרי חלב עלולה להזיק: 
אנשים שנמנעים ממוצרי חלב ואינם מקפידים 
להשלים את כמות הסידן באמצעות מאכלים 

עשירים בו כמו טחינה, סרדינים, כרוב ועוד, עלולים 
לסבול ממחסור בסידן, שהוא רכיב חשוב לבניית 

העצם ולמניעת אוסטיאופורוזיס. מוצרי חלב נטולי 
לקטוז עשירים אמנם בסידן, אך היעדר הלקטוז 

גורם לכך שספיגת הסידן תהיה פחותה.
 תחליפים נפוצים נוספים לסידן הם ירקות ירוקים -

שאינם מצליחים לספק לגוף את כמות הסידן 
הנדרשת, וסויה - שעדיין לא הוסר הספק מעל 

אכילת כמויות גדולות שלה. ובקצרה: זוהי דיאטה 
שעלול להיות לה מחיר בריאותי, ולמי שאינו זקוק 

לה לא כדאי לאמץ אותה. מי שזקוק לה צריך לנסות 
ולהשלים את צריכת הסידן שלו בדרכים אחרות 

ומומלץ להתייעץ עם גורם רפואי. 

 נטול כולסטרול/ 
נטול שומן טראנס 

התווית "נטול כולסטרול" מעטרת מוצרים שנעדר 
מהם סוג של שומן רווי הנמצא רק בשומן מהחי 

ומגביר את הסיכון לתהליכים טרשתיים ומחלות לב 
וכלי דם. בדרך כלל יש מיעוט כולסטרול במוצרים 

מופחתי שומן ודלי שומן ובמוצרים שיש בהם רק 
שומן צמחי. אבל מוצר יכול להיות נטול כולסטרול 

ועדיין שמן אם יש בו שומן מהצומח.
מי חייב את זה: מי שיש לו כולסטרול גבוה או 
מחלות לב וכלי דם, או נמצא בסיכון לכך, ועשוי 

להפיק תועלת מצריכת מוצרים נטולי כולסטרול או 
מופחתי שומן. עם זאת, אי אפשר להסתפק בתווית 
"נטול כולסטרול". כדאי לבדוק שהמוצר אינו מכיל 

"שומן צמחי מוקשה" ושאין מדובר במוצר שאחוזים 
גדולים מהשומן בו הם משומן רווי. יש מזונות 

)כמו מרגרינה, בורקס, ביסקוויטים ועוד( נטולי 
 כולסטרול ועתירים בשומן רווי, שהשפעתם 

 על תחלואת הלב אינה קטנה יותר ולמעשה הם 
אינם בריאים גם לאנשים שאינם נמצאים בסיכון 

למחלות לב. 
מי עוד צורך את זה והאם זה טוב לו: אנשים 

שרוצים לרזות. הפחתת כמויות השומן עשויה לעזור 
בהרזיה, אבל גם כאן אין להסיק ממשפחת התוויות 

הזאת שמדובר בהכרח במוצרים רזים. יש לבדוק 
את הערך הקלורי של המוצר.  גלידות נטולות שומן, 

למשל, יכולות להכיל כמות גבוהה של סוכר, שמעלה 
את ערכן הקלורי. 

האם הימנעות מצריכת שומן עלולה להזיק: 
כן. הרקמות, ההורמונים וייצור מלחי המרה הם 
רק חלק מהמערכות שזקוקות לשומן לתפקוד 

תקין, ודיאטה נטולת שומן עלולה לפגוע בהם. אצל 
אנשים הנמנעים משומן אפשר לראות מגוון פגיעות 

הורמונליות ואחרות. 

אז מה נשאר לנו...
כל מי שקיבל אישור מהרופא שהוא אינו יכול לעכל 

גלוטן או לקטוז או שכולסטרול או סוכר אינם 
בריאים לו - צריך להפחית את צריכתם בצורה 

משמעותית או להתנזר מהם. כל היתר צריכים לדעת 
שהמילה "נטול" אינה נרדפת למילה "בריאות". יש 

מחיר בריאותי להורדה קיצונית של שומן או של חלב 
מהתפריט, ומי שאינו צריך מוטב שלא יוותר עליהם. 

באשר לאלה הרוצים לרזות, זכרו שלא מדובר 
בפתרונות קסם. אם העקיפה של מדפי הגלוטן, 

השומן והסוכר מובילה אתכם אל מדפי הפירות 
והירקות או לבחירת מוצרים בעלי ערך קלורי נמוך - 
יש תקווה. אבל אם אתם פשוט עוברים לאכול מוצרי 
"נטול" בעלי ערך קלורי גבוה, ייתכן שאתם במסלול 

של "נטול היגיון". 

 ייעוץ מקצועי: 
 מיכל סוקמן, 
 דיאטנית במכון 

סוכרת ולב, מחוז מרכז 
ומוקד מומה, מכבי 

 שירותי בריאות; 
לימור טל פוני, 

מנהלת תחום תזונה, 
מחוז השרון, מכבי 

שירותי בריאות
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