
ותוספיומזון אולטרה מעובד וחשיפה לפלסטיק 

שולמןסיון בן אברהם 
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ביה״ס לבריאות הציבור

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא

מכון גרטנר



אריזות מזון ופסולת פלסטיק

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

90%, במחקר מברזיל•

מפסולת הפלסטיק שנאספה  

קשורה למזוןהיתהבחופים 

הפריטים הנפוצים ביותר היו •

אריזות  , כוסות פלסטיק

,  מקלות של סוכריות, ממתקים

מכסים של בקבוקי שתיה קלה

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

Monteiro 2009, public health nutrition
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ותוספיומזון אולטרה מעובד כמקור לחשיפה לפלסטיק 

:מחקרים קודמים מצאו קשר בין

צריכה של מזון בקופסאות שימורים  ▪

Hartle)בשתן Aוביספנול 2016)

צריכה של מזון אולטרה מעובד  ▪

בשתן ופטאלטים A, S, Fוביספנול

(Buckley 2019( )Martinez-Steele 

2020( )Huang 2021)

ועוד  פטאלטים, ביספנוליםאריזות מזון מכילות תוספים כימיים כמו 

https://www.env-health.org/chemicals-in-food-wrappings-can-impact-peoples-health/



בהגיען לחדר הלידה  2015-ל2013נשים הרות שגויסו בין 206מחקר בקרב •

הקרן לבריאות  מחקר בתמיכת במסגרת , ושמירסוראסקיבמרכזים הרפואיים 

וסביבה

איסוף דגימות ביולוגיות  , תזונה, המחקר כלל שאלונים על חשיפות סביבתיות•

גניטלי בילודים-ומדידת מרחק אנו

נשים עם צריכה גבוהה של מזון אולטרה מעובד הושוו לנשים עם צריכה נמוכה•

Ben Avraham et al. EJON 2023

?איך משפיעה צריכת מזון אולטרה מעובד בהריון על בריאות האם והילוד



(ממוצע בחציון)אחוז האנרגיה ממזון אולטרה מעובד מסך אנרגיה יומית 
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עם צריכה  באמהות•
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Ben Avraham et al. EJON 2023



חלק ניכר מפסולת הפלסטיק מקורה במזון ובאופן ספציפי מזון  •

אולטרה מעובד

מזון ואריזות מזון הם ערוץ עיקרי לחשיפה לחומרים מזיקים שמקורם  •

בפלסטיק

יתכן שקיים קשר בין צריכת מזון אולטרה מעובד על ידי האם לשיבוש  •

אנדוקריני בילוד

Judge a book by it’s cover!
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הם משבשים אנדוקרינייםופטאלטיםביספנולים





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



UPF IN PREGNANCY

High UPF consumers nutrient 

intake:

• Less: protein, fructose, 

vitamin c, beta carotene, 

vitamin B6, folate and 

potassium 

• More: carbohydrates and 

sugars

*p<0.05



כימיקלים באריזות מזון

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

ביספנולים Bisphenols

פטאלטים Phthalates

Prefluoro-alkyls

-פרה

פלוארואלקילים


	שקופית 1: מזון אולטרה מעובד וחשיפה לפלסטיק ותוספיו
	שקופית 2: אריזות מזון ופסולת פלסטיק
	שקופית 3: מזון אולטרה מעובד
	שקופית 4: מזון אולטרה מעובד כמקור לחשיפה לפלסטיק ותוספיו
	שקופית 5: איך משפיעה צריכת מזון אולטרה מעובד בהריון על בריאות האם והילוד?
	שקופית 6
	שקופית 7
	שקופית 8
	שקופית 9
	שקופית 10: ביספנולים ופטאלטים הם משבשים אנדוקריניים
	שקופית 11
	שקופית 12: צריכת מזון אולטרה מעובד בעולם
	שקופית 13: Upf in pregnancy
	שקופית 14: כימיקלים באריזות מזון

