מצליבים מעניקי חיים
לקבוצת הירקות השייכים למשפחת המצליבים
יתרונות בריאותיים רבים ומשובחים והם נחקרים
רבות בזכות התכונות האנטי -סרטניות שבהם.
החברים במשפחה:
כרובית ,כרוב ניצנים,
ברוקולי ,נבטי ברוקולי
כרוב לבן ,כרוב סגול
כרוב סיני ,באק צ'וי ,קייל (כרוב סיני)
קולורבי ,לפת ,סלק
צנון ,נבטי צנונית
חזרת הגינה ,חרדל
גרגר נחלים

הכנה בסיסית
אין סוף דרכים לשלב את המצליבים בתזונה ,בצורה טריה
וחיה ,באידוי במים( ,אלה שתי הצורות המומלצות ביותר,
בהן נשארים מרבית הערכים התזונתיים והתכונות
המופלאות של המצליבים) .אך גם בהקפצה ,אפיה או
בישול .בחום גבוה ,המינרלים אובדים למים ,וגם
הפיגמנטים שהם למעשה החומרים שמכילים חלק ניכר
מהתכונות המרפאות (ראו כמה צבע נשאר במים לאחר
שבישלתם ברוקולי למשל.)...
לאחר האידוי ,ניתן לשדרג ולשחק כטוב בעיני היוצר:
ניתן להקפיץ במעט שמן איכותי ,להוסיף לסלט ,לתבשיל או
למרק ,לפשטידה ,לקציצות וליהנות בכל דרך.

הנאה מהסגולות הבריאותיות של המצליבים מושגת
במיטבה כאשר נהנה מהם כאשר הם טריים וחיים:
הנבטים ,הצנוניות ,גרגר נחלים ,גם מקולרבי ,כרוב
וכרובית ואף מברוקולי וסלק.
אפשרויות הגיוון וההכנה הן רבות! רב הירקות במשפחה
בשרניים במרקם שלהם ,עסיסיים ,מרווים ,ומשביעים .זה
תוספת בריאותית מבורכת ואף הכרחית לתפריט היומי.

אידוי במים
הנדרש -שושנת אידוי /סיר אידוי מבמבוק /סיר אידוי
 .1מוציאים חלקים לא יפים מהירק אם יש ,חותכים/
קוצצים /מפרקים לפלחים ושוטפים היטב.
 .2ממלאים מים בסיר עליו נניח את הבמבוק ,או את
שושנת האידוי -כך שהמים מגיעים עד לגובה השושנה
 ,כך שהמים לא יגיעו לגובה הירקות( ,כדי שהכנת
הירק תעשה רק ע"י אדים שעולים אל המכסה)
 .3מביאים לרתיחה ,מנמיכים את האש
 .4מאדים למשך  7-15דקות .ניתן להשאיר מעט מכוסה
לריכוך נוסף .שימו לב שהצבע של הירק לא דהה!
 .5לאחר מכן ניתן לאכול כך עם מעט תיבול או לשדרג ...

בתרבות המזרח משפחת המצליבים מככבת ,בסין ויפן
ניתן למצוא אותם בכל ארוחה ויש מיני ירקות מצליבים.

יתרונות בריאותיים של ירקות המצליבים












מכילים כמות גדולה של ויטמין  -Cהחשוב לתפקוד
תקין של מערכת החיסון ולשלמות כלי הדם ,מסייע
לטיפול באלרגיות ,נטרול רדיקלים חופשיים ,חוזק
העצמות ,השיניים ועוד.
מכילים כמות לא מבוטלת של ויטמין  -Kהחיוני
לקרישת הדם .וויטמין  -Eנוגד חמצון רב עוצמה.
עשירים במינרלים כגון אשלגן -החשוב לאיזון לחץ
הדם ומניעת מחלות לב ,מגנזיום שיש לו מעל 300
תפקידים בגוף ,ברזל ,אבץ וסידן.
עשירים בסיבים תזונתיים החיוניים לעיכול ,לשמירה
על רמות תקינות של סוכר וכולסטרול ומניעת עצירות.
חומרים נוגדי חמצון ייחודיים ,העיקריים בהם :סלניום,
ויטמין  ,Cסולפוראפן ) -(sulforaphaneשנלחם
בווירוסים וחיידקים DIM ,שמסייע לאזן עודף אסטרוגן.
למצליבים יכולת אנטי אוקסידנטית גבוהה .יש בהם
תכולה גבוהה של פנולים ופלבנואידים ,חומרים
המאיצים את הנטרול של מולקולות רעילות בגוף .בכך
לסייע להחלמה מדלקות שונות ולסייע במצבי סרטן.
המצליבים נמצאו יעילים ועוצמתיים ללוחמה במרבית
סוגי הסרטן.

צריכה של ירקות מצליבים מעלה את פעילות תאי
ההרג הטבעיים של מערכת החיסון )(NK cells
ומפחיתה את הסיכון לגרורות .ירקות אלו מכילים
רכיבים כגון סולפוראפן ואינדול-3-קרבינול(I3Cs) ,
המעודדים התאבדות של תאים סרטניים-אפופטוזיס,
מעכבים אנגיוגנזיס ,מסייעים לפינוי חומרים מעודדי
סרטן (קרצינוגנים) מהגוף ומונעים התפתחות
ממאירות מתאים טרום סרטניים.
ירקות מצליבים נמצאו כמעכבים של סוגי סרטן
שונים ,בינהם סרטן המעי הגס וסרטן הערמונית.

ברוקולי מאודה הכי בסיסי שיש
ברוקולי מכיל חומר שמתקן נזקים ב( ,DNA -אינדול
 3קרבינול) .הוא ידוע ומוכר למחקר ולמדע בזכות
היותו אנטי סרטני רב עוצמה.

רכיבים :
ברוקולי שטוף היטב ,נקי מחרקים ומפורק לפלחים
אגוזי קשיו קצוצים /אגוזי מלך שבורים /שומשום
שמן זית
מעט מלח הימלאיה /מלח ים אטלנטי

אופן ההכנה:
 .1מכינים את הברוקולי בהתאם להמלצות האידוי לעיל.
 .2במקביל ,כאשר הברוקולי באידוי ,מעבירים  1-2כפות
קשיו למטחנת תבלינים /מטחנת קפה /עלי ומכתש
וטוחנים (או כותשים).
 .3מעבירים לצלחת הגשה את הברוקולי ,יוצקים מעט
שמן זית מעל ,מפזרים קמצוץ מלח ואת אגוזי הקשיו
או האגוזים או מעל.
ניתן לגמרי ליהנות מהברוקולי כך.
וניתן גם ......לשלבו בכל סלט.
אותו הברוקולי  ,אך הפעם בסלט:

סלט סלק ,חסה ,ברוקולי וצימוקים
מרכיבים:
 2-3כפות סלק טרי חי קצוץ לרצועות דקות (מומלץ במעבד
מזון על הלהב העליונה לשרוכים דקים ,או מגרדים בפומפייה).
כוס -כוס וחצי חסה מהזן שאוהבים שטופה היטב וחתוכה גס
 3פלחים מאודים של ברוקולי
כף צימוקים שחורים אורגנים /או חמוציות ללא סוכר
** טעים ומזין להוסיף כיד הדמיון הטובה עליכם -אבוקדו
בעונה ,עדשים שחורות ,קינואה ,וכיו"ב.
הכנה :מניחים את החסה בתחתית הקערה ,עליה את הסלק
ומערבבים ,מוסיפים את הברוקולי המאודה ומעל מקשטים עם
צימוקים.
רוטב:
מערבבים ביחס הזה 1 :כף רכז רימונים /רכז דובדבן שחור
(ללא סוכר וחומרים משמרים) 1 ,כף שמן זית איכותי ,כפית
חומץ תפוחים (לא חובה).
רעיון נוסף לרוטב :ניתן לערבב  2כפות טחינה מוכנה +כפית
רכז דובדבן שחור /רכז רימון .לחילופין ניתן להכין ביחס הבא:
כף טחינה גולמית +כף רכז דובדבן שחור /רכז רימון וליהנות
מרוטב סמיך ועשיר.

לבריאות ובתאבון! 2

כרובית מוקפצת בקארי ורוטב סויה
בריא מאד ,משביע ביותר ופשוט טעים!!!
רכיבים:
ראש כרובית
 1כפית אבקת קארי איכותית (מומלץ אורגאנית)
(או  1כפית אבקת כורכום איכותית (כנ"ל))
רוטב סויה איכותי /סויה תמרי /טריאקי אמיתי
שמן קוקוס ,סילאן /סירופ מייפל איכותי (לא חובה)
מאד טעים גם כך.....
**ניתן לשדרג ע"י פירורי לחם מקמח מלא /קוואקר
דק /קינואה קלויה או מבושלת בצורה הבסיסית
אופן ההכנה:
 .1לאדות את הכרובית בהתאם להמלצות לעיל.
 .2למרוח שמן קוקוס מחבת גדולה בעזרת מברשת
 .3לאחר כ 20 -שניות כאשר שמן הקוקוס נמס,
להוסיף את אבקת הקארי ו  2-3כפות רוטב סויה
ולערבב היטב .להוסיף סילאן או מייפל -לבחירה.
 .4להעביר את הכרובית משושנת האידוי /סיר אידוי
אל המחבת ולערבב היטב ,כך שהכרובית תצבע
בצהוב הזרחני של הקארי .לכסות את הכרובית
ברוטב מכל הכיוונים ולהקפיץ למשך כ 2-דקות.
 .5אם רוצים ניתן תוך כדי ערבוב להוסיף מעט
פירורי לחם או קוואקר דק או קינואה ולערבב.
אם יש צורך ,ניתן להכין עוד רוטב ,להוסיף ולערבב.
רעיונות לשדרוגים וגיוונים:
 להוסיף למחבת בעת הקפצת הכרובית גרגירי
חומוס מבושלים ומוכנים לאכילה.
 לאכול את הכרובית המוקפצת מעל קינואה/
אטריות אורז /אורז -לשם כך כדאי להכין כמות
גדולה יותר של רוטב שתספיק גם לתוספת.
 להעשיר ולגוון -למשל להוסיף גזר ובצל ירוק.

סלט כרובית חי קלי – קלות
מרכיבים:
חצי כרובית קטנה שטופה היטב וקצוצה דק דק
פטרוזיליה ,חמוציות ללא סוכר ,פיסטוקים (או אגוזים)
רוטב :שמן זית +מלא לימון סחוט +מלח פלפל
הכנה :לערבב את כל המרכיבים ולמזוג את הרוטב.
*** למרות שהסלט הזה טעים פשוט כך ,ניתן לשדרג
ולהעשיר למשל בבורגול מוכן ,תוספת טחינה לרוטב
ועוד כיד הדמיון הטובה עליכם!

