
מדריך דגנים

מאת : מיכל אהרונסון, דיאטנית ראשית, מאפיית דגנית עין-בר

 קיימים בשוק מוצרים רבים מדגנים שונים: לחם שיפון מלא, גרנולה משיבולת שועל, דגני

 בוקר מחיטה מלאה, דייסת כוסמת ועוד. מה ההבדל בין הדגנים? מה היתרונות הבריאותיים

של כל אחד מהם? ומה כדאי לי לאכול? הכתבה הבאה שופכת אור על הדגנים....

חיטה 
 חיטה הינה הדגן הנפוץ בעולם לאחר תירס ואורז ומשמשת להכנת מוצרי מזון שונים כגון

 לחמים, פסטה ומאפים שונים. הסיבה שהחיטה היא כל כך נפוצה בתעשיית המזון קשורה

 לתכונה חשובה שלה: יכולת החיטה להפוך לאלסטית כאשר מערבבים אותה עם נוזלים ובכך

 למעשה לייצר בצק הקל ונוח לעיבוד למוצרי מזון שונים. קיימים סוגים רבים של זני חיטה,

 ועוד.Kamutבינהם דורום, כוסמין, 

יתרונות תזונתיים:
 בשל הפופולאריות הרבה של חיטה, מחקרים רבים על דגנים מלאים נעשו למעשה על חיטה

מלאה ולכן קיים מידע רב על יתרונותיה הבריאותיים:

 בסיכון לשבץ36%-30%הפחתה של 

 2 בסיכון לסוכרת מסוג 30%-21%הפחתה של

 בסיכון למחלות לב28%-25%הפחתה של 

עזרה בשמירה על משקל יציב

הפחתה בסיכון לאסטמה

איזון רמות לחץ דם

הפחתה בסיכון למחלות דלקתיות

שיפון
 שיפון הינו דגן קשה יחסית, התגלה בהתחלה כ"עשב" בשדה חיטה. השיפון הינו דגן עמיד

 מאוד ויכול לגדול במקומות בהם דגנים אחרים לא גדלים. לכן הוא נפוץ מאוד במדינות קרות

בהם קשה לגדל חיטה. 

יתרונות תזונתיים:
שיפון עשיר בסיבים מסוג שונים, בעיקר בסוג הנקרא ארבינוקסילן בעל 

פעילות אנטיאוקסידנטית חזקה. 
גרעין השיפון עשיר בפנולים, ליגנין ורכיבים נוספים בעלי פעילות ביולוגית 

רחבה.



.מחקרים מראים שצריכת שיפון מלא משפרת את בריאות מערכת העיכול

.כמו כל הדגנים המלאים גם שיפון עוזר לאיזון סוכר ומעלה תחושת שובע

שיבולת שועל
 שיבולת שועל דורגה במקום הראשון כמאכל ארוחת בוקר, באינדקס שובע הנבנה

באוסטרליה, במטרה למצוא את המזונות המשביעים ביותר. 

 בשיבולת שועל, בשונה מרוב הדגנים האחרים לרוב לא מפרידים את הגרעין והסובין בתהליך

 העיבוד. כך שלרוב מוצר המכיל שיבולת שועל הוא מוצר המכיל דגן מלא. שיבולת שועל

הנפוצה בחנויות עוברת תהליך של אידוי והשטחה על מנת להקל על תהליך הבישול.

יתרונות תזונתיים:

שיבולת שועל מסייעת בגמילה מחומרים משלשלים (לקסטיבים) ללא 

תופעות לוואי.

 שיבולת שועל עשירה בסיבים מסיסים מסוגβגלוקן המסייעים למערכת  

החיסון ובעלי פעילות אנטי-סרטנית.

חשיפה מוקדמת לשיבולת שועל בתזונת ילדים עשויה להפחית סיכון 

לאסטמה

שיבולת שועל עשירה יותר בחלבון ושומן בלתי רווי בהשוואה לשאר הדגנים 

המלאים.

 – סוגים של פוליפנולים ייחודיים הנקראים20שיבולת שועל מכילה יותר מ  

אבנאטרמידים והינם בעלי פעילות נוגדת חימצון, נוגדת דלקת ונוגדת גירוד.

,כמו כל הדגנים המלאים גם שיבולת שועל עוזרת בהפחתת כולסטרול בדם 

איזון סוכר, הפחתת מחלות לב, הפחתת לחץ דם ומעלה תחושת שובע.

שעורה
 שעורה הינה אחד מהדגנים המסורתיים עתיקים ביותר. קיימות עדויות לכך שהיא גודלה

 שנה 23,000בדרום מערב הכינרת לפני 

  גרגרי שעורה.3עידנים מאוחר יותר הבריטים קבעו את המידה אינצ' כמידה השווה ל-

 השעורה הינה דגן אשר מאוד נפוץ בעולם מהחוג הצפוני ועד אפריקה. היא נמצאת במקום

הרביעי ברשימת הדגנים החשובים בעולם לאחר חיטה, אורז ותירס.

 יתרונות בריאותיים:

,שעורה הינה הדגן העשיר ביותר בסיבים תזונתיים בהשוואה לשאר הדגנים 

  סיבים,3.5% אחוז סיבים תזונתיים. (לשם השוואה אורז חום מכיל 17%מכילה כ 

).12%, חיטה 10%, שיבולת שועל 7%תירס מכיל 



בעוד שהסיבים ברוב הדגנים מתרכזים בקליפת הגרעין, הסיבים בשעורה 

נמצאים בכל חלקי הגרעין וזה יכול להסביר את כמות הסיבים הגבוהה. 

שעורה עשירה בסיבים מסיסים העוזרים בהפחתת כולסטרול בדם, איזון 

סוכר בדם והפחתת סיכון למחלות לב.

שעורה מלאה עשירה באנטיאוקסידנטים, ויטמינים ומינרלים החשובים 

לבריאות.

.שעורה עשירה יותר בחלבון מאשר תירס, אורז חום, דוחן או שיפון

  האמריקאי לרשום על אריזתם של מזונות העשוים משעורה כי הםFDAלאחרונה אישר ה 

מפחיתים סיכון למחלות לב. 

כוסמת
 כוסמת למעשה אינה דגן, אך נכנסת לרשימה בשל תפוצתה הרבה בארץ ובשל יתרונותיה

 שנה. 8000התזונתיים. שימוש בכוסמת כמוצר מזון ידוע מזה כ–

 יתרונות בריאותיים:

.כוסמת עשירה במינרלים חיוניים כגון אבץ, נחשות, מנגן ואשלגן

.כוסמת מכילה חלבון איכותי ועשיר בחומצה האמינית ליזין

כוסמת עשירה בסיבים מסיסים העוזרים להפחית ספיגה של סוכר ובכך 

מסייעים לאיזון סוכר. 

כסומת עשוייה לסייע להפחתת לחץ דם, לטיפול בהשמנה ולמניעת וטיפול 

בעצירות. 

כוסמת מכילה פלבנואיד בשם רוטין העשוי לעזור באיזון לחץ דם, הפחתת 

מצבי דלקת ובעל תכונות אנטי סרטניות. 

כוסמת אינה מכילה גלוטן ובכך מהווה מקור טוב לסיבים תזונתיים עבור חולי 

צליאק. 

דוחן
 דוחן הוא למעשה שם כולל לקבוצה של דגנים בעלי זרעים קטנים. דוחן היה הדגן הנפוץ

באסיה לפני שאורז נהפך לפופולארי באזור.

 כיום דוחן נמצא במקום השישי מבין הדגנים החשובים בעולם. הודו מובילה בארצות

 המגדלות דוחן, אחריה מספר מדינות באפריקה וסין. בהודו מכינים את פיתת ה"רוטי" מדוחן

ובאפריקה מכינים ממנה פודינג ובירה.

לדוחן יש קליפה קשה שיש להסירה לפני שניתן לאכול את הדגן.



יתרונות בריאותיים:
.דוחן אינו מכיל גלוטן ומתאים לחולי צליאק

.דוחן עשיר אנטיאוקסידנטים

דוחן עשיר במגנזיום, מינרל אשר עוזר בשמירה על תפקוד תקין של 

השרירים ומערכת העצבים.

.דוחן עוזר באיזון סוכרת ומצב דלקתי


