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כדי להבי� את ההבדלי� בי� הלחמי� השוני�, יש להבי� 
ראשית ממה מורכב הלח�. הלח� הינו תערובת של קמח, 

מי� ושמרי�. קיימי� �וגי� רבי� ושוני� של קמחי� כאשר 
הנפו� מביניה� הוא קמח החיטה.

לגרעי� החיטה 3 חלקי�: 

1. אנדוספרם
החלק העיקרי של גרעי� החיטה, מהווה 85%-80% מהגרעי�. 
מורכב ברובו מגרגרי עמיל� העטופי� בחלבו� ומעט ויטמיני� 

ומינרלי�.

2. סובין
קליפת הגרעי�. מהווה 17%-13% מהגרעי�. מורכבת ברובה 

מ�יבי� תזונתיי�, מ�י�י� ובלתי מ�י�י�, ומכילה ויטמיני� 
מקבוצת B, נוגדי חימצו� ומינרלי� שוני�.

3. נבט
מהווה 3%-1% מהגרעי�. מכיל את כל רכיבי התזונה הנחוצי� 

להתפתחות הנבט ועשיר בשומ�.

קמח לבן: קמח הנטח� מהאנדו�פר� בלבד.

קמח מלא: קמח הנטח� מגרעי� החיטה בשלמותו, ולכ� עשיר 
יותר ב�יבי� תזונתיי�, ויטמיני�, מינרלי� ונוגדי חימצו�. נבט 
החיטה רגיש מאוד לקלקול לכ� נהוג להפריד אותו מהחיטה 

בעת הפקת הקמח.

קמח אחיד: בימי המנדט הבריטי, ע� פרו� מלחמת העול� 
השניה, בשל המח�ור בקמח מיובא, נקבע כי הלח� באר� 

ייוצר מתערובת קמח מיוחדת, "קמח �טנדרד פלשתינאי 
(א"י)". קמח זה היה כהה יותר בגלל ניצול מירבי של גרעיני 
החיטה. היו� הקמח האחיד נטח� בעיקר מהאנדו�פר� א� 

מכיל ג� אזורי� כהי� יותר בחיטה ועשיר יותר ב�יבי� 
מקמח לב�.

לחם לבן: הלח� הב�י�י ביותר. מורכב מקמח לב� בלבד.

לחם מחיטה מלאה: לח� העשוי מקמח חיטה מלא. לח� זה 
עשיר יותר ב�יבי� תזונתיי�, ויטמיני�, נוגדי חימצו� ומינרלי�.

לחם אחיד: זהו מושג הי�טורי, מימי המנדט הבריטי (ראה 
'קמח אחיד'). משנת 1942, לפי פקודת הפיקוח על המזונות, 

הוגבל הייצור ללח� אחד בלבד – לח� אחיד. לאחר קו� 
המדינה, במ�גרת תוכנית הצנע, פור�� צו לאפיית לח� 

אחיד, ולח� זה �וב�ד על ידי המדינה והיה מצר� עיקרי 
בתפריט היומי לציבור גדול. כיו�, ללח� האחיד צורה וצבע 

שוני�, הוא עשוי מקמח אחיד, השונה מ"קמח ה�טנדרד 
הפלשתינאי (א"י)". אמנ�, הלח� אינו מ�וב�ד א� מחירו 

נותר בפיקוח.

 ,(Gramineas) דגנים: צמחי� מתורבתי� ממשפחת הדגניי�
לכול� מראה דומה  והרכב גרעי� דומה: קליפה, אנדו�פר� 
ונבט. הקבוצה כוללת חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפו�, 

אורז, תיר�, דוח� ודורה.

לחם שיפון: לח� העשוי מקמח שיפו� (לרוב עשוי מקמח 
שיפו� מלא). יתרונו של השיפו� נעו� בערכו הגליקמי (ראה 

להל�) הנמו� יותר בהשוואה לקמח החיטה.

לחם קל: לח� מופחת קלוריות המכיל 2/3 מכמות הקלוריות 
בלח� דומה.

לחם טופו: לח� המכיל טופו, המופק מפולי �ויה, עשיר 
בחלבו�, דל בפחמימות ומכיל ויטמיני� ומינרלי� המצויי� 
ב�ויה. הו�פת טופו ללח� נותנת לח� מופחת פחמימות, 

עשיר בחלבו� ומועשר בויטמיני� ומינרלי� טבעיי�.



מילון מושגים
לחם

  2%     שומ�

  3%     חלבו�

  8%     �יבי� תזונתיי�

  53%   פחמימות

  30%   נוזלי�

לחם לבן לחם מלא קל

  3%     שומ�

  15%   �יבי� תזונתיי�

  22%   פחמימות

  44%   נוזלי�

  15%   חלבו�

מה ההבדל בין לחם מלא ללבן?

לחם עם סמל א.י.ל: א.י.ל הינה האגודה הישראלית לחולי 
�וכרת. לח� המאושר על ידי א.י.ל הוא דל שומ� רווי 

וכול�טרול, בתו�פת �יבי� תזונתיי� שמקור� במזו�, מכיל 
בעיקר פחמימות מרוכבות ומוגבל בכמות הנתר�.

לחם אורגני: לח� העשוי מקמח הנטח� מחיטה אורגנית, 
אותה מגדלי� ללא שימוש בחומרי הדברה ודשני� �ינטטיי�, 
ובהתא� לכללי הגידול האורגני. הלח� מכיל מחמצת טבעית 

(שאור), אינו מכיל תו�פת של חומרי� משמרי� או צבעי 
מאכל ומכיל חומרי טע� וריח טבעיי� בלבד.

מחמצת (ְש
אֹור): השיטה ההי�טורית להכנת לח�. הכנת 
מחמצת כוללת הת��ה וגידול שמרי� מיוחדי�, ולא שמרי 

אפיה רגילי�. בעבר, וכ� בשיטות ביתיות, היו משתמשי� 
בשמרי� הנמצאי� על קליפת גרעיני החיטה, באויר וכ� על 

קליפות פירות שוני�, למשל ענבי�. היו� ישנ� זני� מיוחדי� 
של שמרי� המשמשי� להכנת מחמצות. התהלי� הראשוני 
של הכנת המחמצת הינו תהלי� ארו�, הלוקח מ�פר ימי�. 

אול�, לאחר ההכנה הראשונית, אפשר לשמור ולטפח שני� 
רבות את השאור על ידי "האכלתו" כל מ�פר ימי�.

לחם ְש
אֹור: לח� המכיל מחמצת שאור ולא שמרי אפיה. 
תהלי� הכנת לח� שאור איטי יותר מלח� על ב�י� שמרי 

אפיה.

גלוטן: החלבו� העיקרי בגרעי� החיטה. גלוט� הינו תערובת שני 
חלבוני� – גליאדיני� וגלוטניני�. בעת הרטבת� ועיבוד� ה� 
משתרגי� זה בזה ויוצרי� רשת חזקה המייצבת את הבצק. 

רשת זו מאפשרת החזקת גזי� והיא הנותנת ללח� את נפחו 
ומרקמו. 

ֶלֶתת: דג� (לרוב שעורה) שעבר תהלי� הנבטה וקלייה, או 
תהלי� ההלתתה. התהלי� מפעיל אנזימי� המפרקי� את 

העמיל� שבחיטה ל�וכרי� בצורה הדרגתית, וכ� מאפשרי� 

פעילות מתמשכת וטובה יותר של השמרי�. כמו כ�, הלתת 
נות� ללח� טע� מיוחד, ולתת כהה משמש כיו� למת� צבע 

כהה ללח� (ולא קרמל, כפי שמקובל לחשוב).

ערך (אינדקס) גליקמי: מדד המציי� את מידת העלייה של 
�וכר בד� לאחר אכילת מזו� מקבוצת הפחמימות. ככל 
שה�וכר בד� לאחר האכילה יהיה גבוה יותר כ� הער� 

הגליקמי של אותו מזו� גבוה יותר. �וכר גבוה בד� מהווה גור� 
�יכו� למחלת ה�וכרת ולכ� מומל� להעדי� מזונות בעלי ער� 

גליקמי נמו�.

סיבים תזונתיים: �יבי� תזונתיי� ה� חלקי� בצמח שהגו� 
לא מעכל. אי� לה� ער� קלורי ויש לה� יתרונות תזונתיי� 

רבי�, כגו� עזרה לפעילות מעיי� תקינה, איזו� �וכרת והפחתת 
כול�טרול בד�.

 ,art לחם ארטיזן: "לח� אמני�" – מקור הש� במילה
אמנות. אלו ה� הג'בטה, הפוקצ'ה ודומיה�. לח� זה מבו�� 

על מחמצת של חידקי� ושמרי�, הנותנת ללח� את טעמו 
המיוחד. זוהי מחמצת "צעירה" יח�ית, בת מ�פר שעות עד 

יממה, בניגוד למחמצת השאור. תהלי� ייצור הלח� ארו� 
ודורש בקרה קפדנית ועדינות, כדי לשמור על הבועות 

שנוצרות בלח� ונותנות לו את מרקמו הייחודי.


