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 בנושא מזון חדש: פיטוסטרולים עדכון הנחיה

 2015למאי  26מיום ח' סיון תשע"ה, 
 

 
 על פי החלטת וועדת מזון חדש:

 
 קטנות בכמויות טבעי באופן המצוייםנולים )אסטרולים וסט  -בפיטוסטרולים מזון העשרת

 :ת, מותני(מחיםבצ
 :הבאים ובריכוז בסוג א.

 .ממזהמים ונקיים למזון המתאימה ניקיון בדרגת צמחי ממקור פיטוסטרולים
 וריכוזם: פיטוסטרוליםה סוג

 
Beta-Sitosterol  80%עד 

Beta-Sitostanol  15%עד 

Campesterol  40%עד 

Campestanol  5%עד 

Stigmasterol  30%עד 

Brassicasterol 3% עד 

Other phytosterols  6%עד  
 (26.5.15)עדכון 

 
 אך המוצר של צריכה במנת פיטוסטרולים של גרם 1-מ פחות לא תהיה הפיטוסטרולים כמות

 צריכה למנת פיטוסטרולים גרם 3 -מ לא יותר
. 
 את תכלול המוצר תווית ו/או התקנה בדבר תוספי תזונה, 1145 ת"י לדרישות בנוסף .ב

 :באותה הסימון הוראות
 סטרולאסטרים או וליםמכיל פיטוסטר" :םהמילי את הרכיבים ברשימת לסמן .1

 ".יחצמ ממקור
מכל מקור מזון או תוסף  ליום פיטוסטרולים 3g מ יותר לצרוך אין" :המילים .2

 .לתזונה"
 הכולסטרול רמת הורדתב םהמעונייני לאנשים ורק אך מיועד המוצר" :המילים .3

 ."בדם שלהם
 ."ברופא להיוועץ יש -הכולסטרול להורדת תרופות קחיםהלו אנשים": המילים .4
)עדכון  "12 לגיל מתחת ילדים או מניקות ון,בהרי לנשים מומלץ לא": המילים .5

7.3.13). 
 ."וירקות פירות צריכת הכוללת מאוזנת בדיאטה תעשה המוצר יכת"צר : המילים .6
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 .במוצר החופשיים הפיטוסטרולים אחוז את לצייןיש  .7
של המוצר  ליום המומלצתהצריכה  תמנב הפיטוסטרולים של הכמות את לציין יש .8

 .(7.3.13)עדכון 
 ."בדם LDL כולסטרול להורדת"מסר:  גם להוסיף ניתן .9
 LDLהאפקט של הורדת כולסטרול "כי  במידה ומוסף המסר, על תווית המוצר יצוין .11

 2-3ומתקבל לאחר צריכה של פיטוסטרולים במשך  7-11%בדם הינו ברמה של 
 ".בועותש

 
 :הם בפיטוסטרולים להעשיר שהותר המזון מוצרי .ג

 תוספי תזונה 
 יוגורט 

 מראש ארוז סופי במוצר , 431 י"ת לפי בשמן מים תחליבי של וממרחים מרגרינה 
 לסלט תיבול רוטב 

 
 העשרת סוגי מזון נוספים בפיטוסטרולים תהיה אך ורק באישור של הוועדה למזון חדש. .ד

 
 שירות של אינטרנטה באתר המפורסם מידע בדף למצוא תןני פיטוסטרולים על מידע .ה

 .המזון
 

באחריות היצרן/המשווק להבטיח כי המזון המיוצר ו/או המשווק על ידו בטוח לצריכה  .ו
 שות הנחיה זו.ועומד בכל דרישות הרגולציה הרלוונטית בנוסף לדרי

 
 

 
 
 
 

 בברכה,   
 

 אינג' אלי גורדון  
 מנהל שירות המזון   

 

 

 

 

http://www.old.health.gov.il/download/pages/fhytostroles.pdf
http://www.old.health.gov.il/download/pages/fhytostroles.pdf

