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 הקדמה. 1

 
 שנה במזרח אסיה קרוב לוודאי באזור 5000-4000מקורה לפני , ממשפחת הקטניות, )(Merrill  Glycine max (L) הסויה
השונים ,  זנים300-ידועים למעלה מ. מאזורים הטרופים ועד לממוזגים, מגדלים אותם באזורים אקלימיים שונים.  סיןמרכז

 .משך הגידול ועוד, בהרכבם הכימי, בצבעם, בצורת הפולים
ותחליפי משקאות סויה , מפולי סויה הצהובים מייצרים בדרך כלל. הזנים מותאמים לתנאי הגידול השונים ולשימושים שונים

 . שמן ורוטב סויה– מייצרים נבטים ופולים שחורים –מהפולים הירוקים , )טופו(גבינה 
 . ב וברזיל נחשבות היום ליצרניות הסויה הגדולות בעולם הן נחשפו לסויה כגידול חקלאי די מאוחר"למרות שארה

 .פולי הסויה בייצור התעשייתי משמשים בראש ובראשונה לייצור שמן וחלבון
 .נוצל להזנת בקר ולדישון, הקמח שנשאר לאחר מיצוי השומן. הילה הפיקו מפולי הסויה שמן ששימש לצביעה ולתעשייבתח

תרכיזי חלבון סויה ,  שנה הופיעו על המדף קמחי סויה20בשנות השלושים החלו להשתמש בשמן סויה למאכל אדם ותוך 
 .וחלבון סויה מבודד ששווקו בצורות שונות

 . הסויה עשירה ביותר בתכולת החלבון הסידן והברזל שבה בנוסף לאבות המזון האחרים המצויים בה בשפעתמבין הקיטניו
 

  הרכב הכימי- סויה1.1
 

 .בזכות ההרכב הכימי הייחודי שלה " miracle bean"או " התכשיט הצהוב"הסויה ידועה בשם 
 .  רכיבי  הסויה 1' טבלה מס

 פרטים הרכיב
בעוד ). ב יבש" ע40%סביב (לסויה יש תכולת החלבון הגבוהה מכולם ,  הקטניות והדגניםבין כל שאר זני חלבון

 .8-15% ולדגנים בין 20-30%שלשאר הקטניות יש תכולת חלבון בין 
מסיסות . י כושר מסיסותם בתמיסות מלח"כמו כל הקטניות רוב חלבוני הסויה הם גלובולינים ומאופיינים ע

 מהחלבונים בזרע גולמי או קמח בלתי מחומם 80% -קרוב ל. pH -י ה"רבות עחלבוני הסויה במים מושפעת 
ככל שרמת החומציות עולה המסיסות יורדת במהירות עד ,  ניטרלי או בסיסיpH -יכולים להתמצות ב

 -תכונה זו של תלות המסיסות ב.  זה התחום האיזואלקטרי של חלבון הסויה– 4.2- 4.6 של pH -למינימום ב
pH בייצור של תבדידי חלבון סויה משמשת. 

 
הינה השוואה בין הרכב החמצות ) Chemical-score(שיטה להערכת חלבון הסויה באמצעות הציון הכימי 

 . חלבון ביצה שלם–אמיניות של הסויה לבין הרכבן בחלבון הייחוס 
 

ין ומתיונין הן ציסטא, ח"אדם ובע-חלבון הסויה מכיל חומצות אמיניות בהרכב כזה המתאים לצריכת בני
י  צריכה משולבת של "על מחסור זה ניתן להתגבר בקלות ע. החומצות האמיניות המגבילות היחידות בסויה

 .דגנים וסויה מאחר והדגנים עשירים בחומצות אמינות מכילות גופרית
שומנים

 
 . שמן48%ש השנייה בתכולת השומן בין שאר הקטניות אחרי הבוטנים להם י, שמן 20% -הסויה מכילה כ

 :שומני הסויה מכילים
  טריגליצרידים96%

  פוספוליפידים2%
1.6% unsaponifiables-מרכיבים שלא מסתבנים  
  חומצות שומן חופשיות- 0.5%

 .אחוז מזערי של פיגמנטים קרטנואידים
 

כמות .   הינם חומרים פעילי שטח המצויים על פני השטח של מיצלות השומן-הפוספולפידים 
השם הטכני לפוספוליפידים הוא הלציטין .  משמנים צמחיים אחרים2-3יפידים בסויה גבוהה פי הפוספול

חייבים . הידוע כמתחלב במזונות רבים ויש לו שימושים רפואיים ותעשייתיים רבים בגלל יכולת התחלוב
  בו הפוספוליפידים degummingלהפריד את הפוספולופידים מהשמן לפני הזיקוק בתהליך הקרוי 

 .מופרדים כגומי ממויים
 

Unsaponifiables-מכילים בעיקר טוקופרולים וסטרולים ומורחקים חלקית בתהליך של  דאודוריזציה  .
חומצות השומן החופשיות  והפיגמנטים מורחקים בתהליך הזיקוק וההלבנה  כך שריכוז של הפרקציות 

 .1% - טריגליצרידיות מופחתות בשמן המזוקק לרמה של פחות מה-שאינן
 

. 80% -החלק של החומצות הבלתי רוויות מעל ל. הרכב חומצות השומן של הסויה מושפע מהזן ומתנאי הגידול
שתי החומצות הללו חומצות שומן הכרחיות לגוף . מאופיין ברמות גבוהות של חומצה לינולאית ולינולנית

החומצה הלינולאית , ות התאיםגופינו חייב לקבלם דרך המזון הן נדרשות במיוחד לבניית קרומי. האדם
כמות חומצות השומן . משמשת כחומר מוצא לפרוסטגלנדינים חמרים אלה פועלים כהורמונים מקומיים

 גרם של שמן סויה יכולים לספק 5 - מהצריכה  הקלורית היומית מכאן  ש1%ההכרחיות הדרושות לגופינו היא 
 .דרישה זו
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 : קבוצות2-לקות למתח.  פחמימות בהרכב הסויה30% פחמימות
 ). רפינוז1%,  סטכיוז4%,  סוכרוז5%(סוכרים מסיסים  .א
 .20% –סיבים בלתי מסיסים  .ב

. גלקטוזידז במעי של אדם-י  בני אדם בגלל העדר האנזים אלפא"הרפינוז והסטכניוז אינם נעכלים ע
, ל"ם הנבאנשים שאוכלוסיית החיידקים שלהם במעי הגס כוללת חיידקים היכולים לפרק את הסוכרי

אנשים שאינם נושאים חיידקים המסוגלים . חמצני ומימן-תתפתחנה כמויות גדולות של הגזים פחמן דו
 .לפרק את הסוכרים הללו לא יסבלו מבעית הגזים

 
בישול של .  חלבון מכלל החלבון שבפולים1%- מהאוליגוסכרידים ו33% דקות במים מרחיק 20בישול של *

 . מהחלבון2.6% - ו59% דקות במים מרחיקים כ 60
 .גם הנבטה מהווה פתרון חלקי בעיכול של סוכרים אלה

 
הפחמימות הבלתי מסיסות אינן . צלולוז וחומרים פקטינים-המי,הסיבים הבלתי מסיסים מכילים צלולוז

 " .סיבים תזונתיים"י אנזימים המעי ולכן נקראים "נעכלות ע
 ).1%-פחות מ(ד עמילן       בניגוד לשאר הקטניות הסויה מכילה מעט מאו

 מינרלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כאשר . לתשעה מהם חשיבות תזונתית.  מהרכב הפולים5% יסודות קורט המהווים 15בפולי הסויה יש  
 .הסויה מעובדת רוב המינרלים נשארים בקמח ומעט מאוד בשמן

נחושת . אבץ, רזלהמינרלים בתכולה מינורית יותר הם ב. סידן ומגנזיום, המינרלים העיקריים הם אשלגן
בסויה ) חומצה פיטית(הזמינות הביולוגית של המינרלים יכולה להיות מושפעת מנוכחות הפיטאט . 'וכו

ולכן זיהום של הקרקע באלמנטים כגון מתכות . הרכב המינרלים בפולים מושפע מריכוזם בקרקע. ומוצריה
 . המינרלים בפולי הסויהכבדות כתוצאה מהשקיה במים שאינם מטופלים כיאות משפיעה על הרכב

הזמינות של חלק מיסודות הקורט לגוף האדם נפגמת בגלל המצאות חומצה פיטית בסויה החומצה ,כאמור
קושרת מינרלים דוגמת סידן ואבץ )  מולקולות של חומצה זרחתית6תרכובת של אינוזיטול עם (הפיטית 

 .והופכת אותם לבלתי מסיסים ולכן בלתי זמינים לעיכול
דרכים להפחית את רמת החמצה הפיטית ולהיטיב את זמינותם של יסודות הקורט הוא שימוש אחת ה*

לאחר הוספתם לבצק המכיל . האנזים מצוי בשמרים.  אנזים המפרק את קשרי הזרחה של התרכובת–בפיטסה 
 .קמח סויה מתרחש פירוק מלא של החמצה הפיטית

מבחינה טכנולוגית האנזים החשוב . ימתי הנחוץ לצורך הנביטהזרעי הסויה ככל הזרעים מכילים מערך אנז אנזימים
 -אנזים זה משתתף בחמצון של חומצות שומן רב, ביותר בסויה הוא ליפוקסיגנאז הידוע גם בשם ליפוקסידאז

 .י חמצן מולקולרי המוביל להתפתחות טעם וריח מעופשים"בלתי רוויות ע
האנזים הזה משמש אינדיקטור , )Urease(יה הוא אוראז האנזים הנוסף שמוזכר לעיתים בהקשר למוצרי הסו

פעילות שאריתית של אוראז מהווה עדות לכך שטיפול החום לא היה , לטיפול החום הניתן לקמח סויה למשל
  .מספיק

בתנאי אחסון . כ על בסיס יבש"נתונים על הרכב מבוטאים בד. תכולת המים מושפעת מתנאי האחסון לחות
מעל רמה זו קיימת בעיה של עובשים בעיקר בתנאי .  אחוזי לחות12-13%הסויה יהיו בעלי אופטימליים פולי 

 מספר רב של זרעים מבוקעים מהווה מדד – לחות הזרע נוטה להיסדק ולהיבקע 12%-מתחת ל. אקלים חם
  .לפגם מאחר והימצאות של פולים כאלה תגרום לעיפוש במהלך האחסון

 
 : תזונתיים– גורמים אנטי 1.2

 
  חלבונים מעכבי פרוטאזות1.2.1 

 Bowman והשני Kunitzהאחד ידוע בשם . מפרקי חלבון, מכילים חלבונים מעכבי אנזימים פרוטאוליטיים, פולי סויה
birkחלבונים . שני אנזימים החשובים לעיכול חלבונים בבעלי חיים ואדם,  המעכבים פעילותם של טריפסין וכימוטריפסין

 בחיטה ושעורה ובירקות ממשפחת הסולניים –בדגנים . ימים גם בקטניות אחרות כדוגמת שעועית ואפונהמעכבי טריפסין קי
 .א וחצילים" תפו–
 

אכילת פולי סויה גולמיים שלא עברו טיפול בחום גורמת לעליה ברמת האנזימים הפרוטאוליטיים בלבלב והפרשתם 
בחיות צעירות . לבלב וחלבונים שהוא מפריש אובדים בצואהכשהגירוי מתמשך חלה הגדלה של ה. המוגברת אל התרסריון
 .זאת כנראה עקב עיכול פגום של החלבונים, חל גם עיכוב בגדילה

 
 דקות 20חימום בן ) בישול במים או באדים(הטיפול המומלץ ביותר למניעת פעילותם של מעכבי הטריפסין הוא חום רטוב 

בעוד ששיעור יעילות החלבון ,  מפעילותם לפני החימום10% - כ- עד ל מוריד את פעילות מעכבי הטריפסיןC º100 -ב
 .מוכפל

 
 )Lectins ( המגלוטינינים1.2.2  

 .הגורמים להצמתת כדוריות דם   אדומות.  חלבונים מכילי סוכר– חמרים מקבוצת הגליקופרוטאינים 
אין   להם השפעה תזונתית טובה . מויות שונותבזנים שונים של סויה הם נמצאים בכ,   המגלוטינטנים נפוצים מאוד בצמחים
 .או רעה והם נהרסים בקלות בחימום

 
 . האיזופלאבונים–רכיבים נוספים חשובים הם הויטמינים ופיטוכימיכלים ***
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 . פיטואסטרוגנים בסויה. 2
 כנגד ומהווים חלק ממערכת החיסון של הצמח, פועלים כאנטיאוקסידנטים, נמצאים בצמחים -פיטואסטרוגנים
,  lignans  ,coumestans .(ליגננים, קומסטנים,  איזופלבונים –קבוצות עיקריות - תת3יש .  מיקרואורגניזמים

isoflavones .(הזן משפיעים על , העונה, תנאי הגידול.   לפולי הסויה יש את הריכוז הגבוה ביותר של איזופלאבונים
 .ריכוזם בסויה

Genisteinו - Daidzein)  אגלוקון– Aglucone ( והמקבילות הגליקוזידיות שלהםGenistinו - Daidzin הם שני 
 .האיזופלאבונים העיקריים
 . למרות שהיחס משתנה לפי סוג המזוןDaidzein מאשר  Genisteinמוצרי סויה מכילים יותר

ים משתנה לפי סוג ריכוז האיזופלאבונ). ב יבש"ע(ג איזופלאבונים פר גרם " מ4-2פולי סויה גולמיים מכילים בין 
איזופלאבונים -מהווים מקור עשיר ל) טמפה ומיסו, חלב סויה, כגון טופו(בדרך כלל מוצרי סויה מסורתיים , המזון

 .ברוטב סויה ושמן סויה אין איזופלאבונים
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  3REF( מקורות איזופלאבונים וליגננים במזונות שונים – .  2' טבלה מס
Typical quantity mcg/g  Isoflavones Sources Typical quantity 

mcg/g  
Sources of Lignans 

  1136Textured soyabean675-808Linseed meal  
501-566Soya flakes527Linseed flour
417-494Tofu17Linseed oil
1338Soya flour7Oat bran
430Tempeh2Oatmeal
23Soya sauce5Wheat

8Lentil
3Asparagus
4Carrot

 
  ) ref 2 ().גולמיים ומוגמרים(תכולה פרטנית של איזופלבונים במוצרי סויה  . 3' טבלה מס

SoyProduct Protein Fiber Daidzen Genistein Glycitein 
Total 

Isoflavones 
  g/100gm g/100gm mg/100gm mg/100gm mg/100gm mg/100gm 

Miso 11.81 5.4 16.13 24.56 2.87 42.55 
Soy concentrate 58.13 5.5 43.04 55.59 5.16 102.07 
Soy fiber 0 100 18.8 21.68 7.9 44.43 
Soy flour, textured 34.54 9.6 59.62 78.9 20.19 148.61 
Soy flour, whole 34.54 9.6 71.19 96.83 16.18 177.89 
Soy isolate 80.69 5.6 33.59 59.62 9.47 97.43 
Soy milk 3.75 1.3 4.45 6.06 0.56 9.65 
Soybeans, mature, dry 39.58 8.1 52.04 65.88 13.36 128.35 
Soybeans, mature, raw 36.49 9.3 46.64 73.76 10.88 128.35 
Tofu 8.08 0.3 9.02 13.6 1.98 23.61 

 

Isoflavones 
Coumestans Lignans 

genistein daidzein 

Main sources- soy beans

Main sources- 
linseed, oats

glycitein 
Main source- alfalfa

phytoestrogens
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  על איזופלאבונים –השפעת עיבוד ובישול מזון 
של סויה בייצור מוצרי מזון מקטין את ריכוז הפיטואסטוגנים ויכול ) מיצוי או תסיסה,חימום : כגון(עיבוד , ככלל

 .גלוקוליזציה של הגלוקוזידים האיזופלאבונואידיים- אצטילזציה או דה-דה, קרבוקסילציה-לגרום לדה
 בהשוואה 2-3מיסו ממרח סויה מפחיתה את תכולת האיזופלאבונים פי ,  תסיסה כגון טמפהמוצרים שעברו, לדוגמא

 .למוצרי סויה שלא עברו תסיסה
 

 היא הצורה הדומיננטית של איזפולאבון במוצרים מותססים בעוד (Genistein, Daidzein)צורת האגלוקון , כמו כן
 ).(Genistin, Daidzinשבמוצרים הלא מותססים יש רמה גבוהה של גלוקוזידים 

 
 .בישול גם כן מפחית את ריכוזם ומשנה את צורתם הכימית במוצרי מזון

 . כנראה בגלל האיבוד עם המיםGenistein - והDaidzein -הרתחת ירק במים גורמת להפחתה בתכולת ה, לדוגמא
אפיה או טיגון , אך. Acetylglucosides - הופכים במהירות לMalonylglvcosidesבמהלך קליה של פולי סויה 

 .לא גורמים לשינוי בתכולת האיזופלאבונים במוצרי מזון
 

בעיקר איזולטים (י הוספת רכיבי סויה "כלומר מזון המיוצר ע" דור השני"תכולת האיזפלאבונים במוצרי הסויה מן ה
אם נשווה תכולת כך ש. מקטין את ריכוז האיזופלובונים באותו אחוז מהמוצר שמקורו מסויה, )של חלבוני סויה

 .האיזופלאבונים במוצר כזה היא תהיה גבוהה יותר מאשר תכולתם במוצרים ללא רכיבי סויה בכלל
 
 : שימושים ומקורות הסויה במזון. 3

רבים מהשימושים בסויה ומהייצור של מוצרי סויה מבוססים על התכונות הפונקציונאליות ומהמאפיינים של חלבוני 
שומן וליצור /לספוח מים,ליצור פולימרים ,  להקציף,לים 'ליצור ג, לתחלב, נים לעבותהיכולת של החלבו, הסויה

 .מבנים ומרקמים דמויי בשר
כמו גם לקונפיגורציה של מולקולת ) המבנה הראשוני(תכונות אלו מיוחדות לרצפים של החומצות האמינות 

חלבוני הסויה על תכונותיהם מהווים כלי ). מבנה שניוני ושלישוני( מולקולריים –הקשרים והכוחות התוך ,החלבון
 ").Manufactured  foods("חשוב בייצור של המזונות התעשייתים 
 :השימושים של הסויה בשני מסלולים

 ).קמחי סויה, פולי סויה שלמים וקלויים( השימושים המבוססים על ניצול כל הגרעין -
  ומעובדים באמצעות אחתmeal- סויה שימושים המתחילים בהפרדה של פולי הסויה לשמן וקמח-

     :   מהדרכים הבאות
 ).Extraction(מיצוי עם מים בייצור משקאות סויה .1   
  tofu)( מהמים כמו בייצור של גבינת סויה הפרדה.2   
 .'וכו, טמפה) Sho-yu(רוטב סויה , )Miso(תהליכי תסיסה בהכנת מחית סויה .3   
 

 . ה העיקריים בתעשיית המזון שימושי מוצרי הסוי– 4' טבלה מס
 ).לאו דווקא המצב בישראל(שימושים ואחוזי חומרי הגלם מסתמכים על מקורות זרים * 

חומר גלם  מספר
 מסויה

 +קבוצות מזון עיקריות 
 )אם צויין( חומר הגלם במוצר%

 הערות

קמח ושבבי  1
 –סויה 

) GRITS( 

 באפיה בשילוב עם קמחי דגנים
 לשימוש בייצור לחם לבן כתחליף –ויה  קמח ס1.5-2%ברמה של -

 למוצקי חלב ללא שומן
מחולקות . בייצור של תערובות מזון מאוזנות המיועדות למטרות שונות-

 .תוכניות הזנה מסוימותלאוכלוסיות תחת 

 : סוגי קמחים3קיימים  1.5-2%
Full-fat – קמח שמכיל את 

התכולה הטבעית של שמן 
 .שיש בפולי סויה

Defatted –מח שנטלו ממנו  ק
את השמנים בתהליך 

 .הייצור
Lecithinated – קמח שהוסף 
 .לו לציטין

תרכיז חלבון  2
 -SPC -סויה

Soybean 
protein 

concentrat
e     
 

, היישום העיקרי של תרכיזי החלבון הוא בתעשיית הבשר: מוצרי בשר
, פטה: התרכיזים משמשים גם בתעשיית העופות והדגים ומוצריהם כגון

 . לצורך הגברת קשירת המים והשומנים', אצבעות דגים וכו, יקיותנקנ
 :שימושים נוספים

משמשים כמייצבים של תרחיפים כגון משקאות ומוצרים דמויי חלב 
 חלבי-מלביני קפה לא

רמות 
השימוש 

) ב יבש"ע(
5-10% 
-2, בפטה
12% 

בכדורי 
, בשר

3.5% 
, בנקניקיות

  חלבון70% -מכיל כ
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5-10% 
באצבעות 

 .דגים
 איזולט של  3

 -חלבון סויה
SPI = 

Soybean 
protein 
isolate  

 

 –ב אמולסיה כמו נקניקיות פרנקפורטר "בנקניקיות ע: מוצרי בשר
ברמות של . משתמשים בחלבון סויה בזכות היכולת לקשור לחות ושומן

השימוש באיזולטים מאפשר הפחתה בכמות הבשר ). לפני המיום (1-4%
 . בתכולת החלבוןללא הפחתה, היקר יותר
 מאכלי ים

היישום המשמעותי ביותר איזולטים מחלבוני סויה הוא בנקניקיות , ביפן
 דגים וסורימי 
 מאכלי דגנים

משמשים לעיתים במקום או בשילוב עם קמחי סויה בפורמולציות 
האיזולטים משמשים גם . לייצור תחליפי חלב במוצרי מאפה

 .מיוחדים ולחמים מוצרי פסטהלהעשרה בחלבון של 
 מוצרים דמויי מוצרי חלב

הבסיס , ב צמחי"שמנת מתוחלבת ע, קצפת לקישוט, בייצור מלביני קפה
-nonלכל ייצור המוצרים הללו הוא הדרישות למוצרים צמחיים 

dairy , ללא כולסטרול וללא אלרגנים. 
מוצרים דמויי גבינות מיוצרים מהאיזלטים בשילוב או ללא רכיבי מי 

 .גבינה
 ת מזון לתינוקותתרכובו

איזולטים של . י רכיבי סויה"בפורמולות כאשר מוצקי החלב מוחלפים ע
נעדר סוכרים , המרקם החלקחלבון הסויה משמשים כרכיבים בזכות 

 . כמות אפסית של סיביםהגורמים לגזים  ו
 .בעיקר עבור תינוקות רגישים ללקטוז

עבור ולאנשים לאחר ניתוחים וגם , משתמשים גם עבור קשישים
 .תוכניות תזונתיות להרזיה

 :שימושים נוספים
חלבוני סויה שעברו הידרוליזה חלקית משמשים בשילוב עם אלבומין 

בזכות יכולתם בייצוב (הביצה או עם ביצה שלמה כחומרים מקציפים 
 .בתעשיית הממתקים והקינוחים) הקצף

 .האיזולטים מסייעים בתהליך של ייבוש בהתזה של מחיות פרי
ם זה האיזולט  מחליף מלטודקסטרינים ובנוסף מעשיר בחלבון את ביישו

 .המוצר הסופי

-תכולת חלבון של למעלה מ 1-4%
90%. 

מוצר סויה זה הוא בעל תכולת 
 .החלבון הגבוהה ביותר

4 Extrusion 
textured 
soybean 
protein 
TVP

 Meat-extender - הוא כTVP -עיקרון השימוש ב-במוצרי בשר 
 .'כדורי בשר וכו, רוטבי בשר, מילויים,  כמו פטהר טחוןבמוצרי בש

המשמעות הכלכלית ברורה אך קיימות גם  סיבות טכנולוגיות להחלפת 
מעלה את העסיסיות , הבשר בחלבון סויה המביא לשיפור המוצרים

 .ומאפשר שימוש בבשר עם תכולת שומן גבוהה יותר
 Meat analogsתחליפי בשר 

שעבר אקסטרוזיה בשילוב עם סיבים משווקים נתחים של חלבון סויה 
י צמחונים ולאחרונה "בתחילה מוצרים אלה נצרכו רק ע. כתחליפי בשר
 היא להפחית צריכת בשר אדום הי רבים אחרים כאשר הנטיי"נצרכים ע

 .ומוצרי מזון עתירי כולסטרול
 :שימושים נוספים

- bits Imitation bacon 
 סויה. המכילים שבבימוצרי פסטה

וצרים במ
 30%כאלה 

מהבשר 
יכול להיות 
י "מוחלף ע

TVP . 
)…. 

 

מיוצר מקמח נטול שומן עם 
מעובדים . אחוזי לחות משתנים

תחת ) שיחול(י אקסטרוזיה "ע
, תנאי לחץ טמפרטורה גבוהים

מתקבלים מוצרים בעלי צורות 
לאחר שיחזור עם . וגדלים שונים

מים המוצר מקבל מרקם אלסטי 
 . ל בשרוסיבי הדומה למרקם ש

 Texturedמוצר זה ידוע בשם 
Vegetable protein (TVP). 

 textured soybeanאו  
protein)TSP.( 

TVP עם אחוזי חלבון גבוהים 
י אקסטרוזיה של "יותר מיוצר ע
 .תרכיזי חלבון

קיימים שלושה סוגים עיקריים המשמשים מקור טוב לסיבים  סיבי סויה 5
 .תזונתיים

- Okara –טעמו דומה , ייצור של משקה סויה תוצר לוואי מ
משמש לאפייה או כתוספת סיבים לגרנולה , לטעם הקוקוס

 .משתמשים בו גם לייצור נקניקיות. ועוגיות
 . מיוצר מקליפת הסויה–סובין סויה  -

 Structured protein fiber ידוע גם בשם –סיבים מאיזולט הסויה 
(SPF) –משמשים ים ה זהו למעשה איזולט חלבון סויה בצורת סיב

 .הם מקנים למוצר מרקם של שריר בשר. בייצור של מוצרים דמויי בשר

  

   .בייצור מגוון רחב של מוצרי מזון או שנצרך כמות שהוא שמן סויה 6
הלציטין משמש כחומר מתחלב    לציטין סויה 7

משמש , במוצרים עשירים בשומן
אבקת . גם כמייצב ומעכב חימצון
ת טבע לציטין נמכרת בחנויו

 . כמוצר בריאות או כתוסף תזונה
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  2003-1997נתונים  לאומיים על צריכת מוצרי סויה בתקופה . 4
 מאת הלשכה המרכזית לססטיסטיקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
כאשר  הייתה עלייה , 1997-2003ניתן לראות מגמה של עלייה מתמדת בצריכה  של מוצרי סויה בתקופה בין 

נצפתה עלייה בצריכה של ,לעומת זאת. ומאז ההוצאה לא השתנתה, 1999נות וטבעונות  עד בצריכה של מוצרי צמחו
 . מוצרי סויה לאורך כל התקופה

 
סקר מצב בריאות ותזונה לאומי ראשון , ת"לפי נתונים מסקר מב,אומדנים של צריכה. 5.1

2001-1999 . 
 

עבור כל ,היה צורך לחשב, שנאסף בשחזורי המזוןמתוך המידע , כדי לחשב את הצריכה של איזופלבונים פר גולגולת
במידה , בדיקה"  החישובים נעשו ע2.  הצורות שצוינו בטבלה מס8לפי , את תכולת הסויה, סוגי המזון שנצרכו

(  המוצר%לאחר חישוב של . וצורתו, על תכולת הסויה)  ראה הסתייגויות בהמשך( האפשרית 
כדי לאמוד את , נתוני הצריכה מוזגו לטבלה זו, פריטי המזון בבסיס הנתוניםלכל ) 'פולים וכו/איזולט/קונצנטרט/קמח

 . הצריכה
 : לפי מידע ממקורות של , :נעשו כמה השערות

 , בדיקת  תוויות מזון .1
 , התקשרויות רבות עם יצרני מזון .2
 חישוב של כמות החלבון .3
 USDAבעיקר מבסיס הנתונים של ה, עיון בפירוט של הרכב  של מזונות דומים  .4

 
 ). 5ראה טבלה ( לצורך חישוב צריכת איזופלבונים , ההשערות

 מקורו פולי סויה, כל החלבון במעדני סויה •
 כאשר סך התוסף היה –ומחצית איזולט ,  מחצית מתוספת הסויה היא קונצנארט-הודו טחון/עוף/בקר •

 . ) ונצנטרט שילוב של איזולאט וק- ממקור  של סויה75%סך החלבון חושב כ ( 15-20%סביבות 
  שילוב של גלוטן חיטה וחלבון סויה-נקניקיות •
 .  של קמח סויה 1% בערך -"לייט"  בעיקר יש תוספת של קמח סויה ללחמים מסוג-לחמים •
  סויה1% -) לא כולל חטיפי סויה( חטיפים רגילים , קרקרים, דברי מאפה •
 . לא נכלל בחישוב רוטב סויה •
 מבושלים, לי סויה  כל חלבון הסויה הוא מפו-משקה סויה •

Monthly expenditure on soy products
Based on C .B.S. sTATISTICS
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 ת  " מתוך סקר מב- לפי מין  וגיל-  צריכה יומית  של  סך האיזופלבונים5. טבלה מס
הנתונים הם . כאש וכמות מקסימלית, 95והאחוזון ה, 90כמות של האחוזון ה, חושבו כמות ממוצעת, לכל המרכיבים

 .  הצורכים בלבדשל 
Total lsoflavones Glycitein Genistein Daidzein   

950th 
perce
ntile 

90th 
perce
ntile Mean 

90th 
percenti

le Mean 

90th 
percen

tile Mean 

90th 
percent

ile Mean 

N Age group  

34.326.9 9.8 2.00.7 15.55.6 10.7 3.8 182 25-34 Males 
31.419.5 7.1 1.50.6 11.24.0 7.5 2.7 182 35-44  
32.322.5 8.3 1.70.6 13.04.8 8.7 3.2 208 45-54  
36.022.9 8.5 1.60.6 13.24.8 9.2 3.4 130 55-64  

26.616.1 6.1 1.20.5 9.33.5 6.2 2.4 
229 25-34 Female

s 
26.517.3 6.2 1.20.5 9.93.5 6.7 2.4 222 35-44  
27.518.0 6.0 1.10.4 10.43.3 7.3 2.5 201 45-54  
26.120.9 6.2 1.40.4 12.03.5 8.0 2.5 146 55-64  
  אומדני צריכה  בארץ ממקורות נוספים5.2

 
,  אוכלים פעם בשבוע או פחות24%,  מהישראלים אינם אוכלים מוצרי סויה56%: מנתוני סקר שערך מכון רותם

ים בין מוצרי הסויה המוביל). מחציתם אוכלים סויה שלוש פעמים בשבוע ויותר( הם צרכני סויה מודעים 20%ורק 
 )10(.8% -ותחליפי חלב , 19% -תחליפי מעדני חלב , 23% -טופו , 30% -תחליפי בשר : צרכני הסויה הם

 
מתוכם מהווים משקאות .  אלף שקל בשנה70-היקף שוק מוצרי הסויה עומד על כ: 2004על פי נתוני נילסן לשנת 

 )11(.70%העמיד 
 
  אומדני צריכה בינלאומיים.6
 

צריכת מוצרי סויה שם גדלה , ב"בארה). 12(  גרם ליום 2.36ליום של חלבון סויה בעולם הוא הצריכה הממוצעת 
 . בשנים האחרונות,  לשנה29%ב
 

 )  12)  (2002ב "נתונים מארה( צריכת מוצרי סויה 
) $במיליון( צריכה  מוצר
 240 טופו

 475 תחליפי בשר על בסיס סויה
 495 ) חלב סויה( משקב סויה 

 740 י ארוחות על בסיס סויהתחליפ
 ENERGY BARS (555( חטיפים עתירי אנרגיה 

 265 אחר
 

 במספר המוצרים החדשים  11%דווח על עלייה של )  13(, ב"בארה. מספר מוצרי הסויה גם גדל בקצב מהיר
 מהמניעים אחד. נתונים רבים מעידים על עלייה תלולה בצריכה של כל מוצרי הסויה . עשויים סויה מידי שנה

 ).9' ראה סעיף מס( לצמיחה זו בצריכה הוא קיום מסר בריאותי המקשר בין צריכת סויה ובריאות 
 

 צריכה עולמית 
הסקטור ). אן גידול מקומי כלל(  מיליון מגה טון ביבוא של סויה 1-2דווחו על עליות  של , באיחוד האירופאי 

 ) 14.  (וש לסויההם המנעים העתידיים לביק, יחד עם סין, האירופאי
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 ) 15)  (חלב, לא כולל בשר ( 2000צריכה עולמית של חלבון  בשנת 

 אחוז MMT) מיליוני טונות מטריות ( צריכה  מקור
 67 114.9 גרגירי סויה
 12 21.4 ליפתית
 6 11.2 כותנה
 6 9.6 חמניות

 4 6.1 דג
 3 5.4 בוטנים
 2 3.6 דקל
 1 1.8 קוקוס
  173.9 כ"סה

 
 
 ייצור מקומי / נתונים לגבי יבוא -ב סויה"ע)  ל"תמ( תרכובות מזון לתינוקות . 7

  ייבוא -7.1
ג לגבי "חיפה ונתב, על בסיס דיווח מתחנות ההסגר אשדוד,  מחלקת יבוא-מנתונים המרוכזים בשרות המזון והתזונה 

 מחודש –) ב חלבון סויה"לים ע" חלב ותמב"ע(לים "כ יבוא התמ"ניתן ללמוד שמתוך סה, יבוא מוצרי מזון לתינוקות
 .ב חלבון סויה"לים ע" הם תמ8%-כ, 20/10/04  ועד 2003' נוב
  ייצור מקומי– 7.2

 ".מעבדות מטרנה"' חב, )המיוצרים בארץ(ב סויה "לים ע"בשוק המקומי מובילה בשיווק תמ
 :מנתונים שהתקבלו מטכנולוג המפעל נמסר

 
 בחמש השנים האחרונות"  מטרנה"חלב מתוצרת / סויה ב "לים ע"היקפי המכירות של תמ

 2003-2004 1999-2003 שנים
 12% 20% ב סויה"לים ע"תמ
 88% 80% ב חלב"לים ע"תמ

 
 

 . בארץ–ל על בסיס סויה "היקף שימוש בתמ
 
,  ר תמר שוחט"ד,  ר סיגן ברגר אחיטוב"י ד"נעשה  מחקר במרכז הלאומי לבקרת מחלות ע, לפני כשנה וחצי.1

,    אימהות1803  -ונסקרו כ, היה ראיון טלפוני ). 16(א "בקרב אימהות המגיעות לטיפות חלב באיזור ת, ושותפים
ל על " קיבלו תמ10.4%כ, התוצאות הראו שבגיל  חודשיים.  לים"וסיבות לבחירת תמ, שנשאלו על הזנת התינוקות

, ל על בסיס סויה היו שונות"הסיבות למתן תמ.  סויהל על בסיס" קיבלו תמ31.5%כ ,  חודשים12בגיל . בסיס סויה
היה חשד לאלרגיה , ) חודשים5-12ל זה בין "  מתוך אלה שקיבלו תמ10.9%    -בקרב כ(ורק במיעוט המקרים

.  ולא מטעם גורם רפואי, ההחלטה הייתה של האם, ל על בסיס סויה"במרבית המקרים של מתן תמ. לחלב פרה
. ל על בסיס סויה"שכלה  היה שימוש רב יותר של תמבאמהות עם יותר שנות ה  

 
 

  1250מתוך ". אירוע רמדיה"הממוחשבות במחוז מרכז בעת  שבוצע בטיפות החלבלפי מה .2
. ל על בסיס סויה"צורכים תמ 6%  -2%תינוקות התברר שבין      

)17.(השכיחות הגבוהה יותר היא בקרב חרדים  
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 תוספי תזונה מסויה. 8
יש מגוון רחב של תוספים הכוללים . כגון איזופלבונים הוא צריכת תוספי תזונה למיניהם, ר נוסף  של רכיבי סויהמקו
 מבוגרים 3246ממדגם של ( מתוך הנתונים -ת נשאלה שאלה אודות צריכה של תוספי תזונה"בסקר  מב.  סויה

לא היה ) 1999-2001עת איסוף הנתונים ב( אמנם השימוש ,  ממגוון המוצריםחלקניתן לראות , )25-64בגילאי 
 . גדול

השימושים שדווחו' מס השימושים שדווחו' מס תוסף  תוסף
1 GINESTEIN 1 SUPERISOFLAVONE SOY 
1 GINESTEIN SOY 7 TOFU CAPS 
1 LECITHIN 2 TOFU PILLS 
3 LECITHIN PLUS 1 SOYA 
1 LECITHN 1200   

1 SOY MILK   

 
 ויה מסר בריאותי לס. 9

.  יש מסר המתייחס לתכולת חלבון סויה, במסגרת של מסרים בריאותיים שיורשו בקרוב לתעשיית המזון הישראלית 
 )ׁ FDA.י ה"לפי הכללים שנקבעו ע, ב "מבוססים על מסרים שאושרו לשימוש בארה, כולל מסר זה, המסרים כולם

Food and Drug Administration)  .המסר של סויה הוא : 
 ”דלת צריכה של חלבון סויה עשויה להקטין את הסיכון למחלת לב וכלי דםהג" 

דל , המזון גם צריך לעמוד בתנאי של דל שומן רווי.   גרם חלבון סויה למנת ייחוס6.25על המזון להכיל לפחות 
, יהמזונות המכילים סויה שלמים שאינם מכילים שומן נוסף לשומן הטבעי שבסו, בנוסף. דל שומן, כולסטרול

 .משוחררים מדרישת דל שומן
 
 : בעיות והערות. 10

החל ממוצרים שמוצהרים , במגוון רחב מאד של מוצרים, יש שימוש רחב בסויה בתעשיית המזון הישראלית .1
למוצרי בשר ודגים המכילים כמויות לא קטנות של , ) קציצות סויה, מעדני סויה, משקה סויה( כמוצרי סויה 

ם במוצרים שנוכחות סויה בהם אינה מורגשת ולעיתים אינה מוצהרת ספציפית ות, סויה בצורות שונות
לדעתנו החשיפה מאכילתם גבוהה יותר . (' עוגות וכו\קרקרים, כגון לחמים, ) חלבון צמחי ולא חלבון סויה(

 ) מאחר ונצרכים יותר גם אם באופן בלתי מודע
, יא שקמח סויה מהווה תחליף לאבקת חלבה, בעיקר במוצרי מאפה, סיבה עיקרית לשימוש הרחב בסויה .2

קמח סויה הוא סופח . . . כולל הדרישות של תעשיית המזון מטעמי כשרות, שימוש בו רחב מאד, ולכן
 .  סיבה נוספת לשימוש הרחב-נוזלים ושומן מאד יעיל

-ו"תשל) בשר טחון(קיימת מגבלה על הוספת חלבון מן הצומח בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים  .3
בתקנים הספציפיים אין חובה לייצר לפי אחוזי חלבון ). מגבלה זו באה לביטוי בסימון שם המוצר(1975

בצו כתוב שאם , )דרישה זו נעדרת מאחר והבדיקה לזיהוי מקור החלבון יקרה מאוד(מהמקורות השונים 
קורו מהצומח אזי אחוז החלבון שמ" תערובת בשר בקר טחון עם חלבון מן הצומח"מוסיפים במוצר מסוג 

במוצרי דגים .25%אך בפועל במוצרי בשר טחון מוסיפים בערך , 50%' מכלל החלבון במוצר יהיה מקס
 .מוסיפים עוד פחות מזה

 . ויש קושי לקבל מידע מה הוסף, ניתן להוסיף גלוטן חיטה,       בנוסף
כגון ) הודו/וףע/בקר(   המורכבים מבשר טחון  -קשה לדעת אם רוב מוצרי הבשר הנצרכים בחוץ .4

 . אם ישנה, וסוג התוספת, בלי תוספת חלבון/ מכילים בשר טחון עם-קבבים, המבורגרים
כאשר הצריכה של מוצרי סויה הייתה הרבה , 2001-1999על צריכה הם מהתקופה ) 7בסעיף (הנתונים  .5

 . צריכת הסויה גדלה בצורה ניכרת,  שנים האחרונות2-3וב, פחות
 soy - דוגמה-אפילן באותו מוצר,  של סויה יכולה להיות בכמה צורות שונותהתוספת, בתעשיית המזון .6

isolate ,soy concentrate, soy flour  . של המשמעות היא שכמעט בלתי אפשרי לקבוע במדויק את
 . החשיפה לאיזופלבונים, וכתוצאה מכך, הצריכה  של חלבון סויה

 ).סוגי חומרי הגלם וכמויותיהם(ונים להם מוסיפים סויה אין בידינו את הפורמולציות  של מוצרי המזון הש .7
אין בידינו נתונים , 64-25ת על צריכה של תוספי תזונה בקרב מבוגרים בגילאים "למעט הנתונים מסקר מב .8

 .על צריכת תוספי התזונה שמקורם בסויה, בשאר קבוצות גיל, נוספים 
בשלב זה התרכזנו אך ורק , דגנים וקיטניות, ירקות, תפיטואסטרוגנים מצויים גם בגידולים נוספים כגון פירו .9

 ). משאר הגידולים100שריכוזם הוא פי . (בפיטואסטרוגנים שמקורם בסויה
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סויה ספציפיים -לא ניתן למצוא נתונים מדוייקים לגבי מוצרי, ס הם נתונים כלליים מאוד"הנתונים של הלמ .10
 .לים"מעדני סויה ותמ,וצריכתם כגון משקאות

 לא מאפשר קבלת נתונים עבור –ס לגבי סחר חוץ מפולחים לפי הקודים של פריטי המכס "למנתוני ה .11
 .מוצרים ספציפיים

 
 מקורות .11

1. USDA- Iowa State University Database on the Isoflavone Content of Foods-1999 
2.www.soyfoods.com/soyfoodsdescriptions/descriptions.htm.  
3. www.ifst.org/hottop34.htm 
4. www.foodproductsdesign.com/archive/2002/0102DE.htm/ 
5. Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the          
    Environment. Phytoestrogens and Health. Professor I Hughes, Chairman of the   
    Working Group on Phytoestrogens and Health: 2003. 
    http://www.food.gov.uk/science/ouradvisors/toxicity/COTwg/wg_phyto/ 
6. Berk, Z.Technology of production of edible flours and protein products from  
soybeans.FAO.,1992. 
7. Keshun L. and YM Huang ,Asian foods, science and technology.,PA,Technomic            
publishing,1999. 
8. Keshun Liu, Soybeans, chemistry, Technology and utilization.New York: Chapman   & Hall, 
1997. 
9. זכריה מדר' שלומית סמיש ודר:  מאת-ת האדם הסויה וסיביה בתזונ  
: מתוך www1.snunit.k12.il/heb_journals/mada/281012.html.   

10. http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2679517,00.html 
11. http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3000823,00.html 
12. http://www.county.middlesex.on.ca/EconomicDevelopment/FoodIndustryFinalReport.pdf 

http://www.nutraceuticalsworld.com/JanFeb031.htm 13. 
14.http://www.fapri.iastate.edu/bulletin/June99/highlightsOfFapri1999WorldAgriculturalOutlook
.htm . 
15. http://www.unitedsoybean.org/soystats2001/page_38.1 
16. Berger-Achituv S, Shohat T, Romano-Zelekha O, Ophir E, Rachmani A, Malovitzky D,      
      Garty B “ Widespread Use of soy-based formula without clinical indications” –     
      communicated.  
17. Personal communication  
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 12. ניספחים
 

 .ב סויה"ומוצרים דומים  שלא ע,  טבלה השוואתית של ערכים תזונתיים שלמוצרי סויה-'נספח א
 
 
 

 . )שהוצגו לצורכי השוואה בלבד, ללא סויה,  הם  מוצרים דומים המוצרים בצללית(   6. טבלה מס
  Prot Fat CarboEnergy Ca Fe Chol SFA MUFA PUFA 
  gm gm gm kcal mg mg mg gm gm gm 

 0.9 0.4 0.3 0.0 0.8 3.62.12.945.0120.0 משקה סויה אלפרו
 0.4 0.2 0.1 0.0 1.8 3.21.010.061.8132.0  צוריאל%1משקה סויה 

 0.1 0.9 1.8 9.0 0.0 2.93.04.657.0100.0 ,   שומן3%חלב 
 1.3 0.5 0.3 0.0 0.8 3.33.013.092.2120.0 מעדן סויה צוריאל

 0.1 0.9 1.9 0.0 0.1 4.73.04.765.0145.0 ,  שומן%3יוגורט 
 6.9 2.7 2.0 0.0 6.7 20.012.02.0196.0223.6 ממקור צמחי,  שומן%21גבינה צהובה 

 0.8 6.4 13.0 60.0 0.2 25.022.00.2300.0420.0 , שומן%22גבינת מוצרלה 
     4.0 65.0 0.8 13.014.014.0234.010.9 ,מבשר עוף, שניצל מעוצב

 0.7 1.0 0.8 76.4 0.9 28.73.00.0149.713.1 , מבושל, ללא עצם, חזה, בשר עוף
 3.3 1.4 0.9 66.3 1.2 26.36.10.0166.214.0 שמן תירסחזה מטוגן ב, בשר הודו
 1.9 2.5 2.1 65.0 1.9 16.08.00.8140.029.6,לא מבושל, עם חלבון סויה, טחון, בשר הודו
 3.3 4.1 4.4 51.9 2.2 22.013.60.0210.028.4 ,מבושל, טחון, בשר הודו

 4.6 5.0 6.0 60.0 2.3 12.515.03.5199.0134.0 , נקניקיות הודו ועוף
 6.4 3.0 2.9 0.0 1.8 16.812.33.4192.024.8 , נקניקיות מהצומח
 5.9 2.7 1.5 0.0 1.7 16.311.311.1211.030.3 , שניצל מהצומח

     1.5 10.0 1.3 12.08.015.0180.0124.6 קציצות דג נסיכת הנילוס עם חלבון צמחי
 5.0 2.0 1.3 0.0 5.1 16.58.99.9172.0101.5 תוספת שומןפולים מבושלים ללא , סויה
 0.2 0.1 0.0 0.0 2.9 14.60.411.9102.176.5 פתיתים מבושלים ללא תוספת שומן, סויה

 12.4 4.9 5.5 0.0 3.7 44.022.022.5461.0129.7 פיצוחי סויה טבעיים, חטיף סויה
 2.7 1.1 0.7 0.0 5.4 8.14.81.976.0105.0 טופו

 MISO 11.86.128.0206.066.0 2.7 0.0 0.9 1.3 3.4, מיסו, ממרח מפולי סויה מותססים
 11.7 4.6 3.0 0.0 6.4 34.520.735.2436.0206.0 קמח סויה

 0.5 0.2 0.1 0.0 9.2 47.01.238.4329.0241.0 חלבון צמחי מעובד יבש, סויה
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 ) 5. (ונים בין לאומיים של צריכה של איזופלבונים נת-'ניספח ב
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 : מוצרי הסויה המסורתיים -'ניספח ג
 
 :קיימות שתי קבוצות עיקריות של מוצרי הסויה המסורתיים 

 ermentedFמוצרים שעברו תהליכי תסיסה  . 1
 ).שלמים מותססיםפולי סויה  (Soy nuggets ; טופו ; טמפה ; נטו ; מחית סויה ;רוטב סויה 

 fermented-onN: מוצרים שאינם מותססים. 2
 פולי סויה ;) Soy-pulp( אוקרה ;)קרום של משקה סויה (Yuba – נבטי סויה ; טופו ;משקה סויה ) חלב(

 . קמח סויה קלוי ; Soy nuts –שאינם בשלים 
 

כ מוגשים כתוספת או כתיבול "ם בדמאידך המוצרים המותססי, רוב המוצרים שאינם מותססים נצרכים בעיקר כמזון
 .לבישול או לבישול מרקים

 .סויה ומוצריו) משקה(חלב *  
וויט המכילה את החלבונים והפחמימות -אמולסיה בצבע אוף,  הוא המיצוי המימי של פולי הסויה–חלב סויה 

מיד . סיני שחי בצרפת, ינג-וו- לי-  ל1910-הפטנט עבור ייצור של משקה סויה ניתן ב. המסיסים והשמן של הסויה
 ".חלב מלאכותי"לאחר מכן החל ייצור תעשייתי של 

Beany flavor  –העפיץ האופייני למשקה הסויה המסורתי והוא תוצאה של המצאות קטונים ,  טעם הלוואי
תהליך המתרחש כאשר הפולים מורטבים , י ליפוקסידאז המשפעל חימצון של שמן הסויה"ואלדהידים המיוצרים ע

 .טחניםוני
 :סויה להלן-מספר פתרונות להתגבר על טעם הלוואי של חלב

 .י חימום  פולי הסויה היבשים השלמים או במהלך תהליך הטחינה הרטובה"אינאקטיבציה של ליפוקסידאז ע .א
 .להתחיל מחומרי מוצא נטולי שומן .ב
 . לאחר שנוצרו בחלב הסויהנידוףי "הרחקת תוצרי הריח ע .ג
 .או באמצעות המתקה) קפה,שוקולד(ת טעמים אחרים י הוספ"מיסוך הטעם המר ע .ד
 .פיתוח זנים של סויה באמצעים של הנדסה גנטית ללא פעילות של ליפוקסידאזות .ה

 
 :משקאות סויה תעשייתיים ומוצרים נלווים המסווגים לפי הרכבם כלהלן*  

 הסויה השלמים יחס מיוצר תוך מיצוי מימי של פולי, כמו המשקה המסורתי): Plain-soymilk(משקה סויה  -
 . חלבון4% סויה למים ומכיל בערך 1:5של 

 מיוצר על מנת להגיע להרכב דומה ככל שניתן למשקה חלב יחס של ):Dairy-type soymilk( משקה סויה  -
 . ממותק מכיל שמן מוסף ומלח3.5% סויה למים תכולת חלבון 1:7

 1:20 חלבון  יחס של 1%- מכילים כמשקאות ממותקים ובעלי טעם: )Soy beverages(משקאות סויה  -
 . חלבון1%סויה למים ומכיל בערך 

- Cultured products :שעבר תסיסה או החמצה עם חמצה לקטיתדובלב, כל אחד מהמוצרים שלעיל . 
 .תערובות של משקה סויה ומשקאות צמחיים או חלביים אחרים: תערובות -

 
 :רוטב סויה*  

, מהווה כתיבול הראשי במטבח המזרחי. ח בעל ארומה אופיינית וטעם בשרי נוזל בצבע חום כהה מלו–רוטב סויה 
או (הרכיבים העיקריים של רוטב הסויה הם פולי הסויה . אך הפך פופולרי מאוד באזורים רבים אחרים של העולם

ה לב תהליך הייצור הוא תסיסה משולבת בה הפחמימות עוברות תסיס. מלח ומים, חיטה, )קמח סויה נטול שומן
ריאקציה כימית בין הרכיבים המקוריים . והחלבון מתפרק לפפטידים ולחמצות אמיניות, לאלכוהול ולחמצה לקטית

 .המרקם והארומה האופייניים לרוטב הסויה, לבין תוצרי התסיסה יוצרת את הצבע
 

 MISO –מיסו * 
. נה מהירה ומקור טוב לחלבוןתרכיז מרק להכ, מוגש כתיבול למטרות רבות, מחית סויה שעברה תהליך של תסיסה

הנפוץ ( למיסו הוא מגרעיני דגנים KOJI -הכנת ה. מלח ומים,)או שעורה ( אורז –פולי סויה : חומרי המוצא לייצורו
 המלוח KOJI -ה. כאשר העובש גדל על האורז מוסיפים מלח בכדי לעודד גדילה נוספת של העובשים) ביותר אורז

 .50-52% -ולי סויה מבושלים ומים על מנת להוריד את תכולת המוצקים למעורבב יחד עם מחית העשויה מפ
המסה מודבקת עם חיידקי חומצה לקטית עמידים למלח ושמרים ומועברת לתהליך של תסיסה במיכל סגור תחת לחץ  

במהלך פרק זמן זה המחית חצי החצי מוצקה מועברת ממיכל התסיסה .  חודשים6 למשך שבועיים עד C º 30-ב
מפסטרים , מערבבים) תלוי בסוג המיסו(כאשר המחית בשלה . יכל אחר ומעורבבת במטרה להאיץ את התסיסהלמ

 .או סורבט מוספים לעיתים כחומרים משמרים/בנזואט ו. ואורזים
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 הוא בעל צבע בהיר בעוד שהסוגים הבשלים mild-misoסוגים נוספים מיוצרים תלוי בריכוז המלח ורמת הבשלות 
ולכן משתמשים בפולי סויה שלמים ולא בקמח סויה נטול , השומן הוא רכיב חשוב במיסו.  אדום-הם בצבע חום

 . מוצר המיוצר בדרך כלל בקוריאה–סוגים של מיסו חריף יתובלו בפלפל חריף . שומן
 .ב ומשמש כרכיב במרקים להכנה מהירה או כתבלין"מיסו מיובש ומוקפא מיוצר ביפן ובארה

סוג מיוחד של .  סיבים3%,  מלח8-14% שומן 3-6%,  חלבון10-14%,  מוצקים50-60% בדרך כלל מיסו מכיל
 .19%-מיסו המיוצר מפולי סויה ומלח בלבד בעל צבע שחור ותכולת חלבון גבוהה שמגיעה למעלה מ

 
 TEMPEH –טמפה *  

י " שעברו תסיסה עמכיל פולי סויה שלמים מקולפים ומבושלים.  הוא מוצר סויה שעבר תסיסה ממקור אינדונזי
לרוב הוא פרוס וטבול בתמיסת מלח , המוצר הוא גוש מוצק ולח בעל טעם עדין. Rhizopusעובש בשם ריזופוס 
, משרים פולי סויה במים, בתהליך טיפוסי.  י ייבוש והקפאה"בייצור התעשייתי משמרים אותו ע.  ומטוגן בשמן עמוק

טמפה מהיום הקודם משמש .   סינון מייבשים את הפולים באוירלאחר. מקלפים ומבשלים במים רותחים למשך שעה
מערבבים את פולי הסויה עם הסטרטר עוטפים בעלי בננה ומניחים לתסוס .  לייצור טמפה חדש) מחמצת(הסטרטר 

 .עובש גדל במהירות עד לכיסוי מלא של המסה.  יומיים–למשך יום 
 .ואינו מכיל מלח.  חומרים יבשים מחצית מהווה החלבון35%הטמפה מכיל 

 
 FUOTטופו * 

משמש כמוצר .  והוא המוצר הפופולרי של מוצרי הסויה המסורתייםbean curdטופו הוא מייצג מוצרים ממשפחת 
. מעושנים מיובשים ומטוגנים, ממולחים, כולל מוצרים מותססים, בפני עצמו ואף כחומר מוצא למוצרים נוספים

המוצר צבע לבן . י הצמחונים וכמזון חדש"נצרך בעיקר ע, ר מתחילת המאהב כמזון אתני כב"הטופו מיוצר בארה
 C º 70 -כ מקררים ל"מרתיחים פולי סויה אח. ייצורו מתחיל בהכנת חלב סויה. ומרקמו רך מזכיר גבינה רגילה
 ). nigari(או תמיסה של מלחי מגנזיום ,מוסיפים קואגולנט שמכיל אבקת מי גבס , הקרום הנוצר מעל החלב מורחק

הגוש נשטף במים קרים . המים מורחקים הגבן עובר דחיסה עד לקבלת גוש דמוי גבינה, תהליך ההגבנה מתרחש
נארז , הגוש נחתך למידה הרצויה לשווק. זורמים למשך כמה שעות במטרה לקרר ולשטוף את שאריות הקואגולנט

 .ומשווק
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