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 הרקע למחקר 
  ,האחרונות בשנים אך הדורות במרוצת שנצבר בידע לזלזל נטה המודרני הרפואה מחקר .מחלות לריפוי בצמחים להשתמש הקדמונים למדו שנים אלפי במשך
 כיום הנעשים רבים מחקרים .האלטרנטיבית הרפואה אל רבים פונים ,מחלה לכל פתרון אין המודרנית לרפואה שגם וההכרה החיידקים של התחסנותם לאור

  נכתב המרפא צמחי על .שנים אלפי לפני הקדמונים שידעו מה את ,מדעית בצורה ,קרובות לעתים מגלים ,ומינרלים צמחים של הרפואיים מרכיביהם בנושא
   .ל"חז ובספרות – ורומא יוון – הקלסית התקופה רופאי של בכתביהם הנזכרים רפואיים ומתכונים מאכלים על הרבה נכתב לא עדיין אך ,מעט לא

  וזאת ,הנושא את ולחקור להמשיך השראה ולהוות הבאים לדורות משאב להיות עשוי שהוא אמונה מתוך ,הנשכח הידע את להציף כדי זה נושא לחקור בחרנו
 .בעיניהם כשלה המודרנית שהרפואה לאנשים ולעזור תרופות למצוא כדי

  בספרי מאכלים מציאת – הראשון השלב
 5-ה המאה) הקלסית מהתקופה והטבע הרפואה

 ל"חז ובספרות (לספירה 3-ה למאה עד ס"לפנה
  התקופה סוף ועד ההלניסטית התקופה מן

   .הרומית
 תמיד לא .המרכיבים זיהוי – השני השלב
  לזהות וכדי ,ברורים היו המרכיבים שמות
  בתרגומים ,שונים במקורות נעזרנו אותם

 ך"התנ תרגום) השבעים תרגום כמו העתיקים
  שונות ובשפות (ללטינית) והוולגטה (ליוונית

   .(ועוד עתיקה עברית ,רוסית ,גרמנית)
  ברוב .המתכונים שחזור – השלישי השלב

  או מדויקות כמויות במתכונים היו לא המקרים
 המתכונים בשחזור צורך והיה ,ברורות הוראות

 מתכון התקבל פעם ובכל וטעייה ניסוי של בדרך
  כיום קיימים המרכיבים כל לא .במקצת שונה

  המרכיבים מהם בירור ערכנו ולכן ,זמינים או
 התבלינים ואת הצמחים את להשיג ניתן וכיצד
  ביותר להם הקרוב התחליף את או ,הללו

  .המודרני בעולמנו
  הרפואיים ערכיהם בדיקת – הרביעי השלב

  .המודרני המחקר לאור והתזונתיים
 התכונות בין המתאם את בטבלה ניתחנו ,לבסוף

  שנמצא מה לבין העתיקה בעת לצמחים שיוחסו
   .היום בהם

 מתכון לטיסני –המחקר תוצאות 
 שעורהדייסה רפואית עשויה מגריסי  – הטיסני

  הטיסני את כי כתב היפוקרטס ,לדוגמה כמו ,במקורות נמצאו הדייסה להכנת שונות דרכים
  שתי ;chylos – מיץ או נוזלית והשנייה ,oulai ptissanai – סמיכה האחת – צורות בשתי מכינים
  כמאכל ,לפצעים כמשחה ,צימאון כשובר הטיסני על הממליץ בתלמוד גם נזכרות אלה צורות

  .א"ע לח ברכות בבלי - "אותה עושים לרפואה רכה ,אותה עושים לאכילה עבה" - חום עם לחולים
 היחיד הספר הוא "הבישול על" שספרו  רומאי שף ,אפיקיוס של הוא ניסינו שאותו המתכון

  מושרה (שעורה) הדגן" - משעורה לטיסני מתכונים ארבעה מציע הוא .עתיקה העת מן ששרד
  כמות הוסף ,היטב מבושלים הם כאשר .אתו ומתבשלים נמעכים ואפונה עדשים ,חומוס :במים
  סלק עלי ,שומר ,(שבת) שמיר ,כוסברה ,כרשה ,ירוקים תיבול עשבי חתוך עכשיו .שמן של גדולה

 .לסיר אותם והכנס היטב וקצוצים וירוקים רכים כולם ,(קייל) כרוב גבעולי ,חלמית ,(מנגלד)
 'לובג או ולאושטיאן סילפיום ,אורגנו ,שומר זרעי כתוש .(בנפרד אולי ,ברור לא) ...מתבשל הכרוב
 מאודים כרוב בעלי והשתמש יחד וערבב הדייסה על אותו צוק .לטעם ציר הוסף מתבשל וכאשר

 .(173 ,4 ,הבישול על ,אפיקיוס) "מעל לפזר היטב וקצוצים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 צמחי תבלין
 
 
 
 
 

פרסיאזוב  אזוב מצוי  פיגם משובלתנענה  זוטה לבנה   

 תהליך המחקר
 רפואה וצמחי תבלין צמחי שתלנו
 כמו – יד בהישג נמצאים שאינם

  זוטה ,פרסי אזוב ,מצוי אזוב ,פיגם
 .ואחרים משובלת נענע ,לבנה

 


