
 Moringa Oleifera -מורינגה מכונפת 
 Moringaceaeמין הודי ממשפחת 

 לפאפאיהאלא קרוב , בוטנית אינו שייך לקטניות

 ”The Miracle Tree":  מגוון שמות

•  ben-oil tree 

•  benzolive tree 

•drumstick tree  - "מקלות תיפוף" 

•  horseradish tree – "עץ החזרת" 

 Murungai( טמיל)בהודו  •

   Marunga(טימור)באינדונזיה  •

 מיני מורינגה ברחבי העולם 13 •

 :מין שגדל באופן טבעי בישראל •

 Moringa peregrina - רותמיתמורינגה  •

 :כל חלקי הצמח בשימוש בני אדם •

 לבני אדם ובעלי חיים, מזון על -העלים  •

 גזם –הענפים וקליפות הפרי  •

 טעמם כפטריות. למאכל –הפרחים  •

 טעמו דומה לאספרגוס. למאכל –הפרי  •

 משמש לרפואה –השורש  •

 וכרפואה( שמן 40%)לשמן  –הזרעים  •

 לטיהור מים –לאחר סחיטת השמן , עוגת שאריות הזרעים •

 



 ויטמין שגדל על העץ-מולטי
 :  ערכים תזונתיים גבוהים

 מאשר בתפוזים 7פי  – Cויטמין , בעלים טריים•

 (חלבון בעלים יבשים 25%)חלבון מלא בעלים •

 חומצות אמינו ובהן כל חומצות האמינו החיוניות והחצי חיוניות18•

 :בעלים יבשים•
 מאשר בגזר 10פי  – Aויטמין •

 מאשר בתרד 25פי  –ברזל •

 מאשר בחלב 17פי  –סידן •

 מאשר בבננה 15פי  –אשלגן •

 E, B1, B2, B3ויטמינים נוספים •

 ,מנגן, מגנזיום, נחושת, כרום: מינרלים נוספים•

 סלניום, אבץ, זרחן •

 אנטיביוטיקה טבעית •
 MRSA, פטרת, נגד פרזיטים •

 מגביר חלב להנקה, לטיפול באנמיה•

 
 



 גבוהה אוקסידנטיםכמות אנטי 
 גבוה במיוחד   ORACבדיקות מעבדה הראו ערך 

 (מדד לעוצמת פינוי רדיקלים חופשיים)

ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) 
 

 

 



 מורינגה גדלה היכן שזקוקים לה
 

 תת תזונה ברחבי העולם
 

 

 

 

 

 

 

 שטחי גידול מורינגה בעולם



 הכנת מצע לזריעה ושתילה
 ,  מ"יש לחפור בור בעומק כשמונים ס

 (בקר או עופות)למלא בזבל 

 .  או קומפוסט 

 מ אדמה  "ס 10-לכסות בכ

 .  או לשתול, ומעל זה לזרוע

 כך שורשי השתיל  

 .  לא יהיו במגע ישיר עם הזבל
 

 



 זריעה
 .יש לזרוע בעומק של סנטימטר

 ניתן להשרות במים את הזרעים

 ,למשך הלילה לפני הזריעה

 .כדי לזרז את הנביטה

 ,במקום בו נרצה עץ אחד

 נזרע מספר זרעים במרווחים

 .מ ביניהם"של כעשרה ס

 .מטר 7-10העץ יכול להגיע לגובה 

 .צריך כשני מטר פנויים לכל כוון

 .גדר חיה במרווח של חצי מטר

 .מטר 1-3שורת עצים במרווח 

 

 יש זרעים לחלוקה למעוניינים -



 שבועיים -נביטה צפויה לאחר שבוע 



 נביטה בחלקה אינטנסיבית



 שבועות מזריעה 3 –גידול אינטנסיבי 



 גידול אינטנסיבי בעציץ

 על גבי קומפוסט  

 מצואת אדם



 העץ משיר את עליו, בעת קרה, בחורף

לבלוב מחודש  

 באביב



 עץ בן שנתיים  גיזום העמוד המרכזי



 פרחים ותרמילים צעירים   תרמילים מלאים  



 פרחי מורינגה



שורשי  

 מורינגה



 עלים טריים בצלחת או בסלט –הגשה אופן 

ניתן לגזום את 

הענפים הטריים  

והם מתחדשים תוך  

 !זמן קצר

 

 

טעמם של העלים 

דומה , מעט חריף

 :לעלי המצליבים

 חרדל

 צנונית

 גרגר הנחלים

 רוקט



 ירוק עם פירות שייק –הגשה אופן 



 עם שמן זית ולימון –כמו פסטו  –הגשה אופן 

 

 :עלים בהכנהניתן להוסיף 

 פטרוזיליה

 בזיליקום

 כוסברה

 נענע

 גרגר הנחלים

 ...לפי הטעם והמלאי

 חריף לסחוגפלפל 

 

את הממרח המוכן אפשר 
,  ו'לגספאצ, להוסיף לטחינה

להוסיף  על לחם או למרוח 
שמן  לתבשילים לדוגמא עם 

 .זית כרוטב לפסטה

 



 הפירות והפרחים, בישול העלים –הגשה אופן 

בתוספת  
ירקות ברוטב 

 .קוקוס

 

את העלים  
 !להוסיף בסוף



 לשפות מים רותחים על העלים ולהוסיף לימון –" מרק מורינגה"

 או כבסיס

 בהכנת

 ה'קומבוצ
(Combu Cha) 

 ...פרוביוטיקה



 להוסיף עלים לחביתת ירק –הגשה אופן 

 (צילום אילוסטרציה)



 ,טיפול בכאבים

 צמחי מרפא, שיאצו, אקופונקטורה בלייזר


