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תיד תיד עעטוו חי  זמן טוו חי  זמן 

2-5: טוו ח  קצ ר •

5-30: טוו ח  בינו ני•

30-50: טוו ח  א רו ך•

0-2:  טוו ח  מיי ד י•

50-100:  טוו ח  א רו ך מ או ד•
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Life Cycles Life Cycles 
Forecasting the Rise & Fall of Almost AnythingForecasting the Rise & Fall of Almost Anything

Modis, T. (1994) Life Cycles. The Futurist. Sept-Oct 1994. pp: 20-25.
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מזון ב ריא מזון ב ריא .  .  11

::מזון בריא כתחלופה יותר זולה למזון אורגנימזון בריא כתחלופה יותר זולה למזון אורגני••
125125%%-- גדל שוק המזון הבריא לתינוקות ב גדל שוק המזון הבריא לתינוקות ב20032003--בב••
7575%%-- ה וא המשיך לגדול ב ה וא המשיך לגדול ב20042004--בב••

 פרי של חברת גרבר 100% 
הינו אח ד מהמוצרים העשויים 

  מחומרים טבעיים בלבד



מגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון בריאמגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון בריא.  .  11

BabyTea של חברת milupa מהונגריה .
.תה ליל דים בטעם ענבים מועשר בברזל

Mon Potager Potiron Pumpkin
 

Flavoured Baby Food 
.  חומרים טבעיים100%, מצרפת Nestleשל חברת 



מגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון בריאמגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון בריא.  .  11

BabyFoodExtensions של חברת Gerber 
מסייע . 6 ואומגה 3 מועשר באומגה במקסיקו

להיווצרות תאים והשגחה  על כולסטרול

מגמה .  בתאילנד Nestle של חברת ביוטיים-פרור כיבים 
.הרווחת בעיקר באסיה



מגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון בריאמגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון בריא.  .  11

Ostrich Baby Food של חברת 
Mellin בשר  המוצר המכיל .מאיטליה

 אמור להכיל פחות שומן ויותר יען
.מינרלים וברזל

Bebi Junior Muesli with Cream and Peach Cereal 
.מרוסיה Kolinskaשל חברת 



מגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון מגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון .  .  22
נוחים ומהי רי הכנהנוחים ומהי רי הכנה, , קליםקלים

חטיפי בריאות לפי חודשי 
התפתחות

או , המסה, אוכל מוכן לחימום
בישול קל במיקרוגל



מגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון מגוון הולך וגדל של  מוצ רי מזון .  .  22
נוחים ומהי רי הכנהנוחים ומהי רי הכנה, , קליםקלים

של חברת לתינוקות 'קוטגגבינת 
Baby Milk Products Plant 

.מרוסיה

 ביסקוויטיםכ חל ק  ממגמה של 
 Heinzחברת , לתינוקות

הוציאה  כאל ו בצורת דובונים 
תפוז בטעם תפוז המ כילים 

מועשר בויטמינים  . אמיתי
.ומינרלים



מוצ רי מזון לתינוקות עם רגישויותמוצ רי מזון לתינוקות עם רגישויות.  .  33

FennelDrink של חברת HiPP מבריטניה.

Fennel היא תרופה צמח ית הידועה 
. ביכולתה לטפל בכאבי בטן אצל תינוקות

לאחרונה נ ר אה  כי משלבים אותה במוצרים 
.כ ד רך טבעית להרגיע תינוקות

Soya BabyMilk של חברת Crescita בא מאיטליה 
מגמה רווחת בעיקר . לגלוטןלתת מענה  לילדים רגישים 

.באירופה  ואוסטרליה



מוצ רי מזון לתינוקות עם רגישויותמוצ רי מזון לתינוקות עם רגישויות.  .  33

A.R. Pre-Thickened Milk Formula 
 Mead Johnsonחלב של חברת 
Bristol-Myers מבריטניה 

,וליפיל DHA , AAמכיל 
,  של תינוקותכא בי בטןאמור לה קל  על  

.ופליטות שיעול



מוצ רי מזון לתינוקות עם טעמי ם מוצ רי מזון לתינוקות עם טעמי ם .  .  44
מש ופרים מש ופרים 

Himbeere mit Erdbeere in Apfel
 

Baby Food
.פירות מגוונים בטעמי מגרמניה HiPPשל חברת 

S-26 Progress Gold חלב בטעם וניל  של 
.Wyeth Nutritionalsחברת 

 מאוד אוהבים בתאילנ ד
.חלב וניל



העקו מה  הרא שונ ה ב ט כנו לוג יות העקו מה  הרא שונ ה ב ט כנו לוג יות 
מזון תינוקו תמזון תינוקו ת

1    2  4  6  8
 

10  11   12             20   22    25 30

 מחק ר ראשונ י  אי שביעו ת רצון      ירידה          פרי צ ת דרך       

זמן

מודעות

מזון מעובד

,  מזון בריא
מ ועשר , מהיר

1-2: מג מה

טעמים וצרכים א ישיים, מזון תפור לפי רג ישויות
3-4: מג מה

??



העקו מה  השני יה ב ט כנו לוג יות מזוןהעקו מה  השני יה ב ט כנו לוג יות מזון

: ניתן להתחיל לכנות את המגמה
" מזון כמעיין נעורים"

מטרתו של המזון , עד כה•
התפתחות טבעית הייתה 
ובריאה

העקומה השנייה תגדיר את •
כמנוע להארכת מטרת המזון 
תוחלת חיים



Calories Restriction (CR)Calories Restriction (CR)

התופעה מוגדרת כהתערבות שמטרתה להפחית את כמות 
  מכמות הקלוריות שאורגניזם רגיל צורך  70%-בהקלוריות 

•"undernutrition
 

without malnutrition” 
•CRב הארכת תוחלת  היא הפרוצדורה היחידה שהוכיחה עצמה 

חיים של חיות במעב דות
לא ידוע עדיין כיצד פרוצדורות אלו ישפיעו על בנ י אדם•



CR in Yeast CR in Yeast –– ש מ ר ים ש מ ר ים  

Scientists at MIT recently published the results 
of studies showing that two yeast genes, 
abbreviated as SIR2

 
and NPT1, might play a 

role in the life span lengthening effects of 
caloric restriction in yeast. 

NPT1
 

is responsible for the production of a 
protein important in energy metabolism. 

SIR2
 

has many roles; it helps regulate energy 
metabolism, it controls what proteins the 
yeast's genes make, and it serves to protect 
the yeast's DNA from damage. 



Roundworms Roundworms –– תולעי ם תולעי ם  

In studying roundworms and longevity, scientists have identified
 

several 
groups of genes that seem to promote longer life spans. 
•

 
One group produces a protein called PABP

•
 

Another group produces heat shock proteins
 

(proteins that protect 
the metabolism from the stress of high 
environmental temperature) 

•
 

The third group produces proteins that 
are similar to certain human proteins, 
although their function is yet undetermined. 

The genes in the third group were all stimulated 
to produce their proteins in the face of 
starvation, suggesting that caloric 
restriction can induce changes that 
increase life span in roundworms.



Fruit flies Fruit flies –– זבו בי ם זבו בי ם  

Researchers studying the fruit fly have identified 
a gene that they have labeled IndyIndy

 (for "I'm Not Dead Yet"). 
Indy is analogous to a gene in humans that 

produces a protein in the kidneys that might 
be important in the Krebs cycle, a biochemical 
cascade involved in energy generation. 

Mutations in the Indy gene in fruit flies result in a 
doubling of the life span without a reduction in 
either fertility or physical activity. 

The researchers speculate that these mutations, 
which reduce the reutilization of certain 
substances, produce a physical state that mimics 
caloric restriction. This indicates that caloric 
restriction might be effective in increasing 
longevity in fruit flies.

http://media.nasaexplores.com/lessons/04-006/images/fruitfly.gif


להכפיל תוח לת חיי ם בעזר ת גנים להכפיל תוח לת חיי ם בעזר ת גנים 
   ב מזון ב מזוןCRCRהמדמים המדמים 

PROTOZOAN LIFE SPAN 
Normal diet 
average: 7

 
days; maximum: 14

 
days 

Caloric restriction 
average: 13

 
days; maximum: 25

 
days 

BOWL AND DOILY SPIDER LIFE SPAN 
Normal diet 
average: 50

 
days; maximum: 100

 
days 

Caloric restriction 
average: 90

 
days; maximum: 139

 
days 



להכפיל תוח לת חיי ם בעזר ת גנים להכפיל תוח לת חיי ם בעזר ת גנים 
   ב מזון ב מזוןCRCRהמדמים המדמים 

GUPPY LIFE SPAN 
Normal diet 
average: 33

 
months; maximum: 54

 
months 

Caloric restriction 
average: 46

 
months; maximum: 59

 
months 

WHITE RAT LIFE SPAN 
Normal diet 
average: 23

 
months; maximum: 33

 
months 

Caloric restriction 
average: 33

 
months; maximum: 47

 
months 



טכנולוגיטכנולוגי--מעי ין הנעורים הביומעי ין הנעורים הביו
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