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בשנים האחרונות ,תחום האורגנואידים דמויי העובר ,המבוססים על תאי גזע עובריים ,מתפתח בקצב מהיר,
בעיקר ככלי להבנה בסיסית של התפתחות יונקים ,מידול מחלות התפתחותיות ,וכ״ו .מודלים אלו גדלים
בתרחיף ,ומחקים מבנים ותכונות בהתפתחות עוברית מוקדמת ,כגון סומיטים ,שבגוף העובר מהווים את
המקור לשרירי השלד .לאחרונה זיהינו את הפוטנציאל של מודלים אלו כפלטפורמה לייצור מסה גדולה של
ריקמת שריר בתרחיף ,וכיום אנו מסוגלים לקחת את האורגנואידים האלו קדימה בתהליך ההתמיינות לכיוון
יצירת תאי אב של שריר ,ואף תאי וסיבי שריר בוגרים .בתמיכת  ,GFIהתחלנו הסבה של מודל זה לתאי פרה,
ואנחנו בוחנים הסבתו למינים אכילים אחרים.
תרומת המחקר:
האורגנואיד דמוי העובר מציע מספר יתרונות לייצור בשר מתורבת .בהיותו גדל בתרחיף ,ניתן לעשות
לגידולו  scale-upבקלות יחסית ,ללא צורך בהוספת פיגומים או  .micro-carriersהאיתותים הפנימיים בין
חלקי האורגנואיד השונים צפויים לחסוך חלק גדול מפקטורי הגדילה הנחוצים היום לגידול בשר מתורבת.
האורגנואיד יוכל להכיל תערובת טבעית של תאי שריר ,שומן וריקמת חיבור .יתרונות אלו יכולים להוזיל
משמעותית את עלויות ייצור הבשר המתורבת ,ולקרבו למחירי שוק.
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תעשיית המזון ,בכלל ,וקהילת חברות ההזנק ,בפרט ,מתקדמות בצעדים גדולים לקראת מזונות עשירים
ומועשרים ממקורות צמחיים .פתרונות אלו מבוססים על מרכיבים מן הצומח כגון חלבונים ,רבי-סוכר ,סיבים
וחומרים משפרי בריאות כגון אנטיאוקסידנטים טבעיים .מרכיבים אלו משמשים ליצירה של תחליפי מזון מן
החי כגון בשר ,עוף ,חלב ,וגבינות למיניהן .אלמנטים אלו מהווים רק חלק מהתמונה השלמה הנדרשת
לפיתוח מזונות בעלי מרקם עסיסי ומועדף .מרכיב מזון בסיסי וחשוב מבחינה תזונתית וחווית הצרכן הוא
השומן .עד כה תעשיית התחליפים למוצרים מהחי התמקדה בעיקר במציאת פתרונות עבור המרכיב
החלבוני של המוצר ,שהינו חשוב והכרחי ,אולם מציאת פתרונות יצירתיים וחדשניים לתחליפי השומן
ממקור צמחי זכתה לפחות עניין והשקעה.
ההרצאה תעסוק בשימוש בטכנולוגיה למיצוק פיזיקלי של שמן נוזלי מהצומח לצורך יצירת מרקמים חדשים
בעלי פונקציונ אליות דומה לשומן מן החי .מחקרים רבים הוכיחו את ההשפעה החיובית של שומנים בלתי
רוויים כגון שומני אומגה  3ו ,6-הנמצאים בעיקר בשמנים צמחיים נוזליים ,על בריאות האדם .במסגרת
המחקר נעשה שימוש בשיטות שונות ליצירת מרקם דומה לשומן בעזרת אבני בניין שונים ממקורות צמחיים
העוברים גיבוש בתוך השמן הנוזלי .מערכת זו ,למעשה ,מחקה את התהליך הטבעי שעובר שומן בקירור.
פונקציונאליות של המערכות נבחנה על בסיס טמפרטורת ההתכה ,מרקם ותפקודו כמוצר מוגמר והושוותה
למערכות צמחיות קיימות כגון מרגרינה תעשייתית .מערכות אלו יכולות להציע מרקם מועדף הדומה לשומן
מהחי תוך שיפור ההרכב התזונתי שמקורו בשימוש בשמן נוזלי המכיל ריכוז גבוה של שומנים בלתי רוויים
המומלצים לצריכה .מערכות אלו יכולות לתפקד כתחליפי שומן מן החי במגוון רחב של אפליקציות על ידי
תכנון מקדים של ההרכב על בסיס הפונקציונאליות הדרושה.
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Quinoa (Chenopodium quinoa) is one of the most promising novel candidate for plant-based
meat replacement. Its seeds have a high protein content, contain all of the essential amino
acids (EAAs), harbor many health-promoting traits, and are gluten-free. Quinoa is cultivated
around the globe and is considered to be resistant to various abiotic stresses and adverse
environmental conditions. Its world average grain yield is 2.5–3.5 t/ha. In the last 3 years, we
have conducted experiments aimed to cultivate quinoa in Israel. Grain yield reached an
average of ~6 t/ha, indicating that quinoa may be considered a new sustainable crop with
high commercial value in this country. Here we propose to evaluate quinoa as a potential
sustainable source of protein with rich nutritional value and proven functional ingredients as a
raw material for plant-based meat-substitute products. Seeds from high-yielding quinoa
accessions will be characterized for protein, fat and fiber content and composition. Different
extraction methods will be evaluated to prepare quinoa protein concentrate (QPC), quinoa
protein isolate (QPI), fiber, and defatted quinoa flour as raw materials. Agrotechnical
management trials will be conducted to enhance quinoa protein yield and quality per
production unit, and novel high-protein quinoa accessions will be screened. Finally, using our
pilot plant and advanced analytical instruments, quinoa-based meat-substitute products will
be prepared, and their nutritional and organoleptic quality will be analyzed and compared to
actual meat products.

:תרומת המחקר
המחקר מביא מידע חדש על תהליכים של שינוי מבנה מרחבי של חלבון מן הצומח כדוגמת הקינואה בשביל
 היתרון בשימוש בתהליכים שאותם המחקר מקדם.לקדם שימוש פונקציונלי במוצרי מזון כגון תחליפי בשר
זה במקום תהליכים קיימים שקשורים בהשקעת משאבים גבוהה בציוד ובמציאת אלטרנטיבות שיכולות
 הפוטנציאל מהמחקר הוא גבוה ויכול להשפיע רבות על.להיות לא פחות טובות עבור השימוש בחלבונים
.איך שנשתמש בחלבונים מן הצומח בעתיד ליצירת מזונות עתיד

 העולמי במטרה לקדם את תחומי המחקר שעוסקים בחלבון אלטרנטיביGFI המחקר מומן על ידי ארגון

