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 לבן
 עובר תהליך ניקסטמל על מנת לקלף את

ולשפר את הערך התזונתי  גרגרני התירס

 .אין סוכר במוצרי תירס. שלו

 צהוב
עם   העמילן שלו עובר תהליך אנזימטי

עמילאז וגלוקועמילאז כדי להפוח את הגלוקוז  

גר סוכר   14הכולל   קורן סירופ= לפרוקטוז 

  בכף

...כמעט אותם מרכיבים חוץ מי  

USDA Nutrient Database 



Zea mays spp.  

Cacahuacintle 



 ניקסטמל

 הנואטל מדיאלקטnextli”    סיד ו“masa”tamalli 

 



 דקות 50-70במשך ( עם סיד)בישול בסיסי 

 שעות 12-14עובר השריה של , 



 גרגרי תירס



 גרם 100ערכים תזונתיים ל

 370(: קלוריות)אנרגיה 

 גרם 6.9: חלבונים

 גרם 76.9: פחמימות

 גרם 70.2: עמילנים

 גרם 0: סוכרים

 גרם 3.6: שומנים

 גרם 0.5: מתוכם שומן רווי

 גרם 1.2: מתוכם שומן חד בלתי רווי

 גרם 2.1: מתוכם שומן רב בלתי רווי

 גרם 0: מתוכן שומן טראנס

 גרם 0: כולסטרול

 גרם 0: נתרן

 



National Nutrient Database for Standard Reference 
Release 26   Software v.1.4 
The National Agricultural Library  

http://www.nal.usda.gov/


 יתרונות תזונתיים

 ניאצין( 3ויטמיןB) 

 

 חלבוןאיכות 

 

סידן 

 

 עמידעמילן 

 

סיבים תזונתיים 

אינדקס גליקמי נמוך 

 



 ניאצין אחרי ניקסטמל

מג 14-16= המלצה היומית   

 
 תירס שעבר תהליך נקסטמל מספק 

מצריכת הניאצין היומית  39-56%  -כ  

FAO, 2006 



 איכות חלבון אחרי ניקסטמל

טריפטופן ליזין חסר – התירס של בחלבון 

טריפטופן 1.8 ↑ ו ליזין 2.8 ↑ ניקסטמל תהליך לאחר                                    

 ולאוזין איסולאוזין בין האיזון

↑ חיוניות אמינו חומצות באיזון 

 









 סיבים תזונתיים

 

גר   1.8גר מוצר תירס יש  30ב', גר 25-30ההמלצה היומית של צריכת סיבים תזונתיים היא 

 .סיבים

 

 .ניתן להשתמש במוצרי התירס בתפריט לירידה במשקל מכיוון שקמח התירס הינו משביע 

 

 קמח תירס לדיאטה עוזרת להשיג את הצריכה היומית המומלצת של סיבים תזונתייםתוספת. 



 עמילן עמיד

  ואינו לעמיד הופך התירס עמילן

 .התירס של הבישול בגלל מתעכל

 

 



 אנדקס גליקמי  

www.glycemicindex.com  

>55 

<55 
38 

Corn nixtamal  (Zea  Mays L.) 

http://www.glycemicindex.com/


 סיכום

 :קמח תירס לבן שעבר תהליך הניקסטמל -

 

oוניאצין, עשיר בסידן 

 

oמשפר את איכות החלבון של התירס 

 

o אלטרנטיבה טובה למניעת –בעל אינדקס גליקמי נמוך בגלל העמילן העמיד שאינו מתעכל 

 .וסוכרת ועוד, השמנה

 

oכי בתירס אין גלוטן  מתאים לחולי צליאק 
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