
ם צצים כמו פטריות אחר הגשם: 

עשבי בר וצמחים שמכסים כל חלקה טובה בירוק, ה

טבע טרי ורענן שמושך אליו אוהבי טבע וחובבי 

בישול שמבקשים להכיר אופציות קולינריות חדשות, בריאות 

וטעימות. סיורי ליקוט הפכו בשנים האחרונות לטרנד חדש של 

טיולי טבע בכל רחבי הארץ, במסלולים מגוונים ויפיפיים – 

בנחלים, במעיינות ובוואדיות. אין ספק שמדובר בחוויה ירוקה 

ומפתיעה המשלבת הכרות עם עשבי בר למאכל והכנת ארוחה 

בשטח מהצמחים שלוקטו.  

מה מלקטים?

הנה כמה מהצמחים הנפוצים ביותר שגדלים חופשי בכל 

הארץ, ובראשם החלמית, הלא היא החוביזה, המאופיינת 

בטעם ניטרלי, לא חריף ולא מר. החוביזה הוא צמח ידידותי 

“למתחילים” והעלים שלו מתאימים למגוון אפשרויות שימוש–  

החל מטיגון קצר במחבת עם בצל, סלט, תבשילים וממולאים, 

וכלה בקציצות, מרקים ופשטידות.  

לצד החוביזה הפופולרית, תמצאו את חרדל הבר, קרוב 

משפחה של החרדל המוכר, שמכסה שטחים נרחבים 

במרבדים צהובים. העלים ראויים למאכל ובמטבח הערבי הם 

משמשים להעשרת סלטים.  

אל הסרפד צריך לגשת בזהירות, כי הוא עוקץ וצורב, אבל 

הזהירות משתלמת – לסגולות הבריאותיות המיוחסות לו אין 

מתחרים, והדרך הטובה ביותר לצרוך אותו היא באמצעות הכנת 

שייקים ירוקים בבלנדר יחד עם פירות מתוקים, מים ותמרים.   

גדילן הוא קוץ עם פרחים סגולים ויפים. העלים בשרניים 

כמו מנגולד, השורשים והגבעול אכילים, ואת הזרעים ניתן 

לשלב בסלט או להכנת חליטת תה בריא במיוחד.  

טבע

יצאנו ללקט
עונת האביב היא הזמן המתאים לצאת אל הטבע, ללקט עשבי בר למאכל ולהכין מהם ארוחה בריאה וטעימה. 
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ארוחה טעימה בשטח

אלה הם, כאמור, כמה מהצמחים שניתן למצוא בקלות 

יחסית גם בתוככי הערים ואפילו בחצר הבית, אך רגע לפני 

שאתם מכניסים אותם לסיר או לצלחת, חשוב שתלמדו 

לזהות את הצמחים האכילים )ולהבדיל ביניהם לבין צמחים 

רעילים( ולהכיר את צורת השימוש בהם במסגרת סיורי ליקוט 

המתקיימים ברחבי הארץ מטעם החברה להגנת הטבע 

ומדריכים פרטיים, המציעים מגוון של סדנאות ליקוט, כל אחד 

על פי תחום התמחותו הספציפי.         

לילך מוצפי-הראל, מדריכת ליקוט מוסמכת מקיימת סיורי 

ליקוט בגליל העליון שבהם לומדים המשתתפים להכיר גם 

צמחים האופייניים לאזור הגליל, כמו הלוף והעולש המככבים 

במטבח הערבי. “ליקוט הוא הזמנה לקחת רגע של שקט 

מסדר היום העמוס”, אומרת לילך, “יוצאים לטבע ומגלים 

שם עולם שלם של טעמים וניחוחות, שפע של אוכל בהישג 

ידנו”. בסיור הנמשך 3-4 שעות נהנים המשתתפים מפעילות 

חווייתית המשלבת טבע, אקולוגיה ותזונה בריאה. תחילה 

מטיילים במסלול קל להליכה, לומדים על צמחי הבר האכילים, 

ובהמשך מדליקים מדורה ומכינים ארוחת צהריים טבעונית- 

צמחונית, צבעונית ועשירה תוך שילוב הצמחים שלוקטו כמנה 

עיקרית,כתיבול או כתוספת.  

לילך, העוסקת גם בקיימות ואיכות סביבה, מבקשת 

להדגיש: “הליקוט מאפשר לנו חיבור ישיר למקור המזון 

הראשוני שלנו, לאורח החיים הקדום שבו האדם מצא את מזונו 

בטבע. יחד עם זאת, כשאנחנו יוצאים ללקט, המחשבה היא 

קודם כל לשמור על הטבע – ולכן הקטיף הוא אקולוגי, רגיש 

ומתחשב, תוך הקפדה לא לקטוף מהשורש, לקטוף רק עלים 

צעירים, ולצרוך בתבונה כדי שגם הבאים אחרינו יוכלו ליהנות 

n ...“ מכל מה שיש לטבע להעניק

להזמנת	סיורי	ליקוט:	לילך	מוצפי-הראל,	054-4435577  
  www.batkayma.com
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