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האם חלבון שמקורו מזחלים 
יהווה מזון העתיד?

מאת: עמרי גלפרין
Flying Spark  :הצילומים באדיבות

זו רק הפילוסופיה של מזון העתיד או העתיד ממש? האם השיטה תשפר את איכות הסביבה ותפחית  האם 
גידול של בקר, עופות ודגים בתעשיית המזון? האם צמחונים וטבעונים ישקלו את האפשרות של צריכת חלבון 
ניסיתי להבין האם חלק   ,Flying Spark ומנכ“ל  גרוניך, מייסד  המופק מזחלים? בשיחה פתוחה עם היזם ערן 
ומפתיעים. רבים אחרים  גם מוצרים  ואולי  זבובים,  יכיל אבקת חלבון, שמקורו מזחלי  מהעתיד הקולינרי שלנו 

 האם אתה בטוח שבני האדם בשלים לאכול מוצרים 
המופקים מזחלים של זבובים או נכון יותר, חלבון 

שמקורו בזחלים?
יותר טוב  זחלים. הוא  בהחלט. הפתרון הכי טוב הוא במעבר לחלבון 

ויותר בריא ויותר יציב.

איך נולד אצלך הרעיון הזה?
דיקה  מרקל  פרופ’  הולנדי,  חוקר  של  טד  בשיחת   2014 בשנת  צפיתי 

)Marcel Dicke(, והוא למעשה היווה לי השראה.

אז מתי עשית את הצעד הראשון לאחר ההאזנה להרצאה? 
מייד שלחתי אליו אימייל, והתחלתי לדבר איתו. אבל זה לקח עוד שנה 

וחצי עד שהקמתי את החברה.

נכנסת לתחום שהוא בתולי לגמרי או שהיו כאלה שכבר 
עשו את זה עם חרקים אחרים?

היו כבר כמה יזמים בתחום, אם כי היינו בין הראשונים. אולם התעשייה 
הזאת היא די חדשה, בת 13 שנה בערך.

ולתוצאות אקלימיות קיצוניות. חוץ מזה, חוסר היעילות של השימוש 
החקלאיות  מהקרקעות  אחוז   70 בערך  שהיום  אומרת  זאת  בקרקע, 
גם  יש  ולא לבני האדם.  חיים  גידולי תבואה לבעלי  לטובת  משמשות 
בעיות של מחלות, כמו שפעת עופות, שפעת חזירים או פרה משוגעת. 
תעשיית  כל  מטורפות.  מים  כמויות  וצריכת  קרקע  זיהום  גם  וכמובן, 
זאת,  לעומת  יעילה.  לא  ומאוד  מזהמת  מאוד  היא  החי  מן  החלבון 
תעשייה של חלבון שמופק מחרקים היא לא מזהמת, ובכל מה שקשור 
לערכים תזונתיים - חלבון החרקים טוב הרבה יותר, ובמיוחד החלבון 
שלנו שהוא חלבון מלא עם כל חומצות האמינו החיוניות, עשיר מאוד 
וחומצות  בוויטמינים  וכן  ומגנזיום,  ברזל  אבץ,  סידן,  כמו  במינרלים 

שומן טובות, והוא ללא כולסטרול.

והיום החברה שלכם נמצאת בישראל?
היא בישראל ובתאילנד. כאן נמצא מטה החברה ובתאילנד הייצור.

על איזה זבוב אנחנו מדברים?
.Bactrocera Dorsalis זבוב הפירות האוריינטלי, ששמו המדעי הוא

ולמה לבחור דווקא בזבוב הזה? יש לו איזה ייחוד?
מאוד  קצר  הזחל  של  החיים  אורך  כול,  קודם  מיוחד.  הזה  הזבוב  כן, 
מכפיל  הוא  השימוש  רגע  עד  זורעים  מהרגע שאנחנו  ימים.  - שבעה 
וזה סופר מהיר. כל נקבה מטילה כ-350  את מסת הגוף שלו פי 250, 
צאצאים ב-20 יום של חייה, וזה הרבה יותר יעיל מבקר. אנחנו יודעים 
היום לגדל משקל זחלים שווה ערך לבקר במשקל של 300 עד 400 במטר 

רבוע בכל חודש.

לגידול  הבקר  גידול  בין  הזיהום  להשוואת  בנוגע  ומה 
הזחלים?

הזיהום הוא בכמה מישורים. קודם כול, הבקר הוא הראשון או השני 
בעולם האחראי לפליטה של גזי מתאן, שגורמים להתחממות גלובלית 
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זבוב הפירות האוריינטלי אשר מזחליו מופקת אבקת החלבון על ידי חברת   1
"פליינג ספארק".

אבקת החלבון המופקת מהזחלים. בעוד כמה חודשים תשווק האבקה כמזון   2
לבעלי חיים, ולאחר תהליך רגולטורי תשווק גם לבני אדם.

המטרה למצות חלבון איכותי ועשיר במינרלים, כמו סידן, אבץ, ברזל ומגנזיום,   3
וכן בוויטמינים וחומצות שומן.

בעתיד סביר להניח שאבקת החלבון תשולב במוצרי מזון שונים, ובתחילה   4
בעיקר בשוק האסייתי.

תעודת זהות:

שם: ערן גרוניך
משפחה: נשוי + 3

גיל: 48
מגורים: רמת חן

Flying Spark תפקיד:  מייסד ומנכ"לwww.flyingspark.com :אתר
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זהו גידול זחלים בתנאי מעבדה?
זו לא מעבדה. אנחנו מקימים עכשיו מפעל מסחרי ויש פרוטוקול לגידול. 
הלחות,  הטמפרטורה,  על  שולטים  ואנחנו  סגור,  במקום  קורה  הכול 
ללול תרנגולות  ונעים בהשוואה  נקי  יותר  זה הרבה  וכדומה.  האוורור 

ומשחטה. זו חקלאות אנכית, מגדלים לגובה עם מעט שימוש בקרקע.

התזונתיים  הערכים  עם  “לשחק“  אפשרות  לכם  יש 
הזבוב  של  בתכונות  מאפיינים  לשנות  נניח  הסופיים, 

שיתבטאו בערכים הללו?
אנחנו יכולים לעשות את זה, זה בתכנון, אבל לא כרגע. אנחנו יודעים 
בפירוש שעל ידי שינויים בדיאטה או שינויים גנומיים אנחנו נשפיע על 

הערכים התזונתיים ועל הרבה פונקציות אחרות.

איקאה  רשת  של  דווקא  יוקרתי,  במכרז  שזכיתם  ראיתי 
הנודעת. מה הקשר בין הרשת הזאת לזחלים?

בשנת 2017 איקאה יצאה עם קול קורא לסטארטאפים, ומתוך 1,300 
סטארטאפים בחרו עשרה ואנחנו היינו אחד מהם. היינו היחידים מתוך 
מתברר  אז  המזון?  ולתחום  לאיקאה  מה  כי  המזון,  מתחום  העשרה 
שאיקאה מוכרת מוצרים בסכום שנע סביב 30 מיליארד יורו מדי שנה, 
ומתוך זה שני מיליארד יורו מן המסעדות שלה. יש לה יעדים אגרסיביים 

להורדה של פליטת פחמן, וחלק מהיעדים האלה יבואו לידי ביטוי דרך 
הורדה, למשל, במכירה של כדורי הבשר המפורסמים שלה. אז אנחנו 
באנו לתת פתרון מאוד יפה. היינו שלושה חודשים בשוודיה ופיתחנו 
יחד מוצר, והיום הם ממתינים שהמוצר שלנו יהיה מוכן ונוכל להתחיל 

לספק אותו.

מהרגע  התהליך  כל  את  לתאר  נסה  לזבובים.  נחזור 
שהזבובה מטילה ועד שזה הופך להיות אבקתי.

הזבוב.  בכל מעגל החיים של  לנו טכנולוגיה שלמה שבאה לשלוט  יש 
הזבובים חיים בתוך מתקן שבו הם מטילים, ואנחנו יודעים לאסוף את 
על  אותן  וזורעים  הביצים  את  לוקחים  אנחנו  יעילה.  בצורה  הביצים 
מצע עשיר, שאותו פיתחנו, שיושב בתוך מגש. לאחר שהביצים בוקעות 

ויוצאים הזחלים, הם חיים שם כשבוע, ואחרי שבוע הם עוברים תהליך 
נקרא Gut Purging, שבו הם מרוקנים את תוכן המעי שלהם. בטבע 
הם עושים את זה כדי להגיע נקיים לשלב ההתגלמות. ואז הם קופצים 
אוספים  ואנחנו  מים,  מיוחד של  לתוך מסוע  נופלים  החוצה מהמגש, 
ומעבדים אותם. העיבוד הוא תהליך פשוט יחסית, של חליטה, טחינה 
ועד  דקה  טחינה  ועוד  החלבון  ייבוש  לבסוף,  ושמן.  לחלבון  והפרדה 
אריזה. חלק מאותם זחלים אינם עוברים עיבוד וחוזרים לפס הייצור 

להתגלמות, ביצים וכו’.

אתה מדבר על כך שבסופו של תהליך זה נכנס לתעשיית 
המזון, אבל לאוכל בשר התחושה תהיה שונה, כי זה מוצר 
אבקתי שממנו אתה יוצר משהו. אני אומנם צמחוני, אבל 

זו לא ה“ג’וסיות“ שקיימת באכילת המבורגר.
אנחנו לא באים להחליף המבורגר או סטייק. אבל כצמחוני אתה דוגמה 
 ,"Beyond meat" טובה, אתה ודאי קונה תחליפים כמו של “טבעול“ או
שבעצם מכילים חלבון אחר. מוצרי טבעול לדוגמה מבוססים על סויה 
ו-Beyond meat מבוסס על אפונה. כנ“ל יהיה איתנו, וההבדל היחיד 

יהיה שלמוצר שלנו יהיו הרבה יותר ערכים תזונתיים.

חלק מפס הייצור. מרגע בקיעת הביצים ועד השימוש בזחל בפועל,   2 1
מסת הגוף של הזחל מוכפלת פי 250 בתוך ימים ספורים.

הקמת המפעל. שוק הפוד-טק המשלב זחלים הוא חדש יחסית, ואולי   3
בתוך שנים אחדות יגדל משמעותית ויהווה תחליף למוצרי בשר, עופות 

ודגים.
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שצריך  חלופות  מיני  כל  לנו  יש  בסוף  כלומר,  הגלובלית.  להתחממות 
לבחור מהן. מי שלמשל צמחוני או טבעוני בעקבות אידיאל של מניעת 
לו  אין  לא מרגיש,  יכול למצוא פתרון אצלנו, שכן הזחל  לחיות,  סבל 

מערכת עצבים, וזה שלב ביניים בין ביצה לבין זבוב.

באיזה גודל הזחל פיזית?
בדיוק בגודל של גרגיר אורז, פחות מסנטימטר. הוא חי שבוע, אחרי כן 
בין הזבובה  ונמס. אין כמובן קשר הורי  לגולם, מתקשה מסביב  הופך 
והזחל שלה. היא מטילה את הביצה ואז עפה להטיל בפרי הבא. בתקופת 
החיים שלה היא תטיל בערך 350 ביצים על פני 20 יום. היא מטילה בכל 

יום, כך שכל הטלה שלה היא של עשר עד 20 ביצים.

אבל למה לא לייצר מהזחלים מעין סטייק, כמוצר נוסף 
לזה האבקתי? זו תהיה מעין גרסה אחרת לבשר המתורבת, 

וכך פחות אנשים ירכשו מוצרי בשר.
זחלים בתצורתם המקורית,  לאכול  מוכן  כבר  לא חושב שהעולם  אני 
ובגלל זה אנחנו מעבדים אותם לאבקה לבנה שאין לה כמעט טעם וריח, 
וניתן לשלב אותה כמעט בכל מוצר. ככה אפשר לחדור לשוק ולהגיע 

לצרכנים בצורה נעימה יותר.

אני מניח שיש שווקים שדווקא יזרמו איתך, למשל באסיה.
איזו  תהיה  אבל  מזחלים,  טחון  לבשר  גם  שנגיע  ייתכן  להיות.  יכול 

אבולוציה להתפתחות של החברה והמוצרים שהיא מוכרת.

בסופו של דבר מזון הוא עניין של בחירה, כל אחד לעצמו.
שלנו  הבחירות  של  ההשלכות  לכל  מודעים  להיות  חשוב  באמת  זה 
לזה משמעויות:  יש  עגבנייה  מול  לאכול סטייק  בוחר  במזון. כשאתה 
אם זה בשל רווחת בעלי החיים, אם זה משמעויות סביבתיות של אילו 

אתה חושב שצמחונים כמוני ישתמשו בזה? כי זה לא בשר 
ולא עוף וגם לא דגים.

דיברתי עם הרבה צמחונים וטבעונים, וחלקם אמרו שיאכלו את המוצר 
וחלקם לא. גם טבעונים מבינים שלו כל האנשים בעולם היו טבעונים 
אז היינו צריכים לגדל המון חלבון מן הצומח, ובשביל זה צריך להשתמש 
בכל  ופוגעים  מקרה  בכל  חרקים  שהורגים  כימיקלים  אלה  בריסוס. 
השרשרת אחר כך, כמו למשל זוחלים שאוכלים את החרקים המרוססים 
ומתים. מעבר לזה, הריסוס הוא מזהם סביבתי, משלב גזי מתאן ומסייע 

תהליך הייצור הוא סוד מסחרי, והוא כולל טכנולוגיה שמטרתה לשלוט   2 1
בכל מעגל החיים של הזבוב, לרבות הטלת הביצים במתקן ייעודי, 

איסופן, זריעתן וגידול הזחלים לאחר הבקיעה למשך שבוע ימים.

האם אבקת חלבון הזחלים תהווה תוסף תזונתי למאכלים מוכרים?   4
האם שווקים בעולם המערבי יהיו פתוחים לקלוט את החלבון, אף על 

פי שמקורו בזחלי זבובים? ומה אם המוצר יגיע לבסוף לשוק הישראלי, 

הרי כאן הוא לא יזכה לתעודת כשרות...
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המזון  שגידלו את  מרגע  הזה  לייצר את הסטייק  כדי  נצרכו  משאבים 
הפן  ישנו  וכמובן  וההובלה.  עד השחיטה  הבשר,  גידול  דרך  להאבסה, 
הבריאותי שהוא חשוב מאוד. אנשים צריכים לעשות בחירות חכמות 

בפן הזה.

אותו  בוחנים  עדיין  שאתם  או  לשוק  יצא  כבר  המוצר 
ולומדים?

אנחו מקימים מפעל בתאילנד, ובעוד כמה חודשים נייצר ונצא לשוק, 
לאו דווקא עם מזון לבני אדם, אלא לחיות מחמד ולדגים. בסוף כולם 
צורכים חלבון, אם זה חיות משק שאנחנו אוכלים או חיות מחמד. יצור 

חי חייב חלבון בשביל לחיות.

אני זוכר שראיתי בערוץ הקניות שמוכרים קרם שהופק 
פתוח  כן  אולי  המערבי  שהעולם  כך  חלזונות,  של  מִריר 

לקבלת מוצרים שנחשבים “מאתגרים“ יותר...
וגם שמן. אנחנו  גם חלבון  בתהליך העיבוד של הזחל אנחנו מקבלים 
עושים הפרדה, וכמו שבדגים למשל יש שמן שמכיל אומגה 3, אצל הזחל 
יש שמן שמכיל אומגה 7, או בשם המדעי חומצה פלמיטולאית. יש בה 
זה  את  לוקחים  גם  ואנחנו  לציפורניים,  לשיער,  לעור,  יתרונות  הרבה 
לכיוון הקוסמטי. פיתחנו כבר סרום לפנים שהוא אנטי אייג’ינג. התכנון 

הוא שהשמן שיופק מהזחל ילך לתעשיית הקוסמטיקה.

עיבוד  בתהליך  התזונתיים  הערכים  לשימור  בקשר  מה 
המוצר?

עצמו  והתהליך  פטנט,  יש  שלנו  למוצר  הכול.  לשמר  מצליחים  אנחנו 
הוא סוד מסחרי.

אם אכין עוגה עם המוצר שלכם, האם היא תהיה בריאה 
יותר מעוגת קמח לבן?

חד-משמעית כן! כל מוצר שתעשה ותוסיף לו את החלבון שלנו יהיה 
שאתה  גם  אחוז.  במאה  קמח  להחליף  יכולים  לא  אנחנו  יותר.  בריא 
עושה עוגה, וזו דוגמה מצוינת, אתה משתמש בכמה רכיבים ולכל רכיב 
יש תפקיד. לקמח לדוגמה יש תפקיד בהתפחה. למוצר שלנו אין תכונות 
של התפחה, אבל אתה יכול להכניס כמות מסוימת של המוצר לקמח או 
הפסטה או לכל מוצר אחר. הקמח שלנו כרכיב יכול להשתלב במוצרים 
מתוקים או מלוחים, כי הוא ניטרלי בטעם. זה כאמור יכול להיות תחליף 

לבשר, דגים, עוף או כתוספת תזונתית בייצור של דגני בוקר למינהם.

ניתן  לא  כי  צליאק,  לחולי  בשורה  חצי  רק  זו  כך,  אם 
הקמחית  הנראות  למרות  ממש,  של  כקמח  בזה  להשתמש 
בעולם  אדם  בני  מיליוני  גם  היום  יש  וכמובן,  שלו. 

שמסרבים לצרוך גלוטן. 
להשתמש  מבלי  ללחם  ממשי  תחליף  לעשות  ניסינו  לא  עדיין  אנחנו 
בקמח, אבל אני מניח שאם נשקיע בזה מאמץ נצליח לפתח מוצר. כן 
עשינו דוגמאות רבות לחטיפי חלבון למיניהם שהם ללא קמח, הכנסנו 
לשוקולדים ולעוד הרבה מוצרים ניסיוניים, אבל זה רעיון טוב לנסות 

ולייצר עבור חולי צליאק.

תוספת  מכילה  אחת  עוגיות,  שתי  מכין  אני  עכשיו  אם 
של אבקת חלבון זחלים ואחת ללא – האם תבחין בהבדל 

בטעם?
אני לא אבחין. זה כמו שנתתי לך את הדוגמה עם הקמח, שים אותו 

אם יש לכם הצעות לראיונות מרתקים שיכולים להתאים למדור, 
o m r i g a l p e r i n @ g m a i l . c o m כתבו ישירות לעמרי גלפרין: 

לא תרגיש את הקמח  וניל, אתה  בעוגיית  או  צ’יפס  בעוגיית שוקולד 
עצמו. הטעם ממש ניטרלי.

מתי יחל הייצור ההמוני של חלבון הזחלים?
לא לבני אדם.  לשוק, אך תחילה  יצא המוצר  סוף שנת 2022  לקראת 
כפי  ולדגים,  חיים  במזון לבעלי  יותר  תחילה  תהיה  שלנו  ההתמקדות 
שציינתי. הנושא של הזנה לבני אדם עוד צריך לעבור תהליך רגולטורי 
שכולל בדיקות טוקסיקולוגיה. התחלנו בתהליך, ובעוד שנה וחצי בערך 
נגיע גם לשוק של בני האדם, ונתחיל את השיווק בדרום-מזרח אסיה. 

רק  המוצרים  את  נראה  שנים  עשר  בעוד  לדעתך  האם 
מדפי  ליד  נניח   - בסופרמרקטים  או  טבע  בחנויות 

הקמחים?
גם  יהיה בסופרמרקטים! לא רק ליד הקמחים, אלא  זה  חד-משמעית 
במוצרים הרגילים שמצריכים חלבון, כמו מוצרי מאפה, ולא רק לחמים, 
אלא פסטות ודגני בוקר שיעושרו בחלבון שלנו. גם במחלקות הספורט 

יהיו אבקות חלבון משלנו.

ידוע מה יהיה המחיר?
קשה לדעת כבר עכשיו מה יהיה המחיר. 

אתם תנסו להדגיש בעולם שהמוצר הוא כחול-לבן?
אני לא יודע אם יש משמעות לזה אם אני מוכר בתאילנד מוצר שפותח 
כשבונים  מחשבה.  מצריך  הדבר  אבל  שוק,  באיזה  תלוי  זה  בישראל. 

אסטרטגיה שיווקית למוצר זה יכול להיות חלק מהפקטורים.

ובהקשר הזה, אנחנו שוב נתקלים בתופעה המבורכת של 
בחור ישראלי צעיר שהולך עם היזמות שלו עד הסוף.

ולהעז. אנשים הסתכלו  לנסות  יזמות, אני ממליץ לא לפחד,  מבחינת 
עליי בעין עקומה - ועד היום יש כאלה שמסתכלים עליי ככה. מי שיש לו 
רעיון והוא רוצה לקום ולממש אותו, יש הרבה כלים שתומכים ועוזרים, 
כמו חממות טכנולוגיות ואקסלרטורים )מטרת האקסלרטורים להאיץ 
טכני,  ייעוץ  מגוונים:  בתחומים  ליזמים  מסייעים  הם  ובכך  תהליכים, 

משפטי, פיתוח מוצר, חשיפה למנטורים, למשקיעים וכדומה(.

אבל גם בשביל להגשים חזון צריך כסף, ולפעמים הרבה.
 Thai-בהחלט. יש לנו שני משקיעים חשובים מאוד שהם שטראוס ו
Union, שהוא יצרן הטונה הגדול ביותר בעולם והוא יושב בתאילנד. 
אנחנו  לכך,  מעבר  אסטרטגיים.  משקיעים  של  גיוס  בעד  גם  אנחנו 
בעולם  הראשונה  החרקים  חברת  אנחנו  ולמעשה  בבורסה  נסחרים 
שהיא ציבורית, ומי שמאמינים בחזון ורוצים להצטרף יכולים להיכנס 

.Flying Spark לבורסה הישראלית ולרכוש מניות של

לסיום, כדאי לי לשאול מה תפריט ארוחת הצוהריים שלך 
להיום?

נראה לי שהיום אני דווקא בעניין של סלט... ערן גרוניך בשעת הנפקתה של החברה שהקים, "פליינג ספארק",   1
בבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדובר בחברת החרקים הראשונה בעולם 

שהיא ציבורית.

חברת פוד-טק ישראלית שהמטה שלה ממוקם בישראל והייצור בתאילנד.   3
זו עוד יוזמה כחול-לבן, שהחלה כרעיון של בחור צעיר ושאפתן שאף דואג 

להגשים אותו. 
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