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איך טועמים 

כשחוש הטעם 

אובד?


ג'ון ריינר איבד את חוש הטעם עוד לפני 
זה לפופולרי. לפני  שהקורונה הפכה את 
12 שנה הוא עמד במטבח שלו בניו יורק, 
מקרוהן,  סובל  הוא  והתמוטט.  מיובש  במשמש  נגס 
המעי  הרופאים  בהנחיות  זלזול  חודשים של  ואחרי 
הדק שלו נקרע. כשהתעורר מהניתוח הוא התבשר 
שחייו ניצלו ושיוכל לשוב אליהם, אבל בלי המעי. 
מעיו הוכנסו ל"תרדמת" עד שיחלימו, ועד להודעה 
חדשה הוא יוזן דרך צינורית שהוחדרה לבטנו. נאסר 

־עליו להפעיל את מערכת העיכול. נאסר עליו לא
כול מהפה.

 "The Man Who Couldn't Eat" 2011ספרו מ־
מתאר את תופעת הלוואי הנוראה ביותר של תקופת 
ההחלמה: לשונו התנוונה מחוסר שימוש. האף דווקא 
עבד היטב. ריחות אוכל חרפנו אותו. אבל כשאחרי 
חודשיים הוא נשבר, וניסה ללקק צ'יפס — לא לעכל, 
רק להרגיש — הוא לא חש כלום. כאילו פיו הורדם. 
במראה ראה לזוועתו שלשונו נעשתה חלקה לגמרי, 

־"כאילו בלוטות הטעם התאדו", כתב. בשלושה חו
דשים הוא רזה מאוד, שקע בדיכאון וכמעט התגרש.
פוגע  אובדנו  לאדם.  מהותי  הטעם  כך  כדי  עד 

־בשמחת החיים ובבריאות הנפש. בעיקר כשלא יוד
עים מתי, אם בכלל, יחזור.

־הקורונה הפכה את התופעה המבהילה הזו לנפו
בקרוב.  יחזור,  זה  הטובות:  אז עכשיו לחדשות  צה, 
בינתיים כ־75% מחולי הקורונה שדיווחו על פגיעה 
וכמעט כל  חודש,  חזרו לעצמם בתוך  בחוש הטעם 
הוא  כי טעם  הגיוני,  וזה  חצי שנה.  הנותרים בתוך 
העמיד והמוגן שבחושים, עם יכולת נדירה וייחודית 

־לריפוי עצמי. גם אם יסירו לנו את הֶאּפיֶתל, הרק
־מות הריריות של בלוטות הטעם בלשון ושל קול

טני הריח באף, כולו יצמח מחדש. זה אחד האיברים 
היחידים בגופנו שעושים זאת. 

מוחית,  בפגיעה  הטעם  חוש  את  וכשמאבדים 
גו בעל  פשוט,  ביתי  בטיפול  אותו  להחזיר  ־אפשר 

שפנקא רפואית: מרחרחים ארבעה שמנים אתריים 
ומתעדים  חודשים,  ארבעה  למשך  ביום  פעמיים 
בכתב. הפרטים פורסמו כאן באפריל 2020, במדור 
"מה הטעם שאנחנו מפסידים כשמפסיקים לרחרח?". 

בקיצור, החוש הזה חשוב, וגופנו יודע זאת.
ובינתיים? אם נפגעתם בקורונה ואתם תוהים איך 
ליהנות שוב מאוכל, אז גם כאן יש חדשות טובות. 
גילו רוטב שאפשר לטעום, שימו לב, בלי חוש טעם: 

רוטב סצ'ואן.
בינואר מבקרת המסעדות של "הניו יורק טיימס" 
ואיבדה את  ַראֹו סיפרה שכשנדבקה בקורונה  ֶטֶג'ל 

לט מנה שהצליחה  לה  הכין  ־חוש הטעם, שף־ידיד 

לה  הרגישו  שגבינות  בשעה  ממנה.  וליהנות  עום, 
כמו משחה ופופקורן כמו קלקר דוקרני, דווקא המנה 

־ההיא עינגה. זו היתה המנה הסינית המסורתית קדי
רת ַמאָלה. 

"מא" בסינית זה "מאלחש" ו"לה" זה חריף, ולראו 
היה ברור ששילוב האלחוש והחריפות הוא מה שהיא 

־טעמה. וזה היה בזכות המרכיב המאלחש־החריף בק
דירה: פלפל סצ'ואן.

פגיעת הקורונה בטעם היא מין "נזק מוחי": הנגיף 
מסתנן ממערות האף לאונת ההרחה, קצה המוח ממש, 
ושם מושמד בדלקת קטנה. היא זו שמשבשת את חוש 
בלי  אבל  בריאה.  נשארת  הלשון  אותו.  ורק  הריח, 
ניחוח, המוח לא מצליח להרכיב את תחושת הטעם, 
ומעביר בחזרה את המסר שמשהו השתבש. ובשפתו, 

"משהו השתבש" זה מאוד לא טעים.
־אבל יש טעמים שמנותקים ממערכת הלשון וההר

אין  חה: החריפויות. טכנית, חריף איננו טעם. בלשון 
קולטני חריף. זו תחושה גופנית של צריבה קלה, שדר 
מחוש המישוש. קפסאיצין ופיפרין — ה"חריף" של צ'ילי 
ופלפל שחור — יצרבו גם פיות שלא חשים מתוק וחמוץ.
סצ'ואן הוא המחוז הכי חריף, מתובל וצורב בסין. 
זוכות  ונגזרותיו  ְוַמאָלה, ה"קארי" שלו שגרסאותיו 
סמלו.  הוא  סצ'ואן,  רוטב  הכללי  לכינוי  לפעמים 
25 מרכיבים, ברא־ ־בגרסה המסורתית מערבבים כ
הסצ'ואן,  של  החריף  אבל  עצמו.  הסצ'ואן  פרי  שם 
המולקולה היְדרֹוְקסי־אלפא־סנשּול, לא בדיוק צורב 
אלא יוצר בפה תחושה נדירה של נמלול, בין דגדוג 

לעקצוץ חשמלי, וכן רגישות יתר.
כ"גל  לסצ'ואן  צ'ילי  בין  השילוב  את  תיארה  ַראֹו 
חמימות מהצ'ילי, שאליו מצטרף גרגור הסצ'ואן, ויחד 
הם גורמים לך להרגיש את הדם בפנים ולהיזכר שאתה 
חי. זה מספק כמה ממדים של חוויית הטעם. זה מרגיש 
כאילו טועמים". וכשאי אפשר לטעום, זה כנראה המון.
מישוש  עולה שתחושות  ריינר  מסיפורו של  גם 
בפה הן צעד לקראת ההחלמה. ככל שריינר "התאמן" 

מר לחוש  התחיל  הוא  המנוונת,  בלשונו  ־בטעימה 
רופאיו  ביסים  נטולי  חודשים  שלושה  בתום  קמים. 
שלחו אותו לאכול משהו קטן ולחזור לבדיקות. הוא 
והזמין כריך  ניגש לדיינר סמוך, התיישב על הבר 
עם ביצה עין, ולעס בזהירות. ואז, הוא לפתע חש הד 

־רחוק של משהו. של טעם. החוש שאבד החל להתעו
־רר. ריינר דמע. בספרו הוא כותב איך פנה בהתרג

שות לזר מוחלט שישב לידו על הבר ואמר: "סליחה, 
אני חייב לספר לך: הכריך הזה הוא הדבר הכי נפלא 

שקרה לי בחיים".
האיש חייך והשיב: "כן, אה?", וחזר למסך הטלפון.
אסף אביר הוא מחברו של הספר "לא ספר בישול"

פלסטר ללשון

רוטב סצ'ואן למחלימי קורונה ולכולם

"פתיחת טעם"

1 כפית פלפלי סצ'ואן

< קלו שתי דקות במחבת על אש 
בינונית, בלי שמן

< רסקו עם מערוך או במכתש ועלי

הרוטב הבסיסי

-פלפלי הסצ'ואן 
 הקלויים והשבורים

-1 כף רוטב צ'ילי כגון 
סריראצ'ה, או 1 כפית 

 שבבי צ'ילי יבש
 -1/4 כוס רוטב סויה

-3 כפות דבש, סוכר או 
 סירופ מתוק מכל סוג
 -1 כף שמן שומשום

למרינדה: הוסיפו מלח

1/2 כפית מלח )כפית 
לכל כוס נוזל( או כפית 

רוטב סויה

< להמיס בכפית מים
< להוסיף לרוטב 

ולערבב היטב
< להשרות בשר או 

ירקות, בין שעה ליממה

לחיים קלים: קנו בבקבוק

חשוב: ודאו שמרכיבי 
הרוטב מכילים גם פלפל 

צ'ילי וגם פלפל סצ'ואן
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לרוטב סמיך: הוסיפו מעבה]3[]2[]1[

2 כפות קורנפלור

< להמיס ב־2 כפות מים
< להוסיף לקערה ולערבב

< להעביר לסיר קטן, להרתיח 
ומיד לכבות את האש

< לקרר — הרוטב יסמיך

]4[]5[
 -1 כף חומץ אורז

 -1 כף יין אורז, מירין או סאקה
 -3 שיני שום כתושות

 -2 כפיות ג'ינג'ר טרי כתוש
-1/2 כפית תערובת חמשת 

התבלינים

< הכניסו לקערה וערבבו היטב
< בידכם כחצי כוס רוטב סצ'ואן 

כמעט אותנטי, ורב־שימושי


