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  )1988, 12אנציקלופדיה שימושית מאוירת, כרך 

"נרד וכרכום קנה וקינמון עם כל עצי לבונה מור ואהלות עם כל ראשי בשמים" (שיר 

  ).14השירים, ד' 

תיבול מזון ידוע מימי קדם. מאז ועד השימוש בחלקי צמחים וברכיביהם הכימיים ל

אפשר לחקות על נקלה -היום מעטים התחליפים הסינתטיים לצמחי תבלין, שכן אי

  את עושר הטעמים והריחות שמקנות התערובות של החומרים המצויים בצמחים.

בעבר שימשו צמחי התבלין לא רק לתיבול מזון, אלא גם למניעת הפצתן של מחלות, 

המצויים בהם, הידועים בכושר חיטּוָים. בטקסי פולחן והיטהרות הודות לחומרים 

השתמשו בצמח האזוב. צמחי תבלין שימשו גם למניעה או לעיכוב של תהליכי 

ידי -ריקבון במזון, משום שהם מכילים חומרים ּכימיים העשויים למנוע ִחמצון על

פא, ושימשו חיידקים ופטריות. צמחי התבלין היו ידועים גם בפעולתם כצמחי מר

גוני. -בעיקר לריפוי מחלות במערכת העיכול, שנבעו מאכילת מזון מקולקל או חד

צמחי התבלין, ובעיקר צמחי הבושם, סייעו בהרחקת ריח הנודף מן הגוף. שימוש רב 

  נודע לצמחים בטקסים דתיים שכללו הקטרת קטורת וגם בתהליך חניטת גופות.

ה  התגלו במצרים. המצרים הקדמונים העדויות הראשונות לשימוש בצמחים אל

הפיקו ריחות וקטורת משרף של עצים ומצמחים שונים, כגון מור ולבונה, או 

מצמחים אחרים שמקורם במדבריות אפריקה ובמזרח הרחוק. צמחי תבלין ובושם 

רבים נזכרים בתנ"ך, ובעיקר במגילת שיר השירים. גד השדה (כוסברה) נזכר 

: "... והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש" (שמות, בתיאור ַמן היורד במדבר

  ).31ט"ז 

הביקוש הגדול וההיצעים הקטנים גרמו להאמרת מחירם של צמחי התבלין, וכך 

ענף בין ארצות הייצור המרוחקות לארצות הביקוש. נתיבי המסע  התפתח מסחר

היבשתיים נשמרו בסוד, וסוחרים הפיצו סיפורי אימים כדי למנוע תחרות על 

מקורות התבלינים ועל הנתיבים המובילים ֲאליהם. למסחר היו השפעות על 

  התפתחות האנושות.

אסייני. באזור זה -ימרבית התבלינים הטרופיים מקורם עד היום באזור הטרופ

מוצאם של תבלינים כמו: פלפל שחור ולבן, קינמון וציפורן. רק צמחי תבלין אחדים 

מקורם באזור הטרופי של יבשת אמריקה: פלפל מתוק ופלפל חריף, וניל ופלפל 
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אנגלי. לעומת התבלינים הטרופיים, המקור של מרבית התבלינים העשבוניים הוא 

דים: כמון, גד השדה, שוָמר, חרדל, מרווה ורוזמרין. באגן הים התיכון. נזכיר אח

  מדינות צפון אירופה ומרכזה תרמו את הכרויה (קימל) ואת החזרת.

צריכת התבלינים בעולם הולכת וגדלה בשנים האחרונות, בעיקר עקב העלייה ברמת 

החיים והחשיבות שמייחסים לטעמי המזון ולצורת הגשתו. הרחבת התיירות גורמת 

מאכלי עמים ולאימוצם (מאכלים סיניים, הודיים וכד'). גם שיקולי בריאות  להכרת

משפיעים על צריכת התבלינים: אנשים הזקוקים לדיאטה חסרת מלח, מרבים 

להשתמש בתבלינים, והם אף משתמשים בתחליפי משקאות המבוססים על צמחים 

ון מהיר נטולי קפאין. גם המעבר למזון מוכן והתרחבות רשת המסעדות של מז

מגבירים את השימוש בתבלינים. כמו בעבר, לא מדינות הייצור העיקריות הן 

הצורכות את הכמויות הגדולות, אלא דווקא המדינות המפותחות, שגידול 

  התבלינים בהן מצומצם.
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