اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ
ـﺎدداﺷﺘﯽ از
ـﺖ ﯾـ
ـﺎی ﺳﻼﻣـ
و ارﺗﻘـ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﯿﺮ

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل  ،۱۹۸۶اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ را دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺳﺎﻟﻢ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻏﺬا ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا و ﭘﺎﯾﺪاری
در درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﺳﻪ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
»اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ« ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ واژه و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ-دﻫﺪ.
ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻧﻮری ،ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ¬آورد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﻌﻨﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ در ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻫﺮ ۹
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آن از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ،
از ﻣﺸﮑﻞ رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺗﺪوﯾﻦ
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺟﻬﺎن و ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻫﺪرﻓﺖ ﻏﺬا اﺳﺖ.

ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎازﻫﺎی ذاﺗﯽ و داﺋﻤﯽ

ﻫﺮﻓﺮد اﺳﺖ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 .ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺪن
ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ در اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
.رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮب و ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﺮ ﺷﺎداﺑﯽ ﻓﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬای
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم داﺷﺘﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف آن در اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﭘﺲ از آﻫﻦ دوﻣﯿﻦ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻤﺒﻮد
آن در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ارزش ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای در ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﯿﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
 ۲۰۰ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻨﺪﻫﺎی
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﮐﺘﻮز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ را ازﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت  ،ﺑﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص  ،ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن  ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪود ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در روز اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺗﻤﺎم
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻨﺘﻬﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﻮم ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ .
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ارزش
ﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ای  ،دارای دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮد :
۱٫

ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﮐﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت

اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی
۲٫
دوره ای و ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻟﺒﻨﯿﺎت از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
۳٫
ﺑﺨﺶ داﻣﺪاری ﻫﺎ

ﺑﺤﺮان آب و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ در

ﺑﺮوز ﺷﺪن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ در
۴٫
ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و …
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
۵٫
از ﻓﺮوش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻓﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ و ﺧﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ وارد
ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
۶٫
ﺳﺮاﻧﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ  ۱۵۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل
ﮔﺴﺘﺮش و اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﺪاری ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
۷٫
ﺷﯿﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ دام ﺳﺎﻟﻢ  ،ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ  ،اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۸٫
۹٫

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن

ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار،
ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻏﺬا ،ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻣﺮدم و اﻓﺰاﯾﺶ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﯿﺮ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮔﺖ ﺷﯿﺮﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان

