ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری ﻣﯿﻮهﻫـﺎ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﻣﺤﺼـﻮل
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﺗﻼش ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
دﻏﺪﻏﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری؛ ﺻﺎدق رﺣﻤﺘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎص ﺑﺮای اﻧﻮاع
ﻣﯿﻮه ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ روی ﺳﻄﺢ ﻣﯿﻮه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻣﯿﻮه
را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه ،ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯿﻮه را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوام ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﻮه ای ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ آن
را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﯿﻦ  ۳ﺗﺎ  ۴ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎزه و
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
رﺣﻤﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺴﺖ؛ از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه و ﺑﺎغداراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯿﻮه را
دورﺗﺮ از ﻓﺼﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ زﯾﺴﺘﯽ
اﯾﺮانﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،رﺣﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای  ۶ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢ
آورده ،اﻓﺰود :ﺧﺪﻣﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬـﻮری در اﯾﺠـﺎد ﺑـﺎزار ﺑـﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿـﺎن و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات آنﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ راه را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﻫﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

