ﻫﺠﻤﻪﻫﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت
را ﮐﺎﻫﺶ داد /ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺑﻪ آن
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﮔﻠﺒﻦ ﺳﻬﺮاب درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه دارد ﻧﺨﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و دوم ﻫﺠﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در
ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻃﺒﻊ ﺳﺮد دارد از اﯾﻦرو ﻧﺒﺎﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎی  Bاﺳﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور دارد
ﮐﻪ ﻃﺒﻊ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺳﺮد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺤﺚ ﺳﺮدی آن را
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد
در واﻗﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه درﺑﺎره ﺧﻮاص ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮏ
ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ  ۱۲ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دارد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺶ از ارزش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺒﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺎی ﮔﺮوه  Bاﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
ﺷﯿﺮ ﮐﻪ ﺣﺪود ۱۲۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﮐﺎﻟﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ اش درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی وارد ﺑﺪﻧﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻬﺮاب در اداﻣﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺗﻌﺎﻗﺐ زﯾﺎدی دارد .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ
اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی را ﯾﮑﺠﺎ
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ

ﺣﺬف ﻟﺒﻨﯿﺎت از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻟﺒﻨﯿﺎت
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺧﺘﻼل رﺷﺪ در ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

وی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد :ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰود :ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و
آﻣﻮزش اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺷﻮد .ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻀﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﻗﻮی ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

