ورود ﻣــﺎﻫﯽ ﺗــﻦ ﮔﯿــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه

ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺑﻪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ ﺧﺎم در ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﻧﮕﺠﺖ؛ دﻓﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﺮای ﺻﺮف ﺳﻮﺷﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،رولﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺸﻘﺎب
ﺳﻮﺷﯽ ﺳﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ “ﻓﯿﻨﻠﺲ ﻓﻮدز”) (Finless Foodsﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻏﺬاﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ دارد ﯾﮏ ﺗﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ را در ﺳﺎل
 ۲۰۲۲رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ۹ﻣﺎده اﺻﻠﯽ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ درﺟﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﻏﺬای ﺳﻮﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺮﯾﻨﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺗﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد.
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪای را ﺑﺮای
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻟﺮژی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ
و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﯾﮏ ﻏﺬای درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺻﯿﺪ و ﮐﺸﺘﻦ
ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ،
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ۵۰
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ وﯾﺮاﻧﮕﺮی اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ،
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺮدم ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی
ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﺧﻮک را ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺑﺘﺪا در رﺳﺘﻮرانﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

