ﯾﺎدداﺷﺖ /ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت را
ﺟـﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾـﻢ ۲ /ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮای
»ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ«

ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﯿﺮ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﻏﺬا اوﻟﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن رواﻧﯽ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ
از ﺳﻮرهﻫﺎ ازﻣﯿﺎن ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه وﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ،ﺑﻪ
ﺧﻮاص ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎزﻧﺪه آن
ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺴﺎن ،اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﻼت واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ورود ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ و ﮐﺎﻓﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ازﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ در ﺳﻮی

دﯾﮕﺮﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ،ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه و در ﮐﻨﺎر ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺼﺮف و ﻧﮕﻬﺪاری ﻏﺬا
ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﻧﻘﺶ وﯾﮋهاش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ـﻔﺮ،
ـﯿﻢ ،ﻓﺴـ
ـﯽ ازﮐﻠﺴـ
ـﺎظ ارزش ﻏﺬاﯾـ
ـﺎی آن ،از ﻟﺤـ
ـﺮ و ﻓﺮآوردهﻫـ
ﺷﯿـ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﻏﻨﯽ ﺑﻮده و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﯿﺮ و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن) درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و
ﮔﯿﺎﻫﯽ( ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ و از ارزش ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻤﺎم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺮ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی
 A ، K ، E ، Dو و ﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای در ﺑﯿﻦ
ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ واﻗﻊ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ
اﺳﺖ.
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ،ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی آن داﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﯾﮏ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮ در ﺳﺎل
ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻣﺪاریﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺷﯿﺮ ،ﻣﺼﺮف
ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
اﯾﺮان را ﻫﻢ رده ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .رﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎدﯾﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮگ
ﺧﺎﻣﻮش از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﻮد ،ﺣﺎل اﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در اﯾﺮان رو ﺑﻪ رﺷﺪ

ﻧﯿﺴﺖ! اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﭘﺲ از آﻫﻦ ،دوﻣﯿﻦ ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮐﻤﺒﻮد
آن در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی اﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺐ
ﺑﺰﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎزه ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد و
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در دو ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪی
ﺗﺮی را ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮد.

