ﯾﺎدداﺷﺖ /ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻢ ﺷﯿﺮ

ﺷﯿﺮ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ درﺷﺖ ﻣﻐﺬی ﻫﺎ و رﯾﺰ
ﻣﻐﺬی ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ
اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﻠﯿﺪی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن از ﻃﺮﯾﻖ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﯾﺎ
ﻣﺤﺪود از آن دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاری ۱۲
ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ(،
ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان “روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮ”  ،ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﺷﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻮاﻣﻊ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻟﺒﻨﯿﺎت در
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ
داده ﻫﺎی ﻓﺎﺋﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت در اﯾﺮان
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ارزش و ﮐﻠﺴﯿﻢ ،اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺘﻌﺪدی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در راس آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻮار و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻼم
ﻏﺬاﯾﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی
ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮات ﺗﻮرﻣﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺸﺪﯾﺪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ
دوﻟﺖ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﺮای اﻗﻼم ﻟﺒﻨﯽ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪ
ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ ﻏﺬاﯾﯽ “ﺷﯿﺮ ﻣﺪارس” ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۷۹آﻏﺎز و
ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و
از ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود در ﺣﺎل
اﺟﺮاﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮔﺮوه
ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ دﻫﮏ ﻫﺎی درآﻣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری
اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﺪت
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن ﯾﺎ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻪ ﻃﺮح
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻃﺎن
ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ً
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ
ﭼﻨﺪﻋﻠﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز

ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود .دوم آن ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه
ﺳﻮم ،ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در
اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ و
اﺟﺮا ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻼک ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  ۳ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﯾﺎ
ﻣﺎﺳﺖ)ﺗﺮﺟﯿﺤﺎٌ ﮐﻢ ﭼﺮب( ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی ،ﻣﺘﺨﺼﺺ رژﯾﻢ ﺷﻨﺎس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن را ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
از ﻣﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﯾﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺑﺎدام ﻣﺼﺮف ﺷﻮد و
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ،
ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﯾﺎدام ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ  7ﯾﺎ  ۸ﻋﺪد ﻣﻐﺰ
ﺑﺎدام ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻌﺎدل ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻠﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﺑﺎدام ﯾﺎ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از
ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از واﯾﺘﮑﺲ در ﺷﯿﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آب ﺑﻪ ﺷﯿﺮ
ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﺷﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﻀﻮر و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺼﻮص روش ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﻠﺐ در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎً اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن دﻫﯽ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮق دﻫﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﺗﻘﻠﺒﺎت رخ داده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﺗﻘﻠﺒﺎت
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻓﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ً ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم در ﻣﯿﻮه و
ﺳﺒﺰی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ
ادواری و ﻣﻨﻈﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری
ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در
ﮐﻨﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮوﯾﺞ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ روزاﻓﺰون اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ،
اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮاوری ﻟﺒﻨﯿﺎت و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
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