اﺳــــﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫــــﺎی
ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﻮﺷﺖ و
ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ

ﮔﺮوه ﺷﯿﻼت و آﺑﺰﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ)آﻧﺎﻟﻮگ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏﻫﺎ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ زﻫﺮا ﺳﻠﻄﺎﻧﯽﻓﺮ ،داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای رﺷﺘﻪ آﺑﺰﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮآوری ﺑﺎﻻ و ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻋﻢ از ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻨﯿﺮ،
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ارزش ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺼﺎره ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺳﺮﺷﺎر
از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن اﯾﻦ ﻋﺼﺎره ژل ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻨﯿﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻨﯿﺮ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮب و ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻋﺼﺎره در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ

و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای رﺷﺘﻪ آﺑﺰﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داد :ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮآوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ زﯾﺎدی
دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﭼﻨﺪان ﻏﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﺑﻪ دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ارزش ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ؛ از اﯾﻦرو ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﯿﮑﺮو ﺟﻠﺒﮏ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻏﻨﯽ از ارزش ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﻮﺷﺘﯽ را
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮد ،اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ در دﻧﯿﺎ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻨﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﻣﻘﯿﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ)ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﯿﺮ ،ﭘﻨﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ( در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎ ،ﻧﺨﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﻋﺼﺎرهای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻﺪ از
ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻨﯿﺮ آﻧﺎﻟﻮگ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻ)ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ وزن ﺧﺸﮏ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و
ﺟـﺬب ﺑـﻮده و ﻣﺸﮑﻼت اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫـﺎی ﺳـﺨﺖ ﻫﻀـﻢ ﮔﯿـﺎﻫﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ،رﻧﮓ ،ﺑﺎﻓﺖ ،ﻃﻌﻢ و
ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای رﺷﺘﻪ آﺑﺰﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻧﺪارد و ﺑﻌﻼوه در ﻣﻮاردی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮاد
و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪﺗﻐﺬﯾﻪای و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮاد آﻟﺮژن و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻀﻢ و
ﺟﺬب ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﻋﺼﺎره ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎﻧﯽﻓﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ را از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮑﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮورش دام و
ﮐﺸﺘﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ ،داﺷﺖ و
ﺑﺮداﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯿﮑﺮوﺟﻠﺒﮑﯽ ﻓﻀﺎ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﺼﺮف آب
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪان از دﻧﯿﺎ ﻋﻘﺐ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻼش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد،
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﻘﯿﺎس
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای رﺷﺘﻪ آﺑﺰﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از
ﻃﺮف ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻏﺬا و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز رو
ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﭼﺮﺧﻪ اﻧﺮژی در زﻧﺠﯿﺮه
ﻏﺬاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دﯾﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ از
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﺨﻮد ،ﺑﺮگ ﭼﻐﻨﺪر و ﺧﻠﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل
 ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ﻣﺆﺳﺴﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺎرت آپ “راﯾﻮال ﻓﻮدز” در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮب ،ﺧﻮﺷﻤﺰه و آﺑﺪار اﺳﺖ ،ﺑﻮدﻧﺪ و “ﺑﺮﯾﺠﯿﺖ دﮐﺮز”)(Birgit Dekkers
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪود  ۱۰ﮐﯿﻠﻮ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺎزار روﻧﻖ دﻫﯿﻢ،
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮ از آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺳﺎل
 ۲۰۲۱ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺒﺦ آن در رﺳﺘﻮرانﻫﺎ
ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ آن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ را ﺑﭽﺸﻨﺪ .در ﺳﺎل
 ۲۰۲۲ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﺮدارﯾﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن را در ﻗﻔﺴﻪ

ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ.
ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم “ ”Redefine Meatﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﯿﻼدی اﺳﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ“ .اﯾﺸﭽﺎر
ﺑﻦ-ﺷﯿﺘﺮﯾﺖ” ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ اﻇﻬﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ “ﻧﻮاﻣﯿﺖ”)(NovaMeat
ﻫﻢ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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