ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﭼﺪار
از ﺟﻠﺒﮏ

داﻧﺸﻤﻨﺪان ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ
واﻗﻌﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از دﯾﻠﯽﻣﯿﻞ ،اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﻌﻢ آنﻫﺎ
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﻌﻢ
ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دارای ﻃﻌﻤﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﭼﺪار
ﺑﻮده و ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه “ب” اﺳﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ را ﺑﺮش داد ،ذوب ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه آن
در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻟﺒﻨﯽ در اروﭘﺎ اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ “ﺳﻮﻓﯿﺰ ﺑﺎﯾﻮﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺘﺰ”) (Sophie’s BioNutrientsﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ
ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺖ در اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺧﺒﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ رﯾﺰﺟﻠﺒﮑﯽ ﺑﺪون
ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داد.

ﭘﻨﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـﺖ
ـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـ
ـﺎﻧﮕﺬاران و ﻣـ
ـﮓ”) (Eugene Wangاز ﺑﻨﯿـ
ـﻮﺟﯿﻦ واﻧـ
“ﯾـ
“ﺳﻮﻓﯿﺰ” ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﯾﺰﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻐﺬیﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ روی زﻣﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
او اﻓﺰود :ﻣﺎ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏﻫﺎ
را ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺪون ﻻﮐﺘﻮز ﺑﺮای ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﺑﺪون ﻟﺒﻨﯿﺎت دﯾﮕﺮ در ﺧﻮد دارد.
اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دو ﻧﻮع ﭘﻨﯿﺮ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﻨﯿﺮ ﻧﯿﻤﻪ
ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺪار و ﭘﻨﯿﺮ ﻧﺮم.

ﯾﮏ اﻧﺲ از اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان  B۱۲ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن در ﻃﻮل ﯾﮏ
روز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

رﯾﺰﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﺳـﺮﺷﺎر از آﻣﯿﻨﻮاﺳـﯿﺪ ،اﺳـﯿﺪﻫﺎی ﭼـﺮب ،وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ ،ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﯽ و
آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ در
آبﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺷﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﯾﺰﺟﻠﺒﮏﻫﺎ در راﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و
دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺛﺎﺑﺘﯽ دارﻧﺪ.
ﺷﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری از آن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ رﯾﺰﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﭘﻮدر ﺑﺎ آب ﻫﻤﮕﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﯿﺮی ﺑﺪون ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮔﯿﺎهﺧﻮاران و اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﻻﮐﺘﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮ ،آنﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺎﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﭘﻮدر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﮐﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪون ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش
ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :دﯾﻠﯽ ﻣﯿﻞ

