
  

  

  

  محصوالت غذاییو اقتصاد  سالمت، کیفیتتحول در 

   نقش افزودنیھای فراسودمند در بھبود کیفی محصوالت غذایی نکاتی در مورد

  ایجاد ارزش افزوده برای کارخانجات صنایع غذاییھمچنین و 

  

  

فراسودمند  تولید مواد غذاییافزودنیھای فراسودمند بھ موادی اطالق می گردد کھ در 

(Functional Foods) بر مبنای تعریف سازمان غذا و . مورد استفاده قرار می گیرند

مواد غذایی فراسودمند، غذاھایی دارای ظاھری مشابھ با غذاھای متداول ھستند "دارو؛ 

شواھد علمی معتبر موجود، مؤید این است . و در برنامھ غذایی روزانھ مصرف می شوند

تغذیھ ای پایھ، دست کم دارای یک خاصیت مشخص و بھ  کھ این غذاھا، افزون بر ارزش

دستور (." کاھش دھندۀ بیماری ھستند/ ارتقاء سالمت و پیشگیری کننده  ۀاثبات رسید

 )1392العمل اجرائی غذاھای فراسودمند؛ 

 ؛ اسیدھای چرب حاویبھ عنوان مثالھائی از مواد افزودنی فراسودمند، می توان از

Omega3 ،  ،غیر محلول، نام بردفیبرھای فیبرھای محلول و   ،پربیوتیکھاپروبیوتیکھا.  

در سالیان اخیر افزودنیھای فراسودند در بخشھای مختلف صنایع غذایی مورد استفاده قرار 

بھ دلیل  –، صنایع لبنی ایراندر البتھ در تمامی کشورھای جھان و من جملھ  .گرفتھ اند

  .پیشتاز بوده اند ،در استفاده از اینگونھ مواد  -ماھیت خود 

این در حالی است کھ سازمان غذا و دارو تأکید بسیاری بر استفاده از اینگونھ مواد در 

  .صنایع غذایی دارد

گوناگون اشاره می برای آشنایی با اینگونھ مواد بھ برخی از تأثیرات آنھا از جنبھ ھای 

  . شود

تأکید بیشتر این مقالھ بر استفاده از انواع فیبر بھ خصوص فیبرھای محلول است و 

  .ارائھ شده استپربیوتیک بیشتر بر مبنای استفاده از فیبرھای محلول  ،مثالھا



 قابل ھضمی ھستند  غیرعمدتا و  ب آمحلول در  مواد غذایی  (Prebiotics)ھا  بیوتیکپر

در ) Probiotics(ی مفید یا پروبیوتیک فعالیت باکتری ھا رشد و تحریک کھ باعث

از این گذشتھ بھ دلیل . نمایند فواید بسیاری ایجاد می ،و از این طریقدستگاه گوارش شده 

وجنبھ ھای مختلف سالمت مصرف  کھ دارند در بھبود تغذیھ و گوارش متعددی خواص

  .نقش بسزائی ایفا می کنندکننده، 

  

  مواد فراسودمند در سالمت مصرف کنندگان تأثیر

 European Food)شورای اطالعات غذایی اروپا بر مبنای آنچھ در: الف 

Information Council)  ذکر شده است؛  

امروزه دانش تغذیھ، از دیدگاه سنتی اجتناب از کمبود مواد مغذی بھ مفھوم مثبت و بھینھ " 

  .جنبھ ھای زندگی بشر، تغییر یافتھ استشده ای از نقش تغذیھ در بھبود تمامی 

 کھترکیباتی . تحقیقات، بیش از پیش بر شناخت اجزای فعال مواد غذایی متمرکز شده است

ظرفیت بھبود توان فیزیکی و ذھنی انسان را داشتھ و ریسک بیماریھا را نیز کاھش 

  .میدھند

کھ از نظر زیستی فعال  نده اغذاھای فراسودمند بھ عنوان بخشی از مواد غذایی معرفی شد

  .بوده و توان ارتقا سالمت و کاھش ریسک ابتال بھ بیماریھا را دارند

بیش از پیش بھ ارتباط بین رژیم غذایی و  -بھ ویژه در اروپا  –عالقھ مصرف کنندگان 

  .سالمتی معطوف شده است

بیماریھا امروزه ثابت شده است کھ انسان میتواند بھ خود و خانواده اش در کاھش ریسک 

بھبود شیوه ھای تغذیھ، بخش . و سالمت و رفاه از طریق سبک زندگی سالم، کمک نماید

  " .مھمی از سبک زندگی سالم را در برمیگیرد

  

 American Society of Clinicalبر مبنای بررسیھایی کھ نتایج آن در سایت : ب

Nutrition   نفر 1373در بررسی تأثیر مصرف فیبرھای غذایی در ذکر شده است؛، 

  بیانگر این واقعیت است کھ؛ ایج بھ دست آمدهنت

گرم اضافھ مصرف فیبر غذایی در روز، مرگ و میر ناشی از بیماریھای قلبی  10ھر  " 

در تمام انواع مرگ و میر این ). کھ این میزان قابل تأمل است(کاھش می دھد % 17را 

  .بوده است% 9میزان 



موجب اینگونھ تأثیرات سودمند گردند، فیبرھای غذائی از جملھ موادی کھ می توانند 

فیبرھای غذایی محلول در آب می توانند غلظت آزمایشات نشان داده است کھ . ھستند

کلسترول خون را پائین آورده، ، فشار خون را کاھش داده، موجب کاھش وزن شده و 

مرگ و میر حساسیت بھ انسولین را افزایش دھند و در نتیجھ موجب کاھش میزان 

  .شوند

در مطالعات گروھی تأثیر مصرف فیبرھای غذایی بر کاھش میزان مرگ و میر بھ 

 " .وضوح مشاھده شده است

  

  تأثیر محصوالت فراسودمند بر بھبود کیفی محصوالت غذایی

در شرایطی کھ وزارت بھداشت، تأکید بسیاری بر کاھش میزان چربی در محصوالت 

در محصوالت  جایگزین چربیغذایی دارد، افزودنیھای فراسودمند می توانند بھ عنوان 

ارزش غذایی محصوالت را از طریق کاھش چربی باال و غذایی مورد استفاده قرار گرفتھ 

  .می برند

با استفاده . مواد غذایی مورد تأکید قرار گرفتھ است بھبود بافت تأثیر مواد فراسودمند بر

ز این طریق را تولید نمود کھ بافت ھمگنی داشتھ و ا محصوالتی از این افزودنیھا می توان

بھ عنوان مثال در بستنی از ایجاد بافت . نمایندبیت بیشتری ایجاد برای مصرف کننده مطلو

  . کنندجلوگیری می  (sandy texture)شنی 

 ،طریقاین را کاھش می دھند و از   (aw)فعالیت آب  ،سودمندفرامواد انواعی از 

را بھ تأخیر می میکروارگانیسمھا تأثیر ماندگاری بیشتری برای محصول ایجاد کرده و 

  .اندازند

بھ ایجاد حالت امولسیون و ارتباط بھتر بین آب و چربی مواد فراسودمند برخی از ھمچنین 

این  .غذایی کمک کرده و از این نظر کیفیت محصول را بھبود می بخشنددر محصول 

انواع محصوالت غذایی من جملھ انواع نان می تواند مورد استفاده قرار در خاصیت 

  . ھمچنین در انواع سس، چنین تأثیری قابل مشاھده می باشد .گیرد

تی مانند انواع شیرینی در محصوال (Biofilm)برخی از مواد فراسودمند با تشکیل بیوفیلم 

  .و شکالت در بھبود کیفیت محصول تأثیر زیادی دارند

  

  

  



  تأثیر محصوالت فراسودمند بر اقتصاد تولید

در کارخانجات صنایع غذایی مانند سایر رشتھ ھای تولیدی، کاھش ھزینھ ھای تولید و 

  .افزایش میزان فروش اھمیت ویژه ای دارد

در زمینھ افزایش میزان فروش، محصوالت فراسودمند می توانند از طریق تقویت برند و  

بھ خصوص در بازارھای  و  جلب نظر بیشتر مصرف کنندگان مؤثر واقع گردند

تولیدکنندگان ھم اکنون برخی از مشھورترین . نقش تعیین کننده ای داشتھ باشند صادراتی 

از مواد افزودنی فراسودمند در انواع محصوالت  محصوالت غذایی در اروپا و آمریکا

  .غذایی استفاده می نمایند

در زمینھ کاھش ھزینھ ھای تولید، ھمانگونھ کھ اشاره شد، مواد فراسومند می توانند بھ 

  . عنوان جایگزین چربی در محصوالت غذایی مورد استفاده قرار گیرند

ذایی بر کاھش ھزینھ ھای تولید ھمچنین این مواد از طریق بھبود کیفیت محصوالت غ

  .تأثیر مثبتی دارند

مواد فراسودمند در عین داشتن فواید بسیار، ھزینھ زیادی برای تولید کنندگان ندارد و 

مصرف آنھا در مقیاس بسیار کم، می تواند فواید بسیار زیادی برای تولیدکنندگان 

  .محصوالت غذایی داشتھ باشد

  

موجب شده است کھ استفاده از افزودنیھای فراسودمند در ھمھ مواردی کھ ذکر گردید، 

امید آنکھ در ایران نیز، مصرف اینگونھ . صنایع غذایی جھان، رشد سریعی داشتھ باشد

  .موجب ارتقاء کمی و کیفی تولید محصوالت غذایی گردد ،محصوالت

  

  

 


