
 غنی سازی مواد غذایی
 D، ویتامین B2کلسیم، ویتامین  یی ازقبیلکمبود ریز مغذی هاکه در جهان از شیوع باالیی برخوردار است  Aدر ایران عالوه بر سه ریز مغذی آهن، ید و ویتامین     

 و روی نیز شایع است.

علت کم خونی به ویژه در کودکان خردسال و زنان در سنین باروری است، ولی سایر  هن، کم خونی است. گر چه کمبود آهن، شایع ترینآمدهای کمبود آیکی از پی

ساله و  2ماهه تا 6هم در ایجاد کم خونی موثرند.افراد آسیب پذیر، مانند زنان در سنین باروری، کودکان  B12کمبود ریز مغذی ها نظیر اسید فولیک و ویتامین 

رض کم خونی فقر آهن هستند و کمبود آهن در این مقاطع سنی می تواند منجر به تاخیر رشد جسمی، اختالل در تکامل کودکان در سنین پیش دبستانی بیشتر در مع

امتیاز در آنان شود.  10تا  5و هماهنگی سیستم اعصاب حرکتی، اختالل در تکامل گفتاری و مهارت های شناختی و کاهش قدرت یادگیری و ضریب هوشی به میزان 

است که درمان با آهن به بهبود ر برابر عفونت ها از جمله اسهال و عفونت های تنفسی و اختالل در سیستم ایمنی سلولی، از دیگر تظاهرات کم خونی کاهش مقاومت د

 ها می انجامد.آن

 :(Food Fortification) مواد غذایی غنی سازی
ها است. گروه هدف گویند که یکی از راه کارهای موثر برای پیشگیری از کمبود ریز مغذیاضافه کردن یک یا چند ریز مغذی به غذای اصلی مردم را، غنی سازی می 

 ممکن است تمام مردم و یا جمعیتی خاص باشد.

ادبیات غنی  ای است که در معرض کمبود این مواد قرار دارند.درهدف اصلی غنی سازی، رساندن یک یا چند ماده مغذی به طور دائم و به میزان معین به افراد جامعه

 وجود دارند. Restorationو  Enrichmentسازی، واژه های دیگری مانند 

Restoration(بازسازی یا کامل سازی)این روش میزان ماده عتی تولید غذا از دست می رود. درجریان فرآوری یا پروسه صنارتست از افزودن مواد مغذی که در، عب

در جریان آبگیری پرتقال و بسته بندی ابتدا داشته است. برای مثال، اگرحصول نهائی حاوی آن مقدار ماده مغذی شود که از مغذی افزوده شده به اندازه ای است که، م

شده  Restoreبه طور مصنوعی به آن افزوده شود، این محصول بازسازی یا  Cاز دست برود، اگر تنها همان ده درصد ویتامین  Cآن در پایان خط، ده درصد ویتامین 

 ست.ا

Enrichment.عمل اضافه کردن آن دسته از ریز مغذی هایی است که غذا به طور طبیعی آن را دارد ولی مقدار آن را اضافه میکنیم : 

Fortification اشته باشد. به یا غنی سازی یا مغذی سازی: اضافه کردن ریز مغذی به ماده غذایی است، خواه این ریز مغذی در آن ماده غذایی وجود داشته باشد یا ند

می گویند.  Fortificationعبارتی دیگر، اضافه کردن یک ریز مغذی به میزان بیشتر از آن چه که در یک ماده غذایی به طور طبیعی ممکن است وجود داشته باشد را 

 یا غنی سازی می گویند. Fortificationمیلی گرم به ازاء هر کیلو گرم آرد را  60به عنوان مثال، اضافه کردن آهن به میزان 

 تاریخچه غنی سازی در ایران:

تالالت ناشی از کمبود سازی در ایران با برنامه غنی کردن نمک با ید آغاز شد و پس از تجربه موفق در برنامه غنی سازی نمک با یدات پتاسیم و در نتیجه حذف اخغنی

 ید، طرح غنی سازی آرد با آهن و اسید فولیک به اجرا درآمد.

 حامل:
 می گویند.  Fortificantمی نامند و ماده مغذی افزوده شده، غنی کننده یا  Vehicleغذایی را که برای افزودن ریز مغذی انتخاب می کنیم، اصطالحاً حامل یا 

 شرایط و ضوابط انتخاب حامل:حامل غذایی خوب، غذایی است که:

 نسبت و یا درصد باالیی از جمعیت، آن را مصرف کنند. -

 مصرف آن منظم و در مقادیر نسبتاً ثابت باشد. -

 حداقل تفاوت در الگوی مصرف میان افراد وجود داشته باشد. -

 میزان مصرف آن ) بعد از غنی شدن( به گونه ای باشد که بتواند بخش قابل توجهی از نیاز روزانه به ریز مغذی را تامین کند. -

 دی ارتباط نداشته باشد و همه اقشار فقیر و غنی از آن استفاده نماینداقتصا -میزان مصرف ان به وضعیت اجتماعی -

 احتمال مصرف زیاده از حد آن که منجر به مسمومیت شود وجود نداشته باشد. -

 پس از غنی سازی، هیچ تغییری در پذیرش مصرف کننده و هیچ تغییری در کیفیت آن به وجود نیاید.  -

 پرمیکس:
رد فله افزوده شوند استفاده می شود. در حال حاضر جهت غنی سازی آرد با آ از پرمیکس های تجاری حاوی آهن که می توانند مستقیماً به در غنی سازی آرد، معموالً

 مورد استفاده قرار می گیرند.ترکیب پرمیکس مزبور به قرار زیر است: اسید فولیک و سولفات فروآهن در کشور ایران، پرمیکس حاوی 

 درصد 42: ت فروخشکسولفا

 درصد 75/0اسید فولیک: 

 درصد 25/57نشاسته ذرت: 

یک در خمیر، امالح دو توجه: در صورتی که در پخت نان، بجای استفاده از خمیر مایه از جوش شیرین استفاده شود و خمیر نان ور نیاید، بدلیل مهار نشدن اسیدفیت

 رازمدت، کمبود این سه عنصر را بدنبال خواهد داشت.ظرفیتی مثل روی، آهن و کلسیم جذب نمی شوند و این کار در د

 

 ت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گنابادعاونم
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