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دولت جدید و

نان

دولت جدید در شرف استقرار است و همگان را امید بر این است
که این دولت با توجه به همسوییاش با دیگر نهادهای حاکمیتی
بتواند کارهای زمین مانده از دولتهای قبل را به سرانجامی بایسته برساند و
بهاصطالح استخوانهای الی زخمهای کهنه را بهطور بنیادی درمان کند ،یکی از
این کارهای زمین مانده و زخمهای کهنه موضوع و مشکل نان است ،زخم کهنهای
که علیرغم درمان مشخص و قطعی ب ه دالیل متعدد تا کنون بدون معالجه مانده
است و گرفتار معضلی بهنام بی عملی است.
هزاران میلیارد تومان دولت از کیسه مردم سوبسید میدهد که نان به قیمت ارزان
بدست مردم برسد که عمال نمیرسد و نان هر روز گرانتر و بی کیفیتتر میشود.
دولت که بار سنگین این حجم سوبسید را میبایست بهدوش بکشد ناراضی است،
مردم که مصرف کننده نان بیکیفیتاند ناراضیاند و نانوا که زحمت تولید را میکشد

بهدلیل وجود کنترلهای دولتی و سرکوب نرخ نان نیز ناراضی
است.
در این میانه تنها قشر خوشحال دالالن آرد و قاچاقچیانی هستند که
آرد سوبسیده را در هزارتوی روابط و کانالهای ناسالم به خارج از شبکه منتقل و
مابهالتفاوت فروش آرد دولتی و آزاد را به جیب گشادشان میریزند.
ن است که دولت آقای دکتر رئیسی به این دور باطل پایان دهد و سوبسید آرد
امید ای 
را حذف یا حداقل از تولید کننده به خود مصرف کننده ،منتقل نماید.
دلسوزان این صنعت از دولت جدید انتظار دارند که با این اقدام شجاعانه به زنجیره
عریض و طویل مفاسد موجود پایان داده و کسب و کار نانوایی را که میتواند نقشی
مهم در سالمت و ارتقاء کیفیت زندگی مردم داشته باشد از بگیر و ببندهای دولتی
ّ
آزاد نماید.

انشا ا
سردبیر
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سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غالت ،آرد و نان IBEX ۱۴۰۰

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غالت ،آرد و نان ،با شعار "برای نان
ایران" ،مورخ  ۳۱شهریور تا  ۳مهر ماه  ۱۴۰۰در محل دائمی نمایشگاههای بین
المللی تهران با استقبال زیادی از مخاطبان این صنعت برگزار گردید.
با توجه به شرایط کرونا ،شرکت بیک صنعت و زیر مجموعه آن ،مرکز
آموزشهای تخصصی صنایع غذایی بیک آ کادمی به همراه شرکت گلنان
پوراتوس حضور پررنگی در این نمایشگاه داشتند.
شرکت بیک صنعت با به نمایش گذاشتن تجهیزات و ماشین آالت صنعت نان با
هدف معرفی کافه نان برای تولید نانهای حجیم و نیمه حجیم در این بازه چهار
روزه شرکت نمودند.
با توجه به اینکه آینده صنعت نان حجیم و نیمه حجیم صنفی به سرعت با پیشرفت
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تکنولوژی و پدید آمدن تکنیکهای جدید نانوایی همراه است ،پس از سالها مشارکت
شرکت گلنان پوراتوس و بیک صنعت و دیگر عوامل دست اند در کار این صنعت،
توانستند آخرین تکنولوژیها درمبحث کافه نان را به مخاطبین خود ،از جمله کسانی
که تازه به این صنعت وارد شده اند ،ارائه دهند.
افزایش بیرویه مواد اولیه ورقههای استیل و قطعات ماشین آالت که باعث گرانی انواع
مختلف ماشین آالت گردیده ،چالشی است که امروزه با ان مواجه خواهیم بود .با وجود
قیمت باالی دستگاهها ،تجهیزات و مواد اولیه برای مشتریان جذابیت بحث کافه نان
و طیف وسیع محصوالت آن برای مخاطبان این نوید را میدهد که با اینکه سرمایه
گذاری اولیه نسبت به گذشته باال رفته ،ولی به جرات می توان گفت که بازگشت سرمایه
برای سرمایه گذاران در زمان کوتاهی امکان پذیر است.

ماموریت پروژه نانوایی در مریخ
برنده جایزه طال
در کنفرانس اکتشاف فضایی جهانی شد.
 ۲۲جون ۲۰۲۱
پوراتوس در کنفرانس ا کتشاف فضایی جهانی ( )GLEXدر فدراسیون سنت
پترزبورگ روسیه از  ۱۴تا  ۱۸ژوئن  ۲۰۲۱به عنوان نماینده کنسرسیوم نانوایی
در مریخ مفتخر به دریافت جایزه طال گردید و بسیار مورد توجه جامعه جهانی
فضایی قرار گرفته است.
در این کنفرانس که به همت فدراسیون بینالمللی فضانوردی( )IAFو
 ROSCOSMOSبرگزار شد ،رهبران و تصمیم گیرندگان در جامعه علوم و
ا کتشافات انسانی گرد هم آمدند تا در مورد نتایج اخیر ،چالشهای فعلی و
راهحلهای نوآورانه بحث کنند.
این برنامه فرصتی برای یادگیری در مورد مزایای سرمایه گذاری در ا کتشافات
فضایی و بحث در مورد چگونگی افزایش بیشتر این مزایا با برنامه ریزی و
همکاری ایجاد کرده است.

شرکت در این کنفرانس باعث می شود تا متخصصان برجسته صنایع
کشورهای مختلف که می خواهند در مورد فضا مطالعه و کاوش کنند ،گرد
هم آیند.
همچنین ما با برنامه «ماموریت به مریخ» توانستیم طرحی را با اولویت
قراردادن پایداری ،سالمتی و استفاده بهینه از منابع طبیعی ،به نمایش
بگذاریم و راه حل هایی که فردا و امروز بر روی زمین به فنآوری فضایی مرتبط
خواهند بود را ارائه دهیم.
 Lucie Beckersمدیر تحقیقات پوراتوس ،نماینده زراعت و کنسرسیوم
نانوایی در مریخ در این کنفرانس بود .او در طی یکی از جلسات فنی تحت
عنوان «چالشهای حمایت از زندگی /حمایت پزشکی از ماموریتهای
انسانی» پروژه نانوایی در مریخ را ارائه کرد.
ما مفتخریم که برای کار و تالشهای کنسرسیوم به رسمیت شناخته
شدهایم و در بین  ۲۵۰شرکت کننده دیگر ،جایزه طال را برای پروژه خود
دریافت کردیم.

 SpaceBakeryچیست؟
به منظور گردآوری حوزههای مختلف دانش و اطالعات داخلی ،یک
کنسرسیوم با چندین شریک ایجاد شده است.
تحت رهبری پوراتوس Urban Crop Solutions ،ارائه دهنده راه حل برای
صنعت کشاورزی عمودی Magics Instruments ،شرکت فناوری توسعه
دهنده تراشهها و هوش مصنوعی بر پایه سنسورهای هوشمندSCK•CEN ،

گروهی متشکل از متخصصانی در علوم زیستی،
آزمایشگاه ا کولوژی گیاهان ،دانشکده مهندسی علوم زیستی ،دانشگاه
 Hasseltمرکز علوم زیست محیطی Flanders food ،کمپانی سازمان ذیربط
در صنایع غذایی تبدیلی وابسته به نهادهای کشاورزی به منظور تسهیل در
نوآوری ،همگی در پروژه نانوایی در مریخ همکاری می کنند.
نانوایی در مریخ یک سیستم ا کولوژی بسته کشت گیاه وتولید نان به منظور
فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی طوالنی مدت در سیاره مریخ و نیز
استفاده ازاین تکنیکها برای سیاره زمین است.
Ghent University

چرا این پروژه تحقیقاتی مهم است؟
از بین بردن اثراتمحیط زیستی انسان بر روی زمین نیازی ضروری ،دشوار
و غیر قابل انکار است .ما در پوراتوس در نظر داریم ،برای برنامه بلند پروازانه
"ماموریت به مریخ" دسترسی ساکنین آینده مریخ به محصوالت غذایی
سالم و مغذی را برنامه ریزیکنیم.
باور ما براین است که یافتههای ما طی این آزمایش ،منجر به یافتن
راهکارهای شگفتانگیز و مبتکرانه در راستای کمک به تامین غذای سالم،
مغذی و خوشمزه برای زندگی آینده بر روی زمین خواهد شد.
در پوراتوس ،ما براین باوریم که همکاریهای موفق میتواند رشد
برنامه"ماموریت به مریخ" را افزایش داده و مزایای خارقالعاده ای برای زمین
به همراه آورد.

تهیه کننده :نگار صحبتی
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استفاده از تکنولوژی به صورت عادالنه برای
ایجاد شفافیت و پایداری در زنجیره غذایی
زنجیرههای تأمین غذا بیشتر از کشورهای در حال توسعه جایی که فاصله زیادی بین
فقیر و غنی وجود دارد ،از جمله محصوالتی مانند قهوه ،کاکائو ،جوز هندی ،نارگیل،
آناناس ،نیشکر ،میگو و یا وانیل آغاز میگردد .در بیشتر این زنجیرههای تأمین مواد
غذایی ،درصد کمی از پول حاصل به کشاورزان تولیدکننده محصول میرسد .به
نظر سازمان غیرانتفاعی هلندی  ،Fairfoodشفافیت ،نقش اساسی در تغییر این
بالکچین
سیستم ناعادالنه دارد .مدیر عامل  ،Fairfoodتوضیح میدهد که چگونه
ِ
و سایر فناوریهای نوآورانه میتوانند زنجیرههای غذایی را شفاف تر و پایدارتر کنند.

شفافیت بیشتر ،انصاف بیشتر
بیشتر مصرف کنندگان عادت دارند که مواد غذایی مورد نیاز خود را از مغازه
خریداری کنند .اما در برخی ازنقاط دنیا ،کشاورزان برای تهیه این غذا سخت
تالش میکنند ،که در بیشتر مواقع دست مزد کافی برای زحماتشان دریافت
نمیکنند.
بنا به گزارش  Fairfoodمصرف کنندگان برخی کشورها ،به راحتی برای یک
فنجان قهوه مبلغ  4یورو پرداخت می نمایند .این در حالی است که کشاورزان
پرورش دهنده دانههای قهوه ،حدودا روزانه  2یورو درآمد کسب می کنند .آنها از
خود می پرسند « :این همه پول به کجا می رود؟» اکنون این وظیفه آنها است که این
زنجیره غذایی پیچیده را شفاف سازی نمایند.
به نظر  ،Fairfoodیک زنجیره غذایی عادالنه ،زنجیره ای است که روند محصوالت
از مزرعه تا بشقاب مصرف کننده ،شفاف باشد .با نمایان شدن همه قسمتهای
این زنجیره ،مشخص می شود که چه میزان پول خرج چه چیزی می شود و چه
مشکالتی در این پروسه بوجود می آید .در نهایت این روند به نفع کشاورزان نیز
خواهد بود.

6

پيام گلنان  - 107مهر 1400

www.golnanpuratos.com

چگونهفناوریعادالنهمنجربهشفافیتسازیمیگردد؟
 Fairfoodبرای ایجاد زنجیره ای عادالنه و شفاف از فناوریهای هوشمند مانند
بالکچین استفاده می کند .به بیان ساده تر :در دنیای ایده آل  ،Fairfoodتمام شرکای
زنجیره تأمین از جمله کشاورزان با یکدیگر ارتباط دیجیتالی دارند و هر محصولی که
از آن زنجیره عبور کند اعم ازیک بسته قهوه ،ادویه یا نارگیل کد اختصاصی دریافت
می کند .این کد نوعی شناسنامه دیجیتال محصول است که مشخص می کند در این
زنجیره غذایی ،محصول از کجا آمده و چه مبلغی برای آن پرداخت شده است .همه
این اطالعات در نرم افزاری به نام  Traceقابل ردیابی است.
دی جونگ ”Trace :یک نرم افزار ردیابی است دقیقا مانند پلتفرمی که برای ردیابی
بستههای پستی استفاده می شود که می توان قهوه ،ادویهها ،کاکائو ،گوجه فرنگی یا
میگوها را مستقیم ًا از کشاورز یا ماهیگیری که آن را پرورش داده یا صید کرده ردیابی
کرد" .سیستم غیرمتمرکز بالکچین این فرایند را به سیستمی امن و ضد تقلب تبدیل
میکند و در نتیجه تقلب کمتر و بهره وری بیشتر به طور بالقوه به سود بیشتر و درآمد
بیشتر کشاورزان منجر می شود.

ارتباط مستقیم کشاورز و مصرف کننده

آینده تکنولوژی عادالنه در زنجیرههای غذایی

فناوریهای نوآورانه بالکچین دید گسترده ای را برای مصرف کنندگان ،شرکتها و
کشاورزان فراهم می کند.
ً
طبق گفته دی جونگ«:مصرف کنندگان می توانند دقیقا ببینند چه چیزی را از چه کسی
خریداری می کنند و می توانند تصمیم بگیرند :آیا من با خرید این محصول کمک به
ایجاد دنیای بهتری می کنم؟ همچنان کشاورزانی که به دستگاههای مناسب دسترسی
دارند هم می توانند دید گسترده تری داشته باشند .به عنوان مثال ،کشاورزان محصول
جوز هندی در یکی از پروژههای ما هیچ وقت نمی دانستند محصول جوز هندی در گل
کلم یا اینکه در آب نبات مصرف می شود».
ی باعث برقراری ارتباط بیشتر کشاورز با مصرف کننده میگردد.
بهعالوه این فناور 
«به محض اینکه کشاورز در نرم افزار احراز هویت کند می تواند محصول خود را به راحتی
ردیابی نماید .کشاورزان با داشتن حساب دیجیتال می توانند به بانک ثابت کنند که
دارای اعتبار باالیی هستند .با این کار آنها می توانند با گرفتن وام ،خود را از دام فقر
نجات دهند».

شفافیت در سالهای آینده از اهمیت ویژهای برخوردار می گردد .به گفته دی جونگ:
«ما در جهانی زندگی می کنیم که آینده آن غیر قابل پیش بینی است .با شروع و پایداری
در شفاف سازی زنجیره غذایی اهمیت این موضوع نیز هر روز بیشتر شده است ،اما
این روند مستلزم همکاری همگانی است.خوشبختانه ،به دلیل قانونگذاری و تقاضای
مصرفکننده ،در آینده این موضوع امری اجتناب ناپذیر خواهد شد.عمدهترین
چالشها تجدید پذیر کردن زنجیرههای بین المللی است.
زنجیرههایی که مواد اولیهشان از کشورهای توتالیته تامین میشود ،ممکن است
ت این فعالیتها به بن بست بخورند .در حال حاضر ،بسیاری از
به دلیل نوع حکوم 
شرکتها حتی نمی دانند که مواد تشکیل دهنده آنها از کجا تامین شده است .اما باید
از دستورالعملهای بین المللی که آنها را ملزم به پایداری و جلوگیری از نقض حقوق
بشر میکند ،پیروی کنند».

ازپروژههای آزمایشی تا پروژههای بزرگ
در سال  Fairfood ،2017یکی از اولین گروههایی در سراسر جهان بود که توانست
 1000نارگیل اندونزیایی را در بالکچین از مزرعه به صورت مستقیم به دست مشتری
برساند .این یک پروژه آزمایشی برای تشویق کشاورزان عمده نارگیل ،به ایجاد
زنجیرههای غذایی مستقیم بود.
دی جونگ« :در آن زمان ،صحبتهای زیادی در مورد بالکچین بود ،اما همه چیز هنوز
در سطح اولیه بود .ما تازه شروع کردیم و باید بفهمیم با چه چالشهایی روبرو خواهیم
شد .معلوم شد که این چالشها مربوط به فناوری نیست ،بلکه بیشتر در مسائل عملی
است .به عنوان مثال ،در جاکارتا ظرف حاوی نارگیل باید بیش از یک ماه در گمرک
بماند تا فرم مربوطه به دست افسر برسد که در نهایت معلوم شد فرمی وجود ندارد».

زنجیره تامین قهوه منصفانه

پایداری کاکائو
پوراتوس برای این شفافسازی ارزش زیادی قائل است .به همین دلیل است
که ما برای پایدارتر کردن و شفافیت در زنجیره تامین محصول کاکائو ابتکار عمل
 Cacao-Traceرا به خرج دادیم.
 Cacao-Traceبه کشاورزان کاکائو این قدرت را میدهد تا بیشترین درآمد ممکن را
بدست آورند و مزارع خود را با استقالل بیشتری اداره کنند .تمرکز عمده این برنامه بر
بهبود طعم و مزه است و رضایت کشاورزان کاکائو و مشتریان را به همراه دارد .ما خود
دانههای کاکائو را جمع آوری تخمیر و خشک کرده و در یک مرکز نگهداری میکنیم.
از این تخمیر کنترل شده ،یک کاکائوی سازگار و با کیفیت بدست میآید.
با این روش ،کشاورزان برای پرورش کاکائوی بهتر با قیمت خرید بهتر ،پاداش
میگیرند .کشاورزان کاکائو همچنین به ازای هر کیلو شکالت  Cacao-Traceکه
فروخته می شود ،آموزش ،پرداختهای بهتر و یک جایزه شکالت اضافی دریافت
میکنند .شفافیت یک روند جدید و به روز در صنایع غذایی است که بسیار گسترده تر
از مبحث «تجارت منصفانه و پایدار» است.

پروژههای آزمایشی ،شروع فعالیتهای گسترده ای در این زمینه بوده اند .یکی از
اولین پروژههایی که  Fairfoodبرای مبارزه با فقر در بالکچین آغازکرد ،محصول
قهوه بود .بسیاری از کشاورزان قهوه به سختی از این راه امرار معاش می کنند ،در
حالی که مصرف کنندگان در اروپا حتی تا  4یورو برای یک فنجان قهوه میپردازند.
به همین دلیل  Fairfoodدر کنار مشارکتی که با بنیاد  FairChainو Moyee Coffee
داشتند ،پروژه آزمایشی دیگری برای تولید قهوه راه اندازی کرد تا شرایط را برای
کشاورزان قهوه بهتر کند.
این پروژه با موفقیت انجام شد .مدیر عامل  FairChain / Moyee Coffeeدر آدیس
آبابا ،درباره تغییرات موفقیت آمیز در منطقه می گوید " :میزان فقر با افزایش دستمزد
کشاورزان قهوه ،کاهش می یابد .این خود باعث ایجاد فرصتهای شغلی برای
جوانان و زنان میشود و کودکان نیز برای رفتن به مدرسه تشویق می گردند .وضعیت
بهداشت و درمان در جامعه بهبود می یابد و همه در فرآیند کاشت درخت قهوه
مشارکت می کنند .با آموزش کشاورزی بدون استفاده از کود و آفتکشها می توان به
حفظ محیط زیست کمک کرد"
پروژه  Moyee Coffeeرا چندین پروژه دیگر از جمله  Trabocca Coffeeو جوز هندی
برای استفاده  Verstegen Spices & Saucesدنبال کردند.

www.golnanpuratos.com
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5

ایده الهامبخش برای بستهبندی با دوام
تعداد کاالهای ارسالی و تحویل غذاهای بیرون بر در سال  2020به باالترین
حد خود رسیده است .بسیاری از رستورانها ،کافهها ،نانواییها و سایر
فروشگاههای مواد غذایی که به دلیل تعطیلی مغازهها ،کسب و کارشان دچار
آسیب شده بود ،تصمیم گرفتند برای نجات از این بحران ،غذاهای بیرون بر
و یا تحویل کاال را به خدمات خود اضافه کنند .بستهبندی مهمترین عامل
برای تازگی (گرم بودن غذا) یا خوشمزه نگه داشتن غذا و همچنین کیفیت
آن است.
از این  5نمونه بستهبندی برای تحویل کاال و غذای بیرون بر الهام بگیرید!

بسته بندی خوراکی

ساندویچ  Double Downاز  KFCدر هنگ کنگ فقط گوشت و بدون استخوان
است .نمیشود این غذا را به آسانی و به تمیزی خورد ،به همین دلیل برای این
ساندویچ یک بسته بندی  ٪200خوراکی ابداع شد .محبوبترین ساندویچ مرغ با
بستهبندی خالقانه ،با کاغذی از جنس برنج که برند  KFCآن با جوهر خوراکی با عطر
و طعم زنجبیل چاپ میشود .راه حل عالی برای به حداقل رساندن زباله!

8

پيام گلنان  - 107مهر 1400

www.golnanpuratos.com

بسته بندی ترکیب شده با بذر

بسته بندی ترکیب شده دانه شکالت بلوم که زباله محسوب نمی شود .به جای دفع
آن ،می توانید آن را بکارید تا گیاهی با عطر و طعم شکالت رشد کند .این ایده بلوم
برای طیف گسترده ای از محصوالت طعم دار شکالتی اش به کار می رود ،بسته
بندیهایی که کارتهایی ترکیب شده با بذر و قابل تجزیه هستند .بسته شکالت
نعناع وقتی کاشته می شود به نعناع ،بسته بندی شکالت پرتقالی به یک درخت
پرتقال ،شکالت با طعم گل رز به گل رز و بسته بندی شکالت چیلی و تند به بوته
فلفل تبدیل می شوند.

پیتزا دایرهای

یک جعبه پیتزای  ٪100گیاهی و قابل تجزیه ،برای رستورانهای بیرون بر است.
این ظرف پیتزا نوآورانه دایره ای شکل از  ٪80نیشکر و  ٪20بامبو ساخته شده است و
به شما این امکان را می دهد که پیتزاها را گرمتر ،تردتر و بدون طعم مقوا تجربه کنید
زیرا اغلب در جعبههای کاغذی ،طعم مقوا به خمیر منتقل می شود .پیتزا دایرهای
قابل گرم شدن تا دمای  450درجه است ،بنابراین میتوان پیتزاها را در ظرفی که
داخل آن قرار گرفته دوباره گرم کرد .این یک نوآوری بسیار با دوام و کارآمد برای
رستورانهای فست فود است.

بسته بندی کوکی  ٪100قابل بازیافت

کیت کت اوریگامی

نستله ژاپن بستههای پالستیکی کیت کتهای خود را با بسته بندی کاغذی جایگزین
کرد که می تواند به اوریگامی تبدیل شود .بسته بندی جدید نه تنها به حفظ محیط
زیست کمک می کند ،بلکه سرگرم کننده اند .در بسته بندی هر یک از شکالتهای
کیت کت دستورالعملهایی برای نحوه تا کردن و درست کردن اوریگامی مرغ ماهی
خوار قرار داده شده که نماد امید و بهبودی است .انتظار می رود تغییر در بسته بندی
سازگار با محیط زیست در کیت کت ها تقریب ًا  380تن پالستیک را سالیانه فقط در
ژاپن کاهش دهد.

 Van Eigen Deegاولین نانوایی در هلند بود که بسته بندی  ٪100قابل بازیافت
برای کوکیها تولید کرد .بسته بندی از بقایای ساقه و برگ ساخته شده و کامال
عاری از پالستیک است .می توان آن را به عنوان زباله آلی(کود) دفع کرد .نه تنها
بسته بندی به کود تبدیل می شود ،بلکه برچسب آن نیز قابل بازیافت است .یک
یادداشت کوچک :این نانوایی همچنین کوکیهای «دایره ای» را می پزد ،که هر کدام
از نانهای ذخیره شده درست می شوند.
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ݢ ݢکتابخانه(بانک) خمیر ترش
در سن ویت( )St.Vithبلژیک
سنتها نسل به نسل نقل میشوند و یا در طول زمان از یادها میروند!
پوراتوس اعتقاد دارد نانوایان امروزی می بایست به فن و تکنولوژی 250
نسل قبلی از نیاکان نانوایی دسترسی داشته باشند .به همین دلیل است ما
تحقیق میکنیم و در تالش هستیم که این میراث گرانبها یعنی خمیر ترش را در
کتابخانه خمیر ترش حفظ کرده و با این ارثیه ارزشمند محصوالت و فناوری جدید
را مجددا به بازار معرفی کنیم.
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پوراتوس در سال  2013تنها کتابخانه خمیر ترش در جهان را به سرپرسی کارل
دی اسمیت را ه اندازی کرد .این کتابخانه در دهکده  VITHدر  87مایلی جنوب شهر
بروکسل قرار گرفته است و این محل در حال حاضر محل نگهداری و حفاظت از
بهترین و نادرترین نمونههای خمیر ترش جهان است .کارل دی اسمیت ،سرپرست
فداکار این مجموعه عالوه بر رسیدگی و محافظت از گونههای فعلی نیز جای جای
جهان را برای یافتن انواع فرهنگ کهن خمیرترش سفر میکند .در حقیقت کتابخانه
خمیرترش نشاندهنده گسترهی عظیم انواع خمیرترش با طعمها و بافتهای
متفاوت است .هر خمیر ترش فرهنگ و داستان مربوط به خود را دارد.

علیرغم وجود پتانسیل باال در این زمینه ،کتابخانه خمیرترش تنها ظرفیت
اضافه کردن  20الی  25نوع خمیرترش را به کلکسیون خود در سال دارد
ولی این به این معنی نیست که ما از قدرت فضای مجازی غافل شویم.
 www.questforsourdough.comدراین وب سایت هرکسی میتواند نمونه خمیر
ترش خود را بر روی نقشه ثبت و با بیان ویژگی طعمی نمونه ،آن را به دنیا معرفی
نماید.

این کلکسیون آنالین به طور محسوس نمایان گر گستره وسیع خمیر ترش در
دنیاست .شایان ذکر است پس از راه اندازی وب سایت ،در انتهای سال  2016بیش
از  2300نوع خمیر از  100کشور مختلف جهان در این وب سایت ثبت اطالعات
نمودهاند و این بزرگترین کتابخانه خمیر ترش است که دسترسی به این مجموعه
برای عموم آزاد است.

چرا گونههای مختلف خمیر ترش وجود دارند؟
یکی از ویژگیهای خمیر ترش منحصر به فرد بودن این فناوری است ،فاکتورهای
مختلفی بر روی طعم این محصول تاثیر دارند ،مانند شرایط اقلیمی و جغرافیایی،
میزان  PHآب ،وجود میکرو ارگانیزمهای مختلف در محیط و حتی میکروارگانیزمهای
روی دست نانوایان ،باعث پدید آمدن گستره وسیع خمیر ترش در طعمهای مختلف
میشوند.
ما مفتخریم که کتابخانه خمیر ترش خانه نادرترین انواع خمیر ترش نانوایان سراسر
جهان و بستری مناسب برای شناخت بیش از  700نوع خمیر مایه و بیش از 1500
انواع مختلف باکتری الکتیک اسیدی بوده است.
تنها با درک صحیح از پتانسیل تخمیر خمیر ترش میتوان به پتانسیل پخت نان
پیبرد و در نهایت این دانش منجر به پخت خوشمزه ترین و سالمترین نانهایی
میشود که تا کنون پخته شدهاند .
تهیه کننده :سعید سرخانی
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نان چاودار مولتی گر ین
آرد

 1000گرم

ایزی روگن

 150گرم

اس  500اکتی پالس
ساپوره سافت گرین مولتی

12

 300گرم

نمک

 20گرم

خمیر مایه

 15گرم

آب
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 10گرم
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 600تا  700گرم

روش تهیه:
محصوالت پودری را با هم مخلوط کرده و در آخر ساپوره سافت گرین
مولتی را به آن اضافه میکنیم.
میکس کردن:

 4دقیقه کند  6دقیقه تند

دمای خمیر:

 27-26درجه

تخمیر اولیه:

 20دقیقه

وزن چانه:

350گرمی

تخمیر میانی:

 10دقیقه

تخمیر نهایی در اتاق تخمیر:

 60دقیقه

دمای فر:

 220درجه

زمان پخت:

20دقیقه

www.golnanpuratos.com
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کافه نان ها عالوه بر ارائه محصوالت سالم و با ارزش غذایی باال ،محل بسیار
مناسبی نیز برای دیدارهای دوستانه هستند که نحوه طراحی این اماکن
جزو دغدغههای اصلی صاحبان این کسب و کار است .امروزه طراحیهای
گوناگون و متنوع فضای داخلی ،جزو فاکتورهای اساسی جذب مشتری
میباشد و طراحان برجسته با اتکا به المانهای مختلف روند جدید از
فضاسازی و دکوراسیون را در این امکان به وجود آوردهاند .یکی از جذابترین

پنج راه برای برجسته کردن این سبک در کافه نانها :

 1استفاده از الگوی رنگ خنثی
همانطور که پیشتر اشاره کردیم به علت استفاده از عناصر طبیعی در این سبک نباید از
رنگهای براق و درخشان در طراحی راستیک استایل استفاده شود .در واقع استفاده
از رنگ قهوه ای ،خاکستری ،طوسی و عاجی فضای گرم و مطلوبی به کافه نان
اضافه میکند.
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کانسپتهای موجود در بازار جهانی سبک راستیک استایل میباشد که در
این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.
تلفیق سادگی ،استفاده از عناصر طبیعی ،رنگهای خنثی به همراه نورپردازی
خالقانه سبک راستیک استایل را پدید میآورد .این سبک بسیار منحصر به
فرد بوده و در جذب مشتری و به دلیل استفاده از عناصر طبیعی نظیر چوب و
سنگ تاثیر بینظیری در القای حس سالمتی در مشتریان را دارد.

 2استفاده از مبلمان دست ساز و خاص
سبک راستیک استایل یعنی بهره گیری از عناصر خاص و ویژه ،این بدان معنی است
که کاالیی که در همه جا یافت نمی شود در طراحی مبلمان بر اساس طراحی کلی کافه
باید در نظر گرفته شود .

 3استفاده از سنگ در طراحی

:

سنگ نیز القا کننده حس طبیعت و استواری است .در واقع عالوه بر چوب در سبک
راستیک استایل استفاده از سنگ روی پیش خوان و یا میزها فضای جذاب ،مدرن و
در عین حال گرمی به کافه نان خواهد داد .

 4استفاده از

گیاهان سبز رنگ :

استفاده از گلهای مختلف و به خصوص گیاهان سبز رنگ و گلدان با رنگهای خنثی
همیشه ایده خوبی برای القای حس تازگی و سرزندگی در مشتریان است .سبک
راستیک استایل از خود طبیعت برگرفته شده و این بدین معنی است که می بایست
بیشترین حد ممکن از المانهای طبیعی استفاده شود .

 5نور طبیعی:
مهم ترین ویژگی طراحی راستیک نحوه نورپردازی است .در این سبک باید اجازه
دهید که در روز نور خورشید به بیشترین اندازه به محیط کافه وارد شود و به طور کامل
فضا را روشن کند و در شب معموال از نور گرم برای القای حس گرما استفاده شود.
پنجرههای نورگیر بزرگ تاثیر به سزایی در زیبا تر شدن این سبک طراحی دارد .
در انتها سبک راستیک یعنی آشتی مجدد با طبیعت ،استفاده از المانهای طبیعی،
رنگهای خنثی و ترکیب ایده آل چوب ،سنگ و گیاهان .
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طعمیبرگرفته از طبیعت
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دیدگاه مصرف کنندگان
طی تحقیقاتی که در بین  17000نفر از مصرف کنندگان در  40کشور مختلف و
 80نفر کارشناس غذا در شهرهای معروف در مورد آینده صنعت غذا و انتظارت
آنها صورت یافت ،نتایج زیر حاصل گردید.
یافتهها حاکی از آن است که انتظارات مصرف کنندگان در مورد سالمتی همچنان
در حال تکامل است و مصرف میوه بیشتر به علت طعم بهتر ،سالمت و ایمنی
بیشتر بدن حائز اهمیت میباشد .براساس توصیههای سازمان بهداشت جهانی،
نیاز روزانه انسان به میوهها و سبزیجات  400گرم ،معادل حداقل پنج سهم میوه و
سبزی است ،این در حالی است که فقط  %30مردم در کل دنیا این میزان نیاز روزانه
را دریافت میکنند.
در راستای پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان ،محصول تاپفیل را به گروه
مغزیهای میوهای خود افزودیم؛ این مغزی میوهای به واسطه وجود  50تا
90درصد میوه ،دارای بافت استثنایی بوده و در دهان احساس تازگی و خوشایندی
را القا می کند .همواره جهت تولید این محصول تالش میکنیم بهترین میوهها را از
باغداران خریداری نماییم و از پیشرفتهترین خطوط تولید ،برای به حداقل رساندن
آسیب بر روی میوهها استفاده کنیم تا محصوالت میوهای سالمتر و خوشمزهتر به
دست مصرف کنندگان برسانیم.

%70

%70

میوه طبیعی

تاپفیل سیب طالیی

تاپفیل سیب طالیی ،مغزی میوهای
آماده مصرف و حاوی  %70سیب
میباشد که در تهیه آن از سیبهای
تازه چیده شده و با کیفیت پادنا استفاده
شده است ،پادنا منطقه ای در جنوب
اصفهان و از توابع شهرستان سمیرم
میباشد .به دلیل موقعیت جغرافیایی
خوب منطقه در پای کوه دنا و شرایط
آب و هوایی فوقالعاده باغهای روستای
پادنا ،همچنین آبیاری با آبهای سرد
دامنه کوه دنا ،سیبهای این منطقه
یکی از خوشمزهترین سیبهای ایران
بوده که در تولید تاپفیل سیب به کار برده
شده است.

میوه طبیعی

تاپفیل شاتوت

شاتوتهای برزُک کاشان و ژاورود
کردستان که در دل طبیعت رشد
میکنند در فصل تابستان بهترین عطر
و طعم را دارند که بهصورت دستی چیده
میشوند ،سپس به تاپفیل خوشمزه
تبدیل میشوند .ژاورود ،دهستانی در
بخش مرکزی شهرستان کامیاران در
استان کردستان میباشد .این منطقه
بکر و پوشیده از درختان شاتوت به
علت وجود آب و هوای پاک و خاک
حاصلخیز ،قطب تولید محصوالت
باغی چون توت و شاتوت میباشد.

مزایا:
آماده مصرف
کیفیت ثابت در تمام فصول سال
مقاوم در برابر انجماد و یخ زدایی
فاقد رنگ و طعم مصنوعی
قابل استفاده در محصوالت تازه و منجمد
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خمیر شورت کراست:
تگرال پاتاکروت

مارگارین آریستوکروسان

تخم مرغ

روش تهیه چیز کیک شاتوت:
 1000گرم
 400گرم
 100گرم

روش تهیه:

کلیه مواد را با هم مخلوط کنید تا خمیر یکدستی حاصل شود .خمیر
حاصله را به ضخامت  3میلیمتر پهن کنید و در دمای  180درجه سانتی
گراد به مدت  14-12دقیقه پخت کنید.

خمیر کراست:
خمیرشورت کراست پخته شده
کره

 290گرم
 60گرم

روش تهیه:

شورت کراست آماده شده را با کره مخلوط میکنیم.

کیک شکالتی شاتوت:
تگرال ساتین شکالت

تخم مرغ
روغن
آب

تاپفیل شاتوت %70

پودر شکر ،خامه تازه و پنیر خامه ای را به مدت  5دقیقه با مفتول
مخلوط کنید .تخم مرغ در  2الی  3مرحله با دور متوسط اضافه شود.
سپس آرد ،تاپفیل شاتوت و کره ذوب شده را اضافه کنید و در دمای
 150درجه سانتی گراد و به مدت  40دقیقه پخت نمایید.

نکته کلیدی:
بعد از سرد شدن شورت کراست را خرد نمایید و کره ذوب شده را به آن
اضافه می کنید .شورت کراست آماده شده را یک الیه در کف و دیواره
قالب قرار دهید.
ترتیب مواد در داخل رینگ به صورت زیر می باشد:
 1کراست
 2چیز کیک شاتوت
 3کیک شکالتی شاتوت
 4چیزکیک شاتوت
 5کیک شکالت شاتوت
 6چیزکیک شاتوت
از تاپفیل شاتوت  %70جهت تزئین استفاده کنید.

 1000گرم
 400گرم
 400گرم
 100گرم

 150گرم

روش تهیه:

کلیه مواد را به مدت  3دقیقه با دور متوسط و ابزار پنجه مخلوط کنید.
سپس داخل قالب مورد نظر ریخته و در دمای  180درجه سانتی گراد
به مدت  30دقیقه پخت نمایید.

چیزکیک شاتوت:
پودر شکر

 230گرم

پنیرخامه ای

 250گرم

خامه تازه

 180گرم

تخم مرغ
کره

آرد

تاپفیل شاتوت%70

 150گرم

تهیه کننده:
سعید زادعلی
کارشناس فنی قنادی

 25گرم
75گرم

 50گرم

www.golnanpuratos.com

پيام گلنان  - 107مهر 1400

19

اشترودل سیب
 1کیلوگرم

آرد

 20گرم

خمیرمایه

 20گرم

نمک

بهبود دهنده  S500اکتی پالس
شکر

10گرم

 100گرم
 50گرم

آریستو نان

 50گرم

تخم مرغ

 450گرم

آب

آریستو کروسان (برای لمینیت)
تاپفیل سیب طالیی

 450گرم
 200گرم

روش تهیه:
میکس کردن 4 :دقیقه دور ُکند و سپس  6دقیقه با دور تند میکس شود.
استراحت اوليه 10-15 :دقیقه در یخچال قرار دهید .سپس خمیر را با
استفاده از مارگارین آریستو کروسان ،لمینیت کنید.
تعداد الیه ها  3 :تا 3
ضخامت نهایی 4 :میلیمتر
تخمیر نهایی:به مدت  70 -60دقیقه در دمای  35 -32درجه سانتیگراد
و رطوبت  %75در اتاق تخمیر قرار میدهیم.
دمای فر  180 :درجه سانتیگراد
زمان پخت 18- 15 :دقیقه بدون بخار

نکته:

خمیرآماده شده به روش  3تا  3الیه گذاری میگردد .خمیر را به
ضخامت  4میلیمتر برمیداریم و به دو بخش تقسیم میکنیم.
بین دو خمیر از تاپفیل سیب طالیی استفاده کرده و خمیرها را جدا گانه
بر روی هم قرار میدهیم .پس از تخمیر نهایی از تخم مرغ بهعنوان
رومال استفاده نمایید.

20

پيام گلنان  - 107مهر 1400

www.golnanpuratos.com

تهیه کننده:
امیرگلگیری
کارشناس فنی نانوایی
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شکالت
واقعی

تهیه شده از بهتر ین دانههای کاکائو

متناسب با سلیقه و نیازهای بومی

امروزه محصوالت غذایی با طعم و کیفیت باالیشان برای مصرف کنندگان متمایز میشوند .طعم را میتوان
متناسب با عالیق هر منطقه بومیسازی کرد .سنسوباس نام آزمایشگاه تجزیه و تحلیل حسی سیار پوراتوس
است که با استفاده از امکانات پیشرفته تجزیه و تحلیل آن میتوان عالیق مصرفکنندگان در سراسر جهان را
آزمایش کرد .چنین امکاناتی تضمین میکند که محصوالت شکالتی در هر کجای دنیا که باشید با ذائقه بومی
شما مطابقت دارد و معیاری جهانی برای نشاندادن طعم حقیقی شکالت واقعی است.
گلنان پوراتوس با پشتوانه تاریخی غنی از نوآوری ،تخصص و عالقه به شکالت ،همیشه باالترین کیفیت
را تضمین کرده است .روش سنتی و آزمایش شده ما در تهیه و تولید شکالت ،همراه با بهترین مواد اولیه،
تضمینکننده رضایت مشتریان شما نیز هست.

شکالت واقعی() Real Chocolate
در حال حاضر شکالت محبوب ترین طعم در میان مصرف کنندگان به
شمار میرود .از دیرباز بلژیک مهد تولید شکالت واقعی در دنیا بوده که
یادآور طعم منحصر به فرد شکالت در ذهن مصرفکننده است .همه
محصوالت ما از جمله گروه محصوالت شکالتی از بهترین مواد اولیه
ممکن تهیه میشود که باعث تمایز در کیفیت و طعم برتر آنها نسبت
به سایر محصوالت موجود ،میگردد .دو ماده اصلی خمیر کاکائو و کره
کاکائو به طور طبیعی در دانه کاکائو وجود دارد که از آنها برای تهیه شکالت
واقعی استفاده میشود .این دو ماده طعم و مزه منحصربه فردی به شکالت
میدهد و در دهان به سرعت ذوب میگردد .در گروه پوراتوس عالوه بر شکالت
واقعی “بلکوالد” که در کارخانهای با همین نام در بلژیک تولید میشود ،امکان
تولید شکالت واقعی متناسب با سلیقه هر منطقه وجود دارد .این شکالت واقعی
بومی شده بر اساس طعم محصوالت ،مطابق با ذائقه مردم آن منطقه است که با
برند “شکالنته” به بازار عرضه می گردد .دو برند اصلی شکالت واقعی در پوراتوس
“بلکوالد” و “شکالنته” نام دارند.
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«بلکوالد» ( )Belcoladeشکالت واقعی بلژیکی
در قلب شکالت “بلکوالد” ،طعم بی نظیر آن نهفته است .طعمهای برجستهای که
از انتخاب دقیق باکیفیتترین دانههای کاکائو در سراسر جهان حاصل میشود که
در قلب کشور بلژیک در کارخانه “بلکوالد” تولید میشود .این دستاورد با فرآیند
شکالتسازی بی عیب و نقصی که ما طی دهها سال تجربه بهدست آوردهایم کامل
میشود .با تسلط بر تمام مراحل از پاالیش تا ترکیب کردن ،ما تجربه شکالت واقعی
بلژیکی را برایتان به ارمغان میآوریم.
عالقه ما به شکالت در همین جا متوقف نمیشود .پوراتوس به عنوان یک شرکت
خانوادگی ،برای مشتریان خود ارزش زیادی قائل هست و حمایت از آنها برای تولید
شکالت در مصارف مختلف را نقطه قوت خود می داند“ .بلکوالد” ارائه دهنده طیف
وسیعی از طعمها از پرطرفدارترین طعم شکالت واقعی بلژیکی گرفته تا منحصر به
فردترین گونههای شکالت همراه با دستور العملهای مناسب با نیازهای خاص
است .در زمینه ارتقاء تخصصیتر دانش شکالت به عنوان بخشی از تعهد خود،
مرکز شکالت «بلکوالد» در  Erembodegemبلژیک تاسیس شده است .این
مرکز از آن زمان به عنوان مکانی بین المللی برای آموزش و تریبونی برای متخصصان
سراسر جهان به منظور تبادل ایده ،نکات و روشها تبدیل شده است.

«شکالنته» ()Chocolanté

«شکالنته» ()Chocolanté
شکالت واقعی _ با افتخار تولید ایران
«شکالنته» شکالت واقعی تولید شده در گروه پوراتوس ،در کشورهایی به غیر از
بلژیک است که متناسب با ذائقه مردم آن منطقه و با همان کیفیت شکالت بلژیکی
تولید میگردد .مفتخریم اعالم کنیم که شرکت گلنان پوراتوس برای اولین بار
شکالت واقعی با نام تجاری «شکالنته» را با برترین تکنولوژی روز دنیا در ایران
جهت ارائه در سه حوزه نانوایی ،قنادی و شکالت سازی تولید کرده است .طعم
«شکالنته»  ،تجربه ایست که از انتخاب و ترکیب مرغوبترین و تازهترین مواد اولیه
با بهترین دانههای کاکائو و کرهکاکائو با استفاده از برترین تکنولوژی روز دنیا تولید
شده است .در «شکالنته» کیفیت در طعم معنا مییابد و تمایز طعم و قابل تشخیص
بودن آن از سایر محصوالت اتفاقی نیست .بهرهگیری از باالترین استانداردها در
«شکالنته» ،ضامن شهرت و اعتبار ما در بازار امروز است.
برای ایجاد کیفیت عالی شکالت واقعی بلژیکی در «شکالنته» ،همه تخصص
و اشتیاق خود را بر روی روشهای سنتی شکالتسازی و انتخاب بهترین مواد
اولیه متمرکز کردهایم .از «شکالنته» میتوان در همه کسب و کارهای مرتبط با
شکالتسازی ،از جمله قنادی و نانوایی با تاکید بر کاربردهای مختلف و تناسب
طعمی آن در هر منطقه استفاده کرد.

نام محصول

بستهبندی

شکالنته تلخ %60

سکهای  5کیلوگرمی

چگونه «شکالنته» محصول شما را منحصر به فرد میکند؟
سعی ما در گلنان پوراتوس بر این است تا پاسخگوی نیازهای جدید مشتریانمان
باشیم .برای رسیدن به این هدف ،همانطور که ذکر شد ،پوراتوس با بهره از
سنسوباس به تجزیه و تحلیل عالیق طعم و مزه دهها هزار مشتری میپردازد.
با استفاده از این اطالعات و سلیقهها ،شکالتی متناسب با عالیق مختلف که
پاسخگوی نیاز مشتریان هر منطقه است ،تولید میگردد و به این ترتیب «شکالنته»
با ویژگیهای منحصر به فرد شکالت اصیل بلژیکی به زودی در دسترس شما قرار
خواهد گرفت.

شکالنته
(شکالت واقعی)

نام محصول

بستهبندی

شکالنته شیری %38

سکهای  5کیلوگرمی

برای اولین بار
در ایران
تهیه کننده :المیرا آقاخان
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غذایخوب
برایدستگاهگوارش،

تلفیق هنر نانوایی و
دانش سالمتی
دستگاه
گوارش

حسوحالخوب
میکروارگانیسمهایی که متعلق به بیش از  100گونه مختلف هستند ،در بدن انسان،
از جمله پوست ،بینی ،دهان و دستگاه گوارش یافت می شوند .دستگاه گوارش
انسان جاییست که  %90این میکروارگانیسمها در آن سکونت دارند و به عنوان فلور
میکروبی دستگاه گوارش انسان شناخته میشوند .فلور میکروبی دستگاه گوارش
انسان میزبان ،بیش از  100تریلیون میکروارگانیسم است .این میکروارگانیسمها
در محیطی با تنوع باالیی از صدها گونه مختلف و نسبت مناسبی از باکتریهای
خوب و بد زنده می مانند .حدود  1/3این میکروارگانیسمها در ا کثر افراد مشابه
هستند و  2/3دیگر مختص همان فرد هستند که پروفایل باکتریایی دستگاه
گوارش هر فرد را میسازند و مانند اثر انگشت منحصر بفرد هستند .حتی
در دوقلوهای همسان که  %100اطالعات ژنتیکی مشابه دارند ،ترکیب فلور
میکروبی دستگاه گوارش یکسان نیست .در واقع ،هر دو عامل تراکم
جمعیتی میکروارگانیسمهای فلور میکروبی دستگاه گوارش (مجموع کلی
سلولها) و تنوع (تعداد گونههای موجود در دستگاه گوارش) ،فرایندهای
مختلف مرتبط با سالمتی کلی بدن نظیر تغذیه و متابولیسم ،سیستم ایمنی،
سیستمهای مربوط به غدد درون ریز و غیره را تحت تاثیر قرار داده و تنظیم
میکنند .بطور جالبی ،فلور میکروبی دستگاه گوارش ،نه تنها به بیماریهای مرتبط
با غذا و مشکالت سیستم گوارشی ،نظیر چاقی ،سرطانهای روده بزرگ ،سندروم

سـالمت و
تـنـدرسـتـی
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روده ی تحریک پذیر(،)IBSعدم تحمل غذاها ،کمبود ریز مغذیها ،بیماریهای
کلیوی و کلسترول و همچنین بیماریهایی که ظاهرا تا همین چندسال قبل هیچ
ارتباطی به دستگاه گوارشی نداشتند ،نظیر دیابت ،بیماریهای ذهنی نظیر اضطراب،
افسردگی ،نقص ایمنی ،بیماریهای پوستی و آلرژیهای غیر غذایی ارتباط دارد.
بطور کلی این گنجینه درون بدن انسان ،برای سالمتی جسمی و تندرستی ذهنی
ضروریست از یک طرف باعث تنظیم هضم غذا و جذب مواد مغذی میشود و از طرف
دیگر پایگاه  %70از فعالیتهای سیستم ایمنی ست و فعالیتهای مغزی را تنظیم
میکند .به این ترتیب ،هم فعالیتهای مغز را متعادل میکند و هم خط مقدم دفاعی
علیه بیماریهاست.
امروزه توجه به سالمتی دستگاه گوارش ،به موضوع مورد عالقه ی بسیاری از
انسانها و نه فقط انسانهایی که مشکل گوارشی دارند ،تبدیل شده است .این آگاهی
روزافزون ،به صنعت نانوایی هم بسط پیدا کرده است.

تحقیقات دیگری نشان دادهاند که خمیرترش و تخمیرهای آنزیمی اثر مستقیمی
روی نوع و مقدار ترکیبات پریبیوتیک نان (از جمله فیبرها) دارند .این ترکیبات به
فلور میکروبی روده کمک میکنند تا توازن سالمتی را حفظ کرده ،به طرز مثبتی
پاسخهای ایمنی را تحت تاثیر قرار داده و از رشد باکتریهای بیماریزا جلوگیری
میکنند.

خوشمزه ترین نانهای دوستدار سالمتی دستگاه گوارش:

پوراتوس دائما در تحقیقات مرتبط با سالمتی دستگاه گوارش بصورت پروژههای
کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری میکند تا بتواند محصوالت دوستدار سالمتی
دستگاه گوارش و با کیفیت باال را به بازار ارائه نماید .با بیش از صد سال سابقه در
تولید محصوالت نانوایی در پوراتوس ،ما هرگز دست از کاوش ،اندیشیدن و کشف
کردن راههای جدید برای بهره بردن حداکثری از ترکیباتی که بسیار مورد عالقه ی
مصرف کنندگان هستند بر نمیداریم .ما تالش میکنیم به مشتریانمان این امکان
را بدهیم که با تولید خوشمزه ترین نانها که به تعادل و سالمت دستگاه گوارش
مصرفکنندگان کمک میکنند ،تجارت خود را رشد دهند.
اگر روز خود را با یک صبحانه مناسب آغاز کنید ،بالفاصله اثر آنرا روی بدن
خود احساس میکنید .ما با غذایی که میخوریم ،سالمتی خود را تحت تاثیر قرار
میدهیم ،بویژه اگر آن غذا دستگاه گوارش ما را به طرز مطلوبی تحت تاثیر قرار دهد.
اما اندازه گیری و یادگیری اینکه چطور میتوانیم سالمتی دستگاه گوارش را بهینه
کنیم ،چالش بزرگیست .برای درک بهتر تاثیر نان بر سالمتی دستگاه گوارش مان،
پوراتوس با همکاری تعدادی از دانشگاهها در تکنولوژیهای وسیعی سرمایه گذاری
کرده است .ما با پروفسور مارکو گوبتی ،که یک میکروبیولوژیست معروف جهانیست
گفتگو کردیم تا در مورد جدیدترین یافتهها در مورد نان و سالمتی دستگاه گوارش و
تاثیر تخمیر بر روی نانهای مدرن امروزی صحبت کنیم.
همانطور که گوبتی میگوید :در آزمایشگاهای ما -در پارک فناوری  Noiدر بولزانو« -ما
میتوانیم هرچیزی را تخمیر کنیم» هدف این کار تحقیقاتی بطور ویژه بررسی اثرات
مثبت تخمیر خمیر ترش و آنزیمها بر روی سالمتی دستگاه گوارش است.
پروفسور مارکوگوبتی با دستگاه شبیه سازی کار میکند که سیستم روده ی انسان را
مدلسازی میکند و به آن  SHIMEمیگویند .به گفته گوبتی ،این تجهیزات میتوانند
شرایط تقریبا مشابهی با سیستم روده انسان ایجاد کنند .با این مزیت که تمام
شرایط میتوانند مانیتور شوند .با این دستگاه ،شما میتوانید تاثیرات عادات غذایی
مشخص ،مواد مغذی یا غذاها را تحت شرایط استاندارد بررسی کنید.
این تحقیق گسترده در مورد نقش و تنوع فلور میکروبی انسان ،بصورت ریشه ای
نحوه تفکر ما در مورد باکتریها و تخمیر نان را تغییر داده است .اخیرا ما از این
تکنولوژی استفاده میکنیم تا بتوانیم قابلیت هضم بهتر نان خمیرترش ،در مقایسه با
نان عمل آوری شده با مخمر و مواد شیمیایی را تایید کنیم .ما امیدواریم ببینیم که آیا
خمیرترش میتواند روی تنوع و عملکرد فلور میکروبی روده ی انسان تاثیر بگذارد؟

نان ،احساس لذتی ناشی از تمام عوامل از جمله عطر و بو ،لذت خوردن دانهها و
چشیدن طعم مغز تازه نان است .بطور واضحی ،سالمتی و تحریک اشتها باید باهم
همسو باشند .اما مثال اینکه فقط در رسپی میزان فیبر را باال ببریم ،تبعاتی روی بافت
و مزه خواهد داشت .به گفته پروفسور گوبتی :بسیاری از توصیههایی که ما دریافت
میکنیم مبنی بر افزایش مصرف فیبرها هستند .اما این فیبرها قابلیت چشایی و در
بعضی موارد خواص رئولوژیکی نان را کاهش میدهند.
خمیر ترش با طعم منحصر بفردش ،مدت زیادی ست که توسط مصرف کنندگان به
عنوان یک ترکیب دوستدار سالمتی دستگاه گوارش پذیرفته شده است .اکنون بهنظر
میرسد که پذیرش مصرف کننده و علم ،در هماهنگی کامل هستند .یک راه ممکن
برای بهره بردن از مزایای فیبرها ،استفاده از تخمیر خمیر ترش است که دردسترس
بودن فیبرها و ویژگیهای چشایی را بهبود داده و در نتیجه افزایش مصرف این قبیل
فیبرها در محصوالت نانوایی را امکانپذیر میکند.
به همین دلیل است که دانشمندان و نانوایان در کتابخانه خمیر ترش در پوراتوس-
که تنها نمونه در نوع خود در سراسر جهان است -گرد هم می آیند تا فواید
سالمتی بخش فرهنگهای مختلف تخمیر سنتی را کشف و بررسی کنند .با
ترکیب کردن اصول تخمیر و علم پریبیوتیکها ،ما میتوانیم دوباره تاکید کنیم که
«راز آینده نان در گذشته آن نهفته است».

تهیه کننده :ساناز قربانی

1- Cloetens, L. 2019. https://lirias.kuleuven.be/1758429?limo=0
2- Korakli, M. et al. Journal of Applied Microbiology 965-958 :)2002( 92.5.
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باقیماندههای پالستیک در طبیعت،
از مشکالت مهم زیست محیطی در
دنیای امروز به شمار می آید .کیسههای
پالستیکی ،به دلیل ارزان ،با دوام ،سبک
و بهداشتی بودنشان برای حمل مواد
غذایی و دیگر کاالها ،در میان فروشندگان و نیز
مصرفکنندگان سراسر دنیا مورد استقبال واقع شده
است .با این وجود همین کیسهها تبدیل به عامل آلودگی،
نابودی حیات وحش و از بین رفتن منابع با ارزش زمین شدهاند .درچندین
سال گذشته ،با صنعتی شدن و بستهبندی مواد غذایی در ظروف یکبار مصرف و
غیر قابل بازگشت به طبیعت ،این معضل بیش از پیش نمایانشده و چرخه
زیست محیطی را به مخاطره انداختهاست .شاید ما تصور کنیم ،کیسههای
پالستیکی به دلیل اینکه تجزیه نمیشوند خطرناک هستند ،ولی بد نیست
بدانیم ،خطر بزرگتری نیز وجود دارد و تجزیه آنها به قطعات کوچکتری
در بلند مدت و تولید مواد سمی همچون پلی استرین ،بیسفنولآ و استیرن
تریمر است .این مواد پلیمری بهعلت تجزیه نشدن وارد خاک شده و موجب
آلودگی خاک ،آبها و همچنین زنجیره غذایی حیوانات میشوند و درنهایت
بسیاری از گونههای جانوری را آلوده میکند که پس از چند دهه باعث ایجاد تغییرات
خطرناک در زیستبومها میشوند .این آلودگی تهدیدی بزرگ برای زنجیره غذایی
م کم خود انسانها را هم تحت تأثیر قرار میدهد.
انسانها است و ک 
هر سال در تقویم جهانی روز سوم جوالی ،روز جهانی بدون پالستیک نامگذاری
شدهاست .در ایران روز  ۲۱تیرماه(دوازدهم جوالی) را روز بدون کیسهی پالستیکی
نامگذاری کردهاند که در آن عالقهمندان به محیط زیست و کسانی که دغدغهی
سالم نگ ه داشتن کره زمین را دارند ،تالش میکنند به مردم دربارهی خطرات زیست
محیطی پالستیک آ گاهی دهند .اما سوال اصلی این است که ما «هر کسی به نوبهی
خودش» برای داشتن محیط زیستی سالم چه کارهایی انجام داده ایم؟ این زمین
متعلق به همهی ما است و امانتی است برای نسلهای آینده و اینکه ما چگونه زمین
را به فرزندانمان تحویل دهیم ،مسئولیت بزرگ نسل ما میباشد.

تغییر الگوی مصرف؛ از خودمان شروع كنیم
با نگاهی به مدیرت جهانی در می یابیم استفاده از کیسههای پالستیکی در
کشورهای توسعه یافته کنترل شده و برای مصرف کنندگان آنها مالیات در نظر
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گرفته شده است ،در کشور ما متاسفانه کیسههای
پالستیکی بهصورت رایگان یا با مبلغ ناچیز در مرا کز
خرید عرضه میشود .ا گر در فروشگاههای زنجیرهای
قیمت واقعی کیسههای پالستیکی برای حمل اقالم
خریداری شده برای مشتریان محاسبه شود ،قطعا
مشتریان ترغیب خواهند شد که از کیسههای پارچه ای
برای حمل خرید خود استفاده نمایند و یا کیسههای پالستیکی
مصرف شده بههمراه داشته باشند .این سیاست بهخوبی در کشورهای
پیشرفته جواب داده است. .
ا گر هر یك از ما تصمیم بگیریم تا روزانه یك كیسه پالستیكی را از چرخه مصرف
خود خارج كنیم ،به كاهش مصرف این ماده مخرب محیط زیست كمك بزرگی
كردهایم .ایجاد برخی تغییرات ساده در زندگی روزمره هر یك از ما میتواند تاثیرات
بزرگی بر میزان مصرف پالستیك در كشور داشته باشد .تصمیم به حذف یا كاستن
مصرف پالستیك در شیوه زندگی ،محیط زیست اطراف ما را از زبالههای پالستیكی
رها میسازد و زیستگاههای طبیعی و جانوری را از آلودگی ناشی از این مواد نجات
میدهد.
هنگام خرید از ساک های پارچه ای استفاده کنیم.
بهجای استفاده از ظروف پالستیکی یکبار مصرف ،از ظروف یکبار مصرف گیاهی که
قابل تجزیه هستند استفاده کنیم.
تفکیک زبالهها را از خانه آغاز کنیم.
استفاده از بطریهای آب معدنی پالستیکی را کاهش دهیم.
شركت گلنان پوراتوس در راستای آرمانها و ارزشهای سازمانی خود با هدف احترام
به محیط زیست و مسئولیت اجتماعی در اجرای برنامههای زیست محیطی همیشه
پیشگام بوده است .بر اساس این تفکر اجرای پروژههای زیست محیطی نه تنها
سیاستی هزینه بر تلقی نخواهد شد ،بلكه نوعی سرمایهگذاری انسانی و اجتماعی
میباشد .در راستای تحقق مصرف کمتر کیسههای پالستیکی ،گلنان پوراتوس با
بزرگداشت روز جهانی نه به کیسه پالستیکی ،جهت آ گاهی و فرهنگ سازی در این
زمینه اقدام به توزیع سا کهای پارچه ای با برند پوراویتا و بطریهای مخصوص
آب (قمقمه) نموده است .به امید اینکه با ارتقا فرهنگ عمومی مصرفکنندگان هیچ
نایلونی روی زمین باقی نماند تا همیشه زمینی سبز و خالی از هرگونه نایلون و زبالهای
داشته باشیم...
تهیه کننده :زهرا زرودی
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انا ِلل ِه و ِإنا ِإلی ِه ر ِاجعون
و هر از گاه در گذر زمان ،در گذر بی صدای ثانیههای دنیای فانی ،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد
که در سکوتی ،آغازی بی پایان را می سراید» درگذشت جناب آقای دکتر عرفانی را تسلیت عرض نموده
و از خداوند متعال برای آن عزیز ،رحمت واسعه و ّ
علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل را خواهانیم.
هیئت تحریریه پیام گلنان

َّ َّ َ َّ َ
َ
ُ
ْ
انا ِلل ِه و ِإنا ِإلی ِه ر ِاجعون
آقای دکتر عرفانی انسانی بزرگوار و شریف بودند.
از ایشان بسیار آموختم ،خیر خواهی نیک اندیشی شجاعت کارهای بزرگ  ،مثبت اندیشی ،گذشت و.......
می توان گفت که ایشان معلم من بودند .
روزهای خوش زیادی در کنار ایشان به طراحی بهبود دهنده و تست در نانوایی ها گذراندم .بسیار مشوق
بودند و مرا به سر ذوق می آوردند.
دکتر عرفانی پدر بزرگ عزیز شرکت گلنان پوراتوس بودند .به یاد دارم بعد از اولین قرارداد شرکت گلنان با
یک شرکت آلمانی به نام بوهرینگر ایشان در خواب دیدند که پرنده ای از روی انگشتشان پرید و اوج گرفت
و تا کهکشان پرواز کرد .ایشان این خواب را به عاقبت خوش و پر برکت شرکت گلنان تعبیر کردند که به
همت آقای مهندس حداد و بقیه عزیزان این موضوع تحققق پیدا کرد.
روحشان شاد
خانم دکتر خضرایی نیا
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درباره

دکتر عرفانی رحمتاله
برگرفته از کتاب خاطرات مهندس حداد
76/7/15
از تاریخ آشنایی من با دکتر حاال حدود بیست سال میگذرد (سال شروع آشنایی
ما  1358در چابهار بود .زمانیکه من مدیر کل شیالت چابهار بودم) .در این بیست
سال آنچه ما را بههم پیوند داده نکات برجسته و ویژگیهای اخالقی بارز دکتر بوده
است ،ویژگیهایی که از دکتر برای من مردی با خصوصیات بارز انسانی ساخته
است .در اینجا قصد دارم خاطراتی از دکتر را برای ثبت در تاریخ شرکت ثبت کنم.
ـ ـ خاطراتی از دکتر عزیز را برای اینکه راهگشای همه ما در شرکت و زندگیهای
شخصی ما باشد و اما قبل از آن خوبست به امتیازات و ویژگیهای دکتر تیتروار
اشاره کنم :
 1خود ساخته بودن دکتر :دکتر در خانوادهای متوسط با مادری خانه دار و پدری با
دانش متوسط ولی با فکری بلند و زحمتکش متولّد شده و رشد یافته است .بیش از
تمام برادرها و خواهرها در خانه مسئولیت پذیرفته و با صداقت مسئولیتهای محوله
را انجام داده است .برادر بزرگتر از خود داشته لکن بعد از مرگ پدر که بر اثر سکته
در سال اول دانشکده اتفاق افتاده است مسئولیت اداره خانه ،نانوائیها و برادران و
خواهران به دوش او افتاده است .مسئولیتی که در نهایت امانت و با صداقت آنرا انجام
داده است .در کنار همه اینها دکتر درس را ادامه داده و توانست دکترا بگیرد و بالفاصله
علیرغم اینکه همسرش آلمانی بود ،به ایران برگردد و به وطنش خدمت کند.
 2وطن پرستی :امتیاز دیگری که به نحو بارز دکتر دارد وطن پرستی اوست .من
نمیتوانم ادعا کنم که تمام زندگی دکتر را از کوچکی تا بهحال و در تمامی مراحل
میدانم ،دکتر در تمامی مراحل و بهخصوص بعد از فراغت از تحصیل و بازگشت
به وطن لحظهای از خدمت و تالش برای بهتر کردن کارش بازنیافته است؛ دکتر
کارنامهای روشن ازتالش و کار صادقانه دارد ،چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب،
دکتر کارنامه زندگی و کارش سراسر تالش و خیرخواهی بخاطر کشورش بوده است.
 3سالمت کاری :دکتر قبل از انقالب و بعد از انقالب مسئولیتهای کلیدی دولتی
داشته است .تمامی این دوره را من وارسی کردهام و از آن اطالع دارم .یک نکته
مبهم مالی در آن ندیدهام ،دکتر به تنها چیزی که فکر نکرده است منافع شخصی
بوده است ،در جریان انقالب که به تعبیری مثل یک رستاخیز بود ،پروندهای زیادی
در جریان این رستاخیز وارسی و بازبینی شده ،در پرونده کاری دکترهیچ نکتهای یافت
نشد که حاوی سوء استفاده شخصی او از مسئولیت و قدرتش باشد.
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 4خوب زندگی کردن  :دکتر به لطف و عنایت خدا و سالمت ذهن و کاری که داشته
و دارد خوب زندگی می کند و از آنچه خدا به او داده است بهخوبی استفاده می کند.
زندگی او برنامه دارد ،آرام است ،سالم است ،از افراط و تفریط در آن خبری نیست،
تعادل دارد ،منطقی است .چون پول بادآورده و ناسالمی در زندگی دکتر نیست،
زندگی اش از اعتدال ،سالمت ،آرامی و آرامش خاصی برخوردار است ،به لحاظ
روانی نیز زندگی دکتر از آرامش و صفای خاصی برخوردار است ،سکان کشتی زندگی
را دکتر با عقل و درایت خودش همیشه در دست داشته است؛ دکتر است که زندگی را
اداره میکند و برای آن و زیر و باالی آن برنامه میریزد نه برعکس و من همه اینها
توجه و عنایت دارد.
را در این میبینم که خدا به دکتر به دلیل سالمت نفسش ّ
 5چشم و دل سیری :این تعبیری هست که فردوسیها بکار میبرند برای
آدمهایی که به اصطالح چشم و دلشان سیر است .دکتر نمونهای از این آدمهاست.
به تعبیری نیاز به هر چه داشته به آن رسیده است.
 6ندویدن از روی زندگی  :دکتر از روی زندگی ،مظاهر و زیباییهای آن نمیدود،
ما معموال بدون اینکه بدانیم از روی زیباییها میدویم ــ بدون آنکه با تأنی از کنار
آنها رد شویم و زیبائیها و لذتهای آن را درک کنیم ،غالبا عجله میکنیم درحالیکه
از کنار مناظری میگذریم که محتم ً
ال امکان تکرار آنها برایمان در تمام عمر وجود
نخواهد داشت ،دکتر سعی می کند زندگی را با تمام زیبائیهایش درک کند.
 7عقالئی برخورد کردن با مسائل :دکتر با مسائل عقالئی برخورد می کند ،او آنقدر
سرد و گرم دنیا را چشیده است که با مسائل با پختگی و عقالئی برخورد کند ،طبیعی
است که او هم احساس دارد و درغمها و شادی متأثر و خوشحال میشود لکن آنچه
در دکتر وجود دارد و در من نیست این است که با احساس تصمیم نمیگیرد ،عقالئی
میاندیشد و تصمیمش را میگیرد ،نمونهاش موضوع مهدی پسر دکتر است ،دکتر
برای او هیچ کوتاهی نکرده است ،امکان زندگی ،رشد ،تحصیلش را در بهترین
شرایط فراهم کرده است ،مهدی آن چیزی نشد که دکتر میخواست ،دکتر دیگر
پرونده او را بسته است نه اینکه به او فکر نکند؛ نه ،دکتر وقتی دید که مهدی را به آن
جهت که میخواهد نمیتواند بکشاند ،پرونده اش را در نهایت درایت بست و خودش
را راحت کرد و گذاشت که او همانطور که خود میخواهد زندگی کند.
 8پختگی :دکتر آدم پختهای است .پخته از نظر من کسی است که سرد و گرم دنیا
را با پوست و خون خود چشیده و درسهای به یادگار مانده از آنها را دریافته و در
ن چنین فردی است ،دکتر دنیا را با تمام زشتیها
زندگی بهکار بسته است .دکتر ای 
و زیباییهایش دیده است و میفهمد ،او فرصت داشته است با آدمهای متفاوت،
فرهنگهای متفاوت صحبت کند و آشنا بشود ،او انقالب را در عمر خود دیده است و
ن را با تمام وجودش درک کرده است ،دکتر از آن آدمهاییاست
پستی و بلندیهای آ 
که در کوران حوادث پخته شدهاست .از آن آدمهایی که میبایست حرفها و
نصایحشان را با گوش جان شنید .دکتر وجودش باعث شد من بتوانم خودم را در سی
سال بعد ببینم و بر اساس این تجربیات عمل کنم ،دکتر عمال عمرکاری مرا دوبرابر
کرد ،من این امکان را یافتم که در کنار دکتر تجربیات ذیقیمت دکتر را که در نهایت
هوشیاری ،دردمندی و صداقت کسب شده بود در اختیار بگیرم؛ دکترعزیز برای من
نعمتی است و آرزوی سالمتی و طول عمرش را از خدا بارها کرده و اینک نیز میکنم.

شاید برای خیلیها این سوال باشد که من و دکتر بچههای دونسلیم ،نسل انقالب و
نسلی قبل از آن با دوفرهنگ ،دو تلقی و برداشت ،چطور است که این دو نفر با هم
به این خوبی کنار آمدهاند .نکتهای اساسی مطرح است ،هریک از ما به لطف خدا این
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بصیرت را پیدا کردهایم که در ورای ظاهر مسائل را کنکاش کنیم و ببینیم .تلقی من
این است که اگر دکتر در سن و سال من بود و شرایط خانوادگی و اجتماعی مرا داشت
همان میشد که من هستم و برعکس منهم ا گر شرایط دکتر را طی میکردم به
همین جا میرسیدم که اآلن دکتر رسیده است .پس خیلی از ما انسانها نمیتوانیم
برای خودمان بخاطر ویژگیهایی که داریم حساب باز کنیم .موضوع چیزی اساسیتر
حداد و عرفانی فرزندان دو نسل متفاوت آیا در
از اینهاست ،موضوع این است که ّ
حداد خوبی
ریشهها و برداشتها هم با هم متفاوتند؟ آیا دکترعرفانی خوبی را خوب و ّ
را بد میداند؟ آیا دکتر عرفانی بهدلیل زندگی در شرایطی متفاوت وجدانش را از دست
داده است؟
من و دکتر هیچ تفاوتی در برداشتهای اصولی از زندگی نداریم ،هر چیزی که در
نظر دکتر کریه و بد است درنظر منهم همینطور است و به عکس هم همینطور،
خوبیها برای هر دوی ما خوب و بدیها برای هر دوی ما بدند؛ اینها ریشهها هستند
که بشریت روی این اشتراکات میتواند با هم علیرغم همه اختالفات ظاهری حساب
کند و به تفاهم برسد.

خاطراتی و نظریاتی از دکتر:
دکتر اعتقاد دارد که شرکت همیشه باید جلو باشد ،همیشه به نوآوری فکر کند و در
آن راه قدم بردارد ،هر زمان که در کاری توفیق یافتیم همان لحظه می بایست در
اندیشه و فکر کار و طرحی جدید باشیم ،درجا زدن یعنی مردن ،یعنی به انتها رسیدن
کار شرکت ،حرف دکتر در نهایت سادگی عمق فراوان دارد .من در جایی خواندهام
که شرکتها و موسسات نیز همچون انسانها هستند ،بچهها جوان میشوند ،میان
سال میشوند و پیر میشوند و میمیرند ،هنر مدیریتها و بنیانگذاران بههمین است
که به موقع صحنهها را به جوانها وا گذار کنند و نگذارند که تفکرات پیرمردی و
پیرزنی حاکم بر شرکت شود ،البته این به آن معنی نیست که پیرمردها نمیتوانند
تفکر جوان داشته باشند ،یقینا استثناهایی وجود دارد ماتسوشتیا از این نمونه است،
لکن این کامال طبیعی است که جوانها دنبال توسعهاند و پیرمردها دنبال حفظ
موجودیتها ،پیرمردها توسعه طلب نیستند و این کامال طبیعی است و خدا این چنین
مقرر کردهاست ،ا گر پیرمردها نیز مانند جوانها میل دویدن داشتند استخوانهای
پوک و نازکشان خورد میشد ،پیرمردها میبایست دنبال حفظ خود و موجودیتها
باشند و بههمین دلیل است که باید از مدیریتها کنار بروند و بگذارند جوانها به
صحنه بیایند و شرکتها را به مرزهای جدید و جدیدتر هدایت کنند و با دنیا آنها
را هماهنگ نمایند ،این مسائل درست همان چیزی است که دکتر میگوید ،دکتر
میگوید ما باید با زمان ،خود را هماهنگ و همراه کنیم نباید عقب بیفتیم ،نباید درجا
بزنیم ،باید حرکت کنیم و مرزهای جدید را فتح نماییم ،امید که خدا همراهیمان کند.
روزی با دکتر برای انجام آزمایشات متعارفمان به محمدآباد رفتیم ،یادم میآید در
آذرماه بود ،بارانی نم نم میبارید ،خمیرمان که به اطاق تخمیر رفت ،ظهر بود،
دکتر پیشنهاد کرد با توجه به وقتی که داریم برویم کنار رودخانه چالوس در پاتوق
همیشگیمان(رستوران میرزایی) نهار بخوریم و برگردیم ،راه افتادیم ،در آرامش
کامل بدون اینکه در کاری عجلهای داشته باشیم ،رفتیم و در هوا و فضایی خوب
غذا خوردیم  ،آرامش عجیبی داشتیم  ،سالم بودیم  -به آینده امیدوار بودیم  ،گرسنه
بودیم  ،نهار را با رغبت تمام خوردیم  ،برگشتیم  -در راه دکتر گفت فالنی قدر این
لحظات را باید بدانیم  -این لحظات دیگر تکرار نخواهد شد  ،شکر اینهمه نعمت
ن است که این لحظات را درک کنیم و از روی آنها ندویم .این لحظات بهترین
ای 
لحظات زندگی ماست  ،چرا ما آدمها اینقدر عجله داریم  -چرا قدر این لحظات را
نمیدانیم  ،حیف نیست قدرشناس اینهمه نعمت نباشیم ،
حرفهای دکتر که مثل همیشه در نهایت بصیرت و پختگی و اعتقاد زده می شد مثل
نم نم آن باران بر دلم نشست و هیچگاه فراموش نخواهد شد.

MISSION TO MARS SpaceBakery project wins the

Gold Prize at The Global Space Exploration Conference
Puratos represented the SpaceBakery Consortium
during The Global Space Exploration Conference
(GLEX) 2021 in St. Petersburg, Russian Federation,
from 14 – 18 June 2021. We are honoured to
receive the Gold Prize and be recognised so
highly by the global space community.

The conference, co-organised by the International
Astronautical Federation (IAF) and ROSCOSMOS, brought
together leaders and decision-makers within the science
and human exploration community to discuss recent
results, current challenges and innovative solutions. It
offered opportunities to learn about space exploration
investment benefits, and discuss how those benefits can
be further increased through thoughtful planning and
cooperation.
Participation in this conference enabled us to get
together with the industry-leading experts from
different countries who want to study and explore space.
It also allowed us to showcase our “Mission to Mars”
programme as a project that prioritises sustainability,
health and the efficient use of natural resources,
providing solutions that will be highly relevant to space
technology tomorrow and on Earth today.
Puratos Research Manager Agronomy, Lucie Beckers,
represented Puratos and the SpaceBakery Consortium
during the conference. During one of the Technical
sessions under the category “Challenges of Life Support/
Medical Support for Human Missions, she presented the
SpaceBakery project.
We are also immensely proud to have been recognised
for the work and efforts of the Consortium, as we receive
the Gold prize for our project among the other 250 cases
presented.
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What is SpaceBakery?
To bring together various knowledge domains and
expertise, the SpaceBakery Consortium has been created
with several Belgian partners. Led by Puratos, Urban
Crop Solutions, Magics Instruments, SCK•CEN, Ghent
University, University of Hasselt, and Flanders Food are
all working cooperatively on the SpaceBakery project.
SpaceBakery is a closed ecological plant cultivation
system and bakery that will aid the long-term survival
of settlers on Mars in addition to being applicable for
modern agriculture on Earth.

Why is this research project important?
The need to reduce our global environmental footprint
is urgent and hard to ignore. At Puratos, we took off
the ambitious “Mission to Mars” Programme, in which
we imagine future settlers on Mars having access to
healthy, nutritious bakery products. We believe that our
discoveries during this experiment will lead to amazing,
innovative applications and help us continue providing
healthy, nutritious and tasty foods for life on Earth in
the future. At Puratos, we truly believe that successful
collaborations can fuel the growth of our “Mission to
Mars” Programme and bring extraordinary benefits to
Earth.

building up a track record. Many farmers do not keep accounts,
other than paper receipts, with which you cannot apply for a
loan. As soon as they have a digital cash book, they can go prove
to a bank that they are creditworthy. With that they can help
themselves out of the poverty trap.”

From pilot to large-scale projects

In 2017, Fairfood was one of the first parties worldwide to sell
a food product that had been traced on a blockchain from tree
to plate: 1.000 Indonesian coconuts. This was a pilot project to
encourage large coconut players to explore their own chains.
You can read the whole story and see the journey of the 1.000
coconuts on the Fairfood website.
De Jong: “At the time, there was a lot of talk about blockchain,
but it was all still on a conceptual level. We just started, in
order to find out which challenges we would encounter. Those
challenges turned out not to be in the technology, but more
in practical issues. For example, in Jakarta the container with
coconuts had to wait over a month for approval from a customs
officer who was waiting for a form – that turned out not to
exist.”

Bringing more fairness in the coffee supply
chain
The pilot was the start of a series of beautiful projects. As it was
now clear that the technology worked, other supply chains could
be tackled. One of the first sectors where Fairfood introduced
the blockchain to fight poverty, was the coffee sector. Many
coffee farmers hardly earn a living wage, while consumers
in Europe sometimes pay 4 euro for a cup of coffee (see this
animation to understand the disbalance in the coffee supply
chain). That’s why Fairfood started another pilot in coffee, next
to a partnership they kicked off with the FairChain Foundation
and Moyee Coffee, to work on a better standard of living for the
coffee farmers.
All with success. Kilil Mesfin, managing director for FairChain /
Moyee Coffee in Addis Ababa, is proud to share the successful
changes that their fairchain has brought to the region. “First of
all, poverty is reduced as the farmers get better prices for their
coffee. It also brings job opportunities for youth and women in
the area, and children are engaged and encouraged to attend
school. The community can now afford good health care,
and everyone is highly engaged in coffee tree planting. The
environment also benefits, as farmers get training in farming
without using fertilizer and pesticides.”
The project with Moyee Coffee was followed by many more
projects, like the one with Trabocca Coffee and nutmeg tracing
for Verstegen Spices & Sauces.

completely out of sight. The importance of transparent food
chains will grow, as transparency is really the only way to start
and become more sustainable. If you are not willing to shine
light on your supply chain and face the dark side, nothing will
change. Fortunately, due to legislation and consumer demand
this will become difficult in the future.
For them, the major challenge lies in making distant,
international chains more sustainable. Chains with ingredients
from countries with totalitarian regimes, where exploitation
is persistent. Right now, many companies don’t even know
where their ingredients come from. But they must comply
with international guidelines that require them to work more
sustainably and prevent human rights violations.”

Sustainable cocoa
Puratos values transparency highly as well, that is why we
have our own initiative to make the cocoa supply chain
more sustainable and transparent: Cacao-Trace. Cacao-Trace
empowers cocoa farmers to obtain the highest possible income
and to manage their plantations with greater autonomy.
This cocoa sourcing program is focused on creating value for
everyone, from the cocoa farmers to your customers, through
taste improvement. Unique are the post-harvest centres where
we collect, ferment and dry the cocoa beans ourselves. This
controlled fermentation ensures consistent and high-quality
cocoa. In return, farmers are rewarded with a better price for
their better cocoa. Cocoa farmers also receive training, fair and
predictable payments and an additional Chocolate Bonus for
every kilo of Cacao-Trace chocolate that is sold.
Transparency is a trend within the food industry that is much
broader than solely fair trade and sustainability. Check out
our research results to find out what consumers expect from
producers in terms of transparency.

The future of fair tech in food chains
Transparency will be increasingly important in the coming years.
De Jong: “We are engaged in a world that normally remains
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Fair technology brings transparency
and sustainability to the food chain
4 MAY2021

Most food supply chains start in developing countries, where
there’s a big gap between the rich and the poor. Whether it
concerns coffee, cocoa, nutmeg, coconut, pineapple, cane sugar,
shrimps or vanilla… in many of these supply chains, just a small
percentage of the money made throughout the chain ends up
with the farmers who grow the product. In the opinion of Dutch
non-profit organisation Fairfood, transparency plays a key role in
changing this unfairness. Fairfood’s managing director Sander de
Jong explains how blockchain and other innovative technologies
can make food chains more transparent and sustainable.

More transparency will lead to more fairness
Most consumers are used to the luxury of going to a shop and
buying all the food they want. But somewhere in the world,
farmers are working hard to grow this food, which does not
always earn them a decent wage.
Fairfood finds it striking that, in some countries, consumers
easily pay € 4 for a cup of coffee, while the farmer who grew
the coffee beans hardly earns € 2 a day. ‘Where does all the
money go?’, they asked themselves. Now it is their mission to
bring transparency to complex food chains.
In the opinion of Fairfood, a fair and more sustainable food
chain starts with creating transparency from farm to fork. By
making all partners in the chain visible, it becomes clear where
the money goes and where problems may persist, ultimately
giving farmers and food workers a better position in the chain.

How does fair tech provide transparency?

Fairfood uses smart technologies like blockchain to establish a
fair and transparent chain. To put it simply: in their ideal world
all the partners in the supply chain, including farmers, are
digitally connected with each other, and every product that goes
through that chain (a batch of coffee, spices or coconuts) gets a
unique code. This code is a kind of digital product passport that
provides insight into where the product comes from and what
is paid for it at the various links in the chain. All of this comes
together in their platform Trace.
De Jong: “Think of it as a track & trace platform, comparable with
the tracking and tracing of your post packages. You can track and
trace your coffee, spices, cocoa, tomatoes or shrimps right back
to the farmer or fisherman that has grown or caught it.” With
the use of blockchain, the system is decentralised, robust and
fraud-proof. And as less fraud and more efficiency potentially
translate into more profit, more money will ultimately flow to
the farmers.

Connecting farmer and consumer
Innovative technologies as blockchain provide many insights,
to consumers, companies and potentially farmers. De Jong:
“Consumers can see exactly what they are buying and from who,
and can decide: am I contributing to a better world by buying
this product? Farmers who have access to the right devices
can get a lot of insights too. The nutmeg farmers in one of our
projects, for example, never knew their product is sprinkled on
cauliflower by the Dutch, or that it is used in candy bars.”
But even more important, it makes the farmer connected.
“As soon as a farmer has his own digital identity, he can start

33

1400  مهر- 107 پيام گلنان

www.golnanpuratos.com

PizzaRound

A 100% tree-free plant-based compostable pizza box
for pizza delivery and takeaway restaurants: that’s the
PizzaRound. This innovative circular pizza container is
made from 80% sugarcane and 20% bamboo, and allows
takeout and delivery pizzas to be hotter, crisper and free
of the cardboard taste that often transfers to the pie in
paper boxes. The PizzaRound is ovenable to 450°, so pizzas
can be reheated in the box they came in. This is a very
sustainable and efficient innovation for pizza restaurants.

%100 compostable cookie packaging

KitKat Origami

Nestle Japan replaced the plastic packaging of their KitKats
with paper packaging that can be turned into origami. The
new packaging is not only good for the environment, but
it’s fun too. Each KitKat bar wrapper includes instructions
on how to fold it into a traditional origami crane, a symbol
of hope and healing. The switch to an eco-friendly wrapper
for these KitKats is expected to cut down on roughly 380
tonnes of plastic each year in Japan alone

Van Eigen Deeg was the first Dutch bakery to develop
100% compostable packaging for cookies. The packaging
is made from the remains of stems and leaves, and is completely plastic-free. It can be disposed of as organic waste,
as not only is the packaging itself compostable, but so is
the label. A little side note: this bakery also bakes ‘circular’
cookies, which are made from saved bread.
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Inspiring & Sustainable Packaging ideas for takeaway

and

delivery

The number of delivery and takeaway concepts has gone
through the roof in 2020. Many restaurants, cafés, bakeries
and other food stores that got hit by the lockdowns
decided to add takeaway and/or delivery to their service
to survive the crisis. In both cases, packaging is important
to keep the contents fresh (or warm) and tasty, and it
also impacts first impressions and quality perception. Get
inspired by these 7 sustainable packaging examples for
takeaway and delivery!

Edible wrapper

Seed-infused packaging

The Double Down sandwich from KFC in Hong Kong is all
meat and no bun. As this can be quite messy to eat, they
invented a ‘200% edible wrapper’. This innovative wrapper,
which encases their most popular chicken sandwich, is
made of rice paper and printed with edible ink in KFC’s
signature Zinger flavour. A great way to minimise waste
streams!

The seed-infused packaging of the Bloom chocolate bar
doesn’t have to end up as waste. Instead of disposing of
it, you can plant it to grow the ingredient the gives the
chocolate its flavour. The Bloom concept exists for a range
of different flavour chocolates, packaged in biodegradable
seed-infused cards. The mint chocolate pack grows into
mint when planted, the orange chocolate packaging
spawns an orange plant, the rose-infused chocolate grows
into roses, and the chilli chocolate packaging grows into a
chilli plant.
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طعمیبرگرفته از طبیعت

بسته بندی :سطل  6کیلوگرمی
مدت زمان ماندگاری 9 :ماه
شرایط نگهداری :در محیط خشک
و خنک ،دور از تابش مستقیم آفتاب
نگهداری شود.
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