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پاستیل ها نوعی آبنبات کوچک و الستیکی 
های  خرس  شکل  به  بیشتر  که  هستند 
همبرگر  رنگارنگ،کرم،قورباغه،  کوچک 
ی  بطر ، لو لبا آ ، نگی تفر تو ، چک کو
های  شکل  و...  پرتقال  سیب،  نوشابه، 
بازار  به  دیگر  داشتنی  دوست  و  جالب 

عرضه می شود.
این  بدانید  باشید  داشته  دوست  شاید 

موادی  چه  از  رنگارنگ  های  پاستیل 
یا  اند و ارزش غذایی دارند  ساخته شده 
نه؟انواع اصلی و قدیمی تر پاستیل ها از 
ها،رنگ  دهنده  گلوکز،طعم  شکر،شربت 
های خوراکی و ژالتین ساخته شده اند.

ژالتینی که در ساخت پاستیل ها استفاده 
به  یا خوک  استخوان گاو و  از  می شود 

دست می آید.
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پاستیل های خوکی

در میان پیش از صد نوع محصول یک 
از  آن  نوع  اتریشی،تنها در چهار  شرکت 
که  است  نشده  استفاده  خوک  ژالتین 
متاسفانه برخی از انواع موجود در کشور،از 
های  شکالت  است.این  آن  خوکی  نوع 
استخوان  از  که  ای  ژله  مغز  با  اترشی 
خوک تولید می شود،در فروشگاه ها وجو 
دارد و شاید کسی از مواد اولیه آن اطالع 

دقیقی نداشته باشد.
جالب تر اینکه روی بسته های آن ذکر 
نشده است که ژالتین این شکالت ها با 
مغز ژله ای از خوک به دست آمده است.

اتریش  کشور  ساخت  ها  شکالت  ای 

است و گفته می شود که در ساخت آن از 
پودر استخوان خوک استفاده می شود که 
به شکالت حالت ژله مانندی می دهد و 
و  هنگام خوردن در دهان آب می شود 

بسیار چسبناک است.
بسیاری از مسلمانان اروپا به دلیل اطالع 
داشتن از مصرف آن خودداری می کنند.

این  اینترنتی  سایت  به  اگر  حتی  شما 
در  که  دید  کنید،خواهید  مراجعه  شرکت 
تایید  خوکی  ژالتین  از  استفاده  بر  آن 
از  نوع  چهار  در  فقط  که  شده  ذکر  و 
محصوالت این شرکت پاستیل سازی از 
ژالتین خوک استفاده نشده است.این در 
حالی است که گفته می شود محصوالت 
ها  فروشگاه  از  برخی  در  شرکت  این 

عرضه می شود.
پاستیل های گاوی 

هایی  پاستیل  از  نخواهید  هم  شما  اگر 
که در آن از ژالتین خوکی استفاده شده 

است استفاده کنید، باید به سراغ
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از  آن  ژالتین  که  بروید  هایی  پاستیل 
استخوان گاو گرفته شده است.

ژالتین،هیدروکلوئیدی از جنس پروتئین 
است که به دلیل ویژگی های منحصر 
به فرد آن در ایجاد ژل و اقوام دهندگی 
ای  گسترده  طور  به  غذایی  صنایع  در 

مورد استفاده قرار می گیرد.
که  ای  ژله  یا  و  پاستیل  اینکه  برای 
ژالتین در آن استفاده شده است،ارزش 
است  الزم  باشد  داشته  مطلوبی  غذایی 

این ژالتین به روش صحیح از استخوان 
بهترین  از  یکی  که  شود  استخراج  گاو 
روش های استخراج ژالتین از استخوان 

گاو،روش آنزیمی است.
اگر ژالتین به بهترین صورت استخراج 
ژله  یا  و  ها  شود،پاستیل  آوری  فن  و 
هایی که از آن ساخته می شود،استحکام 
به خوبی در بدن جذب  مناسبی دارد و 

می شود.
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پاستیل های خرسی؛دوست یا دشمن؟ 

متخصصان تغذیه می گویند پاستیل فاقد 
هیچ گونه مواد مغذی است ولی در سال   
را نیز به محصوالت Cهای اخیر برخی 
پاستیل،ویتامین   تولید  های  کارخانه  از 

خود افزوده اند.
اند  کرده  تالش  ها  کارخانه  از  برخی 
برای تشویق مصرف کنندگان به خرید 
به آن  نیز  را  ویتامین ها  پاستیل،مولتی 
سالمتی  ارزش  بر  تاکید  با  و  بیفزایند 
بازار  در  خود،جایگاهی  های  پاستیل 

فروش به دست آورند.
نکته دیگری که در پاستیل ها سالمت 
را تهدید می کند،پوسیدگی های دندانی 

است چون این ژالتین های چسبنده به 
کودکان  چون  و  چسبند  می  ها  دندان 
بهداشت  رعایت  در  معمول  طور  به 
کنند،پیامد  می  کوتاهی  دندان  و  دهان 
نزدن  مسواک  و  پاستیل  خوردن 
کودکان  برای  دندان  صحیح،پوسیدگی 
است.برای حل اینم مشکل، شرکت های 
سازنده تالش کرده اند قند»زایلیتول«را 
جایگزین شیرین کننده های پوسیدگی 
زا در پاستیل کنند تا پاستیل ها موجب 
دیگر  نشوند.یکی  ها  دندان  پوسیدگی 
برای  ها  پاستیل  احتمالی  خطرات  از 
است.برخی  ها  پاستیل  سالمت،ژالتین 
از انواع ژالتین حاوی پریون ها هستند.
انسان مضرند. برای سالمت  پریون ها 

شکل  که  است  پروتئین  نوعی  پریون 
اصلی خود را از دست داده و می تواند 
اسفنجی  انسفالوپاتی  بیماری  موجب 
و  مغز  تخریب  سبب  که  شوند  گاوی 

نخاع می شود و مرگ را در پی دارد.
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سازمان غذا و داروی آمریکا هشدار 
گاوی  ژالتین  که  صورتی  دهد،در  می 
روش  به  ژله  یا  پاستیل  ساخت  برای 
انتقال  نشود،احتمال  آوری  فن  صحیح 
اثر  در  انسان  به  گاو  از  بیماری  این 
استفاده از پاستیل یا ژله ای که در آن 
از ژالتین آلوده استفاده شده است،وجود 

دارد.
ژالتین زیر ذره بین

مارماالد ها،ژله ها،شیرینی ها،بستنی ها 
و پاستیل ها؛ردپای ژالتین را می توان 

مزه  خوش  های  خوراکی  این  همه  در 
پیدا کرد. ژالین به آسانی در بدن جذب 
مواد  سایر  گوارش  به  حتی  و  شود  می 
غذایی از طریق تولید امولیسون کمک 
عنوان  به  گاهی  ژالتین  کند.از  می 
مکمل غذایی در رژیم های مخصوص 
استفاده می شود.به طور معمول،ژالتین 
80 درصد پروتئین،13 درصد رطوبت و 
2 درصد مواد معدنی دارد. پروتئین های 
ژالتین حاوی اسیدهای آمینه مفید برای 
سالمت انسان است.برای اینکه ژالتینی 
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که در تولید ژله و پاستیل و... استفاده  
می شود،کیفیت مناسبی داشته باشد باید 
به خوبی فن آوری شده باشد،کارشناسان 
های  وضوح،تست   و  بهداشتی،رنگ 
و...  ژالتین  قوام  و  ژل  میکروبی،قدرت 
را معیار های ارزیابی یک ژالتین خوب 
می دانند.جالب است که بدانید تا پیش 
از این بیشترین ژالتین مورد استفاده در 
صنایع غذایی و دارویی کشورمان از خارج 
وارد می شد و در سال گذشته،نخستین 
در  کشورمان  در  ژالتین  تولید  کارخانه 
مشهد افتتاح شد. با تاسیس این کارخانه 
ارزی  جویی  صرف  دالر  میلیون  شش 

اولیه  مواد  تولیدی  واحد  شود.این  می 
تولید خود از استخوان حاصل از کشتار 
کند.این  می  تامین  شتر  و  گاو  سنگین 
واحد نخستین تولید کننده ژالتین حالل 
حاصل از ذبح شرع دام در کشور و منطقه 
درصد   60 از  پیش  که  حالی  در  است 
و  پوست  از  دنیا  در  شده  تولید  ژالتین 

استخوان خوک تولید می شود.
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