تغذیه و بهداشت مواد غذایی

سخنراني

راهبردهاي نوين در سامانه خدمات غذايي ) (FSMبراي کارکنان شناورهاي سطحي در
نيروي دريايي کشورهاي پيشرفته

*دکتر آراسب دباغ مقدم ، 1دکتر شاهرخ ايرواني ،2دکتر محسن توتونچيان  ،3فرهاد توکليان

4

مطالعه بر روي غذاي کارکنان شناورهاي سطحي در کشورهاي

4ـ تاکيد بر سالمت مواد اوليه به ويژه فرآوردههاي دامي( ،گوشت،

پيشرفته بالفاصله بعد از اتمام جنگ جهاني دوم آغاز شد .مطالعات

لبنيات) و (طيور ،گوشت سفيد و تخم مرغ) با بهره گيري از

در آن زمان توصيه نمود که براي ارتقاي کيفيت مواد غذايي ،به

نظارت تخصصي دکتران دامپزشک .در اين گونه نظارتها

ويژه مواد غذايي فساد پذير ،مديريت آماد آنها به صورت متمرکز

عالوه بر سالمت مواد اوليه ،تردي و تازگي اين مواد نيز به

و تحت نظر يک سازمان انجام شود .اين کار سبب کاهش هزينهها،

شدت مد نظر ميباشد تا کارکنان شناورهاي سطحي هر چه

کاهش تعداد انبارهاي مورد نياز ،تسهيل فرايندهاي آمادي و کمک به

بيشتر احساس “در منزل بودن” ) (Just Like Homeداشته باشند.

تطابق هر چه بيشتر مواد غذايي با استانداردهاي نيروي دريايي شد.

5ـ استفاده از روشهاي پخت آرام با هدف حفظ طعم و حدود

در سالهاي اخير (بعد از سال  )2009با توجه به تجارب بدست

 15درصد رطوبت بيشتر و در نتيجه بافت ترد تر و مطلوب تر

آمده از ساليان طوالني دريانوردي نظامي ،برنامههاي غذايي کارکنان

مواد غذايي پخته شده.

شناورهاي سطحي کشورهاي پيشرفته تغيير يافته است که اهم اين

6ـ

استفاده از غذاهاي پخته پاستوريزه و منجمد شده (Cooked and

تغييرات عبارتند از:

) Pasteurized Frozen Foodکه به مدت  12تا  18ماه به صورت

1ـ پيشبيني نانهاي سبوس دار با کيفيت در برنامه غذايي کارکنان

منجمد عمر ماندگاري دارند.

سطحي براي پيش گيري از ايجاد يبوست در طول سفر از 12

7ـ

با هدف کاهش هزينه شناورها ،ثبات

نوع مختلف (با تغيير در طعم ،نوع غله (گندم و جو و )...و

)System= FSM

غيره).

) (Consistencyکيفيت و کاهش ضايعات ) (Reduce Wasteو

2ـ پيشبيني انواع کلوچه ،کيکهاي شوکوالتي

)(Brownies

کاهش هزينههاي تعمير و نگهداري تجهيزات آشپزخانه و غذاي

و

کيکهاي فنجاني ) (Muffinsدر برنامه غذايي براي تغيير احساس
و تفکر کارکنان شناور از خدمت در خط مقدم ) (Front Lineبه
خدمت در

منزل )(Home Front

سالم با بهاي

برنامههاي  14روزه ) (14 Day Cycle Menuو سپس به برنامههاي

9ـ استفاده از فناوريهاي نوين صنعت غذا مانند  IQFبراي ايجاد
امکان عرضه مواد غذايي متنوع تر
10ـ گنجاندن قرصهاي مکمل غذايي حاوي کلسيم ،فسفر ،منيزيم،

 21روزه ) (21 Day Cycle Menuبه اين معني که در طول  21روز
هيچ گونه وعده غذايي اصلي تکراري در برنامه غذايي کارکنان
شناورهاي سطحي وجود ندارد .اين تغيير با هدف ارتقاي
رضايتمندي در کارکنان نيروي دريايي ايجاد شده است.

منطقي )(Healthy Foods With Reasonable Price

8ـ تاکيد بر آموزش کارکنان اشپزخانه

3ـ تغيير برنامه غذايي از برنامههاي هفتگي 7( ،روزه) ،نخست به

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

بازنگري سامانه مديريت خدمات غذايي (Food Management

ويتامين  ،Dفوالت و غيره در برنامه روزانه غذايي.
11ـ پيشبيني جيرههاي بقاء ) (Survival Kitدر شناورهاي سطحي
12ـ

اجراي برنامههاي آموزشي اصول تغذيه (Nutrition Education

) Programsبراي کليه کارکنان شناور با هدف ارتقاي آگاهيهاي

دکتراي دامپزشکي و کارشناس ارشد علوم و صنابع غذايي ،عضو هيئت علمي و معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ارتش
فوق تخصص بيماريهاي کبد و دانشيار دانشگاه علوم پزشکي آجا
دکتراي دامپزشکي ،دانشجوي  MPHدانشگاه بقيه اهلل عج ،معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ارتش
کارشناس ارشد تغذيه و رژيم درماني معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ارتش
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