 ,אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

דיאטניות יקרות,
בימים אלה ,המציאות עולה על כל דמיון .וירוס
הקורונה משנה את דפוסי החשיבה ומביא את
העולם למחוזות חדשים .כל מדינה מנסה להגן
על תושביה כפי יכולתה.
ישראל מתגלה כאי מבודד ,שניזון ממה שמיוצר
כאן בארץ ,וחומרי הגלם או המוצרים המעובדים
שמגיעים אליה ממדינות אחרות פתאום אינם
לגמרי מובנים מאליהם.
בנקודת זמן זו עלינו לשוב ולהכיר בכך שהחקלאות בכל מדינה היא היא המפתח לייצור המזון בה.
נושא בטיחות המזון ,שבימים כתיקונם זוכה להתעלמות עדינה ומורד שוב ושוב משולחנם של מקבלי
ההחלטות ,חייב לקבל את החשיבות הראויה ולהידון כאחד מגורמי הסיכון הגדולים ביותר לחוסנה של
מדינה במשבר.
החקלאים הם שמיצרים את המזון .נקודה .בהמשך מראה התעשייה את יכולתה בעיבוד מוצרי המזון,
בשימוש בתוצריו לייצור מוצרי מזון נוספים ,בהארכת חיי המדף שלהם ,בשימוש בטכנולוגיות לשם
שימור המזון .אולם ככל שנמהר ונכיר בכך שהחקלאים והחקלאות הם הבסיס ,נוכל להתכונן טוב
יותר לשמירת החוסן הלאומי גם בעתות משבר ,שעד לפני מספר שבועות לא העלינו בדעתנו שהוא
אפשרי בכלל.
העובדה שהחקלאות הישראלית נשענת היום בחלקה על מקורות אספקה מחו"ל היא תוצאה של
המדיניות הנוכחית ולא הסיבה לה .כיום לא מגודלים בארץ מספיק מקורות חלבון שמתאימים לדיאטה
ברת קיימא .דגנים ,קטניות וצמחי שמן מיובאים היום ,כמו גם חלק גדול מכמות הבשר הנצרכת ומהמזון
לבעלי חיים .שינוי המדיניות יאפשר לישראל להיערך טוב יותר לאספקת דיאטה ברת קיימא לאזרחיה
גם בשנים הבאות.
על הממשלה לשנות את המדיניות המרסנת בה היא נוקטת בשנים האחרונות כלפי החקלאים
הישראלים ולהכיר באלה כספקי המזון החשובים ביותר שלנו .בהמשך ,עליה לעשות הכל כדי לעודד
ענף זה ,לחזקו ולהופכו לאבן יסוד במדיניות הכלכלית של ישראל .המשפט המוכר "אם חקלאות פה –
מולדת פה" נכון גם היום ,אבל אפשר גם לומר – "אם חקלאות פה – ישראל חזקה יותר".
קריאה נעימה,
ד"ר טובה אברך

טיפוח לקיימות בענף החלב הישראלי
החקלאות הישראלית בכלל ותחום הבקר לחלב
בפרט מובילים בהישגים כמעט בכל היבט גם
בקנה מידה עולמי .במקביל להתקדמות
הטכנולוגית במערכות החליבה הממוחשבות,
ניטור בע"ח בעדר והקפדה על בריאות ורווחת
בע"ח ,פועלים ברפת הישראלית בשקיפות וללא
לאות להפחתת ההשפעות הסביבתיות הנובעות
מגידול בעלי חיים.
לחצו לכתבה

לקט מגזין "חלב ורפואה"
כארגון המקדם שיח מדעי מעודכן ,אנו רואים
חשיבות גדולה להביא מאמרים ממומחים ומובילי
דעה בשם אומרם ולסכם את החידושים
המתפרסמים חדשות לבקרים.
לפני מקבץ של מגזין "חלב ורפואה"  -מגזין
מקצועי הסוקר את המחקרים והמאמרים
האחרונים בתחום החלב.
לחצו ללקט

סיפורה של מחלבת רועים
בקיבוץ לוטם שבמשגב בין הרים ירוקים ,שוכנת
לה מחלבת שירת רועים.
זוהי מחלבת בוטיק המייצרת גבינות איכותיות
מחלב צאן )עזים וכבשים( .מיכל מור מלמד,
גבנית המחלבה ,היא קלינאית תקשורת ותיקה
שנחשפה לעולם הגבינות באקראי ,ומשם הכל
היסטוריה טעימה...
לחצו לכתבה

מזון מן החי  -פתרון או בעיה?
לפניכם מאמר המציע נקודת מבט מעניינת על
תרומת מזון מהחי לבריאות האדם מול הפגיעה
היחסית בסביבה .
בעולם של היום  -שני מיליארד אנשים סובלים
ממחסור ברכיבי תזונה חיוניים ,מליוני ילדים
מתחת לגיל חמש סובלים מרעב ,ופגיעה
בהתפתחות הקוגניטיבית עקב תזונה
לקויה.מצב זה נובע בחלקו מצריכה בלתי
מספקת של מזון שמקורו מהחי ועתיר ברכיבי תזונה חיוניים זמינים .
מזון מהחי הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמקור הטוב ביותר לרכיבי תזונה חיוניים באיכות גבוהה
לילדים בגילאי  6-23חודשים  .עם זאת ,לאחרונה נשמעים קולות אחרים )כמו דוח ה (EAT-Lancet
המתמקדים אך ורק באיום שקיים בצריכת מזונות מהחי על קיימות ובריאות האדם בלי להתייחס
לתרומה המטיבה שיש למזון זה למניעה וטיפול בתת תזונה ,לאספקת רכיבי תזונה חיוניים ותוך כדי
התעלמות מהשונות האדירה בהשפעת מזון מהחי על הסביבה.
מזון מהחי חיוני לקיימות  -ממלא תפקיד קריטי בשיפור התזונה ,הפחתת העוני ,שיפור שוויון מגדרי,
שיפור פרנסה ,הגברת ביטחון המזון ושיפור הבריאות.
לחצו למאמר
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