
پروتئین ها در میان مواد غذایی برتر آمریکا عملکردی و  روند تغییرات کریسپر، غذاهای

 2017در سال 

ان به پروتئین ها و غذا هاای عملراردی ، مشتری(IFIC)با توجه به آمار بنیاد شورای اطالعات بین المللی غذایی 

. بار اساا  .این عالقه مندی به موازات رشد چشمگیر در ترنولوژی هایی مانند کریسپر بوده است عالقه مندند 

چند موضوع مهم بارای سااج جدیاد  IFICتحقیقات ، مشاهدات ، نظرسنجی ها و نظر متخصصان غذایی ، بنیاد 

 اعالم کرده است : 

Functional foods  ) بنیاد  2016غذا در ساج   : بر اسا  نظرسنجی سالمت و)غذاهای عملکردی ،IFIC 

را یک  مزیت  در سالمت خود  "تنظیم و کاهش وزن  " به این نتیجه رسیده است که نزدیک به نصف مشتریان 

و  "سالمتی قلبی "،  "افزایش انرژی  "می دانند که در غذا به دنباج آن  میگردند. نزدیک به ثلث آمریرایی ها  

غاذاهای  "لیست کارده اناد و عاالوه بار ایان عوعات عباارت در نظرسنجی خود را  "افزایش سن با سالمتی  "

نام برده اسات . برچساگ عاذاری غاذایی در  2016مهم در ساج  را به عنوان یری از پنج کلید واژه "دی عملرر

توجه ها به سمتی معطوف خواهد شد که چه  2017چند ساج اخیر مورد توجه و بحث قرار عرفته است. در ساج 

را بگیرد . سازمان غذا و داروی آمریرا در حاج حاضار باه باازتعریف  "سالم  "یتی الزم است تا غذا برچسگ کیف

بر روی مواد غذایی پرداخته است . در پرسشنامه  "سالم  "برای برچسگ کیفیت های غذایی به عنوان نشانه ای 

تعریف کرده اند به  "نباید داشته باشد  چه چیزی"، یک سوم افراد غذای سالم را بر اسا    2016غذا و سالمت 

 .  "چه چیزی باید داشته باشد "جای  

 کریسپر ، دروازه ای رو به پذیرش بیوتکنولوژی ؟ 

 IFIC(طبق باور بنیااد  Clustered regularly interspaced short polindromic repeatsکریسپر )

ت. کریسپر به تغییر ژن های ارعانیسم ها باه صاورت فرم صحیحی از بیوترنولوژی برای رفتن به مسیر اصلی اس

 چاون که اظهار می دارد IFICهدفدار و دقیق می پردازد که نسبت به روش های دیگر برتری نسبی دارد . بنیاد 

وجود ندارد و دپارتمان کشاورزی آمریرا در سااج ارعانیسم های ترانس ژن  در ترنیک کریسپر مسایت مربوط به

، لذا سرعت پذیرش کریساپر یدیه از سازمان های ذی ربط نیسته است که نیازمند دریافت تایاعالم نمود 2016

 توسط مشتریان نسبت به سایر کاربرد های بیوترنولوژی بیشتر است.
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