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باسرس اًجوي علوی بْذاشت ٍ ایوٌی هَاد غذایی ایزاى ،با اشارُ
بِ ضزٍرت جلَگیزی اس تِ دیگ سیب سهیٌی بزشتِ شذُ ،گفت:
.تِدیگ سیب سهیٌی در صَرت طبخ ًاهٌاسب سزطاىسا هیشَد
دکتز«بْادر حاجیهحوذی» در گفتٍگَ با خبزًگار ایسٌا -با
اشارُ بِ ایيکِ در کشَر ها سِ ًَع تِ دیگ لذیذ ٍ پزطزفذار
ٍجَد دارد ،اظْار کزد :ایي سِ ًَع شاهل تِدیگ بزًج ،تِدیگ
ًاى ٍ تِدیگ سیب سهیٌی است.
ٍی با بیاى ایيکِ تِ دیگ سیب سهیٌی در صَرت طبخ ًاهٌاسب هیتَاًذ سزطاىسا باشذ ،گفتٌّ :گاهی کِ اغذیِ غٌی اس کزبَّیذارات
طی سهاى هذیذی در هعزض دهاّای باالی  120درجِ ساًتی گزاد قزار هیگیزًذ ،سن سزطاىسای آکزیالهیذ در آىّا تَلیذ هیشَد.
رییس هزکش تحقیقات سالهت ٍ ایوٌی غذای داًشگاُ علَم پششکی یشد ،با اشارُ بِ ایيکِ سن آکزیالهیذ یکی اس عَاهل ابتال بِ ًابارٍری ٍ
سزطاى است ،افشٍد :بِ طَر کلی خطز سزطاىسایی در اثز حزارت بیش اس حذ ّوِ اًَاع تِ دیگّا ٍجَد دارد.
ٍی دلیل بیشتز بَدى احتوال خطز سزطال ٍ ًابارٍری در تِدیگ سیبسهیٌی را تزکیبات هَجَد در آى داًست ٍ بیاى کزد :هقذار قٌذّای
پیش ساس سن آکزیالهیذ در سیب سهیٌی بسیار بیشتز اس بزًج یا گٌذم است.
حاجی هحوذی تصزیح کزد :خطز سزطاًشایی ٍ ًابارٍری در اثز طبخ ًاهٌاسب تِدیگ سیب سهیٌی ،بیشتز اس تِدیگ ًاى یا تِدیگ بزًج
است.
ٍی در اداهِ با بیاى ایيکِ ّذف اس اعالم ایي خبز هٌع هصزف سیب سهیٌی ًیست ،گفت :استفادُ اس حزارت هالین در حیي طبخ یکی اس
ضزٍرت ّای اجزایی در پخت ٍ پش است ٍ تِدیگی هٌاسب است کِ قَُْای رًگ باشذ.
باسرس اًجوي علوی بْذاشت ٍ ایوٌی هَاد غذایی ایزاى ،در پایاى با اشارُ بِ ایيکِ بزشتِ شذى بیش اس حذ تِدیگ هْوتزیي عاهل خطز
است ،خاطزًشاى کزد :اگز رًگ تِدیگ سیب سهیٌی طالیی رٍشي باشذ ،خطزی ٍجَد ًذارد ،اها ّز چِ رًگ تِدیگ سیب سهیٌی تیزُتز
باشذ احتوال ٍجَد سن آکزیالهیذ بیشتز است.

