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  میکروگرین )ریزسبزی( چیست؟  

ــف  ــای مختل ــذر گونه ه ــتفاده از ب ــا اس ــتندکه ب ــف هس ــوان و لطی ــی ج ــک خوراک ــان  کوچ ــا گیاه امیکروگرین ه
ــوند. ــد می ش ــی تولی ــی وحش ــان خوراک ــر و گیاه ــان معط ــی ، گیاه ــان علف ــبزیجات، گیاه س

 بســته بــه گونــه ای کــه مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت، می تــوان 21-7  روز پــس از جوانه زنــی، هنگامــی کــه 
برگ هــای لپــه کامــا رشــد کــرده و اولیــن برگ هــای واقعــی ظهــور کردنــد، برداشــت شــوند.

 گرایــش بــه کاشــت ایــن نــوع ســبزی ها، باکاهــش زمین هــای قابــل کشــت، افزایــش جمعیــت و نیــاز بــه تأمیــن 
ــرای ریزســبزی ها  ــاه برداشــت ب ــان کوت ــازار پســندی و زم ــاال، ب ــی ب ــی پیــش مــی رود. ارزش غذای امنیــت غذای

باعــث شده اســت کــه آن هــا بــه محصــوالت مهمــی تبدیــل شــوند.

.
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میکروگرین ها چگونه برداشت می شوند؟

ــال کوچــک  ــا نه ــد. آن ه ــدا کرده ان ــی پی ــت روزافزون ــوری هســتندکه محبوبی ــو ظه ــا، محصــوالت ن میکروگرین ه
گیاهــان خوراکــی هســتند کــه بــا شــروع ظهــور اولیــن برگ هــای واقعــی پــس از کاشــت، در بــازه زمانــی 21 -7 

ــوند. ــت می ش روز برداش

میکروگرین هــا بــا بــرش ســاقه های منفــرد دقیقــًا از بــاالی خــط بســتر کشــت هنگامــی کــه ارتفــاع آن هــا 3 تــا 
ــه ای و  ــای لپ ــاقه، برگ ه ــا  از س ــی آن ه ــوند. قســمت خوراک ــدون ریشــه برداشــت می ش ــد و ب ــانتی متر باش 9 س

ــود. ــور تشــکیل می ش ــال ظه ــی در ح ــای واقع ــن برگ ه اولی

میکروگرین هــا ایــن مزیــت را دارنــد کــه بــه صــورت زنــده و همــراه بــا بســتر کاشــت فروختــه شــوند بــه طــوری 
کــه مصــرف کننــده ن می توانــد محصــول را حتــی در چنــد دقیقــه قبــل از اســتفاده در آشــپزخانه خــود برداشــت 

کنــد.
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 میکروگرین ها  چه نقشی در تغذیه و سالمت انسان انسان دارند؟

ــازه در  ــورت ت ــه ص ــتر ب ــده و بیش ــتفاده ش ــذا اس ــن غ ــرای تزئی ــتوران داری ب ــت رس ــا در صنع میکروگرین ه
ســاالدها، ســوپ ها و ســاندویچ ها مصــرف می شــود.

 آن ها دارای مجموعه ای از رنگ ها، بافت های بصری، طعم، عطر و بوی جذاب هستند. 

گرچــه غالبــًا بــا هــدف اصلــی زیبایــی در تزییــن ظــروف اســتفاده می شــوند، امــا از نظــر تغذیــه ای بســیار مناســب 
ــا  ــازه را نشــان می دهنــد ت ــازار میوه هــا و ســبزیجات ت ــب تریــن نوآوری هــا در ب هســتند و امــروزه یکــی از جال
جایــی کــه جــزء »غذاهــای کاربــردی« یــا »غذاهــای فــوق العــاده« محســوب می شــوند زیــرا عــاوه بــر مصــرف 
ــدن وکاهــش خطــر  ــای ب ــای ارگان ه ــود برخــی از عملکرده ــرای بهب ــال را ب ــات زیســت فع ــذی، ترکیب ــواد مغ م

ــد. ــم کنن ــا فراه بیماری ه
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آیا میکروگرین می تواند منبع غنی از ویتامین ها و مواد ضروری برای سالمت انسان باشد؟

ــگاه  ــده )USDA( و دانش ــاالت متح ــاورزی ای ــان وزارت کش ــی از محقق ــط گروه ــه توس ــه ک ــک مطالع ــرا ی اخی
ــن،  ــا )بتاکاروت ــنC، E، K ( وکاروتنوئیده ــا )ویتامی ــل غلظــت ویتامین ه ــه و تحلی ــد انجــام شده اســت، تجزی مریلن
لوتئیــن و زاگزانتیــن( در بیســت و پنــج نــوع میکروگریــن نشــان داد کــه در مقایســه بــا ســبزیجات معمولی، برداشــت 
ــه ده  شــده در مرحلــه اســتاندارد تجــاری رســیدن، دارای محتــوای ترکیبــات آنتــی اکســیدانی بیشــتر و نزدیــک ب

برابــر هســتند. 

  K 400 برابــر و محتــوای ویتامیــن E شــش برابــر، ویتامیــن C در میکروگریــن کلــم قرمــز مقــدار متوســط ویتامیــن
60 برابــر  بیشــتر از محتــوای ایــن ویتامین هــا در ســبزی بالــغ آن در مقــاالت گــزارش شده اســت. 

ــک  ــرای ی ــا )EFSA(، ب ــی اروپ ــی غذای ــازمان ایمن ــه شــده توســط س ــه توصی ــت روزان ــزان دریاف ــه می توجــه ب
 70( K ــن ــرم( و ویتامی ــی گ ــن E )13میل ــرم(، ویتامی ــی گ ــن C )60 میل ــرای ویتامی ــا وزن متوســط ب بزرگســال ب
ــه   ــت ک ــت کرده اس ــن ثاب ــای میکروگری ــی از گونه ه ــل  برخ ــه و تحلی ــت، تجزی ــن زده شده اس ــرم(، تخمی میکروگ
ــه شــده  ــزان مصــرف توصی ــل می ــور کام ــه ط ــد ب ــن مصــرف شــود می توان ــرم  از میکروگری ــد گ ــی چن ــر حت اگ

ــد. ــرآورده می کن ــن را ب ــه ویتامی ــن س ــه ای روزان

  
 میکروگرین ها 10برابر آنتی اکسیدان بیشتر دارند
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میکروگرین را از کدام بذرها می توان تولید کرد؟

ــه  ــوان ب ــد می ت ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــد میکروگرین ه ــرای تولی ــواًل ب ــه معم ــبزیجاتی ک ــای س گونه ه
ــم  ــه، کل ــا، تربچ ــاهی، میزون ــی، ش ــاووی، راپین ــم س ــچ، کل ــم پی ــی، کل ــم چین ــم، کل ــی، کل ــم بروکل ــم، کل گل کل
ــد  ــاج خــروس، گل مرواری ــره، ت ــاز، ت ــیر، پی ــس،  س ــج، رازیانه،کرف ــو، شــوید، هوی ــو، آندی ریشــه ای،خردل، کاه
قرمــز، ، چغنــدر، اســفناج؛ و خربــزه، خیــار، کــدو ســبز،جو دوســر، گنــدم، ذرت، جــو، برنــج، نخــود، مــاش یونجــه، 
لوبیــا، لوبیــا ســبز، شــنبلیله، باقــا، عــدس، نخــود، شــبدر،آفتابگردان کتــان، آروگــوال، ریحــان، پیــاز کوهــی، گشــنیز 

ــود. ــتفاده می ش ــره و.... اس ، زی

ــود،  ــتفاده می ش ــی اس ــای محل ــت و پزه ــنتی در پخ ــور س ــه ط ــه ب ــود دارد ک ــادی وج ــی زی ــای وحش گونه ه
ــف  ــد طی ــوه می توانن ــور بالق ــه ط ــد و ب ــب کنن ــادی کس ــن، ارزش زی ــد میکروگری ــق تولی ــد از طری ــه می توانن ک
ــرف  ــامتی مص ــرای س ــروری را ب ــذی ض ــواد مغ ــه م ــش از هم ــا و بی ــکل ها، طعم ه ــا، ش ــترده ای از رنگ ه گس

ــد.  ــم کنن ــدگان فراه کنن
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تفاوت جوانه خوراکی و میکروگرین چیست؟

میکــرو گرین هــا در گلخانــه یــا در فضــای بــاز محیــط و در خــاک یــا بســترهای جایگزیــن آن بــا حضــور نــور 
رشــد می کننــد امــا بــرای تولیــد جوانــه نیــاز بــه فراهــم کــردن بســتر کشــت و  نــور نیســت و می تــوان در یــک 

اتــاق کشــت بــا فراهــم کــردن دمــای مناســب آن را تولیــد نمــود. 

ــد برداشــت  ــا 21 روز  بع ــه 7 ت ــوع گون ــه ن ــد و بســته ب ــری دارن ــا چرخــه رشــد طوالنی ت میکروگرین ه  *
ــد ــول می کش ــا 4 روز ط ــد 3 ت ــن فرآین ــی ای ــه خوراک ــا  در جوان ــوند ام می ش

میکروگریــن از بــاالی ریشــه برداشــت شــده و فقــط ســاقه و بــرگ آن مصــرف می شــود ولــی در جوانــه   *
ــوند. ــی ش ــرف م ــی مص ــه همگ ــای دان ــاقه چه  و بقای ــه و س ــامل ریش ــمت ها ش ــام قس تم

در بحث آلودگی جوانه خوراکی حساس تر بوده و نسبت به میکروگرین زودتر آلوده می شود.  *
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میکروگرین ها و نقش آن ها امنیت غذایی

  رشــد مــداوم جمعیــت، بــه ویــژه در کشــورهای در حــال توســعه، یــک چالــش مهــم بــرای دســتیابی بــه مــواد 
غذایــی و امنیــت تغذیــه ای اســت. بــرآورده ســاختن نیازهــای روزافــزون جمعیــت جهــان ، غلبــه بــر کمبودهــای 
تولیــد مــواد غذایــی و اطمینــان از در دســترس بــودن مــواد غذایــی تولیــد شــده بــرای افــراد نیازمنــد، چالش هــای 

اصلــی کشــاورزی جهــان اســت.

ــه طــور  ــه چالش هــای موجــود در تامیــن امنیــت غذایــی، تنــوع بیشــتر در سیســتم های کشــاورزی ب ــا توجــه ب ب
فزاینــده ای بــه عنــوان یــک ســتون مهــم بــرای توســعه پایــدار شــناخته شده اســت.

 روش هــای مقابلــه بــا ایــن موضوعــات، افزایــش تولیــدات کشــاورزی بــا افزایــش بــازده محصــول اســت. از ایــن 
ــه  ــا را ب ــوان آن ه ــد در ســطح تجــاری، می ت ــر تولی ــاوه ب ــرا ع ــب هســتند زی ــا بســیار جال ــر، میکروگرین ه منظ

راحتــی در اتــاق کشــت پــرورش داد. 

ــدون  ــتم های ب ــا سیس ــاک ی ــه در خ ــم هزین ــدار و ک ــد پای ــاه و تولی ــد کوت ــه رش ــف چرخ ــه لط ــا ب میکروگرین ه
خــاک در تمــام طــول ســال بــدون اســتفاده از کودهــا و مــواد شــیمیایی کشــاورزی و محتــوای بــاالی مــواد غذایــی 
کــه دارنــد، نــه تنهــا می توانــد بــه افزایــش در دســترس بــودن و دسترســی بــه غــذا در فقیرتریــن مناطــق جمعیــت 
جهــان کمــک کنــد، بلکــه همچنیــن می توانــد بــا افزایــش در دســترس بــودن انــواع غذاهــای تــازه، بســیار مقــوی 

و ســالم، در بهبــود کیفیــت رژیــم غذایــی نقــش داشته باشــد.
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