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1400/05/04 - 1400/05/03فهرست اخبار

5 در آغاز معامالت امروز/رشد 3328 واحدي شاخص کل بورس 10:06 شبستان

7 14 همکار پگاهی در جمع برندگان کهکشان راه شیري 10:01 کیوسک خبر

8 گزارش فرارو از بورس تهران در روز دوشنبه 4 مرداد 1400/جزئیات شاخص و معامالت بورس ... 10:01 فرارو

9 اهداي احکام قرارداد دائم همکاران ایثارگر پگاه ارومیه 10:01 تجارت گردان

10 این چند نماد در آستانه بازگشایی 09:25 نبض بورس

غشصفا دست به افشاي اطالعات زد  11 08:41 نبض بورس

12 «غپاذر» از عملکرد 4 ماهه گفت 08:35 بورس 24

13 همه چیز درباره «شیر کامل» 20:16 تیتر 20

14 با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید 17:00 جامع ایده ال

15 با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید 17:00 بورس و بانک

16 با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید 17:00 ایران نو

17 پگاه گلپایگان در 4ماهه چقدر فروخت؟ 16:14 بورس 24

18 با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید آرمان ملی

19 با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید 12:17 دنیاي خبر

20 با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید 11:32 تجارت آوا

21 با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید 11:13 اقتصاد رسا

22 با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید/ همه چیز درباره “شیر کامل” 11:13 فراسو

پگاه
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1400/05/04 - 1400/05/03گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

شبستان

1400/05/04
10:06

در آغاز معامالت امروز/رشد 3328 واحدي شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در اولین روز معامالتی خود در هفته جاري با رشد 3328 واحدي در ارتفاع یک میلیون و 314 هزار واحد قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري شبستان ، امروز (دوشنبه 4 مرداد) شاخص کل بورس در اولین روز معامالتی خود در هفته جاري با رشد

3328 واحدي در ارتفاع یک میلیون و 314 هزار واحد قرار گرفت بر اساس جدول نمادهاي معامالتی بورس صبح امروز نمادهاي فخور ، کگل ،

فارس ، شاراك ، اخابر و جم پیلن به ترتیب با 417 ، 368 ، 281 267 ، 250 و 197 واحد رشد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند

صبح امروز نمادهاي غکورش صنعت غذایی کورش ، شستا سرمایه گذاري تامین اجتماعی ، کاما باما ، ولکار لیزینگ کارآفرین ، برکت گروه دارویی

برکت ، اپال فرآوري معدنی اپال کانی پارس و بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا در صدر لیست نمادهاي پربیینده بورس قرار داشتند بنابراین گزارش

امروز (دوشنبه 4 مرداد) شاخص کل فرابورس با رشد 138 واحدي در ارتفاع 19 هزار و 187 واحدي قرار گرفت صبح امروز نمادهاي لطیف

محصوالت کاغذي لطیف ، فگستر گسترش صنایع روي ایرانیان ، فتوسا تولید و توسعه سرب روي ایرانیان ، شگویا پتروشیمی تندگویان ، کرمان س

غگیال شیرپاستوریزه پگاه گیالن در صدر لیست نمادهاي پربیینده فرابورس قرار توسعه و عمران استان کرمان ، چخزر صنایع چوب خزر کاسپین و 

داشتند این در حالی است که (دوشنبه 28 تیر) شاخص کل بورس در ابتداي سومین روز کاري خود در هفته گذشته با رشد 1817 واحدي در ارتفاع

یک میلیون و 304 هزار واحد قرار گرفت و در ادامه روز این روند ادامه دار شد تا جایی که شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش 8420 واحدي

معادل 0 65 درصد به یک میلیون و 311 هزار و 277 واحد رسید همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد 203 واحدي به 19 هزار و 49 واحد

رسید شاخص قیمت (وزنی ارزشی) ، با افزایش 2138 واحدي معادل 0 65 درصد به رقم 333 هزار و 30 واحد رسید شاخص کل هم وزن نیز ، با

رشد 2741 واحدي معادل 0 68 درصد ، عدد 403 هزار و 68 واحد را به نمایش گذاشت شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش 1740 واحدي به

رقم 255 هزار و 819 واحد رسید همچنین شاخص سهام آزاد شناور ، 6278 واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون و 756 هزار واحد رسید

همچنین شاخص بازار اول با 6837 واحد افزایش به رقم 977 هزار و 924 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز ، با 14859 واحد افزایش همراه بود و

عدد دو میلیون و 587 هزار واحد را به نمایش گذاشت بر اساس جدول نمادهاي تاثیرگذار بر شاخص کل بورس صبح دوشنبه 28 تیر نمادهاي شستا

، تاپیکو ، فارس ، برکت و سفارش به ترتیب با 1045 ، 880 ، 140 ، 133 و 69 واحد رشد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند صبح

دوشنبه 28 تیر نمادهاي ولکار لیزینگ کارآفرین ، شستا سرمایه گذاري تامین اجتماعی ، برکت گروه دارویی برکت ، ومدیر گ مدیریت ارزش

سرمایه ص ب کشوري ، تاپیکو س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ، خساپا سایپا و کاال بورس کاالي ایران در صدر لیست نمادهاي پربیینده بورس

قرار داشتند بنابراین گزارش ، در معامالت دوشنبه 28 تیر بورس تهران ، نمادهاي معامالتی تاپیکو ، رمپنا ، فارس ، کچاد ، کگل و اخابر با بیشترین

افزایش ، تاثیر مثبت در برآورد شاخص کل بورس داشتند در مقابل ، نمادهاي معامالتی وپارس ، فایرا و وسگلستا ، بیشترین تاثیر منفی را در روند

نزولی نماگر کل بورس داشتند در بازار دوشنبه 28 تیر بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد وآذر(سرمایه گذاري توسعه آذربایجان ) 5 درصد رشد و

پس از آن ، نمادهاي تیپیکو ، مداران ، مداران ، غمارگ و کخاك بود همچنین نماد معامالتی وسگلستا(شرکت س استان گلستان) با 4 99 درصد ،

بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز ، نمادهاي وپترو ، کبورس ، قنیشا ، دارو ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

شبستان

1400/05/04
10:06

سغرب و سصوفی قرار گرفتند معامله گران بورس 5 میلیارد و 785 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 651 هزار و 85 نوبت معامله و به ارزش

47 هزار و 215 میلیارد ریال داد و ستد کردند پایان پیام/50
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1400/05/04 - 1400/05/03گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

کیوسک خبر

1400/05/04
10:01

14 همکار پگاهی در جمع برندگان کهکشان راه شیري

15 نفر برتر مسابقه کهکشان راه شیري پگاه ، که بیشترین مشارکت جویی را داشتند با جایزه تقدیر شدند

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این برندگان با باالترین میزان مشارکت ، حائز به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

کسب بیشترین امتیاز شدند که 14 نفر ، همکاران و خانواده پگاهی هستند حمیدرضا هنرمند ، علیرضا محمدي ، سعید برومند ، مرتضی رستمی ،

مهدي پور رضا ، ساور اولیایی ، رضا حسین پور گوهري ، ایوب میررضایی ، سجاد داورپناه ، محمد صناعی ، ندا آرمند ، راحله خدایاري ، زینب

میرچناري ، سکینه حوري و مومنی برگزیدگان این دوره از مسابقه کهکشان راه شیري پگاه هستند در این دوره و به قید قرعه به 65 برنده مسابقه و

15 نفر که باالترین امتیاز را کسب کردند ، جوایزي شامل مچ بند سالمتی ، اسپیکر بلوتوث ، اندروید باکس و هدست بلوتوث ، اهدا شد گفتنی است ،

مراسم قرعه کشی با حضور محمدعلی کارگر مطلق معاونت تحقیق ، توسعه و هماهنگی تولید و نماینده مدیرعامل و جواد اورسجی مدیر حراست

صنایع شیر ایران ، برگزار و از سه پلتفرم اینستاگرام پگاه ، آپارات پگاه و درگاه سایت خبر تصویري به صورت زنده پخش شد شرکت 
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فرارو

1400/05/04
10:01

گزارش فرارو از بورس تهران در روز دوشنبه 4 مرداد 1400/جزئیات شاخص و معامالت
بورس امروز دوشنبه 4 مرداد 1400

 

بورس بعد از شش روز تعطیلی کار خود را با روند صعودي آغاز کرد و در 30 دقیقه ابتداي معامالت شاخص کل حدود پنج هزار واحد رشد کرده و به

محدوده یک میلیون و 316 هزار واحدي رسیده است.

فرارو بورس بعد از شش روز تعطیلی کار خود را با روند صعودي آغاز کرد همچنان بخش زیادي از نماد هاي بازار سرمایه به علت برگزاري مجمع

عمومی در هفته گذشته متوقف هستند و باید دو روز کاري از زمان برگزاري مجمع آن ها بگذرد تا شاهد آغاز معامالتشان در بورس باشیم امروز در

30 دقیقه ابتداي معامالت شاخص کل حدود پنج هزار واحد رشد کرده و به محدوده یک میلیون و 316 هزار واحدي رسیده است در این ساعات

شرکت هاي کوچک و بزرگ همپا و همراه یکدیگر حرکت می کنند چراکه شاخص کل و شاخص هم وزن هر دو به یک اندازه و 38 صدم درصد

رشد کرده اند در غیاب شرکت هاي بزرگ مثل لیدر هاي فلزي ، بانکی و فرآورده هاي نفتی ، در ابتداي معامالت امروز نماد هاي فخوز ، وامید ،

اخابر ، کگل ، شپدیس و شاراك به عنوان تاثیرگذارترین نماد ها بر رشد شاخص کل شناخته می شوند ادامه روند صعودي بعد از شش روز تعطیلی

به گزارش فرارو ، در ساعات اولیه بازار امروز دوشنبه 4 مرداد 1400 ، از بین 242 نماد معامله شده در بورس تهران ، 143 نماد روند صعودي دارند و

99 نماد با کاهش قیمت سهام مواجه شده اند همچنین در بازار فرابورس ، 158 نماد حداقل یک معامله داشتند که از این تعداد 93 نماد سبزپوش

هستند و 65 نماد با رنگ قرمز به تابلو معامالت آمده اند 

نقشه بازار در ابتداي معامالت روز دوشنبه 4 مردادماه (براي مشاهده در ابعاد بزرگتر ، روي عکس کلیک کنید) نقشه بازار صبح امروز کار خود را با

رنگ سبز آغاز کرده و این موضوع را تا حد زیادي مدیون چند نماد شیمیایی و نماد هاي گروه محصوالت غذایی است که با تشکیل صف خرید به

لیدر هاي بازار صعودي بعد از شش روز تعطیلی تبدیل شده اند . صندوق هاي سرمایه گذاري درآمد ثابت سود کل شش روز تعطیلی را یکجاد براي

مشتریانشان جبران کرده اند در گروه ETFها امروز دارا یکم و پاالیش نردیک به قیمت روز قبل معامله می شود و دیگر صندوق هاي سهامی هم

فعال نوسان چندانی ندارند در بین شیمیایی ها براي شغدیر ، جم پیلن ، شاراك ، شگویا ، بوعلی و شدوص صف خرید تشکیل شده و این گروه را به

یکی از گروه هاي سبز بازار تبدیل کرده است نوري ، پترول ، شپارس ، پارسان ، زاگرس و شپدیس هم قدم هاي کوتاهی در مسیر صعودي برداشته

غگلپا ، غگل ، غگیال ،  اند محصوالت غذایی امروز یکدست سبزپوش است و براي تعداد زیادي از نمادها از جمله غکورش ، وبشهر ، غبشهر ، 

غسالم و غچین صف خرید تشکیل شده است در نبود فوالد و فملی ، گروه فلزات اساسی بدون لیدر اداره می شود امروز براي ذوب ، فاسمین و

فباهنر صف خرید تشکیل شده و فخوز با رشد نسبی روبرو است استخراج کانه هاي فلزي ، فرآورده هاي نفتی ، بیمه ، نهادهاي مالی ، اطالعات و

ارتباطات ، حمل و نقل ، کاشی و سرامیک و مخابرات از دیگر گروه هاي نسبتا سبزرنگ بازار امروز هستند این گزارش به روزرسانی می شود
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تجارت گردان

1400/05/04
10:01

اهداي احکام قرارداد دائم همکاران ایثارگر پگاه ارومیه

توجه ویژه به خانواده شهدا و ایثارگران ، یک ضرورت انکار ناپذیر است

 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، سید فضل اله قریشی مدیرعامل پگاه به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

آذربایجان غربی ، در مراسم; اهداي احکام قراداد همکاران ایثار و خانواده شهداي شرکت ضمن اعالم این مطلب افزود : امنیت و آسایش امروز ،

حاصل از جان گذشتگی و رشادت شهدا و ایثارگران است . او تصریح کرد : اگر جان فشانی شهدا و ایثارگران نبود ، این امنیت و توفیق خدمت نصیب

صنایع شیر ایران ، 15 نفر همکار ایثارگر و ما نمی شد و ما مدیون شهدا و ایثارگران هستیم در این مراسم و بر اساس جلسه کمیته منابع انسانی 

خانواده شهید پگاه ارومیه از قراردادي موقت به قراردادي دائم تبدیل وضعیت شده و احکام خود را دریافت کردند گفتنی است ، در این برنامه اعضاي

هیئت مدیره ، معاونین ، جمعی از مدیران ، همکاران ایثارگر و خانواده شهداي شرکت حضور داشتند
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نبض بورس

1400/05/04
09:25

این چند نماد در آستانه بازگشایی

 

شیر پاستوریزه پگاه نماد معامالتی شرکت هاي تامین سرمایه امید ، داروسازي اسوه داسوه ، سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو ، 

غشصفا ، سیمان شمال سشمال آماده انجام معامله می باشند . اصفهان 

 

به گزارش نبض بورس به نقل از کدال ، نماد معامالتی شرکت هاي تامین سرمایه امید(امید) ، داروسازي اسوه(داسوه) ، سرمایه گذاري نفت و گاز و

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، سیمان شمال(سشمال) با توجه به افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب با پتروشیمی تامین(تاپیکو) ، 

محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند . مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
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نبض بورس

1400/05/04
08:41

غشصفا دست به افشاي اطالعات زد

غشصفا با توجه به افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب ، متوقف گردید نماد معامالتی شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان 

غشصفا 1) با توجه به افشاي اطالعات با اهمیت گروه به گزارش نبض بورس به نقل از کدال ، نماد معامالتی شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (

ب ، متوقف گردید نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معامالتی جاري با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد مدیریت عملیات بازار

شرکت بورس اوراق بهادار تهران
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بورس 24

1400/05/04
08:35

«غپاذر» از عملکرد 4 ماهه گفت

 

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در مدت 4 ماهه منتهی به تیر حدود 313 میلیارد تومان درآمد از فروش به گزارش کدال نگر بورس 24 ، شرکت 

محصوالت خود به دست آورد .

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در مدت 4 ماهه منتهی به تیر حدود 313 میلیارد تومان درآمد از به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت 

فروش محصوالت خود به دست آورد
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تیتر 20

1400/05/03
20:16

همه چیز درباره «شیر کامل»

یکی از مهم ترین ویژگی هاي «شیرکامل» ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب ،

بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

«شیرکامل » خالص ترین شکل شیر بوده و بهترین گزینه براي کودکان تازه به راه افتاده و کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و یا از شیر

مادر تغذیه نمی شوند ، به حساب می آید شیر کامل مغذي و سالم موجب قوي تر شدن بنیه ي نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن می شود

همچنین محتواي کالري موجود در شیر به رشد و نمو کودك کمک می کند همچنین به دلیل آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري را

محصوالت لبنی کم می گذراند ، در قسمت فاکتور طعم و مزه امتیاز بیشتري را بدست می آورد در دهه هاي اخیر ، همه توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

چرب را براي همه افراد در سنین باالي 2 سال پیشنهاد می دادند ولی دانشمندان در سال هاي اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان شیر

کامل اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري وجود دارد و این مقدار در شیر کامل به مقدار قابل توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است

همچنین مطالعات نشان داده اند که مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر کامل ارگانیک نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد

مغذي دیگري نیز در شیر وجود دارد ویتامین D موجود در شیر ، ماده مغذي است که مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که

این ویتامین محلول در چربی است ، بنا براین حضور آن در شیر به وجود چربی وابسته است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به

محصوالت خود اضافه می کنند شیر کامل و کاهش وزن بسیاري از افراد با این فرض که شیر کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش

وزن می شود ، از مصرف آن خودداري می کنند در حالی که این موضوع درست نیست ! بسیاري از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با

محتواي چربی باال به پیشگیري از افزایش وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله مروري بر روي 16 مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات

نشان داده اند که مصرف لبنیات پرچرب منجر به کاهش خطر چاقی می شوند به عنوان مثال در مطالعه انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با

چربی باال به مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر افزایش چاقی شکمی در آنها 48 درصد نسبت به مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط

مصرف کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در مطالعه اي دیگر بر روي 20000 زن که طی یک بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر

کامل مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف نکرده یا از شیر کم چرب استفاده کرده اند ، نتایج به دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار

صنایع شیر ایران (پگاه) 15 درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند / روابط عمومی شرکت 
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جامع ایده ال

1400/05/03
17:00

با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید

جامعه ایده آل _یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر

سالمت قلب ، بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

صنایع شیر ایران (پگاه) ، «شیرکامل » خالص ترین شکل شیر بوده و بهترین گزینه براي به گزارش جامعه ایده آل به نقل از روابط عمومی 

کودکان تازه به راه افتاده و کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و یا از شیر مادر تغذیه نمی شوند ، به حساب می آید شیر کامل مغذي و سالم

موجب قوي تر شدن بنیه ي نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن می شود همچنین محتواي کالري موجود در شیر به رشد و نمو کودك کمک

می کند همچنین به دلیل آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري را می گذراند ، در قسمت فاکتور طعم و مزه امتیاز بیشتري را بدست می آورد

محصوالت لبنی کم چرب را براي همه افراد در سنین باالي 2 سال پیشنهاد می دادند ولی در دهه هاي اخیر ، همه توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

دانشمندان در سال هاي اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان شیر کامل اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري وجود دارد و این مقدار در شیر

کامل به مقدار قابل توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است همچنین مطالعات نشان داده اند که مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر

کامل ارگانیک نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد مغذي دیگري نیز در شیر وجود دارد ویتامین D موجود در شیر ، ماده

مغذي است که مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که این ویتامین محلول در چربی است ، بنا براین حضور آن در شیر به

وجود چربی وابسته است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به محصوالت خود اضافه می کنند شیر کامل و کاهش وزن بسیاري از افراد با

این فرض که شیر کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش وزن می شود ، از مصرف آن خودداري می کنند در حالی که این موضوع

درست نیست ! بسیاري از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با محتواي چربی باال به پیشگیري از افزایش وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله

مروري بر روي 16 مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات پرچرب منجر به کاهش خطر چاقی می شوند به

عنوان مثال در مطالعه انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با چربی باال به مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر افزایش چاقی شکمی در آنها

48 درصد نسبت به مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط مصرف کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در مطالعه اي دیگر بر روي

20000 زن که طی یک بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر کامل مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف نکرده یا از شیر کم چرب

استفاده کرده اند ، نتایج به دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار 15 درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند
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بورس و بانک

1400/05/03
17:00

با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید

یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب ،

بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب

صنایع شیر ایران (پگاه) ؛ شیر کامل  ، بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند به گزارش بورس و بانک و به نقل از روابط عمومی 

خالص ترین شکل شیر بوده و بهترین گزینه براي کودکان تازه به راه افتاده و کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و یا از شیر مادر تغذیه

نمی شوند ، به حساب می آید شیر کامل مغذي و سالم موجب قوي تر شدن بنیه ي نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن می شود همچنین

محتواي کالري موجود در شیر به رشد و نمو کودك کمک می کند همچنین به دلیل آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري را می گذراند ، در

محصوالت لبنی کم چرب را براي قسمت فاکتور طعم و مزه امتیاز بیشتري را بدست می آورد در دهه هاي اخیر ، همه توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

همه افراد در سنین باالي 2 سال پیشنهاد می دادند ولی دانشمندان در سال هاي اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان شیر کامل

اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري وجود دارد و این مقدار در شیر کامل به مقدار قابل توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است همچنین

مطالعات نشان داده اند که مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر کامل ارگانیک نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد مغذي

دیگري نیز در شیر وجود دارد ویتامین D موجود در شیر ، ماده مغذي است که مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که این

ویتامین محلول در چربی است ، بنا براین حضور آن در شیر به وجود چربی وابسته است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به محصوالت

خود اضافه می کنند شیر کامل و کاهش وزن بسیاري از افراد با این فرض که شیر کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش وزن

می شود ، از مصرف آن خودداري می کنند در حالی که این موضوع درست نیست ! بسیاري از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با محتواي

چربی باال به پیشگیري از افزایش وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله مروري بر روي 16 مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات نشان داده اند

که مصرف لبنیات پرچرب منجر به کاهش خطر چاقی می شوند به عنوان مثال در مطالعه انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با چربی باال به

مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر افزایش چاقی شکمی در آنها 48 درصد نسبت به مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط مصرف

کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در مطالعه اي دیگر بر روي 20000 زن که طی یک بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر کامل

مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف نکرده یا از شیر کم چرب استفاده کرده اند ، نتایج به دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار 15

درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند

15

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=14308366


1400/05/04 - 1400/05/03گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

ایران نو

1400/05/03
17:00

با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید

یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب ،

بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب

صنایع شیر ایران (پگاه) ، شیر کامل  خالص ترین شکل شیر ، بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند به گزارش روابط عمومی 

بوده و بهترین گزینه براي کودکان تازه به راه افتاده و کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و یا از شیر مادر تغذیه نمی شوند ، به حساب

می آید شیر کامل مغذي و سالم موجب قوي تر شدن بنیه ي نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن می شود همچنین محتواي کالري موجود در

شیر به رشد و نمو کودك کمک می کند همچنین به دلیل آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري را می گذراند ، در قسمت فاکتور طعم و مزه

محصوالت لبنی کم چرب را براي همه افراد در سنین باالي امتیاز بیشتري را بدست می آورد در دهه هاي اخیر ، همه توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

2 سال پیشنهاد می دادند ولی دانشمندان در سال هاي اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان شیر کامل اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري

وجود دارد و این مقدار در شیر کامل به مقدار قابل توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است همچنین مطالعات نشان داده اند که مقدار

اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر کامل ارگانیک نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد مغذي دیگري نیز در شیر وجود دارد

ویتامین D موجود در شیر ، ماده مغذي است که مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که این ویتامین محلول در چربی است

، بنا براین حضور آن در شیر به وجود چربی وابسته است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به محصوالت خود اضافه می کنند شیر کامل و

کاهش وزن بسیاري از افراد با این فرض که شیر کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش وزن می شود ، از مصرف آن خودداري

می کنند در حالی که این موضوع درست نیست ! بسیاري از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با محتواي چربی باال به پیشگیري از افزایش

وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله مروري بر روي 16 مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات پرچرب منجر به

کاهش خطر چاقی می شوند به عنوان مثال در مطالعه انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با چربی باال به مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر

افزایش چاقی شکمی در آنها 48 درصد نسبت به مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط مصرف کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در

مطالعه اي دیگر بر روي 20000 زن که طی یک بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر کامل مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف

نکرده یا از شیر کم چرب استفاده کرده اند ، نتایج به دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار 15 درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند
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بورس 24

1400/05/03
16:14

پگاه گلپایگان در 4ماهه چقدر فروخت؟

 

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در 4 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 250 میلیارد تومان فروش داشته است . به گزارش کدال نگر بورس 24 ، شرکت 

فروش تیر حدود 64 میلیارد تومان می باشد

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در 4 ماهه منتهی به تیر 1400 حدود 250 میلیارد تومان فروش داشته است به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت 

فروش تیر حدود 64 میلیارد تومان می باشد
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آرمان ملی

1400/05/03
با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید

یکی از مهم ترین ویژگی هاي «شیرکامل» ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب ،

بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

صنایع شیر ایران (پگاه) ، «شیرکامل » خالص ترین شکل شیر بوده و بهترین گزینه براي کودکان تازه به راه افتاده و به گزارش روابط عمومی 

کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و یا از شیر مادر تغذیه نمی شوند ، به حساب می آید شیر کامل مغذي و سالم موجب قوي تر شدن بنیه ي

نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن می شود همچنین محتواي کالري موجود در شیر به رشد و نمو کودك کمک می کند همچنین به دلیل

آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري را می گذراند ، در قسمت فاکتور طعم و مزه امتیاز بیشتري را بدست می آورد در دهه هاي اخیر ، همه

محصوالت لبنی کم چرب را براي همه افراد در سنین باالي 2 سال پیشنهاد می دادند ولی دانشمندان در سال هاي توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان شیر کامل اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري وجود دارد و این مقدار در شیر کامل به مقدار قابل

توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است همچنین مطالعات نشان داده اند که مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر کامل ارگانیک

نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد مغذي دیگري نیز در شیر وجود دارد ویتامین D موجود در شیر ، ماده مغذي است که

مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که این ویتامین محلول در چربی است ، بنا براین حضور آن در شیر به وجود چربی وابسته

است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به محصوالت خود اضافه می کنند شیر کامل و کاهش وزن بسیاري از افراد با این فرض که شیر

کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش وزن می شود ، از مصرف آن خودداري می کنند در حالی که این موضوع درست نیست ! بسیاري

از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با محتواي چربی باال به پیشگیري از افزایش وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله مروري بر روي 16

مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات پرچرب منجر به کاهش خطر چاقی می شوند به عنوان مثال در مطالعه

انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با چربی باال به مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر افزایش چاقی شکمی در آنها 48 درصد نسبت به

مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط مصرف کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در مطالعه اي دیگر بر روي 20000 زن که طی یک

بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر کامل مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف نکرده یا از شیر کم چرب استفاده کرده اند ، نتایج به

دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار 15 درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند
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دنیاي خبر

1400/05/03
12:17

با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید

یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب ،

بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

صنایع شیر ایران (پگاه) ، شیر کامل  خالص ترین شکل شیر بوده و بهترین گزینه براي کودکان تازه به راه افتاده و به گزارش روابط عمومی 

کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و یا از شیر مادر تغذیه نمی شوند ، به حساب می آید شیر کامل مغذي و سالم موجب قوي تر شدن بنیه ي

نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن می شود همچنین محتواي کالري موجود در شیر به رشد و نمو کودك کمک می کند همچنین به دلیل

آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري را می گذراند ، در قسمت فاکتور طعم و مزه امتیاز بیشتري را بدست می آورد در دهه هاي اخیر ، همه

محصوالت لبنی کم چرب را براي همه افراد در سنین باالي 2 سال پیشنهاد می دادند ولی دانشمندان در سال هاي توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان شیر کامل اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري وجود دارد و این مقدار در شیر کامل به مقدار قابل

توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است همچنین مطالعات نشان داده اند که مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر کامل ارگانیک

نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد مغذي دیگري نیز در شیر وجود دارد ویتامین D موجود در شیر ، ماده مغذي است که

مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که این ویتامین محلول در چربی است ، بنا براین حضور آن در شیر به وجود چربی وابسته

است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به محصوالت خود اضافه می کنند شیر کامل و کاهش وزن بسیاري از افراد با این فرض که شیر

کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش وزن می شود ، از مصرف آن خودداري می کنند در حالی که این موضوع درست نیست ! بسیاري

از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با محتواي چربی باال به پیشگیري از افزایش وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله مروري بر روي 16

مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات پرچرب منجر به کاهش خطر چاقی می شوند به عنوان مثال در مطالعه

انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با چربی باال به مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر افزایش چاقی شکمی در آنها 48 درصد نسبت به

مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط مصرف کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در مطالعه اي دیگر بر روي 20000 زن که طی یک

بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر کامل مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف نکرده یا از شیر کم چرب استفاده کرده اند ، نتایج به

دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار 15 درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند
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تجارت آوا

1400/05/03
11:32

با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید

یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب ،

بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

0; خانه اقتصاد و صنعت; با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید; کد خبر : 2788003 مرداد 1400 11 : 19; با این شیر قلب و ذهن

سالمتري داشته باشید; یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل

صنایع شیر توجهی بر سالمت قلب ، بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند ; به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی 

ایران (پگاه) ، شیر کامل  خالص ترین شکل شیر بوده و بهترین گزینه براي کودکان تازه به راه افتاده و کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و

یا از شیر مادر تغذیه نمی شوند ، به حساب می آید شیر کامل مغذي و سالم موجب قوي تر شدن بنیه ي نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن

می شود همچنین محتواي کالري موجود در شیر به رشد و نمو کودك کمک می کند همچنین به دلیل آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري

محصوالت لبنی را می گذراند ، در قسمت فاکتور طعم و مزه امتیاز بیشتري را بدست می آورد در دهه هاي اخیر ، همه توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

کم چرب را براي همه افراد در سنین باالي 2 سال پیشنهاد می دادند ولی دانشمندان در سال هاي اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان

شیر کامل اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري وجود دارد و این مقدار در شیر کامل به مقدار قابل توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است

همچنین مطالعات نشان داده اند که مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر کامل ارگانیک نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد

مغذي دیگري نیز در شیر وجود دارد ویتامین D موجود در شیر ، ماده مغذي است که مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که

این ویتامین محلول در چربی است ، بنا براین حضور آن در شیر به وجود چربی وابسته است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به

محصوالت خود اضافه می کنند شیر کامل و کاهش وزن بسیاري از افراد با این فرض که شیر کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش

وزن می شود ، از مصرف آن خودداري می کنند در حالی که این موضوع درست نیست ! بسیاري از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با

محتواي چربی باال به پیشگیري از افزایش وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله مروري بر روي 16 مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات

نشان داده اند که مصرف لبنیات پرچرب منجر به کاهش خطر چاقی می شوند به عنوان مثال در مطالعه انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با

چربی باال به مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر افزایش چاقی شکمی در آنها 48 درصد نسبت به مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط

مصرف کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در مطالعه اي دیگر بر روي 20000 زن که طی یک بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر

کامل مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف نکرده یا از شیر کم چرب استفاده کرده اند ، نتایج به دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار

15 درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند
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اقتصاد رسا

1400/05/03
11:13

با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید

یکی از مهم ترین ویژگی هاي شیر کامل ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب ،

بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

صنایع شیر ایران (پگاه) ، «شیرکامل » خالص ترین شکل شیر بوده و بهترین گزینه براي کودکان به گزارش اقتصادرسا به نقل از روابط عمومی 

تازه به راه افتاده و کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و یا از شیر مادر تغذیه نمی شوند ، به حساب می آید شیر کامل مغذي و سالم موجب

قوي تر شدن بنیه ي نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن می شود همچنین محتواي کالري موجود در شیر به رشد و نمو کودك کمک می کند

همچنین به دلیل آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري را می گذراند ، در قسمت فاکتور طعم و مزه امتیاز بیشتري را بدست می آورد در

محصوالت لبنی کم چرب را براي همه افراد در سنین باالي 2 سال پیشنهاد می دادند ولی دهه هاي اخیر ، همه توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

دانشمندان در سال هاي اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان شیر کامل اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري وجود دارد و این مقدار در شیر

کامل به مقدار قابل توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است همچنین مطالعات نشان داده اند که مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر

کامل ارگانیک نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد مغذي دیگري نیز در شیر وجود دارد ویتامین D موجود در شیر ، ماده

مغذي است که مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که این ویتامین محلول در چربی است ، بنا براین حضور آن در شیر به

وجود چربی وابسته است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به محصوالت خود اضافه می کنند شیر کامل و کاهش وزن بسیاري از افراد با

این فرض که شیر کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش وزن می شود ، از مصرف آن خودداري می کنند در حالی که این موضوع

درست نیست ! بسیاري از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با محتواي چربی باال به پیشگیري از افزایش وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله

مروري بر روي 16 مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات پرچرب منجر به کاهش خطر چاقی می شوند به

عنوان مثال در مطالعه انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با چربی باال به مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر افزایش چاقی شکمی در آنها

48 درصد نسبت به مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط مصرف کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در مطالعه اي دیگر بر روي

20000 زن که طی یک بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر کامل مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف نکرده یا از شیر کم چرب

استفاده کرده اند ، نتایج به دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار 15 درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند
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با این شیر قلب و ذهن سالمتري داشته باشید/ همه چیز درباره “شیر کامل”

یکی از مهم ترین ویژگی هاي «شیرکامل» ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت قلب ،

بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند

یکی از مهم ترین ویژگی هاي «شیرکامل» ، میزان اسیدهاي چرب امگا 3 موجود در آن است اسیدهاي چرب امگا 3 تاثیر قابل توجهی بر سالمت

صنایع شیر ایران (پگاه) ، «شیرکامل » قلب ، بهبود عملکرد ذهن و کاهش خطر ابتال به سرطان دارند به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی 

خالص ترین شکل شیر بوده و بهترین گزینه براي کودکان تازه به راه افتاده و کودکانی که شیرهاي خشک را قبول نکرده و یا از شیر مادر تغذیه

نمی شوند ، به حساب می آید شیر کامل مغذي و سالم موجب قوي تر شدن بنیه ي نوزادان به دلیل وجود کلسیم و چربی در آن می شود همچنین

محتواي کالري موجود در شیر به رشد و نمو کودك کمک می کند همچنین به دلیل آن که تنها مرحله ي ابتدایی پردازش و فرآوري را می گذراند ، در

محصوالت لبنی کم چرب را براي قسمت فاکتور طعم و مزه امتیاز بیشتري را بدست می آورد در دهه هاي اخیر ، همه توصیه هاي تغذیه اي مصرف 

همه افراد در سنین باالي 2 سال پیشنهاد می دادند ولی دانشمندان در سال هاي اخیر این توصیه را زیر سوال برده اند در یک لیوان شیر کامل

اسیدهاي چرب امگا 3 بیشتري وجود دارد و این مقدار در شیر کامل به مقدار قابل توجهی بیشتر از شیر بدون چربی و شیر کم چرب است همچنین

مطالعات نشان داده اند که مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 در شیر کامل ارگانیک نسبت به شیر کامل عادي بیشتر است عالوه بر چربی ، مواد مغذي

دیگري نیز در شیر وجود دارد ویتامین D موجود در شیر ، ماده مغذي است که مقدار آن به مقدار چربی موجود در شیر وابسته است از آنجا که این

ویتامین محلول در چربی است ، بنا براین حضور آن در شیر به وجود چربی وابسته است برخی از تولیدکنندگان شیر ، ویتامین D را به محصوالت

خود اضافه می کنند شیر کامل و کاهش وزن بسیاري از افراد با این فرض که شیر کامل با محتواي چربی و کالري باال منجر به افزایش وزن

می شود ، از مصرف آن خودداري می کنند در حالی که این موضوع درست نیست ! بسیاري از مطالعات نشان داده اند که مصرف لبنیات با محتواي

چربی باال به پیشگیري از افزایش وزن کمک می کند بنا بر یک مقاله مروري بر روي 16 مطالعه انجام شده ، 11 مورد از این مطالعات نشان داده اند

که مصرف لبنیات پرچرب منجر به کاهش خطر چاقی می شوند به عنوان مثال در مطالعه انجام شده بر روي 1782 مرد که لبنیاتی با چربی باال به

مقدار زیاد مصرف می کرده اند ، خطر افزایش چاقی شکمی در آنها 48 درصد نسبت به مردانی که همین محصوالت را به مقدار متوسط مصرف

کرده اند ، کاهش یافته است همچنین در مطالعه اي دیگر بر روي 20000 زن که طی یک بازه زمانی 9 ساله بیش از یک نوبت در روز شیر کامل

مصرف کرده اند و زنانی که شیر مصرف نکرده یا از شیر کم چرب استفاده کرده اند ، نتایج به دست آمده نشان داده است که دسته اول به مقدار 15

درصد کمتر دچار افزایش وزن شده اند
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