
לקידום בריאות הילדים, יוניליוור הטמיעה את הקריטריונים שלה למוצרי מזון
בריאים במותג גלידת הילדים - מקס 

בתכנית הקיימּות של יוניליוור1 הוגדרו שלוש מטרות עיקריות לשנת 2020:
  • להוריד בחצי את ההשפעה הסביבתית השלילית של מוצריה

  • לעזור ליותר ממיליארד בני אדם לנקוט פעולה שתשפר את בריאותם ורווחתם
  • להביא לכך ש-100% מחומרי הגלם שלנו יהיו ממקור חקלאי בר-קיימא 

גלידה היא מוצר פשוט וכיף לאכילה, המהווה חלק מהנאות החיים שלנו.
שלגוני מקס של גלידות שטראוס נבנו על פי קריטריונים תזונתיים על מנת לגרום

לילדים ליהנות מהתזונה שלהם, תוך שמירה על אורח חיים בריא.

אנו שוקדים על הפחתת רמות אנרגיה, השומן הרווי והסוכר תחת מגבלות משפטיות ורגולטוריות,
טכנולוגיות ושמירת הטעם למען הצרכן, מה שהופך את קריטריוני התזונה שלנו למאתגרים במיוחד.

  הקריטריונים הם:
  • עד 110 קק"ל למנה

  • עד 3 גרם שומן רווי למנה 
  • עד 20 גרם סוכר מוסף ל-100 גרם
כיצד נקבעו הקריטריונים הנ"ל?

עד 110 קק"ל למנה
  • דרישות האנרגיה של ילדים משתנות על פי גיל 2 

  • דרישת האנרגיה היומית הממוצעת של בנים ובנות בין הגילאים 6 עד 12 היא 1,855 קלוריות ליום 2 
  • מידע תזונתי על צריכה מראה כי כ-10% מהאנרגיה שאנחנו צורכים מגיעים ממשקאות, ומתוך מה שנותר – 80% 
     אנחנו צורכים בארוחות העיקריות )20% בארוחת הבוקר, 30% בארוחת צהריים, 30% בארוחת הערב( ועוד 20% 

     אנחנו צורכים כחטיפים.
       • גלידת מקס נחשבת כחטיף

       • ממוצע הצריכה הוא 330 קלוריות לחטיפים
       • בחישוב של שלושה חטיפים ליום, מדובר ב-110 קלוריות לחטיף

       • אנחנו היינו מייעצים שחטיף יהיה מפרי, יוגורט, ירק חי ולעתים פינוק כמו גלידה
שיקולים טכנולוגיים:

  • 110 הקלוריות מגיעות מהרכיבים התזונתיים של המוצר, התורמים את האנרגיה, כגון שומן, פחמימות וחלבונים 
  • קיים גבול מינימלי של מוצקים הדרושים על מנת לייצר גלידה טובה. הפחתת מרכיב אחד פירושו הגדלת מרכיב אחר 

  • האתגר הוא לעמוד ברמות הנדרשות לכל הרכיבים התזונתיים כמכלול למען מוצר טעים ומהנה 
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עד 3 גרם שומן רווי למנה 
  • יוניליוור אינה קובעת יעדים לסך השומנים במוצריה. הקונצנזוס המדעי הוא שבתכולת אנרגיה נתונה,

      איכות השומן )יותר שומן בלתי רווי, פחות שומן רווי( היא הרלוונטית  לבריאות הציבור, ולא הכמות3
שיקולים טכנולוגיים:

  • כדי לעשות גלידה יציבה במרקם קטיפתי הניתנת לעיבוד נדרש סך מוצקים מינימלי4
  • לשומן רווי תפקיד מרכזי ביציבות מבנה הגלידה

  • אפשר לייצר גלידה יציבה באיכות טובה ובעלת 7%–15% שומן4, על ידי שימוש בטכנולוגיות זמינות ובהבנה טובה 
      של הפורמולציה. יש להביא בחשבון 0.5% שומן נוספים ולהוסיף קריטריון זה כחלק משונות התהליך

  • רכיבים מפנקים כגון שוקולד מוסיפים שומן רווי. כדי להיות מסוגל להתחרות בפלח השוק של מזון כיף לילדים,
      חשוב שתהיה חירות סבירה בקריטריונים, כדי להקל את השימוש במרכיבים נוספים ולאפשר לייצר יותר

     מגלידה "פשוטה" בלבד
  • יעד של עד 3 גרם שומן רווי למנה מציב דרישה לגלידות בעלות פחות שומן רווי ובמנות קטנות יותר. זהו יעד

      טכנולוגי מאתגר מאוד 
עד 20 גרם סוכר מוסף ל-100 גרם 

  • בתחום בריאות הציבור קיימת דאגה בנושא סוכרים מוספים, כיוון שאלה נוטים להיות אספקה   של קלוריות ריקות
  • אין הסכמה מדעית בנושא חששות בריאותיים ספציפיים אחרים הנוגעים לסוכר

  • ה-IOM )המכון לרפואה( בארה"ב קבע רמה מקסימלית לצריכת סוכרים מוספים – 25% מהאנרגיה5
  • קריטריון הסוכר המוסף )נוסף על קריטריון האנרגיה( נדרש כדי למנוע שיווק מזונות המכילים רמות סוכר גבוהות לילדים
  • הקריטריון נקבע לסוכרים מוספים ולא לכלל הסוכרים, כדי לאפשר ולעודד את השימוש בפירות ובמוצרי חלב

      דלי שומן כמרכיבים, ששניהם מכילים סוכרים באופן טבעי


