Bebelere keçi sütü
Bolu'da bir firma, anne sütü emmeyen veya inek sütüne alerjisi olan bebek ve çocuklar için
İstanbul, Bursa ve Ankara'daki ailelere ücretsiz 'anne sütüne en yakın olduğu belirlenen'
keçi sütü servisi yapıyor. Çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle keçi sütü arayışına
başlayan onlarca aile, firmayı arayarak keçi sütü sipariş ediyor. Yaşadıkları bölgelerde keçi
sütü bulamadıklarını dile getiren ailelerin taleplerini Bolana firması karşılıyor.
DUALARINI ALIYORUZ
Bolana Üretim Müdürü Veteriner Hekim Orhan Bulut, 'Heidi'nin keçileri' olarak bilinen
Saanen keçileriyle ilgili bir proje hazırladıklarını ve şu an 800 keçiyle et ve süt üretimi
gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl 75 bin litre keçi sütü işlediklerini vurgulayan Bulut,
kendilerine telefonla ulaşan ailelerin, çocuklarının sağlık sorunu nedeniyle keçi sütü talep
ettiğini
söyledi. Bulut, 'İstanbul, Bursa ve Ankara'dan bize ulaşan aileler, doktor tavsiyesiyle keçi
sütü arıyor. 3 aydan beri ailelere her hafta ücretsiz süt gönderiyoruz. Şehirlerarası süt
servisi yaptığımız ailelerin arasına bir de Diyarbakır'da sindirim yolu rahatsızlığı bulunan bir
vatandaşımız katıldı. Bu ailelerden kargo masrafları da dahil, hiçbir ücret talep etmiyoruz.
Bizim bu konudaki tek kazancımız, ailelerin mutluluğu ve duasıdır. Çocukların sağlığı her
şeyden önemlidir' dedi.
PASTÖRİZE SÜT YOLDA
Keçi sütünden 5 çeşit peynir ürettiklerini ve önümüzdeki yıl üretim kapasitelerinin 200 bin
litre olacağını kaydeden Bulut, Türkiye'nin tüm bölgelerinde pastörize keçi sütü satmayı
hedeflediklerini bildirdi.
Veteriner Hekim Orhan Bulut, 'Keçi sütü anne sütüne en yakın kullanılabilir besindir. Yağ
molekülleri daha ufak ve proteinlerinin oluşturduğu pıhtı daha yumuşak olduğu için
sindirimi daha kolaydır. Özellikle bebeklerin beslenmeleri, hasta ve sakat kimselerin
diyetlerinde özel bir yere sahiptir. Bizim tavsiyemiz doktor kontrolünde tüm bebek ve
çocukların keçi sütüyle beslenmesidir' diye konuştu.
Araştırmalar, keçi sütünün stres, mide hastalıkları ve sinirsel nedenlerle oluşan hazımsızlık,
kabızlık durumlarında da yüksek B1, B2 vitamini içeriğiyle yararlı olduğunu ortaya koyuyor.
Binlerce çocuğun inek sütüne alerjisi var
MARMARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ve Gastroentoroloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, beyaz Avrupalılar'ın yüzde 8'inin inek sütüne alerjisi olduğunu
söyledi. Türkiye'de bu konuda istatistiksel bir araştırma olmadığını belirten Pehlivanoğlu,
yapılan gözlemler sonucu Türkiye'de binlerce çocuğun inek sütüne karşı alerjisi olduğunun
bilindiğini kaydetti.
İnek sütü alerjisinin belirtilerini karın ağrısı, kusma, cilt döküntüsü, reflü ve alerji olarak
sıralayan Prof. Pehlivanoğlu, bu hastalarda demir eksikliğine bağlı kansızlık da görüldüğünü
vurguladı. Pehlivanoğlu, bu hastalara keçi sütü önerdiklerini, keçi sütünün son derece
faydalı olduğunu; ancak mutlaka çok iyi kaynatılması ve hijyen koşullarda saklanması
gerektiğini sözlerine ekledi.

