Bebekler için 'şehirlerarası süt servisi'
Bolu'da bir firma anne sütü emmeyen veya inek sütüne karşı alerjisi olan bebek ve çocuklar için İstanbul, Bursa
ve Ankara'daki ailelere ücretsiz ''anne sütüne en yakın olduğu belirlenen'' keçi sütünü servis yapıyor

Çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle keçi sütü arayışına başlayan onlarca aile, çeşitli yollardan telefon numarasını buldukları
Bolana firmasını arayarak keçi sütü talep etti.
Tüm uğraşlarına rağmen yaşadıkları bölgelerde keçi sütü bulamadıklarını dile getiren ailelerin taleplerini değerlendiren firma
yetkilileri, taleplere olumlu yanıt verdi.
Bolana Üretim Müdürü olan Veteriner Hekim Orhan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce çizgi film kahramanı
Heidi'nin keçileri olarak bilinen ''Saanen Keçileri'' ile ilgili bir proje hazırladıklarını ve şu an 800 keçiyle et ve süt üretimi
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Her yıl süt üretimlerinin katlanarak büyüdüğünü ve bu yıl 75 bin litre keçi sütü işlediklerini vurgulayan Bulut, kendilerine
telefonla ulaşan ailelerin, çocuklarının sağlık sorunu nedeniyle keçi sütü talep ettiğini kaydederek şunları söyledi:
''İstanbul, Bursa ve Ankara'dan bize ulaşan aileler, çocuklarının sağlığından duydukları endişeyi dile getirerek doktor tavsiyesi ile
keçi sütü kullanmak istediklerini ilettiler. Tüm uğraşlarına rağmen keçi sütü bulamayan ailelerin taleplerine değerlendirdik ve 3
aydan bu yana ailelere her hafta ücretsiz süt göndermeye başladık. Şehirlerarası süt servisi yaptığımız ailelerin arasına bir de
Diyarbakır'da sindirim yolu rahatsızlığı bulunan bir vatandaşımız katıldı. Bolu merkezdeki iki aile ile birlikte şu an toplam 26 aileye
her hafta düzenli olarak süt gönderiyoruz. Bu ailelerden kargo masrafları da dahil olmak üzere hiçbir ücret talep etmiyoruz. Bizim
bu konudaki tek kazancımız, ailelerin mutluluğu ve duasıdır. Çünkü çocukların sağlığı her şeyden daha önemlidir.'' Şu an keçi
sütünden 5 çeşit peynir ürettiklerini ve önümüzdeki yıl üretim kapasitelerinin 200 bin litre olacağını kaydeden Bulut, yapacakları
yatırımlarla Türkiye'nin tüm bölgelerinde pastörize keçi sütü satmayı hedeflediklerini bildirdi.
Bulut, 300 kişinin çalıştığı tesislerdeki bir başka bölümde ise oğlak eti ve oğlak etinden sucuk ürettiklerini de belirterek
tüketicilere keçi eti ve sütünden sağlıklı ürünler sunabilmek için çalıştıklarını belirtti.
''KEÇİ SÜTÜ ANNE SÜTÜNE EN YAKIN KULLANILABİLİR BESİN''
Sütün bilinen yararlarının yanı sıra keçi sütünün bilimsel araştırma ve gerçeklerle saptanmış üstünlükleri olduğunu vurgulayan
Veteriner Hekim Orhan Bulut, ''Keçi sütü anne sütüne en yakın kullanılabilir besindir'' diyerek, şöyle devam etti:
''Keçi sütünün yağ molekülleri daha ufak ve proteinlerinin oluşturduğu pıhtı daha yumuşak olduğu için sindirimi inek sütünden
daha kolaydır. Özellikle bebeklerin beslenmeleri, hasta ve sakat kimselerin diyetlerinde özel bir yere sahiptir. Keçi sütünün kolay
hazmı bebeklerde normal olarak zaten zor olan sindirim işlemi ve yetişkinlerde de ketozis ve karaciğer hastalıklarında ayrı bir
önem taşımaktadır.
Yapılan araştırmalar, keçi sütünün stres, gerginlik ve sinirsel nedenlerle oluşan hazımsızlık, kabızlık durumlarında da yüksek B1,
B2 vitamini içeriğiyle yararlı olduğunu ortaya koymuştur. Bizim tavsiyemiz doktor kontrolünde tüm bebek ve çocukların keçi
sütüyle beslenmesidir.''
AİLELERİN MUTLULUĞU
İstanbul Üsküdar'da yaşayan Oya Gürpınar'ın 4,5 yaşında Sakine Deniz ile 7,5 aylık Elif Umay adında iki kızı var. Kızlarından
Sakine Deniz'in kanser tedavisi gördüğünü ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu belirten anne Gürpınar, Elif Umay'ın da inek
sütüne alerjisi olduğunu kaydetti.
Elif Umay'ın rahatsızlığından sonra internetten yaptığı araştırmalar sonucu, Bolu'daki bu firmaya ulaştığını dile getiren Gürpınar,
talep ettiği keçi sütünün kısa sürede kendisine ulaştırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Özel olarak ambalajlanmış sütü eve teslim eden görevlilerin, tüm ısrarlara rağmen kargo ücreti de dahil hiç bir ücret almadığını
vurgulayan Gürpınar, yaşadığı şaşkınlığı kelimelere dökemediğini söyledi.
Her hafta salı günü şirketi telefonla arayarak istediği süt miktarını bildirdiğini anlatan Gürpınar, ''Keçi sütünü kullanmaya
başladıktan sonra çocuğumun gelişiminde çok önemli gelişmeler oldu. Sindirim sistemi ve zihinsel gelişiminde inanamayacağımız
tepkiler verdi'' dedi.
Bu arada, firmanın ürünleri arasında bulunan oğlak eti ve oğlak etinden yapılmış sucukların, yüksek oranda anti kanserojen
özelliğe sahip ''Linoleik Asit (CLA)'' taşıdığı bilgisiyle karşılaştığını kaydeden Gürpınar, İstanbul'daki çeşitli marketlerden aldığı bu
ürünleri de kanser tedavisi gören çocuğuna yedirdiğini anlattı.
4,5 yaşındaki Burak'ın annesi Burçin Satmış ise oğlunun inek sütüne alerjisi olduğunu söyledi. Çocuğuna yapılan testler sonucu
birçok gıdaya karşı alerjisi olduğunun ortaya çıktığını ve konulan teşhisin ardından doktor tavsiyesi ile keçi sütü kullanmaya
başladıklarını kaydeden Satmış, ''2-3 aydır keçi sütü alıyoruz. Sütleri son derece steril ortamda bize teslim ediyorlar ve hiçbir
ücret almıyorlar. Firmaya çok teşekkür ediyorum'' dedi.

''ÇOCUĞUMUN SAĞLIK SORUNLARI DÜZELDİ''
Ankara'dan Asuman Gencol da 14 aylık Esen Ayşe'nin prematüre doğduğunu ve 2 ay boyunca küvette kaldığını, ardından da
bebeğinin kalp ve göz operasyonu geçirdiğini kaydetti.
6 ay boyunca sütünü sağarak verdiğini ve daha sonra ek gıdalara başladığını ifade eden Gencol, Esen Ayşe'nin 1 yaşına
girmesiyle inek sütü vermeye başladıklarını söyledi.
İnek sütü kullanmaya başladıktan hemen sonra Esen Ayşe'nin uyurken hırıltılar çıkardığını ve burnunda akıntılar olduğunu
belirten anne Gencol, ''Bir aile dostumuzun tavsiyesi ile keçi sütüne başladık. Ancak Ankara'da keçi sütü bulamadık. Maalesef
hiçbir yerde keçi sütü satılmıyor. Yaptığımız araştırmalar sonucu Bolu'da bir firmanın ailelere keçi sütü verdiğini öğrendik'' dedi.
Bu firmanın hiçbir ücret almadan kendilerine düzenli olarak süt göndermeye başladığını kaydeden Gencol, ''Yaptıkları bizi çok
şaşırttı. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Şu an bu süte o kadar çok ihtiyacımız var ki. Sütü her hafta kendileri kapıya
kadar getirip teslim ediyorlar. Haftalık 3,5 kilo süt alıyorum'' diye konuştu.
Keçi sütünden sonra çocuğunun burun akıntısı ve hırıltısının geçtiğini vurgulayan Gencol, daha önce vücudunda oluşan
kabarmaların da son bulduğunu aktardı.
Bolu'da yaşayan Mustafa ve Meryem Çetinkaya çiftinin de Ahmet Yuşa (3) ve Zeynep Sude (1,5) adında çocukları da sindirim
sistemindeki rahatsızlıklardan dolayı keçi sütü kullanıyor. Baba Çetinkaya, her iki çocuğunun da doktor kontrolünde keçi sütü
içtiğini kaydetti.
Aile dostlarının tavsiyesi ile Bolana firmasına ulaştıklarını ve firmanın Bolu'da olmasına rağmen her hafta düzenli olarak
kendilerine ücretsiz süt servisi yaptığını kaydeden Çetinkaya, keçi sütü ile çocuklarının sindirim sistemindeki sorunun artık
kalmadığını dile getirdi.
Anne Meryem Çetinkaya ise anne sütüne en yakın kullanılabilir besinin keçi sütü olduğunu öğrendiklerini belirterek düzenli olarak
her iki çocuğuna da keçi sütü içirdiğini ve keçi sütünden üretilmiş besinler yedirdiğini söyledi.
''BİNLERCE ÇOCUĞUN İNEK SÜTÜNE KARŞI ALERJİSİ VAR''
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri ve Gastroentoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Pehlivanoğlu, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz Avrupalı ve Kafkas ırkının yüzde 8'inin inek sütüne karşı alerjisi olduğunu bildirdi.
Türkiye'de bu konuda istatistik kaynaklı bir veri bulunmadığı için ortaya rakamsal bir oran koymanın mümkün olmadığını dile
getiren Prof. Dr. 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. Dr. Pehlivanoğlu, bu
hastalarda demir eksikliğine bağlı kansızlık da görüldüğünü vurguladı.
Hastalığın tedavisinde özel bebek ve çocuk mamaları kullanıldığını ancak bu özel proteinli mamaların son derece pahalı olduğunu
kaydeden Prof. Dr. Pehlivanoğlu,yapılan testler sonucu bu hastalara keçi sütü önerdiklerini kaydetti.
Prof. Dr. Pehlivanoğlu, keçi sütünün son derece faydalı olduğunu, ancak içeriğinde bazı vitaminlerin eksik bulunduğunu ifade
ederek, keçi sütü ile beslenenlerin söz konusu vitaminleri de takviye olarak almasını istedi.
Pehlivanoğlu, hijyenik koşullarda üretilmeyen keçi sütünde malta humması ve brusella gibi hastalıklarla karşılaşıldığını da
hatırlatarak, mutlaka çok iyi kaynatılması ve hijyen koşullarda saklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

