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Rusza produkcja mleka zapobiegającego
zawałom
Dotychczas podobne mleko z dodatkiem kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 było dostępne na
rynku amerykańskim i japońskim, a od niedawna - również w Niemczech.

Kwasy tłuszczowe omega-3 występują prawie wyłącznie w tłuszczu ryb morskich. Używane w mleku
z Suwałk będą pochodzić z ryb atlantyckich, ale mleko z tym dodatkiem nie posiada w ogóle smaku
ani woni ryb.
Kwasy te obniżają ryzyko występowania choroby zawałowej serca. Korzystnie zmniejszają możliwość
tworzenia skrzepów krwi. Obniżają także poziom złego cholesterolu, tj. LDL, a podwyższają
zawartość dobrego, czyli HDL. W ten sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach
krwionośnych.
Kwasy wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie
wpływają na funkcjonowanie mózgu, gdyż są zasadniczym składnikiem błony komórkowej komórek
nerwowych. Łagodzą objawy depresji i zaburzeń pamięci.
Dodane witaminy A, C i E mają działanie ochronne wobec kwasów tłuszczowych omega-3
i poprawiają ich wchłanianie w organizmie. Poza tym wzmacniają system odpornościowy
i zmniejszają poziom wolnych rodników - bardzo szkodliwych dla organizmu.
Patent na użycie kwasów tłuszczowych omega-3 w mleku pochodzi z 2002 roku, a jego właścicielem
jest Instytut Mleczarstwa w Warszawie. W tej chwili Spółdzielnia Mleczarska "Sudowia" ma
wyłączność na jego stosowanie. W Europie znane są dwa patenty, które umożliwiają dodawanie
kwasów omega-3 do żywności.
Suwalska spółdzielnia przez rok przygotowywała się do wprowadzenia produktu na polski rynek. Na
razie głównymi odbiorcami modyfikowanego mleka będą sklepy i hurtownie ze Śląska
i Suwalszczyzny.
Prezes "Sudowii" Bożena Dobrzyń poinformowała w piątek PAP, że pierwsza partia mleka trafi na
rynek w końcu czerwca, gdyż tydzień będzie trwało zakończenie jego procesu produkcyjnego.
PAP
Chcesz o tym porozmawiać na FORUM?
http://laboratoria.net/aktualnosci/3401.html
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Jest zgoda na badania kliniczne preparatu do
leczenia COVID-19
Badania mają rozpocząć się w najbliższych dniach w Szpitalu Klinicznym w Lublinie.
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Agencja Badań Medycznych podejmuje
współpracę z Narodowym Centrum...
Wzajemne wsparcie zakłada m.in. to porozumienie.
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Szczepionka Pfizer-BioNTech
WHO: nalizujemy szczepionkę Pfizer-BioNTech pod kątem możliwego użycia w nagłych wypadkach.
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Powstał robot dezynfekujący do walki z
COVID-19
Sterowane radiowo urządzenie może m.in. rozpylać środek dezynfekujący w pomieszczeniach.
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Naukowcy z Poznania sprawdzają, ile osób
bezobjawowo przeszło COVID-19
Poznański ośrodek naukowy poinformował o zakończeniu pierwszego etapu projektu.
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Pomiar czasu z unikalną precyzją to polska
specjalność
Z precyzyjnego pomiaru czasu korzystamy, używając odbiorników nawigacji satelitarnej w autach.
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Jak zaczynają i kończą się pandemie?
Choroby zakaźne podlegają pewnym regułom, które można opisać matematycznie.

01-12-2020

NCBR ogłasza pierwszy konkurs w ramach
programu Infostrateg
Opracowanie narzędzi do analizy i opisu obrazów medycznych.
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