
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمه 
    

از . ، پروتئين، چربي، ويتامين و مواد معدني نياز دارد        به مواد مغذي از جمله كربوهيدرات     انسان براي زنده ماندن همواره      
د و نقش مهمـي در بـدن ايفـا مـي            ها و چربي ها تركيبات آلي هستن       پروتئين   بين انواع اين مواد مغذي، كربوهيدراتها،     

پـروتئين هـا مـوادي      .  به عنوان منبع انرژي بوده و در واكنش هاي شيميايي شـركت مـي كننـد                كربوهيدرات ها  . كنن
عـالوه  . از جنس پروتئين هستند... آنزيم ها، شيره هاي گوارشي . هستند كه بدون آنها چرخه زندگي امكان پذير نيست       

 در بدن نيز نقش عمده اي دارنـد بـه   چربي ها. توسط پروتئين ها صورت مي گيرد    بر آن رشد و ترميم بافتهاي بدن نيز         
  . نيازمند مصرف چربي هستيم... طوري كه براي ساختن برخي هورمون ها، اسيدهاي صفراوي و 

ليپيد ها تركيبات آلي هستند كـه بـه طـور عمـده از     . روغن ها و چربي ها خود در گروه ليپيد ها طبقه بندي مي شوند      
  .  شده اند و برخالف كربوهيدرات ها و پروتئين ها در آب نامحلول هستندكربن، هيدروژن و مقدار كمي اكسيژن ساخته

كيلو كالري انرژي   9به ازاي هر گرم چربي حدود     . ارزش انرژي زايي چربي ها دو برابر پروتئين ها و كربوهيدرات ها است            
 چربي  . انرژي توليد مي كنند    كيلو كالري 4 هر گرم، معادل   ها به ازاء  هيدراتودر حالي كه پروتئين ها و كرب      توليد مي شود    

ها در بدن در بافتهاي ذخيره كننده ي چربي ذخيره و در مواقع نياز از اين بافت ها خارج مي شوند و براي انرژي زايـي                         
  . به مصرف مي رسند

برخي از اين اسيدهاي چرب در بـدن توليـد نمـي شـوند و بايـد از                  . ه ي چربي ها هستند    داسيد هاي چرب، اجزاء سازن    
به همين دليل اين نوع اسيدهاي چرب را اسيد هاي چرب ضـروري مـي نامنـد؛ اسـيد         . ق مواد غذايي تأمين گردند    طري

بخش اعظم مغز از نوع اسيد هاي چرب ساخته شده كـه مـاده              . لينولئيك و اسيد آلفا لينولنيك در اين گروه قرار دارند         
تمـام  . در بـروز بيمـاري آلزايمـر نقـش دارد    اسـيد چـرب   ثابت شده كه كمبود ايـن    . اوليه آن اسيد آلفا لينولنيك است     

سلولهاي بدن انسان توسط غشايي احاطه شده اند كه تركيب اصلي اين غشاء از اسيدهاي چرب ضـروري سـاخته شـده     
ها، كـاهش حافظـه و      در هفته مي توان از اغلب سـرطان       ) gr 240حداقل( لذا با مصرف مرتب غذاهايي چون ماهي      . است

  . سيستم ايمني، درد مفاصل و آرتريت، خشكي پوست، مو و ناخن پيشگيري كردفراموشي، ضعف 



 بـه چربـي هـاي رژيـم غـذايي           K   ، E   ، D   ، Aبدن براي جذب انواع ويتامين هاي محلول در چربي مانند ويتامينهاي            

أمين گردد ، چرا كه      درصد انرژي روزانه از چربي ها و روغن ها ت          30به طور كلي توصيه مي شود كمتر از         .نيازمند است   

  زياده روي در مصرف اين گروه از مواد غذايي منجر به ايجاد مشكالت جبران ناپذيري از جملـه افـزايش كلـسترول بـد                       

در هرم راهنماي غذايي كـه تعـادل ،   .  و به دنبال آن افزايش وقوع سكته هاي قلبي و مغزي مي شود            (LDL-C)سرم  

ايي را نشان مي دهد ، مصرف چربي ها ، روغن ها ، و شيريني ها دررأس هـرم         تنوع و نسبت گروه هاي مختلف مواد غذ       

روغن ها به دو دسته ي روغن هاي اشباع و غير اشـباع              .قرار گرفته وجاي بسيار كمي به آنها اختصاص داده شده است            

 محيط به صـورت     چربي هاي اشباع مانند چربي هاي موجود در گوشت و روغن حيواني كه در دماي              . تقسيم مي شوند    

و روغن ماهي كه در     ) روغن زيتون (و چربي هاي غير اشباع مانند چربي هاي موجود در روغن هاي گياهي              . جامد است   

اسيدهاي چرب غير اشباع در روغنـي بيـشتر باشـد در            هر اندازه درصد    در واقع   . دماي محيط به صورت مايع مي باشد        

   .چرب اشباع بيشتر باشد بافت روغن سفت تر خواهد بود دماي اتاق مايع تر و هر چه درصد اسيدهاي 

تفاوت بين اسيدهاي چرب اشباع و غير اشباع در نوع پيوند بين كربن هـاي آنهـا اسـت بـه طـوري كـه نـوع پيونـد در                      

اسيدهاي چرب اشباع همگي از نوع پيوند ساده بوده اما در اسيدهاي چرب غير اشباع پيوند هاي دوگانه نيز ديـده مـي                       

ولـي گـاهي مواقـع      . تمام اسيدهاي چرب غير اشباع در بدن و در منابع غذايي به شكل طبيعي سـيس هـستند                   . د  شو

ممكن است در طي فرآيندهاي اعمل شده بر روي روغن در كارخانه ، شكل طبيعي تغيير يافته و به شكل غير طبيعـي                       

  . ترانس تبديل شوند 

هر انـدازه  . وده و منجر به ايجاد بيماري هاي قلبي ـ عروقي مي شوند  اسيدهاي چرب ترانس براي سالمتي بسيار مضر ب

 10روغن هايي كه اسيدهاي چرب ترانس آنها از . درصد اسيدهاي چرب ترانس در روغني كمتر باشد ، مرغوب تر است         

 طول مدت   امروزه در صنعت به دليل پيشگيري از فساد روغن و افزايش          . درصد كمتر باشد براي مصرف مناسب هستند        

  . زمان نگه داري ، آن را هيدروژنه مي كنند 



  

  مهمترين منبع توليد انرژي در بدن   

 تأمين اسيد هاي چرب ضروري در بدن  

      در ساختمان غشاء تمام سلول هاي بدن وجود دارند و ورود و خروج مواد به سلول ها  

  . را تنظيم مي كند      

.                                                           رول به ديگر نقاط بدن نقش دارنددر توليد و انتقال كلست  

 . در ساختمان غشاء عايق كننده سلول هاي عصبي موجود مي باشند 

   A-D-E-Kحامل ويتامين هاي محلول  

 . در سنتز هورمون هاي حياتي بدن نظير پروستاگاندينها نقش دارند 

 . راي سالمتي پوست ضروري مي باشندب

 . هاي چربي انباشتهمي شوند به عنوان ذخيره انرژي به شكل تريگليسيريدها در بافت 

 .چربي زير پوست به عنوان يك عايق حرارتي، درجه حرارت بدن را تنظيم مي كند 

   گير چربي پيرامون اعضاء حياتي همچون قلب، كليه ها، كبد و شش ها به عنوان ضربه 

 . و حايل عمل مي كند      

  ي ها دير هضم مي شوند پس از ـي كه چربـاز آن جاي. دـچربي ها به غذا طعم مي دهن 

 . مصرف احساس سيري پديد مي آورند       

  
  
  
  



  

   طبقه بندي نوع اول
  اسيدهاي چرب اشباع                                                

    يدهاي چرب غير اشباعاس                                              
  طبقه بندي نوع دوم 

  روغن هاي گياهي                                               
   روغن هاي حيواني                                             

  
  :چربي ها در رژيم غذايي ما به دو صورت يافت مي شوند 

  :مرئي   -1
  ) كره، مارگارين، روغن نباتي و حيواني ( چربي هاي قابل رويت  

   :نا مرئي  -2
  )چيپس و آجيل ،  شكالت،بستني،  ماست، پنير، شير،تخم مرغ( چربي هاي غير قابل رويت 

 
   

   روغن زيتون 

   روغن سويا 

  روغن كلزا 

   روغن آفتاب گردان 

   روغن بادام 

   روغن نارگيل 

  روغن گردو 
 
  



  
 
  

 سال پيش از ميالد كشت مي شده و از آن زمان برگ و ميوه ي زيتون به علـت وجـود مـاده ي بـسيار                           2500زيتون از   
تلخي به نام اولئو روپين براي ترميم زخم و ميوه ي آن پس از تلخي زدايي با محلول هاي قليايي با آب نمك به عنـوان                     

اين روغن اگر هنگام مصرف حرارت داده شده يا در معـرض  . تفاده قرار مي گرفته است غذا و تأمين انرژي بدن مورد اس   
عصاره برگ زيتون فشار خون را پايين آورده و به          . نور و اكسيژن هوا قرار گيرد ، سودمندي خود را از دست خواهد داد               

اين روغن در ديابت،آمـاس     . طيف درماني روغن زيتون بسيار گسترده است        . عمل گردش خون در بدن كمك مي كند         
مـصرف روغـن    . بيماري هاي دستگاه گوارش،گردش خون به ويژه قلب،پوست اثر مفيـد فراوانـي دارد             مثانه،سنگ صفرا، 

  . زيرا مانع لخته شدن خون در شريان مي گردد. زيتون براي جلوگيري از حمله ي قلبي سودمند است 
. اين روغن يكي از دو روغني است كه از ميوه استخراج مي گردد             . روغن زيتون مانند كره و روغن ذرت يك چربي است         

  .و بدون عمليات اضافي قابل مصرف مي باشد 
  افزودني به سبزيجات ، روغن زيتون به عنوان چاشني غذا   

  در واقع بهترين روغن. مي گيرد   و ساالد مورد استفاده قرار
  ونـتزي نـك روغـدون شـبراي تهيه سس ساالد بخوراكي  

  گراني آن معموالَ از ساير روغن هاي نباتي  است ولي به علت
  ، هـل از مصرف تصفيـن آنها را قبـاستفاده مي شود و بنابراي

  ع ـن ها مايـروغ از آنجا كه اين. بي رنگ و بي بو مي كنند  
  نيز باشند ، روغن هاي بادام زميني ، سويا ، ذرت ، تخم پنبه 

  ي بر روي ـات وسيعـتحقيق. مي گيرد دانه مورد استفاده قرار 
روغن زيتون صورت گرفته و نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه مصرف متعادل روغن زيتون به همراه ساالد در كنار               

  . وعده هاي غذايي مي تواند از ابتال به سرطان سينه و سرطان كلون پيشگيري نمايد 
اين روغن بـه خـاطر كيفيـت خـوب بـدون تـصفيه              . خيلي خوب است    روغن زيتون داراي طعم ماليم و عمر نگهداري          

در حالي كه اغلب روغن هاي نباتي حاوي ناخالصي هايي رطوبت ، اسيدهاي چرب آزاد ، مواد رنگي ،                   . مصرف مي شود    
 و در ضـمن     اين ناخالصي ها در طعم ، بـو و شـفافيت روغـن مؤثرنـد              . رزين ها صمغ ها و گاهي ويتامين ها مي باشند           

  .تصفيه خارج مي گردند 



فالونوئيدها نوعي آنتي اكسيدان هستند و مقدار       . روغن زيتون از لحاظ پلي فنول ها مانند فالونوئيدها بسيار غني است             

 ميلي گرم يـا  1/6در هر قاشق سوپ خوري روغن زيتون ، حدود .  نيز در روغن زيتون يافت مي شود Eزيادي ويتامين  

  .  وجود دارد E ويتامين (IU) واحد بين المللي 2/3

در جوامعي مانند يونان كـه در رژيـم غـذايي آنهـا      . از جايگاه ويژه اي برخوردار است       روغن زيتون در رژيم مديترانه اي       

  . مقدار متعادلي روغن زيتون مصرف مي شود ، شيوع سكته و ساير بيماري هاي قلبي بسيار پايين است 

وجود فالونوئيد ها و ديگر پلي فنول ها در روغن زيتـون            . اسيد اولئيك دارد    ) رصد د 55ـ58(روغن زيتون مقدار زيادي     

. منجر به كاهش توليد اسيد نيتريك در عروق مي شود و از اين طريق مي تواند به كـاهش فـشار خـون كمـك كننـد                            

ن ليپـوپروتئين هـاي      يا كلسترول خـوب و پـايين آورد        (HDL)روغن زيتون با افزايش ليپو پروتئين هاي دانسيته باال          

  .  يا كلسترول بد ، به كاهش كلسترول خون كمك مي كند (LDL)دانسيته ي پايين 

تابش بيش از حد نور آفتاب بر روي پوست منجر به افزايش توليد راديكال هاي آزاد و بـه دنبـال آن ابـتال بـه سـرطان                            

يعـي از توليـد راديكـال هـاي آزاد پيـشگيري            روغن زيتون به دليل دارا بودن آنتي اكسيدان هـاي طب          . پوست مي شود    

  مصرف روغن زيتون بـه صـورت موضـعي نيـز          . نموده در نتيجه مانع از ابتال به سرطان پوست در افراد مستعد مي شود               

  . پيشگيري از چين خوردگي كمك نمايند مي تواند در افرادي كه پوست خشك دارند به نرم شدن پوست و 

ن زيتون جهت سرخ كردن استفاده نشود چرا كه حرارت منجـر بـه آسـيب ديـدگي آنتـي                    توصيه مي شود هرگز از روغ     

  ه ـايي مضر از جملـالوه بر آن مواد شيميـ مي شود و عدان هاـاكسي

  ، الكل ، آلدئيد ، آسيدهاي چرب آزاد ، استر، كتون ،هيدروپراكسيد 

  . د ـن روغني افزايش مي يابـ نيز در چنيورانـون و فـالكت

   كه روغن خالص طبيعي در معرض حرارت مستقيم يا غيرزماني

   مستقيم مي گيرد ، عالوه بر اينكه ارزش غذايي آن كاهش مي يابد ،

   راديكال هاي آزاد و مضر در آن تشكيل مي شود كه موجب به خطر

الي كه حـرارت    قيمت تهيه شده و سپس در ح        انداختن سالمتي است لذا توصيه مي شود ابتدا غذا در يك روغن ارزان            

  . اين بهترين راه براي مصرف روغن زيتون است . روغن خالص به آن افزوده شود قطع شده است 



  
  

  
  . روغن را استشمام كنيد بايد بوي زيتون احساس شود يا شايد به طور خيلي جزئي بوي سبزي يا سيب داشته باشد     

. رنگ روغن به راحتي مي تواند تقلبي باشد         . ي بعدي هستند    روغن هاي برداشت اول سبز رنگ تر از روغن برداشت ها          

   .اگر برگ هاي زيادي همراه زيتون باشد حتي در برداشت آخري نيز روغن سبز رنگ به دست خواهد آمد 

از خريدن روغن هايي    . بزرگترين دشمن روغن زيتون است       ، فساد روغن از فروشگاه شروع مي شود ، زيرا حرارت و نور           

نـور قـرار مـي دهنـد     بطري ها بسته بندي هاي شفاف عرضه مي شوند يا در ويترين هاي مغـازه هـا در معـرض    كه در  

  . خودداري كنيد 

  در صورتي كه مجبور هستيد از روغن هاي موجود در ظروف شفاف خريداري  

  هنگامي . د ـد انتخاب كنيـد بطري هايي را كه در داخل كارتن قرار دارنـكني

  د و درب آن راـك قرار دهيـك و تاريـمنزل مي بريد در جاي خنكه آن را به 

  اي ـدت بوها و مزه هـد زيرا روغن زيتون به شـرف ببنديـباالفاصله بعد از مص

  ژن به شدتـاس با اكسيـد و در اثر تمـذب مي كنـغذاهاي ديگر را به خود ج

  .  فاسد مي شود 

نگهداري روغن در جـاي گـرم   . ميكي يا پالستيكي تيره استفاده كرد  براي نگهداري روغن زيتون مي توان از ظروف سرا        

  . به سرعت باعث كهنگي آن مي گردد 

   .روغن خالص طبيعي در ايران به روغن خام و بودار معروف است 



  

  : تأثير روغن زيتون در سرطان  *

انـواع  . ري در حـال افـزايش اسـت         سرطان يكي از علل مرگ و مير در كشورهاي توسعه يافته بوده و شـيوع ايـن بيمـا                  
سرطان رابطه نزديكي با جيره ي غذايي دارد كه در سرطان روده ي بزرگ ،راست روده و پـستان ايـن امـر نـشان داده                          

  . مطالعات مختلف نشان داده مصرف روغن زيتون اثر محافظتي در بروز سرطان هاي گوارشي و پستان دارد . شده است 
  
  

   :ون روغن زيتون و فشار خ *
. فشار خون باال به دليل آسيب رساندن به سيستم قلبي ـ عروقي ، مغز و كليه خطر مرگ زودرس را افزايش مـي دهـد    

  . را كاهش مي دهد ) دياستوليك(و كمينه )سيستوليك(مصرف منظم روغن زيتون هر دو نوع فشار خون بيشينه 
 
  
  

   : روغن زيتون و چاقي *
اي صنعتي مبتال به چاقي و اضافه وزن مي باشند ، كه خطر فشار خون بـاال ، بيمـاري                    بيش از نيمي از جمعيت كشوره     

  . ديابت و بيماري قلبي ـ عروقي را افزايش مي دهد 
 كيلوكالري بر گرم مي باشد كه به نظر مي رسد           9روغن زيتون مانند ساير چربي ها و روغن ها داراي ميزان كالري زياد              

ولي جيره ي غذايي مملو از روغن زيتون بـا كنتـرل اشـتها بيـشتر از غـذاهاي ديگـر باعـث                       . ، بتواند باعث چاقي گردد    
  .پيشگيري از چاقي و كاهش وزن مي گردد

  
  

  : روغن زيتون و بيماري هاي قلبي ـ عروقي  *
ـ  ايين تحقيقات نشان داده است پ. عروقي است  در جهان صنعتي كنوني ، بيشترين مرگ ومير در اثر بيماري هاي قلبي 

ترين مرگ و مير ناشي از بيماري كرونر قلب را در كشور هايي است كه از روغن زيتون به عنوان منبع غذايي بـه وفـور                          
  . پذيري و تجمع لخته خون در عروق مي شود روغن زيتون موجب كاهش انعقاد . استفاده مي شود 



  

   :روغن زيتون و التهاب رماتيسمي  *

 است كه روغن زيتون مي تواند به عنوان كمكي در تسكين عالئم اين بيماري هـا بـه كـار                     مطالعات متعددي نشان داده   
  . رود 

    نتايج مطالعات انتشار يافته پيشنهاد مي كند كه مصرف منظم روغـن زيتـون خطـر توسـعه ي التهابـات رماتيـسمي را                        
رابر بيشتر از كساني كه زيـاد مـصرف         ب5/2مردمي كه روغن زيتون كمتري را مصرف مي كنند ،           . مي تواند كاهش دهد     

  . مي كنند در معرض ابتال به التهابات رماتيسمي قرار مي گيرند 
  
  

   : روغن زيتون و پوكي استخوان *
مصرف روغن زيتون تأثير مطلوبي در كلسيمي شدن استخوان بر جاي مي گذارد و با مصرف آن معدني شده اسـتخوان                     

  . ذب كلسيم كمك كرده و در نتيجه مي تواند از پوكي استخوان جلوگيري كند اين روغن به ج. ها بهبود مي يابد 
  
  

  :روغن زيتون و قدرت ادراك *
در مطالعـات مـشابه   . جيره غذايي مملو از روغن زيتون از فراموشي حافظه افراد كهن سال جلوگيري به عمل مـي آورد   

جنون و    قوه ي ادراك وابسته به سن ، فراموشي حافظه ،         اي نشان داده شده است كه مقدار روغن زيتون مصرفي با زوال             
  . بيماري آلزايمر ارتباط دارد 

  
  

   :روغن زيتون و پوست  *
كمـك خـوبي    ... استفاده از روغن زيتون در معالجات اختالالت پوستي مانند جوش صورت جرب پوستي پسوزيازيس و                

  . است 
  

  



  
  
 
  

  . روزه به شكل هاي مختلف مصرف مي شود سويا از جمله از مواد غذايي است كه ام

 اين روغـن  .روغن سويا يكي از مهمترين روغن هاي گياهي است كه ميزان اسيدهاي چرب اشباع آن بسيار پايين است              

روغن هاي نباتي را معموالَ از دانه ، هسته و مغز بـا فـشار        . كل روغن نباتي توليدي دنيا را تشكيل مي دهد        4/1در حدود 

كنجاله ي باقي مانده به هدر نمي رود ، بلكه در واقع بـه علـت دارا بـودن                   .  توسط حالل استخراج مي كنند       مكانيكي يا 

كـاربرد ايـن روغـن در توليـد         . مقدار زيادي پروتئين ، ماده ي با ارزشي است و به عنوان غذاي دام مـصرف مـي شـود                     

 15 به طور كلي روغن سويا، تقريباَ حاوي         .ي شود مارگارين و چربيهاي پخت مي باشد و به عنوان روغن ساالد مصرف م            

 درصد  24و  PUFA درصد   61(درصد اسيد چرب اشباع بوده و در مقابل مقدار اسيدهاي چرب غير اشباع آن باال است                 

NUFA .(                      به عالوه سويا منبع خوبي از اسيد هاي چرب مورد نياز بدن از جمله اسيد لينولئيك و اسيد لينولنيك نيـز

 روغن سويا مقدار قابل مالحظه اي فيتواسترول از جمله بتاسيتواسـترول يافـت مـي شـود كـه ايـن گـروه از                         در. است  

 نيـز   Eروغـن سـويا از نظـر ويتـامين          .  ايفا مي كنند     (CDL-C)تركيبات ، نقش زيادي در كاهش كلسترول بد خون          

  . وليد مي كند  كيلوكالري انرژي ت126روغن سويا حدود )  گرم30(هرانس . بسيار غني است 

  



  
  
    

اما امروزه به دليل قيمت باالي آن عموماَ        . اين روغن در گذشته در مارگارين و چربي هاي پخت استفاده مي شده است               

 هـاي قنـادي     هر چند اين روغن هنوز توليد خامه پر كننـده بـراي بيـسكويت و ديگـر كـاربرد                  .كمتر استفاده مي شود     

به همين دليل يك چربـي مقبـول در توليـد           . ريعاَ در درجه حرارت بدن ذوب مي شود         اين روغن س  . استفاده مي شود    

  .محصوالت قنادي است 

ولي امتيازي كـه ايـن      . وجود دارد   ) درصد87حدود  (در روغن نارگيل مقدار نارگيل مقدار زيادي اسيدهاي چرب اشباع           

اسيدهاي چرب اشباع روغن نارگيـل ،       . نس است   روغن نسبت به روغن هيدروژنه دارد اين است كه فاقد اسيد چرب ترا            

  . براي توليد انرژي در بدن مي سوزندكه اغلب به جاي ذخيره شدن، ) درصد64حدود( اغلب اسيد چرب متوسط زنجيره هستند

به طور كلي توصيه مي شود به دليل اين كه ميزان اسيدهاي چرب اشباع اين روغن باالست مصرف آن در افـراد مبـتال                        

مصرف روغن نارگيل . به كلسترول خون باال محدود شود فشاري خون و بيماري هاي قلبي ـ عروقي و افراد مبتال  به پر 

در افرادي كه دچار خستگي مزمن هستند بسيار مفيد است چراكه اسيدهاي چرب آن به سرعت سوخته و توليد انرژي                    

 MONO«  اسـت كـه در بـدن بـه تركيـب       درصد از اسيدهاي چرب روغن نارگيل اسـيد الريـك  48ـ50. مي كنند 

LAURIN «      ايـن تركيـب ، كـشنده ي بـاكتري و ويـروس بـوده در نتيجـه مـي توانـد در معـده                        . تبديل مي شـود      

استفاده از روغـن نارگيـل بـه صـورت          . باكتري هاي ايجاد كننده زخم معده از جمله هليكو باكترپيلوري را از بين ببرد               

 چرب   ايـدرصد اسيده  8حدود. وريازيس مي گردد  سه و پ  ـا، خارش، و آكن   ـاهش اگزم ـت سبب ك  ـموضعي بر روي پوس   

  .رچي به خصوص ضد كانديدايي دارد روغن نارگيل اسيد كاپريك است كه خاصيت ضد قا



  
  
  

اين محـصوالت عـالوه بـر دارا  بـودن           .  دومين ذخاير غذايي جهان را تشكيل مي دهند           دانه هاي روغني پس از غالت ،      
 غني اسيد چرب ، حاوي پروتئين نيز مي باشند در اين ميان كلزا به عنـوان يكـي از مهمتـرين گياهـان روغنـي                          ذخاير

 در سـال    (FAO)بار و كشاورزي جهـاني       و   آخرين ارقام منتشره از سوي سازمان خوار      . درسطح جهان مطرح مي باشد    
  . بع توليد روغن نباتي جهان به شمار مي رود  نشان مي دهد ، كلزا پس از سويا و نخل روغني ، سومين من1999

  

  )) است 3كانوال يك منبع گياهي خوب از اسيدهاي چرب امگا (( 
                          

      بـوده و بـه كـاهش خطـر    3 اسـيد چـرب ضـروري امگـا      ALAاسـت    ALAروغن كانوال حاوي آلفا لينولنيك اسـيد        
د مصرف يك قاشق غذاخوري از روغن كانوال بـه طـور روزانـه ، دريافـت             بيماري هاي قلبي و سكته مغزي كمك مي كن        

ALA 80 را براي زنان و % ALA توصيه شده براي مردان را فراهم مي كند  .  
 در رژيم غذايي ضروري است زيرا بدن مـا  ALA از اسيد آلفا لينولنيك تشكيل شده است ،        3بخش اعظم خانواده امگا     

نـه سـويا و مغزهـا مثـل گـردو ،       جوانه گندم و دا  در چربي ها و روغن هاي كانوال ، كتان ،ALA  نمي تواند آنرا بسازد،  
اسـيد چـرب روغـن كـانوال را         % ALA   ، 11هسته انگور قرمز و سـياه كـشف شـد           ي آمريكايي و مغز ميوه كاج و        گردو

ن بـسيار زيـاد در سـاالد و      براي آمريكاي شمالي است زيرا بـه ميـزا      ALAروغن كانوال منبع اصلي     . تشكيل مي دهد    
  . روغن هاي پخت و پز ، مارگارين و روغن هاي فرآوري شده استفاده مي شود 

به همين منظور نوعي    . امروز ضرورت حفظ سالمت افراد مصرف مواد غذايي با ريشه گياهي را با اهميت جلوه مي دهد                  
 آل از اسيدهاي چرب محسوب مي شود نـه تنهـا             بوده و مخلوطي متعادل وايده     Eروغن خوراكي كه سرشار از ويتامين       

  . سال توصيه مي شود 2كودكان زير به افراد ، بلكه حتي به 
كانوال ، روغني است كه با برخورداري از مقادير قابل توجهي از اسيدهاي چـرب اشـباع نـشده نـه تنهـا باعـث افـزايش                           

كيفيت بسيار باالي . اي قلبي عروقي نيز موثر باشد كلسترول نمي شود بلكه مي تواند در كاهش خطر ابتال به بيماري ه        
  . روغن كانوال حتي باعث شده است مصرف آن در كشور هاي اروپايي امريكا و ژاپن روز به روز افزايش يابد 

روغـن  . روغن كلزا روغن مايع با رنگ سبز يا كهربائي تيره است كه معموالَ در مرحله بـي بـو كـردن حـذف مـي شـود           
رب طي متعـادل و ايـده آل از اسـيدهاي چـ            است و مي توان گفت اين روغن مخلو        Eال سرشار از ويتامين     خوراكي كانو 

در كاهش خطر ابتال به بيمـاري هـاي قلبـي           .  درصد اسيدهاي روعن كانوال را تشكيل مي دهد          60يك   اسيد اولئ  .است  
  . به اندازه اسيد لينولئيك موثر است عروقي تفريباَ 



 درصد اسيدهاي چرب روغن كانوال را تشكيل        20ز به عنوان اسيد چرب ضروري شناخته شده است و           اسيد لينولئيك ني  
تحقيقات جديد نـشان داده كـانوال حـاوي    . اين روغن در درمان دردهاي آرتروز مفيد است و كلسترول ندارد         . مي دهد   

 برابر روغن معمولي مصرف     5يك ليتر از اين روغن      . كه در ماهي نيز وجود دارد        يعني چربي معجزه آسايي است       3امگا  
  .  مشكلي براي بدن ايجاد نمي كند و تغيير رنگ و بو نخواهد داشت   بار مصرف مجدد ،5مي شود يعني 

از . مقاومت كانوال در برابر نور بسيار زياد است و تغيير پروكسيد ي آن در مقايسه با روغن هاي ديگر تقريباَ صفر اسـت                        
 سال مي شـود و      2ديگر اين روغن آن است كه به علت داشتن لينولئيك باال باعث رشد غشاي مغز كودكان زير                  مزاياي  

كنجاله كانوال ، يكي از بهترين مواد اوليه تشكيل دهنده خـوراك دام و طيـور محـسوب    . رشد مطلوب را ايجاد مي كند      
افته و و تركيب اسيدهاي آمينه بـه گونـه اي اسـت             مي شود ؛ چرا كه تركيبات ضد تغذيه اي آن تا حد زيادي كاهش ي              

اسيدهاي چرب  . قابل استفاده است    كه به آن ارزش بيولوژيكي مطلوبي بخشيده و در تغذيه دام ، طيور و آبزيان بخوبي                 
غير اشباعي كه مهمترين آنها اسيد لينولئيك و اسيد لينولنيك است كه از اسيدهاي چرب ضروري براي بدن محـسوب                    

و مقـدار نـسبتاَ زيـاد       )  درصـد    70كمتـر از    ( د و روغن كانوال هم به علت مقدار كـم اسـيدهاي چـرب اشـباع                 مي شون 
بـسيار عـالي و     )  درصـد    11( و اسيد آلفا لينولنيـك      )  درصد   61( اسيدهاي چرب اشباع نشده مخصوص اسيد اولئيك        

    . پس از روغن زيتون در مقام دوم قرار دارد 
اين روغن داراي مقدار زيادي اسيدهاي چـرب        . شده از دانه بي رنگ شده روغن استخراج شود          در سال هاي اخير سعي      

اين روغن به شكل هيدروژنه شـده ، در سـاخت   . غير اشباع مي باشد ، غالباَ از روغن هيدروژنه در غذا استفاده مي شود     
از ايـن روغـن بـه       . كـار مـي رود      مارگارين و در چربي هاي مصرفي براي ساخت شير خشك و در خمير هاي چرب به                 

  .عنوان روغن سرخ كردني صنعتي استفاده مي شود 
  
  
  

 كلسترول كمك مي كند و براي قلب مفيـد          LDL روغن كانوال حاوي نوعي اسيد چرب است كه به كاهش سطح             

  . است 

گاه قلبـي عروقـي و       به طور طبيعي در روغن كانوال  وجود دارد كه اثر محافظـت اثبـات شـده اي در دسـت                     3 امگا   

  . عملكرد مغز و بينائي دارد 

 در بيماران مبتال به پر فشاري خون توصيه مي شود كه به جاي استفاده از كـره و روغـن نبـاتي از روغـن كـانوال                            

  . استفاده كنند 



  

  
ياري از بيمـاري  به همين علت مصرف روزانه گردو از ابتال به بس.  است 3روغن گردو منبع خوب اسيدهاي چرب امگا ـ  

  . ها از جمله بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، ديابت ، سرطان ، بيماري هاي التهابي ، آرتروز و ضعف قواي ذهني مي كاهد 
  
  
  
  
  

زماني كه اسيدهاي چرب غير اشباع با هيدروژن تركيب شده و هيدروژن به كربن هاي پيوند دوگانه اضافه شـود عمـل                      

چنين روغن هايي ، روغن هيدروژنه و به طور كلي فرآينـدي كـه طـي آن روغـن       . است  هيدروژناسيون صورت پذيرفته    

الزم به ذكر اسـت كـه روغـن حيـواني بـه             . نباتي مايع به روغن نباتي جامد تبديل مي شود ، هيدروژناسيون مي نامند              

اهي بـه دليـل دارا بـودن    دليل داشتن مقدار زيادي اسد چرب اشباع ، در دماي اتاق به شكل جامد ، ولي روغن هاي گي      

به عنوان مثـال روغـن زيتـون ، روغـن زيتـون ،              . اسيدهاي چرب غير اشباع معموالَ به شكل مايع و نيمه جامد هستند             

با فرآيند هيدروژناسـيون  . مايع هستند همواره در دماي اتاق به شكل ... روغن كلزا ، روغن آفتاب گردان ، روغن بادام و         

مايع را به روغن هاي جامد و نيمه جامد تبديل كرد كه اين عمل سبب مقاومت بيشتر روغن               مي مي توان روغن هاي      س

اما از طرفي افـزايش مـصرف اسـيدهاي چـرب           . ها در برابر اكسيداسيون شده و ماندگاري روغن ها را افزايش مي دهد              

  . افزايش مي دهد اشباع براي سالمتي بسيار مضر بوده و خطر ابتال به بيماري هاي قلبي ـ عروقي را 

.  درصـد باشـد ، بـراي مـصرف مناسـب اسـت               25در صورتي كه مقدار اسيدهاي چرب اشـباع در روغنـي حـداكثر تـا                

 درصد چربـي  15كارشناسان تغذيه توصيه مي كنند حتي االمكان مصرف اسيدهاي چرب اشباع محدود شده و كمتر از  

افزايش توليد اسيدهاي چرب اشـباع ، مقـدار زيـادي اسـيدهاي             در طول فرآيند هيدروژناسيون عالوه بر       . مصرفي باشد   

بنابراين توصيه مي شود تا حد امكان مصرف روغن هاي جامـد گيـاهي محـدود و بـه                   . چرب ترانس نيز توليد مي شود       

  . جاي آن از روغن هاي مايع گياهي استفاده شود 

  



   روغن ماهي 

  ) مارگارين-كره(روغن حيواني خوراكي  

  
  
  

  

روغن مـاهي   . ويتامين ها، مواد معدني و مواد مغذي است كه براي سالمت بدن مورد نياز است                ماهي يك منبع غني از      
هـاي    موجود در روغن   6 موجود در روغن ماهي و امگاـ      3اسيدهاي چرب امگاـ  (. است   3منبع عالي اسيدهاي چرب امگاـ    

دهاي چرب از تركيبات مهم غشاي سلولي بـوده و نقـش            ياين اس .) گياهي نيز جزء اسيدهاي چرب غيراشباع مي باشند       
به نام هاي ايكوزاپنتانوئيـك     اشباع پلي اتيلني    ن ماهي سرشار از دو اسيد چرب غير       روغ. اساسي در سالمت انسان دارند      

  .  است (DHA) و دكوزاهگزانوئيك اسيد(EPA)اسيد
ري هاي خطرناك ريوي از جمله فيبـروز كيـستيك   تحقيات نشان داده اند كه مصرف روغن ماهي در درمان آسم و بيما      

 با عملكرد مغز و سيستم عصبي در ارتبـاط اسـت بـه طـوري كـه                  3مصرف اسيدهاي چرب امگاـ   . نقش عمده اي دارند     
 فـرد    و بهبود عملكرد مغز     ذهني توانايي  تمركز گفتار و حركات ارادي بدن،      افزايش يادگيري و  تقويت حافظه ،    منجر به   

ف روغن ماهي در افرادي كه قاعدگي دردناك داشته همچنين بسيار پرخاشگر و عصباني هستند بسيار                مصر. مي شوند   
مبـتال بـه بيمـاري     با زنجيره بلنـد در افـراد         3مطالعات نشان داده اند كه سطح خوني اسيدهاي چرب امگاـ         . مؤثر است   

روغـن  . دي به بهبـودي آنهـا خواهـد كـرد           ، مصرف روغن ماهي كمك بسيار زيا        در نتيجه . افسردگي بسيار پايين است     
چـرا كـه مـاهي از لختـه          از مرگ هاي ناگهاني در اثر حمالت قلبي مي كاهد            DHA و   EPAماهي به دليل دارا بودن      

شدن خون جلوگيري نموده، قابليت ارتجاعي رگ هاي خوني را بهبود مي بخشد، فشار خون را كاهش مي دهد، چربـي                     
بـه عـالوه بـا تـأخير انـداختن انقبـاض ناگهـاني              . سترول خوب خون را افزايش مـي دهـد          خون را پايين مي آورد و كل      

 بر عملكرد سلول هاي استوانه اي       3 امگاـ DHA نوع   .عروق خوني ، در حفظ خون رساني به قلب نقش دارد            )  اسپاسم(
 هـاي پـستان و پروسـتات         مصرف روغن ماهي مي توانـد از وقـوع سـرطان           .، اثر مثبت دارد     شبكيه، به ويژه در نور كم       

ماهي به افرادي كه مبتال به بيماري هاي ديابـت          . پيشگيري كرده و از رشد تومور پس از ايجاد آن نيز جلوگيري نمايد              
  . هستند كمك مي كند تا راحت تر ميزان قند موجود در خون را كنترل كنند 

نين زايمان زودهنگام را تا حـد بـسيار زيـادي           مصرف ماهي در طول دوران بارداري، امكان زايمان كودك نارس و همچ           
  .   كاهش مي دهد 



ل را بهبودمي بخشد بلكه مي توانـد  ـنه تنها التهاب ، درد و خشكي مفص يـدر افراد مستعد به آرتروز، مصرف روغن ماه   

  . از تخريب غضروف ها نيز جلوگيري نمايد 

  م پاسخ هاي التهابيـي موجب تنظيـروغن ماه 

  ل آرتريتـاري هايي از قبيـدر بيم صادر شده 

   روماتوئيد، كرون و كوليت زخمي و پسوريازيس

  به عالوه اين.  مي شود) يـنوعي بيماري پوست(

  ويـ نوع روغن مي تواند حساسيت سلولهاي ري

  .  را به مواد آزار دهنده چون دود سيگار وآلوده كننده هاي محيطي كاهش دهد 

  يمر در افرادي كهاحتمال ابتال به بيماري آلزا

  . مصرف مي كنند بسيار كاهش مي يابد 3 اسيدهاي چرب امگاـ

 برابر مقادير معمول اسيد     4ـ5يك نكته كليدي آن كه هرگز نبايد شيرخواران را از شير مادر محروم كرد زيرا شير مادر                  

در، براي كـودك در روزهـاي اول        قادير فراوان در شير ما    اين م . هاي چرب ضروري در مواد غذايي ديگر را در خود دارد            

زندگي با وجود حجم كم شير كفايت مي كند و از سوي ديگر به تقويت ساختمان سلول هاي مغزي و همچنين شبكيه                      

  . غذاي مغز استدر واقع طبق يك گفته قديمي ماهي . چشم شيرخوار ياري مي رساند

.  مي باشد    3 بوده و منبع مناسب اسيدهاي چرب امگاـ       ماهي داراي ميزان چربي پاييني است، ميزان پروتئين در آن باال          

تحقيقات گوياي اين مطلب هستند كه استفاده مكرر از ماهي در وعده هـاي غـذايي يـك يـا دو وعـده در طـول هفتـه            

  . بيماري هاي مختلف در هر سني را كاهش مي دهد ريسك ابتال به 

  .ر است آن را به صورت آب پز، بخارپز و كبابي مصرف كنيم اگر بخواهيم كه مزاياي ماهي در طبخ از ميان نرود، بهت

  

درحال حاضر انواع كپسول ها و قرص هاي روغن ماهي حاوي اسيدهاي چرب 

  .ضروري و ويتامين ها توليد و در دسترس مي باشد 



  

   

  م باله ماهي آزاد، ماهي قزل آال، تن و ماهي نر                                                 
  
  

  : حداقل دو نوع روغن است كه به مقابله با التهاب كمك مي كند 

و ساير ماهي هـاي آب سـرد   ) نوعي ماهي بزرگ خوراكي(هاليبوت  كه در ماهي آزاد ساردين   3اسيدهاي چرب امگاـ   *

   .وجود دارد 

   . است اسيد گامالينولينيك كه از گل گاوزبان و انگور فرنگي سياه و شاهدانه گرفته شده *

  
  ي روغن هايـي كه بيماران مبتال به رماتيسم مفصلـپژوهشگران گزارش داده اند موقع

  ضمناَ اين.  ان كاهش مي يابدـرف مي كنند آماس درد و سرخي مفصلشـزبور را مصـم

  بنا به توصيه پزشكان بايد اسيدهاي .   روغن ها در ساير انواع التهاب مفصل كارساز است

  دو يا سه وعده در هفته به جاي مكمل هاي روغن ماهي از ماهي چرب را 3چرب امگاـ

  شـالت ناشي از خونريزي را افزايـ خطر مشك3ـ مصرف زياد از حد امگا. د  به دست آور

  لـد آماس مفصـرناك است كه از داروهاي ضـاراني خطـود براي بيمـ مي دهد و اين خ

   . رددـون آنها مي گـي خـه شدن طبيعـلختع ـا مانـزيرا اين داروه.  اده مي كنندـ استف

 آن بـراي سـالمت      3ماهي و روغن ماهي باعث تقويت سيستم دفاعي و ايمني بدن مي شود و اسـيدهاي چـرب امگاــ                    

 در توليد مجدد سلول ها نقـش حيـاتي          3عالوه بر اين، اسيدهاي چرب امگاـ     . استخوان و پوست الزم و ضروري هستند        

 Nevy Beans طبيعي در روغن هاي ماهي، روغن كانوال، روغن كتان، جوانـه گنـدم و حبوبـات     به طور3امگاـ. دارند 

  . وجود دارد  Meal oatو



  

  
  
 
 
 
 
  
  
  

  : تفاوت كلي كره با مارگارين عبارتند از 
  

مـا  كره از اسيد هاي چرب كمتري برخوردار است و نمي تواننـد نيـاز اسـيدهاي ضـروري يـك فـرد را تـأمين نماينـد ا                          

نيـز  % 50بوده و بسته به نوع مارگارين آن مي تواند به ميزان            % 30مارگارين سرشار از اسيدهاي چرب ضروري بيش از         

  افزايش يابد 

  A  ، D ، Eميزان ويتامين هاي محلول در چربي در مارگارين به مراتب بيشتر از كره مي باشد مخصوصاَ ويتامين هاي 

  .ارين فاقد كلسترول استكره حاوي كلسترول بوده اما مارگ

مارگارين را نبايـد جهـت سـرخ كـردن مـواد             به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه مارگارين بهتر از كره مي باشد اما                

بنابرين تغذيه مارگارين بهتـر     . كه سرطان زا هستند تشكيل مي شود        غذايي استفاده نمود زيرا در آن تركيبات پليمري         

  . از كره مي باشد 

  
  



  
  

  
  :فساد روغن ها و چربي ها 

  

  :عوامل گوناگوني در فساد روغن نقش دارند 
  :) اكسيژن( هوا. 1

هر اندازه درصد اسيدهاي چرب غير اشباع       . اكسيژن سبب اكسيداسيون روغن ها و در نتيجه منجر به فساد آن مي شود             

همين دليل توصيه مي شود بال فاصله بعد        به  . در روغني بيشتر باشد بيشتر در معرض خطر اكسيداسيون قرار مي گيرد           

  . از مصرف، در ظرف روغن به طور محكم بسته شود تا در معرض هوا قرار نگيرد

  : رطوبت . 2

ميزان رطوبت در روغن ها و چربي ها بسيار كم است و به همين دليل ميكروب ها كمتر مي توانند موجـب فـساد آنهـا                          

 ها شود سرعت فساد بيشتر مـي شـود بنـابراين توصـيه مـي گـردد هنگـام                    كمي رطوبت وارد روغن   وقتي مقدار   . شوند

برداشتن روغن و يا چربي، از قاشق و يا ساير وسايلي كه خشك هستند استفاده شود تـا رطوبـت موجـب فـساد روغـن                          

  . نشود

  :نور. 3

بهتر است روغن ها در   . از جمله عواملي كه به شدت سبب تغيير طعم و رنگ در چربي ها و روغن ها مي شود، نور است                    

  . جاي خشك و تاريك نگهداري شوند

  : درجه حرارت . 4

لذا در هنگام پخت مواد غـذايي، اسـتفاده از          . از عوامل ديگر در فساد روغن ها درجه حرارتي است كه در آن قرار دارند                

 كه نشانه فساد روغـن      درجه حرارت باال سبب تغيير رنگ و طعم د رروغن و خروج دود آبي و سپس دود سياه مي شود                   

همچنين قرار دادن چربي ها و روغن ها در كنار شعله ي گاز سبب تسريع در فساد آنها مي شود لذا از قرار دادن                        . است

  . چربي ها در كنار شعله ي گاز جداَ خودداري شود



   : تند شدن چربي ها و روغن ها 

  

شايد طعم تنـد را در كـره اي         . وب گردد، تند شدن نام دارد       نامطل هر تغييري در روغن ها كه منجر به ايجاد طعم هاي          

كه مدت طوالني مانده است، تجربه كرده باشيد چراكه به دنبال فرآيند تند شدن، تغييراتي در اسيد هـاي چـرب كـره                       

  . ايجاد مي شود

 نباتي بـه آهـستگي      مقاومت انواع مختلف روغن و چربي در برابر فساد متفاوت است ؛ بدين ترتيب كه اغلب روغن هاي                 

ضايع مي شوند، در حالي كه چربي هاي حيواني با سرعت بيشتري فاسد مي گردند و روغن هـاي دريـايي، كـه حـاوي                         

مقدار نسبتاَ زيادي از بنيان هاي اسيد چرب اشباع نشده مي باشند، با چنان سرعتي فاسد مي شـوند كـه كـاربرد آنهـا                         

  .   دار كردن امكان پذير نيستبراي مصارف خوراكي بدون تصفيه و هيدروژن

ميكروب ها رنگ دانه هايي توليد مي كنند كه در چربي محلول بوده و به داخل آن نفوذ مي كنند كه اين فرآيند                       گاهي  

همان طور كه ذكر شد چربـي هـا و روغـن هـا     ). مانند تغيير رنگ چربي گوشت(نيز منجر به تغيير رنگ روغن مي شود      

كپك ها بـا    . شرايط براي رشد كپك ها نسبت به ساير ميكروب ها شرايط مناسب تري است             رطوبت كمي دارند كه اين      

بايـد از   در صورت مشاهده هر گونـه كپـك بـر روي روغـن يـا چربـي                  . تجزيه روغن ها، موجب تند شدن آنها مي شوند        

 بـه عنـوان     بسياري از روغـن هـاي حيـواني و گيـاهي خاصـيت ضـد ميكروبـي داشـته و                   . مصرف آن روغن پرهيز نمود    

نگهدارنده استفاده مي شوند به عنوان مثال در برخي مواقع براي نگهداري رب گوجه فرنگي از يك اليـه روغـن در روي     

   دارد توسط ميكروب ها فاسد شونداين چربي ها و روغن ها نيز احتمال. سطح آن استفاده مي كنند

  
  



  
  

 
  

  سرخ كردن عميق* 
 درجـه ي سـانتيگراد      175ظرفي كه حاوي مقدار زيادي چربي بـا حـرارت بـاالتر از              در اين روش ماده غذايي در داخل        

به محض تماس ماده غذايي با چربي داغ، حباب هاي زيادي خارج مي شود كه بيانگر تبخيـر                  . است، غوطه ور مي شود      

  .آب در سطح ماده غذايي است

عالوه بـر آن، از چربـي بـه         . غذايي به حداقل مي رسد    در مواد   در اين روش، از دست دادن امالح معدني و مواد ازت دار             

پخت با اين روش، زماني كامـل اسـت كـه بخـش             . عنوان وسيله ي تأمين كننده ي درجه حرارت باال استفاده مي شود           

  . خارجي ماده غذايي ترد و معموالَ به رنگ قهوه اي طاليي درآيد

  سرخ كردن سطحي يا تف دادن * 

. بي مورد استفاده قرار مي گيرد به گونه اي كه فقط كف ظرف با چربي پوشانده مـي شـود                   در اين روش مقدار كمي چر     

يك طرف ماده ي غذايي حـرارت       بنابراين بايد ماده ي غذايي به طور مرتب زيرورو شود، زيرا در اين روش در هر لحظه                  

. يش ارزش كالري آن مي شـود      سرخ شدن ماده غذايي در چربي باعث افزا       . مي بيند و منجر به پخت يكنواخت مي شود        

به عنوان مثال، سـبزي هـا در اثـر سـرخ            . مواد مغذي خود را از دست مي دهند         برخي مواد غذايي در حين سرخ كردن،      

  . كردن در مقايسه با جوشاندن، مقدار بيشتري ويتامين از دست مي دهند

بـه همـين دليـل      .  آن مـي شـود      موجـود در   Bهمچنين سرخ كردن گوشت موجب از دست دادن مقداري از ويتـامين             

  . مناسب است مواد غذايي، كمتر با روش سرخ كردن پخته شوند

روغن هاي سرخ كردني به دليل دارابودن آنتي اكسيدان هاي صنعتي در مقابل عوامل فساد روغن مقاوم تر بـوده           : نكته  

د در نتيجه تحقيقات ثابت كرده اند كـه از  به عالوه در اثر حرارت اعمال شده بر روي آنها مواد سرطان زا توليد نمي كنن  

به همين علت توصيه مي شود بـراي سـرخ كـردن حتمـاَ از روغـن هـاي                   .  بار استفاده نمود   2ـ3اين روغن ها مي توان      

  . طبخ مواد غذايي و يا به همراه ساالد استفاده گرددمخصوص سرخ كردن استفاده كرده و از ساير روغن هاي مايع جهت 

  



  

  
 . با روغن از حرارت كم استفاده كنيدم طبخ به هنگا

زيرا حرارت بيش از حد، سبب ايجـاد بـوي تنـد و             . براي، سرخ كردن از حرارت ماليم با مدت زمان كمتر استفاده كنيد           

 . زننده در روغن مي شود

 . روغن سوخته، بيماري زا ست، لذا از مصرف مجدد آن به طور جدي خودداري نماييد

ا حرارت ندهيد مگر آنكه مخصوص سرخ كردن باشند، زيرا ارزش تغذيه اي روغن مايع كاهش يافته و                  روغن هاي مايع ر   

 . سبب ايجاد مواد سمي و سرطان زا در آن مي گردد

از مصرف مجدد روغني كه حرارت ديده است پرهيز كنيـد؛ مگـر اينكـه روغـن، مخـصوص سـرخ كـردن و داراي مهـر                           

 . يز بايد بيش از دو بار مصرف نگردداستاندارد باشد كه در اين صورت ن

 . پس از هر بار مصرف، درب ظرف روغن را كامالَ ببنديد تا اكسيژن وارد آن نشود

 . روغن هاي مايع را به مدت طوالني در منزل نگهداري ننماييد

 . روغن هايي را خريداري كنيد كه در معرض مستقيم نور قرار نگرفته باشد

 . بر روي قوطي آنها مشاهده مي شود، خودداري كنيدر زنگ زدگي از مصرف روغنهايي كه آثا

روغني را خريداري كنيد كه داراي پروانه ي ساخت و بهره برداري از وزارت صنايع و معادن و وزارت بهداشت، درمان و                       

 . و مهر استاندارد از مؤسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور باشدآموزش پزشكي 

 . بايد دوباره به ظرف اصلي روغن برگردانده شودروغن مصرف شده ن

اگر مقداري روغن از يك ظرف بزرگ مصرف شده باشد براي جلوگيري از تند شدن آن بهتر است باقي مانده ي روغـن                       

 . را در ظرفي كوچكتر ريخته و درب آن را كامالَ ببنديد تا روغن كمترين تماس را با هوا داشته باشد

در يخچال نگهداري شوند به ويژه بعد از اين كـه درب  نز به علت دارا بودن چربي زياد بهتر است سس هاي ساالد و مايو   

   . محل نگهداري اين مواد در طبقات باالي يخچال يا محل هاي سرد آن است. آن براي مصرف باز شده باشد

 . تغيير رنگ و تند شدن از عاليم ظاهري روغن فاسد است افزايش بو، افزايش غلظت،



  با توجه به ايـن كـه گوشـت هـا و لبنيـات و     .  گرم در روز تجاوز كند80بنابراين مصرف چربي براي افراد عادي نبايد از         

 گرم روغن به غذاهاي مصرفي مان در طـول روز اضـافه كنـيم كـه                 30ـ40داراي روغن هستند مجاز هستيم      ... دانه ها   

 . قاشق غذاخوري روغن مايع5ـ7برابر است با 

 . ر دادن روغن ها در نزديكي شعله ي گاز جداَ خودداري شوداز قرا

 . در صورت وجود هر گونه كپك يا تغيير رنگ بر روي روغن بايد از مصرف آن پرهيز نمود
 . مصرف روغنهاي جامد گياهي محدود و به جاي آن از روغنهاي مايع گياهي استفاده شود

البته ايـن روغنهـا نبايـد تحـت         . جايگزين روغن هاي نباتي جامد كنيد     را  ) كلزا(سعي كنيد روغن زيتون و روغن كانوال        
 . درجه سانتيگراد قرار  بگيرند130حرارت بيش از

مثالَ روغن هاي مخصوص سرخ كردني كه اين روغن هـا در مقابـل              . از هر روغني بايد براي مصارف خاصي استفاده كرد        
 . حرارت مقاومترند

 .  استفاده نكنيدهرگز از روغن زيتون جهت سرخ كردن
 . هنگام برداشتن روغن و يا چربي از قاشق خشك استفاده شود تا رطوبت موجب فساد روغن نشود

 . بايد روغن در جاي خشك و تاريك نگهداري شوند و در معرض نور قرار نگيرند
 . يش دهيد، گردو و روغن كانوال و يا سويا را در رژيم غذاييتان افزا3مقادير كافي اسيدهاي چرب امگاـ

 . به تاريخ انقضاء روغن هاي مصرفي دقت نماييد
 . چربي قابل رويت گوشت را قبل از پخت تا حد ممكن از آن جدا كرده و از مصرف آن خودداري كنيد

زياده روي در مصرف انواع روغن ها و غذاهاي سرخ شده و چرب باعث چاقي، گرفتگي رگ هاي خوني و پرفشاري خون              
 . مي شود
 . اي مايع با بسته بندي شفاف را دور از نور و در جاي خنك نگهداري نماييدروغن ه

نبايـد در محـيط گـرم و مرطـوب نگهـداري            ) گردو، فندق، بادام  (كره، مارگارين ، غذاهاي حاوي چربي مثل انواع مغزها        
 . شوند

 .  جداَ خودداري شودهنگام سرخ كردن از وارد كردن ناگهاني مواد غذايي آبدار يا قاشق خيس به ماهي تابه
زيرا رطوبـت  . (هنگام سرخ كردن مواد غذايي از قبيل كدو، بادمجان و سيب زميني مرطوب به ماهي تابه خودداري شود      

 .) غذا روند فساد را تسريع مي كند
 )منظور آلوده شدن روغن به مسب.(استفاده نكنيدهنگام سرخ كردن مواد غذايي از ظروف مسي 

 . شده را هيچگاه با روغن مصرف شده مخلوط نكنيدروغن سالم و مصرف ن
 .در هيچ شرايطي روغن گرم و داغ را درون ظرف پالستيكي نريزد

ارا بودن مقدار زيادي چربي اشباع، به خصوص در افـرادي كـه سـابقه ي خـانوادگي          روغن هاي جامد حيواني به دليل د      
شده و در نهايـت بيمـاري هـاي قلبـي ـ       (LDL-C)ن افزايش كلسترول خون دارند منجر به افزايش كلسترول بد خو

  .را باعث مي شوندعروقي 
   . اسيدهاي چرب ترانس موجود در روغن هاي جامد گياهي به شدت سرطان زا بوده و مصرف آنها توصيه نمي شود



  
 

  

 

رژيـم غـذايي     همان گونه كه بيان شد چربي ها و روغن ها يكي از سه ركن اصلي تأمين انرژي و عـضو جـدايي ناپـذير                       

در كشور مـا كمتـر   مصرف سرانه روغن . انسان هستند كه در غياب آنها كليه اعمال حياتي انسان دچار اختالل مي شود   

 درصد روغن مصرفي در كشور ما روغن نبـاتي هيدروژنـه جامـد و               90اما در عوض بيش از      . از كشورهاي پيشرفته است   

 درصد روغن مصرفي را روغن هاي مايع گياهي و بقيـه را             90ني بايد   بقيه مايع است كه اين نسبت بايد عكس شود؛ يع         

به آرامي تا درصد آخر ادامه پيدا كند بـه          ) جامد گياهي ( روغن هاي نباتي هيدروژنه تشكيل دهد و حذف اين روغن ها            

  . ميان روغن هاي مصرفي كشور نداشته باشدگونه اي كه روغن هاي نباتي هيدروژنه جامد، جايگاهي در 

  

  


