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فصل ششم: 
 تغذیه سالم

تاثیر غذا بر سیستم ایمنی بدن و  پیشگیری از بیماری ها 
به طور کلی غذا و تغذیه نقش مهمی در تقویت یا تضعیف سیستم 
ایمنی بدن دارند. بد نیست بدانید شایع ترین علت ضعف سیستم 
ایمنی، سوءتغذیه است که ممکن است ناشی از کمبود پروتئین ها، 
ویتامین ها و امالح یا انرژی باشد و یا در اثر افزایش دریافت انرژی 
منجر به چاقی شود. به عنوان مثال ماهی ها به عنوان منابع مهم 
اس��ید چرب امگا 3 در تعدیل سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. 
به عبارتی این که چه می خوریم، چگونه و چه مقدار می خوریم بر 
سالمت جس��م و روان ما تاثیر بسزایی دارد. امروزه ارتباط بیش 
خوردن و چاقی با س��کته های قلبی- عروقی، دیابت، سرطان ها، 
بیماری های مفصلی مثل آرتروز، بیماری های کیسه صفرا، نقرس 
و غیره کامال اثبات شده و نگرانی دست اندرکاران سالمت جوامع 
امروز، بیماری های غیرواگیر هس��تند که اکثریت قریب به اتفاق 
آنها با عادت های غذایی مرتبط اند. برای پیشگیری از سرطان ها، 
س��کته های قلبی - عروقی و دیابت و باالخره افزایش طول عمر، 
تغذیه مناسب در دستور کار نظام های سالمت کشورها قرار گرفته 

است.

زندگی سالم با تغذیه سالم
ام��روزه، تغذیه بی��ش از هر زم��ان دیگری در 
زندگی اهمیت پیدا کرده اس��ت، زیرا مطالعات 
نش��ان داده اند که عامل بسیاری از مرگ ومیرها 
 و بیماری ه��ای مختل��ف از جمله س��کته های 
قلبی- عروقی، س��رطان ها، دیابت و... ریشه در 
تغذی��ۀ ف��رد دارد. با توجه به ای��ن که در حال 
حاض��ر تکنولوژی و زندگی ماش��ینی روزبه روز 
در حال پیش��رفت است، فعالیت فیزیکی کم تر 
ش��ده و پیامد آن چاقی و اضافه وزن اس��ت، که 
خود منش��ا بسیاری از مشکالت جسمی است. 
بنابراین با رعایت یک رژیم غذایی سالم می توان 
رمز اساسی س��المت بدن را به دست آورد، در 
غیر این صورت موجب اختالل در عملکرد کل 
سیستم های بدن ش��ده و باعث از دست رفتن 
قوای جس��می و روانی در انس��ان خواهد شد. 
رعایت برنامه غذای��ی خوب و متعادل می تواند 
طول عمر انسان را افزایش دهد و بر شادابی فرد 

نیز تاثیرگذار باشد.

فصل ششم: تغذیه سالم
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چگونه می توان خورد و خوراکی  سالم داشت؟

متخصصان تغذیه توصیه می کنند، برای پیشگیری از بیماری های 
غیرواگیر مانند پرفش��اری خون، دیابت، چربی خون باال، چاقی 
و اضافه وزن از همین امروز ش��روع کنید، فردا دیر است. ارتباط 
مس��تقیمی میان رژیم غذایی اف��راد و ابتال به بیماری های قلبی 
عروقی وجود دارد که با تنظیم یک برنامه غذایی س��الم و اصالح 
الگوی مصرف، می توان س��المتی قلب و دستگاه گردش خون را 
حفظ کرد و بهبود بخش��ید. همچنین اضافه وزن، چاقی، میزان 
باالی کلسترول بد خون، دیابت و پرفشاری خون، از عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر بوده که با تغییر شیوه زندگی، قابل کنترل 

و درمان هستند.
البته در تنظیم یک برنامه غذایی س��الم، سه نکته را همیشه در 

ذهن داشته باشید:
 تعادل: یک رژیم غذایی متعادل )اس��تفاده از حداقل تعداد 
واحدهای مورد نیاز از هر گروه غذایی( تضمین کننده دریافت 

مواد مغذی مورد نیاز است.
 تنوع: طیف وسیعی از غذاهای متنوع را مصرف کنید. هیچ 
غذایی به تنهایی تأمین کننده مواد مغذی مورد نیازتان نیست. 

از هر گروه غذایی، انواع غذاهای متنوع را انتخاب کنید.
 میانه روی: میانه روی در هر کاری کلید موفقیت اس��ت. پس 
با رعایت میانه روی در مصرف ش��یرینی ها، چربی ها و نمک ها 

می توانید از همه غذاهای دلخواه خود بهره مند شوید.

طبقه بندی گروه های غذایی
 گ��روه نان و غالت: ش��امل غ��الت کامل 
)گن��دم، جو، جو دوس��ر، ارزن(، برنج، و انواع 
ماکارونی )الزانیا، رشته فرنگی، رشته پلویی 
و رشته آش��ی( است. این گروه کربوهیدرات 
پیچیده و فیبر همچنین ویتامین های خانواده 
»ب« و امالح��ی چون آهن و پروتئین مورد 

نیار بدن ما را تامین می کنند. 
 گروه سبزی ها: شامل بسیاری از سبزی های 
متنوع از جمله س��بزی های سبز رنگ )مثل 
س��بزی خ��وردن(، صیفی ها و س��بزی های 
نشاس��ته ای ) مثل باقال ( اس��ت. این گروه 
تامین کننده امالح و ویتامین مورد نیاز ماست، 
از جمله ویتامین »آ« و»ث« و امالح کلسیم و 
 منیزیم. همچنین تامین کننده فیبر نیز است.

 گروه میوه ها: شامل انواع و اقسام میوه هایی 
اس��ت که ش��ما با آن آش��نا هس��تید. این 
گ��روه تأمین کننده فیب��ر، ویتامین آ , ث و 
پتاس��یم است. این گروه با اهمیت است چرا 
 که فاقد س��دیم، چربی و کلس��ترول است.

 گروه گوش��ت ها: ش��امل گوش��ت قرمز، 
گوش��ت ماکیان، ماهی و تخم مرغ است. این 
گروه غذایی تامین کننده پروتئین، فس��فر، 
ویتامین های 12ب، 6ب، 3ب، 1ب و بسیاری 

از امالح چون آهن است.  
 گروه حبوبات و مغزها: شامل انواع حبوبات 

و مغزهاست.
 گروه لبنیات: ش��امل ش��یر، ماست و پنیر 
اس��ت بهترین منبع تامین کننده کلس��یم 
هس��تند و تامین کننده پروتئین، ویتامین 

ب12، آ و ب3 هستند . 
 گ��روه چربی ه��ا: چربی ه��ا، روغن ه��ا و 
ش��یرینی ها از آنجا که کالری رژیم غذایی را 
تأمین می کنند، قابل توجه هستند اما چون 
م��واد مغذی کم��ی دارند، توصیه می ش��ود 
بس��یار کم مصرف ش��وند. این گروه شامل: 
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توصیه هایی در مورد مصرف مواد غذایی
1( غالت کامل مصرف کنید:

شما می توانید روز خود را با غالت کامل در وعده صبحانه شروع 
کنید، یک وعده غذا از این گروه برای ناهار مصرف کنید. برخی 
فکر می کنند مواد غذایی نشاس��ته ای، چاق کننده هستند، اما 
مقایسه گرم به گرم آن با چربی نشان می دهد که حاوی کمتر 

از نصف کالری موجود در چربی ها هستند.
مزایای مصرف غالت کامل به شرح زیر است:

 غالت کامل حاوی فیبر و مواد مغذی بیش��تری نسبت به 
مواد غذایی نشاسته ای تصفیه شده یا سفید هستند.

 به ع��الوه هضم مواد غذایی حاوی غالت کامل آهس��ته تر 
ص��ورت می گیرد، بنابر ای��ن می ت�وانن���د در ما احس��اس 

سیری بیشتری ایجاد کنند.
 از جمل��ه مواد غذایی حاوی غ��الت کامل، می توان از نان 
س��نگک و بربری، ماکارونی س��بوس دار و آش یا سوپ جو 

نام برد.

کره، مارگارین، سس ساالد، روغن ها، مایونز، 
خامه، پنیرخامه ای، سرشیر و چیپس ها و مواد 
قندی مثل ش��کالت ها، آب نبات، ش��یرینی، 
کیک، نوشابه، شربت، ژله، دسر، مربا، شکر و 

عسل هستند. 

یک س��هم از میوه و سبزی معادل ۸0 گرم و یا هر یک از موارد 
زیر است:

 یک عدد س��یب متوس��ط، موز، گالبی، پرتقال یا میوه های 
دیگر با اندازه مشابه

 دو عدد آلو یا گوجه یا میوه های با اندازه مشابه
 نصف یک عدد گریپ فروت

 یک برش از میوه بزرگ مثل هندوانه یا آناناس
 سه قاشق غذاخوری پر از ساالد میوه یا کمپوت

 یک قاشق غذاخوری پر از میوه های خشک )مثل کشمش ها 
و زرد آلو(

 یک لیوان س��بزی ها مثل کاهو و س��بزی خوردن یا نصف 
لیوان سبزی های پخته یا سبزی خام

 یک لیوان از انواع آب میوه ها )1۵0 میلی لیتر(
 نصف لیوان از انواع انگور، گیالس و توت

یک سهم یا واحد میوه و سبزی چیست؟

فصل ششم: تغذیه سالم
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2( مقـدار زیـادی  میوه و سـبزی  مصرف 
کنید:

 اغلب اف��راد می دانند که بای��د از میوه و 
سبزی بیش��تری اس��تفاده کنند. اما اغلب 
هن��وز به اندازه کافی از این گروه اس��تفاده 

نمی کنند.
 س��عی کنید حداق��ل ۵ ال��ی ۸ واحد از 
انواع میوه و س��بزی را در روز مصرف کنید. 
احتماال از آنچه فکر می کنید راحت تر است.

 ش��ما می توانید س��هم میوه مصرفی در 
طول روز را افزایش دهید.

برای مثال می توانید:
- یک لیوان آب میوه و یک خوش��ه انگور با 

غالت صبحانه مصرف کنید.
- ساالد را برای ناهار پیش بینی کنید

- یک سیب برای عصرانه بخورید.
- یک واحد س��بزی  برای وعده شام مصرف 

کنید.

3( ماهی بیشتری مصرف کنید:
ماهی منبع بس��یار عالی پروتئین و حاوی تع��داد زیادی ویتامین و 
مواد معدنی اس��ت. برای تنظیم  یک برنامه غذایی مناس��ب حداقل 
اس��تفاده از دو سهم ماهی در هفته توصیه می شود که یک سهم آن 
باید از ماهی روغنی باش��د. ب���دین منظ��ور از انواع تازه، منجمد و 
کنس�����رو شده آن می توان استفاده کرد. اما به خاطر داشته باشی���د 
 که ماهی کنس��رو ش��ده و دودی می تواند نمک باالیی داشته باشد.

هر س��هم معادل60 گرم ماهی پخته است. ماهی های غنی از نوعی 
چربی به نام »اسیدهای چرب امگا 3« را ماهی های روغنی می نامند 
مانند ماهي سالمون، قزل آال و.... مصرف این نوع ماهی به س���المت 
قلب ما کمک می کند و استفاده از یک سهم ماهی روغنی در هفته 

توصیه شده است )هر سهم ماهی 140 گرم است(. 
مصرف حداکثر دو س��هم از این نوع ماهی درهفته در زنان باردار 

توصیه می شود.
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 4( مصرف چربی های اشباع و شکر را کاهش دهید:
 برای حفظ س��المت بدن نیاز به مق��داری چربی در 
رژیم غذایی خود داریم. آنچه مهم است نوع چربی است 

که می خوریم.
 دو ن��وع اصل��ی چرب��ی در رژیم غذایی وج��ود دارد: 

چربی های اشباع و غیراشباع.
 مصرف مقدار زیاد چربی های اشباع، مقادیر کلسترول 
خون را افزایش داده و ش��انس پیش��رفت بیماری های 

قلبی را افزایش می دهد.
 مصرف چربی های غیر اشباع کلسترول خون را پایین 

می آورد.
 توصیه می ش��ود مصرف مواد غذایی که چربی اشباع 

باالیی دارند را محدود کنید.
 در ع��وض مواد غذایی غنی از چربی های غیر اش��باع 
مث��ل مغز ه��ا و دانه ه��ای روغ��نی و نیز اس��تفاده از 
روغن هایی مانند آفتابگردان و روغن زیتون را در برنامه 

غذایی خود بگنجانید.

 س��عی کنید مواد غذایی با چربی اش��باع را در 
دفع��ات کمتر و مقادیر کمتر مص��رف کنید. انواع 

این نوع مواد غذایی عبارتند از:
   گوشت قرمز با چربی سفید مریی و سوسیس 

و کالباس
 پنیرهای پرچرب

 انواع کیک و بیسکوییت ها
 انواع کرم های مورد استفاده در فرآورده های نان 

و شیرینی
 ب��رای انتخاب��ی س��الم تر فق��ط از مقادی��ر کم 
روغن های گیاهی و یا از قطعات لخم گوشت قرمز 
استفاده کنید و هر نوع چربی مریی را جدا کنید.

  حبوبات و لوبیاها )لوبیاي چشم بلبلي، عدس و 
نخ��ود( منابع جایگزین منبع پروتئین بوده و فیبر 
و آهن را تأمین مي کنند ولي فاقد روي و ویتامین 

12ب هستند )مگر این که غني شوند(.

فصل ششم: تغذیه سالم
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 به بر چسب ها دقت کنید تا به میزان چربی غذا پی ببرید. 
 معموال بر چسب ها در مواد غذایی بسته بندی شده نشان 
 می دهند که  در 100 گرم مواد غذایی چه مقدار چربی وجود دارد؟

معم��وال به م��واد غذایی که حاوی بی��ش از 20 گرم چربی 
در هر 100 گرم اس��ت، پرچرب می گوین��د. به مواد غذایی 
ح��اوی 3 گ��رم چرب��ی یا کمت��ر در 100 گ��رم، کم چرب 
گفته می ش��ود. اگر مقادیر چربی در هر 100 گرم، بین این 
 مقادیر باش��د، مواد غذایی حاوی چربی متوس��ط هستند.

 به خاطر داشته باشید بیش از ۵ گرم چربی اشباع در 100 
گرم، اشباع زیاد و ۵ گرم چربی اشباع و یا کمتر در 100 گرم، 

اشباع کم محسوب می گردد.

 ب��ه کلمه » کربوهی��درات« به معنی »هر 
 نوع قن��د« روی برچس��ب ها توج��ه کنید.

 بیشتر از 1۵ گرم قند در هر 100 گرم ماده 
غذایی، قند باال و ۵ گرم قند و یا کمتر در 100 
 گرم ماده غذایی، قند پایین نامیده می شود.

6( سعی کنید نمک کمتری مصرف کنید!
 بسیاری از مردم فکر می کنند نمک زیادی 
مصرف نمی کنند، به خصوص اگر آن را به غذا 

اضافه نکنند، اما خیلی مطمئن نباشید.
 س��ه چهارم نمکی که م��ا می خوریم قبال 
در مواد غذایی خریداری ش��ده مثل برخی 
از غالت صبحانه، سس ها، نان ها و م����واد 

غذایی آماده وجود دارد.
 خوردن مقدار زیاد نمک می تواند فشارخون 
ما را باال ببرد و افراد با فش��ارخون باال س��ه 
مرتبه احتمال بیشتری دارد که به سکته های 

قلبی و مغزی دچار شوند.  

5( سعی کنید قند کمتری مصرف کنید:

زی��ادی مص��رف می کنن��د.  م��ردم ش��کر  اغل��ب   
بای��د س��عی کنی��م از م��واد غذایی ک��ه ش��کر افزوده 
ش��یرینی ها،  مث��ل  کنی��م  اس��تفاده  کمت��ر  دارن��د، 
گازدار. نوش��یدنی های  و  بیس��کوییت ها   کیک ه��ا، 

 خوردن مواد غذایی و نوشیدنی های حاوی شکر به دفعات 
زیاد در طول شبانه روز می تواند موجب فساد دندان شود، 
 به خصوص اگر آن ها را بین وعده های غذایی مصرف کنید.

 مواد غذایی حاوی ش��کر اف��زوده کالری زیادی دارند، 
بنابرای��ن با کم ک������ردن آن ها می توانید وزن خود را 

کنترل کنید.

چطور بدانم که غذا حاوی چربی زیادی است؟

چطور مـواد غذایی حاوی قند زیاد را 
بشناسیم؟
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 بر چس��ب مواد غذایی را بخوانید و مقدار 
نمک در هر 100 گرم را نگاه کنید.

 توجه داش��ته باشید علی رغم مقدار نمک 
موجود در مواد غذایی، مقدار مواد غذایی که 
مصرف می کنید در میزان نمک دریافتی موثر 

است.

7( فعال باشید و سعی کنید وزن مطلوب 
داشته باشید.

اگر فکر می کنیم باید وزن خود را کاهش دهیم، 
 چند نکته اساس��ی را به خاطر داشته باشیم:
 ب��ه ان��دازه ای بخوری��م ک��ه نی��از داریم.

 انتخ��اب س��المی داش��ته باش��یم، فکر 
خوبی اس��ت که انواع گوناگ��ون مواد غذایی 
کم چرب��ی با ش��کر ک��م را انتخ��اب کنیم 
و مقادی��ر زی��اد می��وه و س��بزی و غ��الت 
 کام��ل را در برنامه غذایی خ��ود بگنجانیم.

 فعال تر باشیم.
 تنوع در خوردن مواد غذایی را رعایت کنیم.

 سعی کنیم هر روز فعال تر باشیم.
 سعی کنیم پیاده روی روزانه داشته باشیم.

 توجه داش��ته باشیم که هرگاه بیشتر از نیازمان می خوریم، 
وزن مان اضافه می شود و این بدان سبب است که انرژی دریافتی 
اض���اف��ی را به صورت چربی در بدن مان ذخیره می کنیم که 

منجر به اضافه وزن می شود.
 رژیم های غذایی سخت برای سالمت انسان مضر هستند و در 

زمان طوالنی جواب گو نیستند. 

8( نکات زیر را به یاد داشـته باشـید تـا از زندگی خود 
لذت ببرید:

 هر روز صبحانه بخورید. بدین وسیله گرسنگی در طول روز 
را به حداقل می رسانید.

 سبزی ها و میوه  ها را در هر وعده غذایی میل کنید.
 یکی از کارهای خوب وزارت بهداشت این 
اس��ت که ارزش غذایی هر غذای آماده 
را در پشت بعضی از غذاها می نویسند. 
شما با استفاده از آنها می توانید مقدار 
کالری و مواد مغذی هر محصول 
را بدانی��د و محصول مناس��ب را 
خریداری کنید. توصیه ما به ش��ما 
این است که محصوالتی را انتخاب 
کنی��د که مق��دار کم��ی چربی، 

فصل ششم: تغذیه سالم

چطور بدانم ماده غذایی نمک زیادی دارد؟

کاهش کالری های اضافه، کمک به کنترل وزن است.
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چربی های اشباع، شکر و نمک داشته باشند.
 هنگامی که غذای بی��رون میل می کنید، 
بهتر اس��ت مقدار کمی سفارش دهید و یا با 

دوست خود آن غذا را تقسیم کنید. 
 برای غذا خوردن وقت بگذارید و از خوردن 
غذای خود لذت ببرید. هر غذای سالمی که 
با میل و رغبت خورده شود، ارزش غذایی آن 

باال می رود و برای بدن مناسب تر است.
  مقدار غذای الزم برای بدن خود را در طول 
روز قس��مت کنید و از حجم زیاد غذا در یک 

وعده جدا خودداری کنید.
 آب بنوش��ید و نوشیدن مایعات شیرین را 

محدود کنید.
 برای انتخاب میان وعده، از گروه های غذایی 

استفاده کنید.
 برای سالم بودن، رژیم غذایی را رعایت کنید 
و همراه با آن ورزش کردن را فراموش نکنید. 
اف��رادی که ورزش می کنن��د و رژیم غذایی 
سالم دارند، سالم تر و بهتر زندگی می کنند. 
چه خوب است تمام فواید غذاها را بدانیم و از 
آنها برای سالم  زیستن استفاده کنیم تا هیچ 

مشکلی برای بدن مان به وجود نیاید.

چگونه میزان نمک مصرفی خود را کنترل کنیم؟ 

 می توانید میزان نمکی که هنگام پخت به غذا اضافه می شود 
را کاه��ش دهید و برای اجتناب از مص��رف بی رویه نمک، بر 

سرسفره از نمکدان استفاده نکنید. 
 غذاهای کنسروشده و بسیاری از مواد غذایی بسته بندی شده 
و آماده، دارای مقادیر زیادی نمک هستند، به همین دلیل بهتر 

است مصرف این گونه مواد غذایی محدود شود. 
 برای کاهش مصرف نمک و بهبود غذا بهتر اس��ت به جای 
نمک از س��بزی های تازه و معطر مانند ترخون و شوید، سیر، 

لیموترش، آب نارنج، آویشن و ... استفاده شود.
 بای��د مصرف م��واد غذایی ش��ور مانند آجیل ش��ور، انواع 
فرآورده های غالت حجیم ش��ده )پفک(، چوب شور، چیپس، 
خیار شور و انواع سبزی های شور مانند کلم شور و ماهی دودی 
کاهش داده و از مصرف غذاهای فرآوری شده مانند سوسیس، 
کالباس و همبرگر پرهی��ز و از پنیر و دوغ کم  نمک در برنامه 

غذایی روزانه خود استفاده کنید. 
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 در میان وعده ها از میوه های تازه یا بیسکوییت های سبوس دار 
به جای کیک ها و شیرینی های تر که پرچرب و شیرین هستند، 

استفاده کنید. 
 مصرف نوش��ابه های گازدار و آب میوه های صنعتی را کاهش 
داده و ب��ه جای آن، آب، دوغ کم نمک )خانگی( و آب میوه های 

تازه بنوشید. 
 همراه با چای از 3-2 عدد توت خش��ک یا کشمش به جای 

قند و شکر استفاده کنید.
 در میهمانی ها یا مس��افرت ها به جای خرید ش��یرینی های 
قنادی که حاوی شکر زیادی هستند، از کیک ها و شیرینی های 
ساده خانگی، با میزان شکر کمتر و میوه ها و سبزی های تازه، 
بخارپز یا پخته ش��ده مثل هویج، آلبالو، گیالس و س��یب و ... 

استفاده کنید. 
 از مصرف شربت های پاکتی و پودری جدا خودداری کنید.

 انواع مربا، عسل و حلوا شکری را کمتر استفاده کنید.
 مصرف بستنی خامه ای و خیلی شیرین را به حداقل برسانید.

 به جای قرص فش��رده س��وپ یا پودر پیاز 
یا س��یر آماده ک��ه دارای نمک هس��تند، از 
سوپ های تازه و کم نمک خانگی و پیاز یا سیر 

تازه در غذا استفاده کنید. 
 ذائقه افراد در سنین کودکی شکل می گیرد. 
پس ذائقه کودکان تان را از ابتدا به مواد غذایی 
کم نم��ک عادت دهید. به غ��ذای کودک زیر 
یک س��ال نم��ک اضافه نکنید ت��ا ذائقه او به 

غذاهای شور عادت نکند. 
 از مرغ، ماهی و گوش��ت لخم تازه به جای 

انواع دودی یا فرآوری شده استفاده کنید.
 نم��ک را در ظروف سربس��ته و مات )دور 
از ن��ور و رطوبت( نگهداری کنید و به منظور 
حف��ظ ید موجود در نم��ک آن را در آخرین 

مراحل پخت به غذا اضافه کنید.

فصل ششم: تغذیه سالم

چگونه مصرف قند و شکر را کاهش دهیم؟ 
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 لبنیات کم چرب را جایگزین لبنیات پرچرب کنید. به عنوان 
مثال پنیر کم چرب را به جای پنیر خامه ای مصرف کنید. 

 از غذاهای آب پز، بخارپز، تنوری و کبابی به جای سرخ کرده 
آنها استفاده کنید. 

 مص��رف غذاهای آماده را ب��ه دلیل وجود روغن و نمک زیاد 
کاهش داده و مصرف انواع میوه و سبزی را افزایش دهید. 

 روغن مایع را به طور مستقیم از داخل بطری به غذا نریزید و 
آن را با قاشق اندازه گیری کنید.

 از آب لیمو، آب قوره همراه روغن زیتون به جای سس مایونز 
در ساالد استفاده کنید. 

 از گوشت های کم چرب به جای گوشت های پرچرب استفاده 
کنید و پوست مرغ و چربی های گوشت قرمز را جدا کنید. 

 روغن مواد غذایی سرخ شده را با گذاشتن در صافی و کمی 
فشار دادن ماده غذایی و یا قرار دادن روی یک دستمال تمیز 

از آنها جدا کنید.
  مصرف امعا  و احش��ا مانند کله پاچه، زبان و مغز را کاهش 

دهید. 
 مصرف غذاهای چرب و آغشته به روغن را کاهش دهید و از 

حداقل روغن استفاده کنید.
 ب��ه ج��ای روغن های جامد و ک��ره حیوان��ی و مارگارین از 
روغن ه��ای مایع به خصوص روغن زیتون و کانوال در طبخ غذا 

استفاده کنید.

 قبل از پخت، چربی های قابل رویت گوشت 
و مرغ را جدا کنی��د و غذا را به صورت آب پز، 

بخارپز و کبابی تهیه کنید.
 مص��رف مواد غذای��ی حیوانی ک��ه دارای 
کلس��ترول باالیی هس��تند مانند جگر مرغ، 
مغز،کلیه، قلب، امعا و احشا گوسفند را محدود 

کنید .
 ه��ر نوع روغن کاربرد خاصی دارد. از روغن 
مای��ع برای مصارف پخت و تهیه س��االد و از 
روغن مایع مخصوص سرخ کردنی برای سرخ 

کردن غذا استفاده کنید.
 ظرف نگهداری روغن باید سالم، غیر قابل 
نفوذ به نور و کامال دربس��ته باشد. نگهداری 
روغن مایع در ظروف شفاف و در معرض نور 

صحیح نیست و موجب فساد روغن می شود.

چگونه مصرف روغن را کاهش دهیم؟ 


