
و روغن  كاهش مصرف چربي

و روغن از بيماريهاي قلبي  عروقي پيشگيري كنيم–با كاهش مصرف چربي

و و مير ها در كشورهاي پيشرفته در كشورهاي%25بيماريهاي قلبي عروقي يكي از داليل اصلي مرگ
عروقي يكي از در كشور ما نيز بيماريهاي قلبي. در حال توسعه ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي است

و مير است .شايع ترين علل مرگ

قلبي عروقي موثرند كه از مهمترين ترين آنها مي توان اختالل در عوامل زيادي در بروز بيماريهاي
چربي هاي خون باال، چاقي، كم تحركي، استرس، فشارهاي روحي رواني، استعمال دخانيات، رژيم هاي 

و چربي و چربي در برنامه غذايي روزانه.را نام برد غذايي نامناسب ومصرف زياد روغن مصرف زياد روغن
عالوه بر اينكه خطر بروز بيماريهاي قلبي عروقي را افزايش مي دهدبا افزايش دريافت كالري كه در بدن 

و چاقي را بدنبال دارد ، در نهايت اضافه وزن را.بصورت چربي ذخيره مي شود و چاقي زمينه اضافه وزن
ب و انواع سرطان ها فراهم مي كندبراي ابتال كاهش مصرف.ه ساير بيماريهاي غيرواگير از جمله ديابت

و استفاده درست از روغن ها نقش مهمي در پيشگيري از ابتال به اين بيماريها دارد و چربي .روغن

و روغن مي توانيد از ابتال به بيماريهاي قلبي عروقي پيشگير ي با رعايت نكات زير در مصرف چربي
:كنيد

و پيتزا كه حاوي چربي زياد هستند را به حداقل برسانيد- .مصرف فست فودها از جمله سوسيس،كالباس

و سرخ شده را كه حاوي مقدار زيادي روغن هستند مصرف نكنيد- بجاي سرخ كردن غذا. غذاهاي چرب
صوبهتر است  رت تمايل به سرخ آن را بصورت آب پز ،تنوري، بخارپز ويا كبابي مصرف شوند ويا در

و در زمان كوتاه اكتفا شود حتما از روغن مخصوص سرخ.كردن، به تفت دادن آن با مقدار كم روغن
.كردن استفاده شود

و انواع روغن مايع استفاده كنيد- .در تهيه غذاهايي كه نياز به سرخ كردن ندارند حداقل مقدار روغن

و ماست كم چرب- از(شير و ماست.را جايگزين انواع پر چرب آن كنيد) درصد چربي5/2كمتر شير
و در نهايت سكته قلبي  و انسداد عروق پرچرب داراي مقادير زيادي اسيدهاي چرب اشباع است كه تنگي
و چاقي نيز مي شود و ضمن اين كه بدليل باال بودن ميزان كالري آن موجب اضافه وزن .را بدنبال دارد



اس- و كم نمك استفاده كنيد.تپنير خامه اي مملو از چربي .به جاي آن از پنير كم چرب

و خامه كمتر استفاده كنيد- و. از كره، سرشير اين مواد غذايي حاوي مقادير زيادي چربي حيواني هستند
و همچنين افزايش كلسترول خون بشوند و چاقي .مي توانند موجب اضافه وزن

كمبه.شيريني هاي خامه اي حاوي چربي زيادي هستند- و به مقدار جاي آن از شيريني هاي ساده
.استفاده كنيد

از- و چربي قابل رويت گوشت را قبل بجاي گوشت هاي پرچرب از گوشت هاي كم چرب استفاده كنيد
.قبل از طبخ مرغ نيز پوست آن را جدا كنيد. پخت تا آنجا كه ممكن است جدا كنيد

و مغز حاوي مقادير زيادي چربي- آ ها بايد بسيار محدود شود) سترولكل(كله، پاچه .است ومصرف

و غذاها را با روغن كم بپزيد- مصرف زاده از حد روغن باعث بروز.مصرف روغن را به حداقل برسانيد
و امكان افزايش كلسترول بد و چاقي شده و در نتيجه خطر ابتال) LDL(اضافه وزن ، افزايش فشارخون

انرژي دريافتي روزانه بايد از چربي ها تامين%25-30حداكثر.آوردعروقي را فراهم مي به امراض قلبي
.شود

و حاوي اسيداولئيك فراوان است كه مصرف متعادل آن با كاهش- روغن زيتون از منابع خوب روغن
و عروق مفيد است .كلسترول خون براي سالمت قلب

رو- غن هاي مايع به حرارت باال روغن زيتون براي مصارف مختلف پخت مناسب است ولي همانند ساير
.مصرف روغن زيتون به عنوان جايگزين سس هاي ساالد توصيه مي شود. حساس است

و بجاي آن از انواع روغن مايع از جمله كلزا، آفتابگردان، ذرت، روغن- روغن نباتي جامد را حذف كنيد
و روغن كنجد استفاده كنيد .زيتون

كا- سيب زميني سرخ كرده، چيپس(لباس،همبرگر،غذاهاي سرخ كردهغذاهاي آماده مثل پيتزا، سوسيس،
.مصرف اين نوع غذاها را به حداقل برسانيد. حاوي مقاير زيادي چربي هستند...)و

كم.سس هاي چرب مثل سس مايونزكمتر استفاده كنيد- به جاي ان مي توانيد با مخلوط كردن ماست
و و يا آب نارنج، كمي نمك سس فلفل چربي، آبليمو، سركه و روغن زيتون يك و سبزي هاي معطر

و مصرف كنيد .ساالد سالم در منزل تهيه


