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مقدمه
چربـی هـا و روغـن هـا از زمـان هـای 
از  یکـی  بعنـوان  دور  بسـیار 
تامیـن  و  غـذا  اجـزاء  مهمتریـن 
کننـده عمده انـرژی در دوره های 
سـنی مختلف مخصوصًا در دوران 
شـوند.  مـی  محسـوب  کودکـی 
کـه  مهمـی  نقـش  رغـم  علـی 
روغـن هـای خوراکـی در تغذیـه 
و سـامتی انسـان دارنـد اگـر در 

انتخـاب نـوع و میـزان مصـرف روغـن و همچنین چگونگـی نگهداری و اسـتفاده 
از آنهـا دقـت کافـی نداشـته باشـیم  عـوارض غیـر قابـل جبرانـی از قبیـل چاقی 

دنبـال  خواهنـد داشـت. بـه  را  قلبـی و عروقـی و سـرطان هـا  بیماریهـای 
امـروزه بیماریهـای قلبـی و عروقـی و سـرطان ها مهمتریـن علل مـرگ و میر در 
کشـور هـا هسـتند. متخصصیـن تغذیـه اعتقـاد دارند کـه تغذیه ناسـالم بخصوص 
مصـرف غذاهـای چـرب و سـرخ شـده و روغـن هـای جامـد از مهمتریـن عوامل 
ایجـاد کننـده ی آن مـی باشـد . مطمئنـًا اطـاع رسـانی و فرهنگ سـازی در این 
زمینـه نقـش مهمـی در اصـاح الگوی مصـرف روغن هـا و پیشـگیری از ابتا به 

بیماریهـای غیـر واگیـر مرتبط بـا آن را دارد.
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چربی ها به دو شکل گیاهی و حیوانی در برنامه غذایی ما وجود دارند. 
چربـی هـای گیاهـی: بزرگتریـن منابـع تولید روغـن هـاي گیاهي ، دانـه هاي 
روغنـي ماننـد سـویا ، آفتابگـردان ، کلـزا ، ذرت ، پنبـه دانـه ، بـادام زمینـي و میوه 
هـاي درختـي ماننـد پالـم ، زیتـون ، نارگیل ، پسـته  هسـتند . روغن هـاي گیاهي 
مایـع متـداول عبارتنـد از روغـن هـاي آفتابگـردان، زیتـون، ذرت، سـویا، تخم پنبه 
، کنجـد ، نارگیـل ، گلرنـگ ، کلـزا ، بـادام زمینـي. این نـوع چربی ها دارای  اسـید های 
چرب غیر اشـباع هسـتند که در دمای اتاق به شـکل مایع اسـت و نسـبت به چربی 

حیوانی سـالم تر اسـت.

منابع روغن های خوراکی
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چربـی هـای حیوانی شـامل پیه، کـره، چربی زیر پوسـت مرغ و چربـی موجود 
در گوشـت و لبنیـات اسـت. ایـن نـوع چربـی هـا دارای مقـدار زیادی اسـید های 
چـرب اشـباع هسـتند کـه باعـث افزایـش کلسـترول خون می شـوند و با رسـوب 
در رگهـای بـدن،  سـختی عـروق )آتـرو اسـکلروز(، بیماریهـای قلبـی و عروقی و 

سـکته هـا را بدنبـال دارند.
چربی ها در رژیم غذایی ما به دو صورت مرئی و نامرئی یافت می شوند. 

چربـی هـای مرئی به طـور مجزا قابـل رؤیت هسـتند )ماننـد کـره، مارگارین، 
روغن هـای گیاهـی و حیوانی(.

 امـا چربـی هـای نامرئـی به طـور مجزا دیـده نمـی شـوند و در داخـل بافت 
اغلـب غذاهـا وجـود دارند )مانند تخم مرغ، شـیر، پنیر، ماسـت، بسـتنی، شـکات 

چیپـس و آجیل(.
چربـی هـا بـه همراه شـیرینی جات در گـروه متفرقـه و در رأس هرم مـواد غذایی 
جـای دارنـد کـه بایـد بـه مقـدار محـدود مصرف شـوند. امـا همیـن مقـدار کم و 
محـدود چربـی بـه دالیـل ذیـل بـرای سـامتی بـدن ضـروری اسـت و در گروه 

کاالهـای مصرفـی ضـروری جـای دارند. 
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 منبـع عمـده تأمیـن کننـده ی انـرژی مورد نیاز بدن می باشـد. هـر یک گرم 
چربـی در بـدن 9 کیلـو کالـری انـرژی تولیـد می کند کـه تقریبـًا دو برابـر انرژی 

بدسـت آمـده از یک گـرم کربوهیـدرات یا پروتئین اسـت.

 حامـل ویتامیـن هـای محلـول در چربـی )k,E,D,A ( هسـتند و بـه عبارتی 
در تأمیـن ایـن گـروه از ویتامیـن هـا نقش مهمـی دارند.

 چربـی غـذا در سـنتنر پروسـتاگاندین، اسـتروئید ها و اسـید هـای صفراوی 
نقـش دارنـد که تأثیـر مهمی در انتقـال و هدایـت تحریکات عصبی، تنظیم فشـار 

خـون و... را به عهـده دارند.

  چربـی هـا نقـش مهمـی در تأمیـن اسـیدهای چـرب ضـروری بـدن ماننـد 
اسـید لینولئیـک و اسـید لینولنیـک که  بـدن قادر به سـاخت آنها نمی باشـد دارند 

نقـش و فواید روغن هـا و چربی ها در بدن
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بنابرایـن مقـدار و کیفیـت چربـی رژیـم غذایـی در دوران های مختلـف زندگی به 
ویـژه دوران کودکـی، بـارداری و شـیردهی از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.

  بـا توجـه بـه اینکه چربـی با تاخیر بیشـتری از معـده تخلیه می شـود  باعث 
احسـاس سـیری می شود.

 چربی ها باعث ایجاد طعم و مزه در غذا می شوند.

 چربـی هـای زیر پوسـت با ایجـاد یک الیه عایـق از هدر رفتن حـرارت بدن 
و نفـوذ سـرما بـه بدن جلوگیـری می کند و همچنیـن نقش محافظ  بـرای ارگان های 

مهـم بـدن مانند قلـب و کلیه هـا دارند.  

چربـی هـا و روغـن نـه تنهـا از دیدگاه سـامت و تغذیـه ای بلکه از جنبـه تجارت 
و مسـائل تولیـدی و صنعتـی حائـز اهمیت  می باشـند.
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ــن  ــت روغ ــیون در صنع  هیدروژناس
بــه فرآینــدی گفتــه مــی شــود کــه 
طــی آن روغــن مایــع بــه روغــن 
ــد  ــه جام ــد و نیم ــی جام ــا چرب ی
مناســب بــرای تهیــه مارگاریــن و 

ــود.  ــی ش ــل م ــادی( تبدی ــیرینی آردی )قن ــی ش ــن چرب روغ
در حیـن فرآینـد اسـیدهای چـرب غیـر اشـباع، اشـباع شـده و نتیجه ایـن واکنش 
افزایـش نقطه ذوب و تغییر حالت فیزیکی روغن می باشـد. فرآیند هیدروژناسـیون 
موجـب افزایـش مانـدگاری و مقاومـت روغـن ها در برابر عوامل فسـاد می شـود. 
اتفـاق نامطلـوب دیگـری کـه طـی ایـن فرآینـد روی مـی دهـد، تولید اسـیدهای 

چـرب ترانـس اسـت که مصـرف آن برای سـامتی زیان آور اسـت.
اسـیدهای چـرب ترانـس جـذب اسـیدهای چرب ضـروری در بـدن را مختـل می کنند  
باعـث  افزایـش کلسـترول بـد یعنـی )LDL(  و کاهـش کلسـترول خـوب یعنـی 

)HDL( مـی گردنـد کـه در نهایـت بیماریهـای قلبـی عروقـی را در پـی دارد. 
اسـیدهای چـرب ترانـس در روغـن های گیاهـی جامـد، مارگارین، کره، شـیرینی ها و 
غذاهـای سـرخ کـرده و آمـاده وجـود دارند. بر اسـاس اسـتانداردهای ملـی روغن های 
خوراکـی در کشـور، حداکثـر میـزان اسـید چـرب ترانـس در روغـن هـای مایـع 
معمولـی  5 درصـد و در روغـن مایـع  مخصوص سـرخ کردن 2 درصد می باشـد. 
متخصصیـن تغذیه توصیه می کنند متوسـط اسـید چرب ترانس کمتـر از 1 درصد کل 

کالـری دریافتی باشـد.

هیدروژناسـیون چیست؟
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مضــرات روغـن هـا
 همانطـوری کـه قبا اشـاره 
شـد، بـا وجـود اینکـه روغـن ها 
نقـش و مزایـای متعـددی بـرای 
در  اگـر  دارنـد  بـدن  سـامتی 
روغـن  مقـدار  و  نـوع  انتخـاب 
مصرفـی دقـت نکنیـم و یا اصول  

صحیـح نگهـداری و سـرخ کـردن آن را رعایـت نکنیـم عـوارض زیادی به شـرح 
زیـر خواهـد داشـت:

 زیـاده روی در مصـرف انـواع روغـن ها و غذاهای سـرخ شـده و چرب باعث 
اضافـه وزن، چاقـی، دیابـت نوع 2 و پرفشـاری خون می شـود. 

 توجـه داشـته باشـید که کالـری روغن های مختلف با هـم  تفاوتی ندارنـد  و همه ی 
آنهـا بـه یـک میزان چـاق کننده هسـتند پس حتی روغـن های مایـع خیلی خوب 

هـم نبایـد بیشـتر از حد نیاز مصـرف نمود. 
 مصـرف روغـن هـای جامـد بـه ویـژه روغـن هـای گیاهـی جامـد بـه دلیل 
مقادیـر بـاالی اسـیدهای چـرب اشـباع و ترانـس باعث بـروز بیماری هـای قلبی 

عروقـی و انـواع سـرطان هـا می شـود.
 مصـرف روغـن هـای جامـد بـا افزایش کلسـترول بـد خـون )LDL( موجب 

سـختی عـروق و بـروز سـکته هـای قلبـی و مغزی می شـود. 
 مصـرف روغـن هـای کدر، بدبـو و غلیظ که بـه علت نگهداری غلط و سـرخ 
کـردن مکرر حاوی ترکیبات شـیمیایی نامطلوب اسـت سـامت مصـرف کنندگان 

را بـه مخاطره مـی اندازد.
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اصـول صحیح نگـهداری روغـن ها 
 روغـن هـا و چربـی هـا مخصوصـًا بـه صـورت مایـع فسـاد پذیـر هسـتند و 
عواملـی ماننـد رطوبـت، حـرارت، نور و مجـاورت با اکسـیژن هوا باعث فسـاد آنها 
مـی گـردد. بنابرایـن روغـن هـا بایـد در محل خشـک و خنـک و دور از نـور و در 
ظـرف درب بسـته نگهـداری شـوند و پس از هربـار مصرف درب آن محکم بسـته 

شود.
 ظـروف نگهـداری روغـن بایـد سـالم و غیر قابـل نفوذ بـه هوا و نـور )دارای 
مـاده ضـد اشـعه مـاوراء بنفـش ، رنگـی مخصـوص بسـته بنـدی مـواد غذایـی، 

پوشـش خارجـی کامـل کدر( باشـد. 
  از خریـد روغـن هـای مایع که با بسـته بندی شـفاف و در محیط 
گـرم و مقابـل نـور، پشـت شیشـه فروشـگاهها نگهداری می شـوند 
خودداری شـود . براسـاس دسـتور العمل سـازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
درمـان و آمـوزش پزشـکی از سـال 1392 بـه منظور ارتقـاء و حفظ ایمنـی غذایی 
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انـواع روغـن هـای خوراکی مایـع و جلوگیری از تأثیـر نامطلوب نور بر روی فسـاد 
پذیـری آنهـا انـواع ظـروف مـورد اسـتفاده در بسـته بنـدی روغـن هـای خوراکی 

مایـع بایـد غیرقابل نفـوذ به نور باشـند.
 روغـن هـا در هیـچ مرحلـه ای نبایـد بـوی تنـد داشـته باشـند، وجـود بـوی 

نامطبـوع نشـانه فسـاد روغن اسـت.
 در هنـگام خریـد روغـن هـا به مشـخصات روی برچسـب آن از جملـه نام و 
نـوع فـرآورده، نـام و آدرس کارخانـه، شـماره پروانه سـاخت، شـرایط نگهـداری و 
مصـرف، تاریـخ تولیـد و انقضـاء و مقادیـر) درصـد اسـیدهای چرب اشـباع، اسـید 

چـرب ترانـس و اسـید هـای چرب غیر اشـباع( توجـه کنید. 
مصرف کنندگان عزیز توجه داشـته باشـند درج عبارت بدون کلسـترول روی بسـته بندی 
روغـن هـای  گیاهی یک شـعار گمـراه کننده تبلیغاتی اسـت زیـرا  همـه ی روغن های  

گیاهـی فاقد کلسـترول می باشـند.
 کـره، ماگاریـن و غـذا هـای چرب ماننـد انواع مغز هـا) گردو، فنـدق و بادام( 

نبایـد در محیط گـرم و مرطوب نگهداری  شـوند.
 بـه منظـور پیشـگیری از فسـاد روغـن حتی االمـکان روغن هـای کم حجم 

)یک لیتـری( خریـداری نمائید.

نکات مهم  در سرخ کردن مواد غذایی
 حتـی االمـکان از سـرخ کـردن مـواد غذایـی اجتناب کنیـد. در صـورت لزوم 
بـه ویـژه در سـرخ کردن عمیـق و طوالنی حتمـا" از روغن هـای مایع مخصوص 
سـرخ کـردن کـه دارای مقاومـت بیشـتری در مقابـل حرارت اسـت اسـتفاده کنید 
)روغـن مایـع معمولـی، روغن زیتـون، کره و مارگارین نسـبت به حـرارت مقاومت 
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کمـی دارنـد و بـرای سـرخ کـردن 
مـواد غذایی مناسـب نیسـتند(.

 روغـن مخصوص سـرخ کردن را 
بـا شـعله مایـم و مـدت زمان بیشـتر 
حـرارت دهیـد زیرا حـرارت بـاال باعث 
ایجاد ترکیبات شـیمیایی نامطلوب می 

شـود که برای سـامتی مضر اسـت )توصیه می شـود دمای سـرخ کردن از 180 درجه 
سـانتیگراد باالتر نرود(.

 بهتـر اسـت روغـن در حد امـکان فقط یکبار جهت سـرخ کردن مـواد غذایی 
اسـتفاده شـود. در مواقـع ضروری می تـوان از روغن های مخصوص سـرخ کردن 
حداکثـر 3-2 بـار در فاصلـه زمانی کوتاه ) حدود 24 سـاعت( اسـتفاده نمود و پس 
از آن بایـد روغـن حـرارت دیـده را دور ریخـت. ویژگیهـای روغـن هـای دور ریز 
رنـگ غیـر طبیعـی، بو و طعـم نامطلوب، افزایش اسـید هـای چرب آزاد و اکسـید 

شـده و همچنیـن کاهـش نقطـه ی دود به کمتر از 170 درجه سـانتیگراد اسـت.
 در هیچ شرایطی روغن گرم و یا داغ را درون ظروف پاستیکی نریزید.

 روغـن سـالم و مصـرف نشـده را هیـچ گاه بـا روغـن مصـرف شـده مخلـوط 
. نکنید

 مواد غذایی مانند سـیب زمینی سـرخ شـده، پیراشـکی، زولبیا و بامیه از دسـت 
فروشـی هـا خریـداری نکنیـد ، ایـن خوراکی هـا معموال در شـرایط غیر بهداشـتی 
تهیـه مـی شـوند و روغن مصرفـی آنها از نوع جامد بـوده و به دفعات مکرر اسـتفاده 

می شـوند که برای سـامتی بسـیار مضر هسـتند.
 هنـگام سـرخ کـردن مـواد غذایـی از قبیـل کـدو، بادمجـان و سـیب زمینی، 
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ابتـدا رطوبت آنها گرفته شـود سـپس سـرخ شـوند ) رطوبـت غذا روند فسـاد مواد 
غذایی را تسـریع مـی کند(. 

خوراکی های  روغن  در  تقلبات 
تقلبـات در مـواد غذایـی از جملـه روغـن هـا در سـطوح مختلـف تولیـد، 
توزیـع و مصـرف مواد غذایـی به منظور منفعـت غیر منطقـی و غیر قانونی 
انجـام مـی شـود. افراد سـود جو در این اقـدام غیر اخاقی سـامت مصرف 

کننـدگان را بـه مخاطره مـی اندازند. 
عمده تقلبات روغن های خوراکی شامل موارد زیر می باشد: 

 افزودن روغن های خوراکی و یا معدنی ارزان قیمت به روغن های گران قیمت
 اضافه کردن روغن های تاریخ گذشته و یا غیر استاندارد به روغن های سالم 
 درج اطاعات تغذیه ای و یا درمانی غیر واقعی بر روی برچسب روغن ها 
 جدا کردن ترکیبات با ارزش تغذیه ای از روغن های خوراکی 
 افزودن رنگ، مواد معطر و طعم دهنده ها به روغن های تقلبی 

انـواع تقلبـات روغـن هـا از طریـق آزمایشـگاههای کنتـرل مـواد غذایـی و بـا 
آزمایشـهای مختلـف قابـل شناسـایی مـی باشـند.

تقلبات روغن پالم
روغـن پالـم به عنـوان یک روغـن ارزان قیمـت که از 
هسـته درخـت نخل اسـتخراج می شـود در سـالهای 
اخیـر  توسـط بعضی از تولید کننـدگان به محصوالت 
لبنـی اضافـه می شـد. بـا توجه بـه اینکه روغـن پالم 
دارای میـزان باالیی از اسـیدهای چرب اشـباع اسـت 
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و سـامت مصـرف کننـدگان را بـه مخاطـره مـی انـدازد و از طرفـی اضافه 
نمـودن ایـن روغـن بـه محصـوالت لبنـی پرچـرب به منظـور سـود جویی 
بیشـتر اتفـاق افتـاده بـود، لـذا این موضـوع به طور جدی توسـط سـازمان 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و غـذا و داروی مـورد پیگیری 
قـرار گرفت و اسـتفاده از آن در تمام محصوالت لبنـی ممنوع اعام گردید.

تقلبات کره
افزایـش وزن کـره  بـرای  افـراد سـودجو   
مقـداری آب بـه آن اضافه می کننـد، بطوریکه 

مقـدار آب آن از حـدود 20 درصـد گاهـی تـا 40 درصـد افزایش مـی یابد.
 در برخـی مـوارد افـراد متقلب چربی هـای گیاهـی ارزان قیمت مانند 

مارگاریـن را بـه کره اضافه مـی کنند. 
 بـا توجـه بـه اینکه رنـگ زرد کره مـورد توجه مصرف کنندگان می باشـد 
بعضـی از افـراد مـواد رنگـی مجاز ماننـد ویتامیـن هـای A و B و افزودنی 

غیـر مجـاز و خطرنـاک را با کـره مخلوط مـی کنند.

تقلب در روغن زیتون 
 روغـن زیتـون یکـی از روغن هـای مفید و در 
عین حال گران قیمت اسـت که امکان سـودجویی 

بـرای افـراد فرصت طلب را فراهـم می نماید.
 مخلـوط نمـودن روغـن زیتـون بـا سـایر روغـن هـای گیاهـی ماننـد 



14

روغـن سـویا، کلزا،  آفتابگـردان، ذرت، گلرنگ، کنجد و روغن هسـته انگور 
یکـی از تقلبـات رایـج اسـت کـه از طریـق انجـام آزمایشـهای الزم قابـل 

شناسـایی می باشـد.
 تقلـب دیگـر مخلـوط کـردن روغن زیتون بکـر با روغن زیتـون تصفیه 
شـده اسـت. بـه طـور کلـی از روی خصوصیـات ظاهـری روغن نمـی توان 
تقلبـات آن را شناسـایی کـرد، امـا گاهـی از طریق چشـیدن روغـن زیتون 
تـا حـدودی می تـوان کیفیت آن را سـنجید، مثـًا روغن زیتـون بکر چند 
ثانیـه بعـد از خوردن حالت تندی و تلخی در انتهای گلوی احسـاس می شـود 

در صورتیکـه روغـن تصفیه شـده طعـم و مزه خاصـی ندارد.
 یکـی از تقلبـات نسـبتاَ جدیـد در روغن زیتـون اسـتفاده از روغن های 
بـا مقادیـر اسـید اولئیـک بـاال نظیر روغـن فندق می باشـد. روغـن فندق به 
دلیل داشـتن شـباهت پروفایل اسـید هـای چرب، مقـدار و نوع اسـترول ها 

بـه راحتـی از روغـن زیتون قابل شناسـایی نمی باشـد.

اصول صحیـح مصرف روغن ها
 روغـن هـای گیاهـی مایـع را بـه دلیـل اینکـه فاقـد کلسـترول و اسـیدهای 
چـرب اشـباع اسـت جایگزیـن روغـن حیوانـی یـا گیاهـی جامـد نمائیـد. روغـن 
گیاهـی جامـد هیدروژنه حاوی اسـیدهای چرب اشـباع و اسـیدهای چـرب ترانس 

اسـت و خطـر ابتـا بـه بیمـاری هـای قلبـی و عروقـی را افزایـش مـی دهد.
 زیـاده روی در مصـرف انـواع روغـن ها باعث بـروز اضافه وزن و چاقی می شـود. 
بنابرایـن روغـن هـای سـالم و مفیـد را در حـد متعادل و متناسـب با نیاز بـدن مصرف 
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نمائیـد )حداکثـر 30-25% انرژی دریافتـی روزانه باید از 
چربـی ها تأمین شـود( .

 حتـی االمـکان به جای غذاهای سـرخ شـده از 
غذاهـای آب پـز و بخـار پز اسـتفاده نمائید.  

 روغـن هـای مایـع معمولـی برای مصـارف پخت 
و پـز و سـاالد و روغـن هـای مخصوص سـرخ کردنی 

بـرای مصـارف سـرخ کردنی اسـتفاده کنید.
 مصـرف بیسـکویت، کیـک، شـکات و دیگـر 
شـیرینی جـات کـه حاوی روغـن های جامـد و نیمه 

جامـد هسـتند را محـدود کنید.
 مصرف کره، خامه، سس ها و لبنیات پرچرب را محدود کنید.

 حتـی االمـکان روغـن زیتـون بعنـوان یکـی از روغن هـای مفیـد جایگزین 
سـس و دیگـر روغـن های مصرفـی نمائید . مصـرف متعادل این روغـن می تواند 

کلسـترول بـد خـون )LDL( را کاهش دهد.
 حتـی االمـکان هفتـه ای دو بـار ماهـی تـازه مصـرف کنیـد. دریافـت کافی 

روغـن ماهـی باعـث کاهـش چربـی هـای مضر خـون می شـود.
  قبـل از پختـن، ابتـدا چربـی هـای اضافـی گوشـت قرمز و همچنین پوسـت 

مـرغ را جـدا نموده و سـپس مصـرف نمائید.




