فصل ۵

یاها
چرب ه
ناها را انتخاب کنید
بهتری ه

یاهببا بببه
ناها به طور متوسط حدود  30درصد ناز کببالری مصببرفی خببود رنا ناز چرب ه
تحقیقات نشان دنادههناند که وگ ه
یاها ناست ،و تفاوت زیببادی بیببن مق بدنار
نتر ناز مصرف متوسط نامریکای ه
یوآورند .ناین مقدنار فقط کمی پایی ه
دست م ه
یخورنببد ،چببون چربببی موجببود در
ناهببا م ه
یاهایی ناست کببه وگ ه
وآنها نیست .تفاوت بزرگ میان وآنها در نوع چرب ه
غذنااهای گیااهی به نسبت گوشت ،لبنیات و تخهممرغ درصد ناشباع کمتری دنارد.
یشود ،کببه دو مببورد وآنهببا ب برنای
ناصطل ح »چربی« گستره وسیعی ناز ناسیداهای چرب مختلف رنا شامل م ه
یاهای ضببروری پببایین ناسببت ،نامببا خببوردن بعضببی ناز
رژیم غذنایی ما ضروری اهستند .نیاز وناقعی ما به ناین چرب ه
یاهببای
یپردنازیببم :چرب ه
یتوناند به طور کلی مفیببد باشببد .در نایببن فصببل بببه سببه موضببوع م ه
غذنااهای پر چربی م ه
یضرر ناست.
ناها ب ه
زنجیرههبلند نامگا  ، 3تأمین ناسیداهای چرب ضروری و ناینکه چه میزنان مصرف چربی برنای وگ ه
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یاهای زنجیرههبلند امگا 3
چرب ه
باهببای سببرد یببافت
یاهببای وآ ه
 EPAو  DHAناسیداهای چرب »زنجیرههبلند« ی اهستند که بیشتر در مااه ه
یاهای قلبببی-عروقببی نااهمیببت دنارنببد،
یاها در پیشگیری ناز بیمار ه
یشوند .ناعتقاد بر ناینست که ناین چرب ه
م ه
یکنند  DHA .1در بافت عصبی اهم
بیشتر به ناین دلیل که ناز نالتهاب و تشکیل لخته در خون جلوگیری م ه
یتوناند به ناختلالت عصبی مثل دمانسبب
یشود ،و به اهمین دلیل پایین بودن مقدنار وآن در خون م ه
یافت م ه

i

)زونال عقل( و نافسردگی منجر شود.3 2
یشببوند ،بببه اهمیببن دلیببل
یاهای زنجیرههبلند نامگا  3بیشتر در مببااهی و کمببی در تخهممببرغ یببافت م ه
چرب ه
ناها اهم عمومبب ًا بببه
یکنن و رژیم وگ ه
گیااهخونارنان الکتو ناووو مقدنار کمی ناز وآن رنا در رژیم غذنایی خود مصرف م ه
کل )به جز مقدنار کمی  EPAکه در گیااهان دریایی وجود دنارد( خالی ناز نامگا  3ناست .4در اهر صورت نامگببا  3و
یشود.
مصرف وآن مسئله مهمی در تغذیه وگن محسوب م ه

یاهای غذایی :اصطلاحاتی که باید بشناسید
چرب ه

اسیداهای چرب ضروری
ناهببای
ناسید لینولئیک ) :(LAناسید چرب نامگا  6که در دنانههاهای نشاستههنای ،تخمههاهببا ،دنانههاهببای روغنببی و روغ ه
dementia
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i

گیااهی مثل روغن وآفتابگردنان ،روغن گلرنگ ،روغن ذرت و روغن سویا وجود دنارد.
وآلفا لینولنیک ناسید ) :( ALAناسید چرب زنجیرههکوتاه که در دنانه کتبان ،تخهمشبربتی ،شبااهدنانه ،گبردو ،روغبن
کانوال و بعضی ناز محصوالت تهیه شده ناز سویا وجود دنارد.

یاهای زنجیرههبلند امگا 3
چرب ه
یشببود.
یاهای روغنی ،بعضی ناز تخهممرهغاها و خزه دریایی یببافت م ه
) DHAناسید دوکسااهگزنائنوئیک( :در مااه ه
یتوناند ناین نوع ناسید چرب رنا ناز ناسید چرب  ALAبسازد ،ناما اهنوز ناطلعاتی در مورد نحببوه تبببدیل
بدن ما م ه
وآن در بدن و میزنان مورد نیاز ناسید چرب  ALAموجود نیست.
یتونانببد نایببن
یشود .بدن م ه
یاهای روغنی ،گیااهان دریایی و خزه یافت م ه
) EPAناسید نایکوزناپنتانوئیک( :در مااه ه
نوع ناسید رنا اهم با ناستفاده ناز ناسید چرب  ، ALAیا با ناستفاده ناز  DHAمقدنار کمی ناز وآن رنا تولید کند.

فواید بالقوه  DHAو :EPA
علم احامی ادعااها

3

قاها نوشته شدههناند( نشان دنادههناند که ناسببیداهای
تعدنادی ناز تحقیقات )و تعدناد بیشتری ناز نقداهایی که بر ناین تحقی ه
یوآورد ،ناما گروه دیگری ناز تحقیقات اهیچ فایدههنای برنای
یاهای قلبی رنا پایین م ه
چرب نامگا  3ناحتمال نابتل به بیمار ه
ناین موناد مغذی پیدنا نکردههناند .تعدناد تحقیقات و نوشتههاهای منتشر شده درباره ناین موضوع وآنقدر زیاد ناسببت کببه
یشود وآنها رنا یک به یک بررسی کرد .به جای وآن باید به سرناغ نقداهای سیستماتیک و فرناتحلیببل نایببن مببونارد
نم ه
برویم .ناما نقداهایی که بر ناین تحقیقات نوشته شدههناند اهم متناقضند ،و دو نقد و بررسی مهم که در سببال 2006
یت بونانیم نببتیجه بگیریببم کببه
یداهند .با ملحظه ناین عدم نانسجام م ه
ل متضادی رنا نشان م ه
منتشر شدههناند ،نتایج کام  ً
فوناید ناین ناسیداهای چرب در بهترین حالت محدودند.

ناها )نسبت به کسببانی کببه
با وجود وآنکه شونااهد کافی برنای ناثبات پایین بودن میزنان نامگا  3در خون وگ ه
یخورند( وجود دنارد ،اهنوز معلوم نیست که ناین کمبود چه تأثیری بر بدن وآنها دنارد .تحقیقی که در سببال
مااهی م ه
 1999در شیلی نانجام شده بود ،نشان دناد که در خون گیااهخونارنان مقدنار بیشببتری پلکببت )کببه ببباعث تشببکیل
عتر ناز غیرگیااهخوناراها بنببد
یشود( وجود دنارد ،و در صورت نایجاد زخم در بدن خون وآنها سری ه
لختههاهای خونی م ه
یاهببای قلبببی رنا ببباال
یتوناند نشانه باالتر بودن لختههسازی در خون باشد که خطببر نابتل بببه بیمار ه
یوآید . 5اهمین م ه
م ه
یبرد .ناما زمانی که ناین گیااهخوناراها در طی اهشببت اهفتببه  EPAو  DHAمصببرف کردنببد ،زمببان بنببد وآمببدن
م ه
خوهنشان باز اهم بدون تغییر ماند )یا وآنکه فاکتوراهای دیگر تغییر کرده بودند(.6
در تحقیقببی دیگببر کببه در سببال  1992در نانگلسببتان نانجببام شببد ،تنهببا تفبباوت میببان گیببااهخونارنان و
غیرگیاههخونارنان در فاکتوراهایی بود که بر قابلیت لخته شدن خون تأثیر دناشت ،و زمان بند وآمدن خون در اهبببر دو
گروه یکسان بود.
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تخونارنان وضببعیت بببدتری دناشببته ،و ناز یببک
به ناین ترتیب ،گیااهخونارنان ناز یک جهت نسبت به گوش ب ه
جهت دیگر با وآنها برنابر بودند .برنای رسیدن به یک نتیجه قطعی به ناطلعات بیشتری نیاز دناریم .ناینکه وآیا جببذب
یاهای خوهدنایمنی )که نالتهبباب بببر وآنهببا
مقدنار کم نامگا  3در گیااهخونارنان باعث باال رفتن خطر نابتلی وآنها به بیمار ه
یشود ،مورد مطالعه قرنار نگرفته و تا بحال اهم شونااهدی بر رنابطه میببان
یگذنارد( ،نافسردگی یا زونال عقل م ه
تأثیر م ه
یخورند ،ناما غذنااهای دریببایی مصببرف
یاها مشااهده نشده ناست .نافرنادی که گوشت نم ه
ناین نوع تغذیه و ناین بیمار ه
یاهای قلبی قرنار دنارند.8
یکنند اهم به ناندنازه گیااهخونارنان در معرض خطر نابتل به بیمار ه
م ه

یاهای امگا  3در گیااهان
چرب ه
یشببود ،بببا ناینحببال در تع بدناد کمببی ناز گیااهببان ،ناسببید  ٍEPAو  DHAدر غذنااهای گیااهی
یببافت نم ه
یک نامگا  3زنجیرههکوتاه ناست که وجببود وآن در رژیهماهببای غ بذنایی . ALAوجود دنارد ) (ALAوآلفالینولنیک
یتوناند در بدن به
یشود در دنانه کتان DHA ،و  EPAضروری ناست ،و م ه
تبدیل شود .ناین نوع ناسید چرب رنا م ه
.شااهدنانه ،تخهمشربتی ،روغن کانوال ،گردو ،روغن سویا و بعضی ناز محصوالت غذنایی تهیه شده ناز سویا یافت
یشود نیز وجودش در رژیم غذنایی ضروری ناسببت.
دومین ناسید چرب که لینولئیک ناسید) (LAنامیده م ه
یکنیببم ،مثببل روغببن
ناهایی که معمو ًال ناز وآنها ناستفاده م ه
یشود و در روغ ه
ناین ناسید ،یک چربی نامگا  6محسوب م ه
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ناهببا
یاها کببه وگ ه
یشود .اهمه نامریکای ه
گلرنگ و روغن وآفتابگردنان ،اهمینطور غذنااهای کامل گیااهی به وفور یافت م ه
یکنند.
یگنجند ،مقدنار الزم ناز ناین نوع چربی ضروری رنا دریافت م ه
اهم در ناین دسته م ه
مشکل ناینجاست که جذب باالی ناسید چرب نامگا  LA 6باعث تسریع در تبدیل  ALAبببه  DHAو
یکنند که برنای ساخته شدن مقدنار متناسب  DHAو  EPAدر بدن ،نسبت
یشود .متخصصان توصیه م ه
 EPAم ه
 LAبه  ALAنباید بیش ناز چهاربرنابر باشد .ناما ناین نسبت در رژیهماهای وگن معمو ًال پانزده برنابر ناسببت .9یعنببی
یکنند ،و در بعضی مونارد مصرف نامگا ALA 3
ناها ناز مقدنار بیش ناز حد ناسید چرب نامگا  LA 6ناستفاده م ه
وگ ه
شاهایی برنای باال بردن مصببرف  ALAو پببایین وآوردن می بزنان
نتر ناز حد مطلوب ناست .در نتیجه رو ه
در وآنها پایی ه
شاها نتیجههنای اهم دنارند؟
ناها رنایج شده ناست .ناما وآیا ناین رو ه
مصرف  LAدر رژیم غذنایی میان وگ ه
شاهببا
ناهببایی کببه ناز نایببن رو ه
متأسفانه اهیچ تحقیقاتی برنای بررسی میزنان  EPAو  DHAدر خببون وگ ه
یکنند ،صورت نگرفته ناست .تحقیقات کوتاه مدت نشان دنادههناند که برنای ببباال رفتببن می بزنان  DHAدر
ناستفاده م ه
لاهببا یببا غ بذنااهای
شاهایی که در وآن ناز مکم ه
خون به مقدنار زیادی  ALAنیاز ناست .در وناقع ،در ناکثر موناقع وآزمای ه
حاوی  ALAناستفاده شده بود ،تأثیری در میزنان  DHAمشااهده نشده ،و تنها نافزنایش نانببدکی در مقببدنار EPA
مشااهده شده ناست.
یخطر بودن مصرف باالی نامگا  3اهای زنجیرههکوتاه مطمئن نیستیم .در تحقیقببات
علوه بر ناین اهنوز ناز ب ه
نانجام شببده توسببط  Nurses` Health Studyنارتببباط میببان  ALAو مشببکلت چشببمی ناز قبیببل
دژنرناسیون ماکوال10iنشان دناده شده ناست .در عوض ثابت شده ناست که مصببرف ببباالی  DHAدر حفبباظت ناز
سلمت چشم موثر ناست .ناین تحقیقات روی فقط یک گروه جمعیببتی و توسببط یببک دسببته ناز محققببان نانجببام
iMacular degeneration
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گترین منابع  ALAدر رژیم غذنایی اهمههچیزخوناراها غذنااهای گیااهی نیست ،بلکه لبنیببات و سببایر
شدههناند ،و بزر ه
یتوناند صببادق باشببد .بببا مشببااهده نایببن
ناها نالزناما ً نم ه
محصوالت حیونانی ناست .پس نتایج ناین تحقیقات برنای وگ ه
یداهیم که در مصرف  ALAناحتیاط کنیم ،ناما برنای نتیجههگیری به ناطلعات بیشتری نیاز دناریم.
یافتههاها ترجیح م ه
یضرر بودن مصرف باالی  ALAمشکوک بود .بههعلوه
بر مبنای اهمین مقدنار کم ناطلعات اهم باید به ب ه
ناهببا
اهنوز مشخص نیست که میزنان باالی مصرف  ALAمقدنار  DHAو  EPAرنا در خون ببباال ببببرد .نامببا وگ ه
لاهای خورناکی حاوی  DHAو  EPAتهیه شببده ناز خببزه دریببایی
گزینه دیگری اهم در ناختیار دنارند و وآن مکم ه
ناست.

لاهای DHA
مکم ه
یتوناننببد ناز اهمیببن منبببع
ناهببا اهببم م ه
یاها ناز خزه دریایی به دست وآمداهاسببت ،و وگ ه
 DHAموجود در بدن مااه ه
ناستفاده کنند .تحقیقات مقدماتی نشان دنادههناند که مصرف مکمل خورناکی حاوی  200میلیگرم  DHAدر روز به
یتوناند مقدنار  DHAموجود در خون یک وگن رنا به ناندنازه  50درصد باال ببرد .11تحقیقات دیگر
مدت سه ماه م ه
لاهببای  DHAنشببان
ناها( اهم تأثیرنات مثبتی رنا در رنابطببه بببا مصببرف مکم ه
در مورد گیااهخونارنان )و نه نالزنام ًا وگ ه
دنادههناند.12
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یشببود در مببورد سببودمند
ناما تحقیقات در مورد تأثیرنات عمومی نامگا 3هاها وآنقدر با اهم متناقضند کببه نم ه
ناها ندنارند .به بیان دیگر اهنببوز
ناها نظر دناد .به نظر ما وآنها فایدههنای برنای وگ ه
لاها برنای وگ ه
بودن یا نبودن ناین مکم ه
ناها نااهمیتی ندناشببته باشببد .تببا زمببانی کببه چیزاهببای
قانع نشدههنایم که میزنان پایین  DHAو  EPAدر خون وگ ه
لاهای حاوی مقدنار کم ،حببدود  200تببا
یداهیم که مصرف مکم ه
بیشتری در ناین مورد دستگیرمان نشود ،ترجیح م ه
 300میلیگرم ) DHAیا ترکیب  DHAو  (EPAرنا در اهر دو یا سه روز یکبار توصیه کنیم.
لاهای خورناکی وگن تنها حاوی  DHAاهستند ،ناما بههتازگی نانوناع جدیدی تولید شدههناند کببه
بیشتر مکم ه
در وآنها ترکیب  DHAو  EPAبه کار رفته ناست .تعدناد محدودی ناز غذنااهای وگن مثل شیرسویا ،نانرژی باراها و
روغن زیتون اهم با  DHAبه دست وآمده ناز خزه دریایی غنی شدههناند.

تأمین نیاز بدن به اسیداهای چرب ضروری
یشود ،به دلیل ناینکه  ALAیکی ناز ناسیداهای چببرب ضببروری بببه
با ناینکه مصرف مقدنار زیاد  ALAتوصیه نم ه
یوآید ،خوردن وآن به مقدنار متنسب برنای اهمه الزم ناسببت .مق بدنار توصببیه شببده مصببرف  ALAب برنای
حساب م ه
بزرگساالن  1.1گرم در اهر روز برنای زنان ،و  1.6گرم برنای مردنان ناست .بروآورده کببردن نایببن حببد ناز نیبباز کببار
یخونااهد ،چون  ALAدر غذنااهای محدودی وجود دنارد.
سختی نیست و با ناینحال کمی توجه و دقت م ه
اهر یک ناز مونارد ذکر شده در زیر ،حدود یک چهارم میزنان مورد نیاز  ALAبرنای مصرف روزنانببه یببک
یکند .کافیست برنای تببأمین نیبباز بببدن یببک زن ناز سببه
مرد ،یا یک سوم مورد نیاز برنای یک زن بالغ رنا فرنااهم م ه
وناحد ،و برنای تأمین نیاز بدن یک مرد ناچهار وناحد ناز اهر یک ناز ناین غذنااها ناستفاده کنید.
یک قاشق چایخوری روغن کانوال
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کچهارم روغن چایخوری روغن کتان )یعنی چند قطره(
ی ه
دوسوم قاشق چایخوری روغن شااهدنانه
یک قاشق چایخوری روغن گردو
دو قاشق چایخوری گردوی خرد شده ،یا نصف یک گردو
یک قاشق چایخوری دنانه خرد شده کتان

i

نیم پیمانه دنانه پخته سویا
یک پیمانه توفوی سفت
یک پیمانه تمپه
دو قاشق غذناخوری وآجیل سویا

ناها باید چقدر چربی مصرف کنند؟
وگ ه
برغم محیوبیتی که رژیهماهای وگن فاقد چربی بین مردم پیدنا کردههنانببد ،اهنببوز تحقیقببات چن بدنانی ب برنای مقایسببه
رژیهماهای وگن کهمچرب با وآنهایی که حاوی مقدنار بیشتری چربی گیااهی اهستند ،صورت نگرفته ناست؛ و دالیلی
در دست دناریم که ناعلم کنیم رژیهماهای وگن کهمچرب چندنان اهببم سببودمند نیسببتند .تغببذیه بببر ناسبباس چنیببن
یوشوند و  ALAموجود در آنها کامل جذب
ههای کتان نباید به صورت درسته خورده وشوند ،چون خوب هضم نم ش
 iدان ش
یوشود
بدن نم ش
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یاها گوشت رنا
تخوناری بوده ناست .خیل ه
رژیهماهایی ،یکی ناز دالیل ناصلی راها کردن رژیم وگن و برگشت به گوش ه
یداهببد .خیلببی ناز
یکنند که درصد ببباالیی ناز وآن رنا چربببی تشببکیل م ه
یشناسند و فرناموش م ه
به عنونان »پروتئین« م ه
یکنند و معتقدند دلیل ناین برگشت کمبببود
تخوناری رنا شروع م ه
نافرنادی که رژیم وگن به وآنها نساخته ناست ،گوش ه
یتونانستند بههسادگی با ناضافه کردن مقدناری چربی به رژیببم
پروتئین کافی در رژیم بوده ناست؛ در حالی که وآنها م ه
خود ،وآن رنا دلپذیرتر کنند.
ینانجامنببد )در نایببن ببباره در
یاهای قلبی نم ه
برخلف ناعتقاد عامه ،رژیهماهای شامل چربی گیااهی به بیمار ه
فصل  13بیشتر صحبت خونااهیم کرد( و ناین شایعه که رژیهماهای پرچرب با نابتل به سرطان نارتباط دنارند اهم پببایه
و ناساسی ندنارد .مههمتر ناز اهمه ناینست که غذنااهای گیااهی که ناز چربی طبیعی باالیی برخودنارند ،به حفظ سلمت
یاهای قلبی نانجام شده
یکنند .تحقیقات زیادی در مورد فایده دنانههاهای روغنی در پیشگیری ناز بیمار ه
شما کمک م ه
ناها ،موناد معدنی و فیتوکمیکاهلاها اهم سرشارند .در فصل  7خونااهید دیببد کببه بببه
ناست .ناین دنانههاها ناز نانوناع ویتامی ه
یشود یک یا دو وناحد دنانه روغنی به اهر وعده غذنایی خود در روز ناضافه کنند.
ناها توصیه م ه
وگ ه
غذنااهای چرب گیااهی رنااهی ساده برنای تأمین نیاز کودکان گیااهخونار به کالری مورد نیاز وآنهاسببت .و در
یتوناند سودمند باشد ،اهر چند که
فصل  13خونااهید دید که ناضافه کردن بعضی ناز ناین غذنااها به رژیهماهای الغری م ه
ناین نادعا شگفت نانگیز می نماید.
یشود ،در نتیجه نایببن رژیببم رنا ب برنای
ناستفاده ناز چربی اها باعث سادههتر و دلپذیرتر شدن برنامه غذنایی م ه
یکند و ناز خطر راهببا کببردن رژیببم در مببدت زمببان
تتر م ه
یخونااهند گیاههخوناری رنا شروع کنند ،رناح ه
نافرنادی که م ه
یکااهد .پس چه ناز نظر عملی بودن رژیم و چه ناز نظر سلمتی ،لزومی برنای حذف غ بذنااهای چببرب ناز
طوالنی م ه
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یتوناند در سلمت رژیهماهای گیااهی اهببم نقببش
یبینیم که روغن حتی م ه
رژیم وگن وجود ندنارد .در نادنامه کتاب م ه
دناشته باشد.

ماهای وگن :توصیههاهای کاربردی
چربی در رژی ه
•

مراقب باشید که جذب چربی شما در احد متعادل باشد .محققان در مورد مقدنار مناسب چربی در یک
رژیم غذنایی ناتفاق نظر ندنارند .مصرف مفرط چربی ،سالم نیسببت نام باناین ب بدنان معنببا نیسببت کببه تمببام
یاها بد اهستند .سازمان بهدناشت جهانی در مورد مصرف چربی کمتر ناز  15درصد برنای بزرگسبباالن
چرب ه
ناها  20تا  30درصد
و کمتر ناز  20درصد برنای زنان یائسه اهشدنار دناده ناست .13توصیه ما ناینست که وگ ه
یشان رنا ناز رناه خوردن چربی تأمین کنند .ناین مقدنار به معنای  22تا  33گرم چربی در اهببر
کالری مصرف ه
 1000کالری مصرفی ناست .در ناینجا جدولی مختصر برنای تخمین میزنان چربی در غ بذنااهای گیببااهی رنا
یکنید.
مشااهده م ه
مقدار متوسط چربی )به

غذا

گرم(

کچهارم پیمانه
وآووکادو ،ی ه

5.5

گسبز ،نیم پیمانه پخته
سبزیجات بر ه

3.5-0.2

کچهارم پیمانه
دنانههاهای روغنی ،ی ه

20-17

تخمههاها ،دو قاشق غذناخوری

8

دنانه سویا ،نیم پیمانه پخته

7

11

•

تمپه ،نیم پیمانه

9

توفوی سفت ،نیم پیمانه

11

توفوی نرم ،نیم ژیمانه

4.5

روغن گیااهی 1 ،قاشق غذناخوری

5

یشوند خودداری کنید .در ناین مببورد در
یاهای مزمن م ه
یاهایی که باعث ابتل به بیمار ه
از خوردن چرب ه
یاهای ترنبببس
یاهای ناشباع و چرب ه
فصل  13بیشتر صحبت خونااهیم کرد ،اهمین کافی ناست که بدنانید چرب ه
یاهای قلبی و دیابت رنا باال ببرند و ممکن ناست به سرطان اهم بیانجامند .در
یتونانند خطر نابتل به بیمار ه
م ه
ناها نباید نگرنان ناین مسئله باشند ،چون مقدنار ناین دو نوع چربی در رژیهماهای گیااهی بسببیار کببم
کل وگ ه
یشان نشان »روغن گیااهی اهیدروژنه« دنارند ،باشببید ،نایببن
باهای موناد غذنایی که رو ه
ناست .مرناقب برچس ه
یاهای ترنس برخوردنار ناست.
نوع روغن ناز مقدنار باالیی چرب ه

•

ناهای پر از امگا  6اسید چرب لینولئیک را محدود کنید .نایببن مبباده در غببذنااهایی مثببل
مصرف روغ ه
ذرت ،سویا ،دنانه وآفتابگردنان و تا حدود کمتری در کره بادناهمزمینی و نارده وجود دنارد .غ بذنااهای وآمببادههنای
نشان به کار رفته ناست ،با ناحتیاط و مقدنار متعادل مصرف کنید.
رنا که ناین موناد در پخت ه

•

یاهای غیر ناشباع تأمین کنید .بهترین منابع ناین نوع
سعی کنید بیشتر چربی مورد نیاز بدن خود رنا ناز چرب ه
ناهای کتان
یاها ،دنانههاهای روغنی و کره به دست وآمده ناز وآنها ،وآووکادو ،نانوناع زیتوهناها ،کانوال یا روغ ه
چرب ه
یا وآفتابگردنان با ناولئیک باال ناست.
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•

حتم ًا مقدنار مورد نیاز ناسید چرب ضروری نامگا  ALA 3مصرف کنید .به جدول باال مرناجعه کنیببد تببا
یکنید.
مطمئن شوید که مقدنار کافی ناز ناین نوع چربی رنا مصرف م ه

•

به فکر مصرف مکمل خورناکی حاوی  DHAباشید .خصوص ًا نافرناد وگن باالی  60سال باید ناز مکمببل
حاوی ) DHAیا ترکیببب  DHAو  (EPAبببه مق بدنار  200تببا  300میلیگببرم در روز ناسببتفاده کننببد.
یتونانند اهمین مقدنار رنا اهر دو یا سه روز یکبار مصرف کنند.
ناهای جوناهنتر م ه
وگ ه

ماهای وگن
ناهای گیااهی در رژی ه
روغ ه
یتونانند در یببک برنببامه
ناهای گیااهی رنا در رژیم غذنایی خود بگنجانید ،با ناینحال وآنها م ه
الزم نیست که حتم ًا روغ ه
ناهای گیااهی مثل اهم نیستند .میزنان  LAنسبت به  ALAدر رژیم غ بذنایی
غذنایی سالم جا بگیرند .نالبته اهمه روغ ه
ناهایی با  LAپایین ناستفاده شود .نکته دیگر کببه بایببد
ناها باید باال باشد ،پس بهتر ناست در ناین رژیم ناز روغ ه
وگ ه
ناهایی که نقطه دودشان پایین ناست ،در حرنارت باال تخریب
مورد توجه باشد ،نقطه دود کردن روغن ناست .روغ ه
یکننببد .نقطببه دود بببه نببوع ناسببیداهای چببرب موجببود در وآن و
یشوند و ترکیباتی با قابلیت تولید سم نایجاد م ه
م ه
ناهببای حبباوی چربببی مونببو غیرناشببباع ناز نقطببه دود ببباالتری
نطور فرنایند فببروآوری وآن بسببتگی دنارد .روغ ه
اهمی ه
نکشببی سببرد ،یببا
ناهببای بببه دسببت وآمببده ناز فرناینببد روغ ه
بترند .روغ ه
برخوردنارند ،یعنی برنای پخت و پز مناس ه
ناهای تصفیههنشده درصد بیشتری ناز فیتوکمیکاهلاهای حفاظتی دنارند ،ناما نقطه دودشان پایین ناست ،پس بهببتر
روغ ه
ناست وآنها رنا در پخت و پز به کار نبریم و به عنونان سس ناستفاده کنیم.
ناها ناستفاده کنید:
سعی کنید برنای پختن غذنا و نان و شیرینی بیشتر ناز ناین روغ ه
13

•

یاهببای غیرناشببباع
ناهای زیتون سرشببار ناز چرب ه
روغن زیتون ناکسترنا ویرجین )فوق بکر( :تمام نانوناع روغ ه
یاهببای قلبببی،
مونو اهستند ،ناما در روغن زیتون ناکسترنا ویرجین ترکیباتی وجود دنارد که ناز نابتل به بیمار ه
یکند .نقطه دود وآن در حد متوسط رو به باال ناست ،پببس ناز وآن فقببط بببرنای
سرطان و سکته پیشگیری م ه
تفت دنادن موناد غذنایی در حرنارت پایین ،یا ریختن بر روی ساالداهای سرد یا گرم ناستفاده کنید.

•

یاهای غیرناشباع مونو در وآن باالست و نقطه دود وآن اهم ناز روغن زیتون باالتر
روغن کانوال :درصد چرب ه
ناست.

•

ناهببا ترکیببباتی ویژههنانببد و روغنببی رنا بببا چربببی
ناهای کتان یا وآفتابگردنان با ناولئیک باال :iنایببن روغ ه
روغ ه
غیرناشباع مونو تشکیل دنادههناند .ناز وجود برچسب »ناولئیک باال« بر روی وآنها مطمئن شوید.

•

یاهببای
ناهببا سرشببار ناز چرب ه
ناهای گرفته شده ناز بادنام ،وآووکادو ،فنببدق و دنانببه ماکادمیببا .نایببن روغ ه
روغ ه
یوآیند .نایببن
غیرناشباع مونو اهستند و با دناشتن نقطه دود باال ،نانتخاب خوبی برنای پخت و پز به حساب م ه
تاها ولخرجی کنید و ناز وآنها برنای پختببن غببذنااهای
ناها معمو ًال گرنانند ،ناما شاید بخونااهید بعضی وق ه
روغ ه
خاصی ناستفاده کنید.

ناها رنا در رژیهمتان به حدناقل برسانید:
سعی کنید ناین روغ ه
•

بشان علمت »ناولئیببک ببباال« نوشببته
روغن ذرت ،دنانه سویا ،کتان و وآفتابگردنان )مگر ناینکه روی برچس ه
یشود ،چون نقطه دود ببباالیی دنارنببد .نامببا
خکردن ناستفاده م ه
ناها برنای سر ه
شده باشد( .معمو ًال ناز ناین روغ ه
اهمگی ناز مقدناری زیادی ناسیداهای چرب نامگا  6لینولئیک ناسید ) (LAبرخوردنارند و باید مقدنار وآنها در
High oleic
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i

یشوند ،معمو ًال
ناهایی که فقط با برچسب »روغن گیااهی« مشخص م ه
رژیم غذنایی به حدناقل برسد .روغ ه
روغن سویا اهستند.
•

ناهای بادناهمزمینی و نارده :مقدنار ناسیداهای غیرناشباع مونو در وآنها  ،در حد متوسط ناست و نقطببه دود
روغ ه
نسبت ًا باالیی دنارند .ناما اهر دوی وآنها )بههخصوص روغن کنجد( میزنان  LAهشان نسبت ًا باالست.

ناها فقط در حد نافزودنی به غذنااها ناستفاده کنید:
ناز ناین روغ ه
•

روغن کتان و شااهدنانه :زیرنا مقدنار زیادی  ALAدر وآنها وجود دنارد )خصوص ًا در روغن دنانه کتان(،
ل ب برنای پاشببیدن
یشببوند )مث  ً
ناها در مقدنار خیلی کم و به عنونان نافزودنی در غذنا ناستفاده م ه
ناین روغ ه
روی سبزیجات( .نقطه دود وآنها پایین ناست و بههاهیچ وجه نباید حرنارت دناده شوند.

یشود گفت؟
در مورد روغن نارگیل چه م ه
تنانگیز میان مردم
ناین روغن که سرشار ناز چربی ناشباع ناست )حتی بیشتر ناز کره یا چربی خوک( به طرزی شگف ه
به عنونان غذنایی سالم مشهور شده ناست .شاید دلیل وآن ناظهارنظر محققان در مورد وجود خببوناص ضببدمیکروبی
یشود ،باعث نافزنایببش HDL
در وآن باشد .علوه بر ناین ،چربی ناصلی در روغن نارگیل که ناسید لوریک نامیده م ه
یداهببد .روغببن نارگیببل
یشود و پروفایل کلسترول خون رنا به شکل دلخونااهی شکل م ه
کلسترول خوب در بدن م ه
خالص حاوی تعدنادی ناز فیتوکمیکاهلاهای محافظ اهم اهست و چون نافرنادی که ناز رژیببم غ بذنایی سببالم ناسببتفاده
یاهببای
یخورند ،ناستفاده ناز روغببن نارگیببل بببه بیمار ه
یکنند مقدنار زیادی ناز غذنااهای گیااهی سرشار ناز فبیر رنا م ه
م ه
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یتوناند در بوی ناشتهابرنانگیز وآن ،یا قابلیت مانببدگاری
ینانجامد .دلیل علقه وآشپزاها به ناین روغن م ه
قلبی در وآنها نم ه
و فاسد نشدنش باشد .ناستفاده ناز ناین روغن وقتی که برنای وآشپزی به چربی جامد ناحتیاج دنارید ،مفید ناسببت .نامببا
یاهای نافزودنی دیگببر بههمقببدنار
ل مشخص نیست ،و باید مثل اهمه چرب ه
اهنوز ناثرنات روغن نارگیل بر سلمت کام  ً
کم ناز وآن ناستفاده کنید.
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