کانوال ،مقاومترین روغن
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كانوال ،روغني است كه با برخورداري از مقاديرر
قابل توجهي اسيدهاي چرب غير اشباع ،نه تنها
باعث افزايش كلسترول خون نميشود ،برلركره
مي تواند در كاهش خطر ابتال به بيمراري هراي
قلبي -عروقي نيز موثر باشد  .اين روغرن داراي
ويتامين  Eفراواني است عالوه بر اين ها ،نقطه
دود اين روغن  226درجه سانتي گرراد اسرت،
طوري كه تا  266درجه سانتي گرراد رررارت،
هيچ گونه پراكسيدي توليد نمي شود و در بريرن
روغنهاي گياهي موجود در برابر رررارت دوام
بيشتري دارد.

نقطه دود يك روغن درجه ررارتي است كه روغرن
شروع به تجزيه شدن كرده و دود آشكاري از آن
باند شده و غير قابل مصرف مي شود.
تمام روغن هاي مايع بدليل نقطه ذوب و نقطه دود
پايين در برابر ررارت تجزيه مي شوند و تنها برراي
افزودن به ساالد و پخت و پز مناسب مي باشند.

روغن هسته انگور
روغن هسته انگور از تفاله ميوه شامرل سراقره،
هسته ها و پوست دانه انگور تهيه ميشود .روغرن
هسته انگور منبع خوبي از اسيدهاي چرب غريرر

الزم است بدانيد هيچكدام از روغن هاي مايع براي
سرخ كردن مناسب نيست ،بيشتر اين روغرن هرا
داراي اسيدهاي چرب چند غير اشباعي بااليي بوده
كه اين اسيد چرب در برابر ررارت باال به سررعرت
اكسيد شده و تبديل به تركيبات سرطان زا مري
شود از طرفي ررارت باال موجب تخريب ريز مغزي
هاي موجود در روغن شده و آن را تبديل به مراده
بي ارزش مي كند.
نقطه دود روغن آفتابگرردان  ،207زيرترون،396
كنجد  ،232ذرت  ،210بادام زميني 213

انتخاب مناسب ترین
روغن ها براي مصرف

اشباع به شمار ميرود و در نتيجه ارتمال ابرترال
به بيماري هاي قلبي ،ديابت و فشرار خرون را
كاهش ميدهد .تنها يك درصد روغن هاي هسته
انگور موجود در بازار ،روغن هسته است و بقريره
ناخالصي زيادي دارد چون تهيه آن گران ترمرام
مي شود.
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چربي ها و روغن هاي خوراكي نقش مهمي در تغرذيره
انسان دارند .بديهي است مقدار كافي چربري در ریير
غذايي براي رفظ سالمتي ضروري است ولي از سروي
ديگر مصرف زياد چربيها در برنامه غذايي روزانه عرالوه
بر اينكه خطر بروز بيماريهاي قلبي-عروقي را افزايرش
مي دهد باعث پيشرفت چاقي و بيماري ديرابرت غريرر
وابسته به انسولين ميشود .مصرف زياد مرواد غرذايري
پرچرب بخصوص چربيهاي ريواني و گروشرت قررمرز
خطر ابتال به سرطانه سينه ،روده بزرگ و پروسترات را
نيز افزايش ميدهد.
بيماري هاي قلبي و عروقي و سرطانها مهمترين عرلرل
مرگ و مير در كشور ما ميباشند كه يكي از داليل آن
مصرف غذاهاي چرب و سرخ شده و الگوي غلط مصرف
روغن هاي خوراكي است .كاهش مصرف چرربري هرا و
استفاده درست از روغن ها نقش مهمي در پيشگيري از
ابتال به اين بيماريها دارد.

چربی های مضر و بد
الف) چربي هاي اشباع :شيرر پررچررب ،گروشرت قررمرز ،
كره ،پنير پرجرب ،خامه ،روغن نارگيل  ،روغرن رريروانري،
چربي و پوست مرغ.
ب) چربي هاي ترانس :روغن نباتي جامد  ،مارگاريرن (كرره
گياهي).
دنبه به خاطر داشتن کلسترول باال یکی اپ بدترین
نوع روغن هاست

روغن خوراکی مصرف خانوار  :در ايران به روغن هرايري
گفته مي شود كه به صورت نيمه جامد در بسته بندي هايي
قوطي و رلب عرضه ميگردد .امروزه با توجه بره كراهرش
اسيدهاي چرب ترانس و محدوديت اسيدهاي چرب اشربراع
اين روغن بافتي بين نيمه جامد و مايع دارد.

چربی های خوب و مفید
الف) چربی های غیراشباع (مونو) :
روغن زيتون  ،كانوال ( كلزا)  ،برادام زمريرنري  ،برادام و
آووكادو.
ب) چربی های غیراشباع پُلی:
ماهي  ،روغن ذرت ،روغن سويا ،روغن
گلرنگ ،روغن تخ كتان  ،آجيل
و ساير روغن هاي گياهي.

روغن های سرخ کردنی :اين روغن به دليل مقاومت باال ،
براي سرخ كردن هاي عميق و طوالني مدت براي چنرديرن
بار استفاده مناسب مي باشد.
اخيراً تمايل مردم براي استفاده از روغن كنجد براي سرخ
كردن مواد غذايي افزايش يافته است ،اما بايد گفت كه
روغن كنجد تنها براي سرخ كردن هاي سطحي  ،كوتاه
مدت و ررارت پايين مناسب است.

روغن های خوراکی حاالاا اپ پارر سارد:
روغن هايي مانند كنجد  ،كانوال  ،پسته  ،آفرترابرگرردان،
تخمه كدو  ،بادام زميني  ،جوانه ذرت  ،بادام شريرريرن و
فرررنرررده كررره بررره روش پررررس سررررد
استحصال شده اند بايد داراي مشخصات زير باشند:
 -3مدت ماندگاري روغن هاي تهيه شده به روش پرس
سرد رداكثر 0ماه است.
 -2رج ظروف بسته بندي براي مصارف خانوار بايد
بيشينه ني ليتر باشد.
- 1افزودن هر گونه مواد افزودني به روغن راصل از پرس
سرد غيرمجاز است.
- 7جنس ظروف بسته بندي بايد از ظروف فلزي و يا
شيشه هاي تيره باشد.
 -2استفاده از كليه روغن هاي راصل از پرس سرد ،براي
سرخ كردن ممنوع است.
روغن گيري دستي زمينه ورود آلودگي به روغن:
اين روش به دليل آلودگي باالي دانه هاي روغني مناسرب
نيست و چون تصفيه شيميايي صورت نمي گيرد و تنها با
يك فيلتر ساده انجام مي شود به همين دليرل آلرودگري
زيادي را وارد روغن مي كند.در روغرن
هاي صنعتي ،آنتي اكسيردان اضرافره
ميشود اما در روغن هاي دسرت سراز
هيچ آنتي اكسيداني اضافه نمي شود و
در نتيجه به سرعت فاسد مي شوند.

