
  تغذيه نامناسب و بروز بیماري ھاي قلبي عروقي        

ھمه ما با توجه به عادات غذايي خود، مواد غذايي را انتخاب، آماده، طبخ، مصرف و نگھداري مي كنیم. عادات غذايي ما ريشه در شرايط 

بسیاري از عادات غذايي، ممكن است اجتماعي، اقتصادي، فرھنگي، جغرافیايي، مذھبي، كشاورزي و بسیاري عوامل ديگر دارد. 

 نامناسب بوده و اثرات نا مطلوب و گاه غیر قابل جبراني در سالمت ما به جا مي گذارد. بنابراين شناخت عادات غذايي درست و تاثیر آن بر

ب مي شود. سالمت انسان، گام مھمي براي الگوي غذايي صحیح و مناسب و برخورداري از تغذيه كافي، متعادل و متنوع محسو

  متاسفانه عادات نادرست در تھیه و پخت غذا بسیار شايع است كه سرخ كردن و افزودن نمك زياد به غذا از جمله آ ن ھا است.

موجب چاقي و افزايش چربي ، اول آن كه مصرف روغن زياد به ھنگام سرخ كردن غذا سرخ كردن غذا به دو دلیل يك روش نادرست است

و خطر بیماري ھاي قلبي و عروقي را اقزايش مي دھد. دوم اين كه در جريان سرخ كردن، ھم روغن و ھم مواد  ھاي نا مطلوب خون شده

مواد مضر يا از بین رفتن مواد مفید مانند ويتامین ھا شود. ھنگام كه مي تواند منجر به تولید  غذايي تغییرات نامطلوبي ايجاد مي شود.

از حرارت جوش مي رسد و در چنین درجاتي بعضي مواد مغذي موجود در غذا به مقدار زياد كم شده سرخ كردن، درجه حرارت غذابه باالتر 

و باعث ايجاد مواد خطرناكي در غذاھا مي گردد كه خطر سرطان را افزايش مي دھد. به ياد داشته باشیم كه غذاھايي مانند غذاھاي 

میزان چربي آن ھا مي شود. براي مثال يك واد غذايي باعث باال رفتن سرخ شده، گوشت ھا، سس ھا و كره، چربي دارند. سرخ كردن م

  مي رسد. ٢٠۵در صورتي كه اگر آن را با يك قاشق روغن سرخ كنید، میزان كالري آن به  ،كالري دارد ٧٠دد سیب زمیني پخته ع

يك عادت عالقه و تمايل به مصرف بعضي مواد غذايي صرفا" يك عادت است كه از زمان كودكي در انسان ايجاد مي شود. مصرف نمك زياد  

در بدن مي شود كه افزايش وزن بدن را به دنبال خواھد داشت. ھمچنین مي تواند باعث باال نادرست است، زيرا موجب جمع شدن آب 

ناشي از آن شود. البته سديم موجود در نمك براي حفظ سالمت انسان ضروري است، ولي توجه داشته رفتن فشارخون و مشكالت 

، حبوبات، غالت و ساير مواد ، مرغباشید كه در تمام مواد غذايي سديم به مقدار كم و بیش موجود است، مثال" در شیر، گوشت، پنیر

 آنجا كه معموال" ھنگام طبخ غذا به آن نمك اضافه مي كنیم سديم وجود دارد. از آن ھا نمك اضافه كنیم، مقداري  هخوراكي، بدون آن كه ب

( بھتر است در حد امكان مقدار نمك را كاھش دھید ) و نیز با توجه به سديم موجود در مواد غذايي، استفاده از نمكدان سر سفره غذا 

  ضرورتي ندارد.

    روش ھاي درست پخت غذا 

واد مغذي ، م، زمان و روغن كمتري استفاده شودھر چه در تھیه غذا، آب ،پختن غذا يك قانون كلي وجود داردبراي حفظ مواد مغذي در 

   :بھترين روش ھاي پخت غذا براي حفظ ارزش غذايي مواد را مرور كنیم .كمتري از بین خواھد رفت

  آب پز كردن -١

روش آساني است. ولي فراموش نكنید كه ھر چه براي آب پز كردن  اين روش ماده غذايي ھمراه مقداري آب پخته مي شود، جوشاندندر 

پس  مواد غذايي از آب بیشتري استفاده كنید و زمان جوشاندن را افزايش دھید، ويتامین ھاي محلول در آب بیشتري از بین مي رود.

ي االمكان از آب پخت مواد غذايي استفاده ، حرارت ماليم و ظروف سر بسته است. حتپز كردن استفاده از مقدار كمي آببھترين روش آب 

  كنید و آن را دور نريزيد . 

   بخار پز كردن -٢

بخارپز كردن سالم ترين روش پختن غذا به شمار مي رود، زيرا از دست رفتن مواد مغذي به حداقل میزان ممكن كاھش مي يابد. در اين 

، تواند دماي مطلوب براي پخت را تامین كند. بخار پز كردن براي پخت سبزي ھاروش، نیازي به حرارت دادن زياد نیست و حرارت ماليم مي 

  ، مرغ و ماھي مناسب است.گوشت قرمز

  تفت دادن -٣

، مي توان از تفت دادن مختصر مواد غذايي ( با روغن خیلي كم ) استفاده كرد. روغني كه براي تفت دادن به جاي مصرف مواد سرخ كرده

، اثرات نا مطلوبي بر مواد غذايي برجاي مي گذارد و . درجات حرارت باالاست از نوع روغن ھاي مايع گیاھي باشد استفاده مي شود، بھتر

  . ھر چه مدت سرخ كردن طوالني تر باشد، اثرات نا مطلوب آن روي غذا بیشتر خواھد بود.ید مواد خطرناكي در غداھا مي شودباعث تول



  كباب كردن -۴

. در اين روش چربي مواد غذايي و يا گوشت در اثر حرارت باال سوخته و تولید مواد یستروي ذغال روش سالمي نكباب كردن غذاھا بر 

خطرناكي مي كند كه باعث ايجاد مواد سرطان زا مي شود. گوشت را در قطعات كوچك تھیه كنید تا با حرارت كمتري بپزد، سعي كنید 

  ، چربي كمتر باعث كاھش شعله و دود مي شود.ید، گوشت ھاي لخم را انتخاب كنبراي تھیه كباب
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