
بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
دانشكده پرستاري و مامايي

نحوه صحيح مصرف و نگهداري از روغن ها

براي حفظ سالمتي خود توصيه مي شود ،مواد  
و مواد لبني ) مانند گوشت و مرغ (پروتئيني 

را از نوع بدون چربي و ) مانند شير و ماست (
.  يا حداقل كم چرب استفاده كنيد 

تا حد امكان، از روغن هاي 
مايع به جاي روغن هاي 

. جامد استفاده كنيد
روغن موجود در ماهي ، زيتون 

روغن با ) مثل گردو( و مغزها
كيفيت مطلوب هستند كه براي 
.سالمت قلب و عروق مفيدند

حرارت باال باعث ايجاد تركيبات مضر در 
روغن مي شود بنابراين روغن را با شعله كم

. حرارت دهيد

از مصرف مجدد روغن 
. حرارت ديده پرهيز كنيد

حتي االمكان به جاي غذاهاي سرخ كردني 
از غذاهاي آب پز، بخارپز ويا كبابي استفاده 
كنيد و در صورت لزوم از روغن مخصوص 

سرخ كردني استفاده كنيد .

روغن مايع مخصوص سرخ كردني در مقابل 
از اين روغن ها .حرارت پايدارتر است

حداكثر دو تا سه بار آن هم نه با فاصله
 ساعت 24زماني طوالني، بلكه در عرض 

مي توانيد استفاده كنيد و پس از آن روغن   
.حرارت ديده را دور بريزيد

روغن نبايد در هيچ مرحله اي بوي 
ظهور بوي نامطبوع .تند داشته باشد

.نشانه فساد روغن است

فراورده هاي غذايي چرب مثل چيپس ،كيك 
و بيسكويت را در محل خشك، خنك، 
. تاريك و به دور از هوا نگه داري كنيد

مصرف چيپس به دليل مقادير زياد روغن 
. و نمك توصيه نمي شود

مصرف زياده از حد روغن باعث بروز 
اضافه وزن و چاقي، افزايش كلسترول،  

افزايش فشار خون و ابتال به بيماري هاي 
عروقي مي شود بنابراين از مصرف -قلبي

. افراطي روغن پرهيز كنيد 

:تهيه كننده 
)         دانشجوي پرستاري (       نيما حسين پور 

 

:استاد راهنما 
                         سركار خانم نكته دان
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