
 :شده درتهیه 
 

 معاونت غذا و دارو  -توسعه تحقیق و واحد 
 منصوره امیرپور: تهیه کننده

 66469727: تلفن ثبت و رسیدگی به شکایات معاونت

اسیدهای چرب 

 اشباع

 معاونت غذا و دارو

 دانشگاه علوم پزشکي تهران
 

 :اشباعبهترین جایگزین برای اسیدهای چرب 

جایگزینی اسیدچرب اشباع با انواع غیر اشبباع مب ج جبایگزینی    

های جامد با روغن های مایع، یک انتخباب غبذایی سبا      روغن 

 .  است و موجب کاهش کلسترول بد خون می گردد

 

 

 

 

 

هایی برای کاهش دریافت اسیدهای چرب توصیه 

 :اشباع

 تاکید برمصرف میوه ها و سبزیجات، فرآورده های لبنی

سبوس دار، مرغ، ماهی و چرب ، غالت فاقد چربی یا کم 

 انواع مغزها

 گوشت قرمزو استفاده از انواع کردن مصرف محدود

 آن در صورت لزومبدون چربی 

 کاهش مصرف بیسکویت، کیک، کلوچه، شیرینی و فست

 فودها

 جهت .. استفاده از روغن های مایع مانند زیتون، کانوالو

 وکرهپخت و پزبه جای روغن جامد 

 ساالدانواع سس های محدود نمودن مصرف 
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بیمباری کبه   طبق توصیه انجمبن للبب رمریکبا، ببرای اشبخا       

 5-6برای انها مضر است، باید حبداک ر    LDLافزایش کلسترول 

اشبباع دریافبت   چبرب  خبود را از اسبیدهای   درصد انرژی روزانه 

 .  کنند

کیلوکا ری انرژی  2000گرم روزانه در فردی با  11-13حداک ر) 

 (.روزانهدریافتی 

 

 

 

 

 

 

 

 7این میزان برای اشخا  سا   باالی دو سال باید ببه کمتبر از   

 140یعنبی کمتبر از   )درصد انرژی دریافتی روزانه محدود شبود  

گبرم اسبید چبرب اشبباع در روز، در      16کیلوکا ری یا حبداک ر  

 (.کیلوکا ری انرژی دریافتی روزانه 2000فردی با 

 

 

غذاهایی که با کره حیبوانی، مارگبارین یبا چرببی شبیرینی رردی      

ماننبد کیبک، کلوچبه، بیسبکوییت و سبایر انبواع       )رماده شده اند 

، شکجت، گوشبت هبای فبراوری شبده ماننبد سوسبیس،       (دسرها

کا باس  و همبرگر حاوی مقبدار زیبادی اسبیدهای چبرب اشبباع      

 .هستند

 

 

 

 

 

 :مضرات اسید های چرب اشباع

 :مصرف زیاد غذاهای حاوی اسید های چرب اشباع موجب 

 افزایش کلسترول بد خون (LDL)  

   احتمال انسداد رگ ها 

ایجاد بیماری های للبی عرولی 

 برخی سرطان ها 

  می شود...دیابت و. 

 

. مواد مغذی هستند که موجب تامین انرژی میشبوند چربی ها 

رنها همچنین به جذب ویتبامین هبای محلبول در چرببی ماننبد      

A,D,E   وK چربی هبا ببه دو صبورت اشبباع و     . کمک میکنند

غیر اشبباع وجبود دارنبد و بیشبتر غبذاها حباوی هبر دوی رنهبا         

 .هستند

چیرب اشیباع در دمیای اتیام جامید      معموال اسییدهای   

 .هستند

 

 

 

 

عمبدتا  شبام    منابع غذایی اسیدهای چرب اشیباع  

مانند  بنیات پرچبرب، بسبتنی، خامبه،  پنیبر و      غذاهای حیوانی

پرندگان و ماهی ها نسبت به گوشبت لرمبز میبزان    . گوشت است

اسیدهای چرب اشبباع  .  کمتری از این اسیدچرب را دارا هستند

در روغن های گرمسیری مانند روغن نارگی ، پا   و کبره کاکبا و   

 .نیز وجود دارند ا بته این روغن ها فالد کلسترول هستند

  افزایش موجب اشباع های چربی
  افزایش و (LDL) خون بد کلسترول

  و قلبی های بیماری به ابتال خطر
 .گردد می سکته


