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 :توصیه هایی برای کاهش مصرف نمک

 سوسیس، كالباس، پییتاا، ستیز يمینتی    مانند غذاهای آماده

گوشت هتای نكتز يده،   فرنگی، های سرخ شده، سس گوجه 

داوی میاان يیتادی نكتز متی    كنسروها و سوپ های آماده 

 .باشند كه باید در مصرف آنها جانز ادییاط را رعایت نكود

       يمانی كه غذا را آماده متی كنیتد ستعی كنیتد بته آن نكتز

آب لیكوی تتايه   اي پودر سیر، سبایجات خشز ،. نکنیداضافه 

ريمتاری،  . یا لیكتو تتر ، ادویته هتا در غتذا استیفاده كنیتد       

 .ينجبیل، فلفل سیاه و قرما را امیحان كنید

متواد  ستعی كنیتد   . برچسز  اطالعات غذایی را مطالعه كنید

 .را انیخاب نكاییدغذایی با برچسز كم نكز و بی نكز 

 در برچستتز بع تتی متتواد غتتذایی مقتتدار ستتدیم موجتتود در

بتترای تبتتدیل . گتترا اي متتاده غتتذایی هكتتر شتتده استتت 100

 .  كنیدضرب 2/5مقدارسدیم به نكز بایسیی آن را در عدد 

     شتور اي  انواع تنقالت شور، ترشی هتا، آجیتل هتا و مااهتای

می باشند، لذا اي مصرف  منابع دریافت غذایی نكزمهكیرین 

 .يیاد آنها اجیناب نكایید

   به غذای كودك يیر یکسال نكز اضافه نکنید تا هائقته او بته

 .نکندغذاهای شور عادت 

 

 

 

 :منابع
دفیر بهبود تاذیه جامعه، معاونت بهداشت، ويرات بهداشت ، درمان . 1

 و آموي  پاشکی

2 .Dietary Guidelines For Americans 2015-2020, Eighth 

Edition 

3. www.nhs.uk 

4. www.who.int 

.5 www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/salt-and-

sodium 

 شور معنی به نكز باالی مصرف هكیشه
 اي باالیی درصد بلکه نیست، غذاها كردن
 پنهان نكز می كنیم، مصرف رويانه كه نكکی
 مانند گوناگون غذایی مواد درون در كه است
 مانند شده فراوری های گوشت پنیر، نان،

 .دارد وجود ...و سوسیس هكبرگر،
 کمتر، زندگي سالم ترنمک    



ككبود .باشد شده تصفیه و دار ید نوع اي باید خوراكی نكز  
 .گذراد می اثر ماای و جسكی تکامل رشدو روی بر ید

  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

كه افرادی در ناخالصی داشین علت به نشده تصفیه نكز 
  دیی و دارند كبدی و كلیوی گوارشی، های بیكاری سابقه
  های نارادیی بروي به منجر سالم افراد در آن مداوا مصرف
 بدن در آهن جذب كاهش دیی و كبدی كلیوی، گوارشی،

 .شود می

و است كافی ید فاقد اینکه دلیل به دریا نكز مصرف اي  
 .كنید خوداری باشد می ناخالصی دارای

روی بهداشت ويارت اي ساخت پروانه درج به هكواره 
 .نكایید توجه شده تصفیه یددار نكز بندی بسیه

روی بر «شده تصفیه دار ید نمک» عبارت كه كنید دقت 
  با نكز هرگونه خرید اي و باشد شده درج نكز بندی بسیه
 خودداری «دریا نكز» یا و «صنعیی صادراتی» عنوان
 .نكایید

 نامحلول های ناخالصی آن در كه است نكکی تصفیه نمک 
  مانند محلول های ناخالصی هكچنین و سنگین فلاات مانند
 .است شده دذف كارخانه در فرآیندی طی ماسه و شن آهز،

 نكز مصرف .میباشد خوراكی نكز اصلی جاء دو كلر و سدیم

 اي بیش مصرف اما میباشد، ضروری بدن برای ها چربی مانند

 نكز كاركردهای اي برخی  .باشد م ر بدن برای مییواند نیاي

 خون، فشار خون، حجم تنظیم  شامل بدن در (سدیم)خوراكی

   .باشد می سلول عملکرد و مایعات تعادل

 شدید انقباضات به میتواند نمک کافی مصرف عدم

  و قلبی ایست ناگهانی، مرگ قلب، ضعیف ریتم عضالنی،

 .گردد منجر سرگیجه

 :نمکمصرف بیش از اندازه مضرات برخی   

 خون فشاری پر به ابیال-1
 معده سرطان -2

   .عروقی-قلبی بیكاریهای به ابیال خطر افاایش-3
 .....و اسیخوان پوكی-4
 

 :مصرف نمک در ایران
رويانه میانگین كه كشورهاست ترین مصرف پر اي یکی ایران 

 .است جهانی اسیاندارد برابر2-3مردمانش نكز مصرف
تا 10 ددود ایران در نكز مصرف میاان محققان نظر طبق  

  دد اي بیشیر بسیار میاان این كه است روي در گرا 15
  معادل تقریبا روي، در گرا 5 دداكثر) نكز مصرف اسیاندارد

 .است (چایخوری قاشق یز

شش ایرانی ها، توسط سال یز در نكز مصرف سرانه  
 نكز كیلو سه ساالنه جهان در كه دالی در است؛  كیلوگرا
 .می خورند

می كنیم شور را غذایكان جهانی اسیانداردهای برابر دو ما! 

 

باید به مقدار بسیار کم نمک 
مصرف شود و همان مقدار 

از نوع فقط نیز کم نمک 
باشدتصفیه شده یددار 

ترین عامل مرگ ومیر در اصلی فشارخون 
زیاد نمک ازمهمترین مصرف . استجهان 

باال و بروز بیماری های عوامل فشارخون 
.قلبی  و عروقی است  طوالنی مدت به یددار نكز نكودن هخیره و نگهداری 

 آن ید اي بخشی رفین دست اي موجز (ماه 6 اي بیش)
  از دور را نكز باید نكز، در ید دفظ برای .شود می
  پالستیکی، بسته در ظرف در و رطوبت و نور

  تیره و رنگی های شیشه یا و سفالی چوبی،
 يمان در غذا به آن كردن اضافه جهت و كرد نگهداری
 آن ید تا نكود اضافه پخت انتهای در را نكز طبخ،
 .شود دفظ مقدار دداكثر در


