
Know Your Cooking Oils                             (Dari) 

             روغن آشپزی خویش را بشناسید

 

وتوسط  ،تهیه  ECCQاین رساله توسط دانش آموزان بخش تغذی دانشکا تکنالوژی کوینزلند و کارکنان بخش امراض مزمن 

  دیپارتمنت صحت حکومت کوینزلند حمایت میشود.

ما را یاری  خودنمودن وقت گرانبها و تالش  وقفاز تمامی کسانیکه درتهیه این رساله با  ECCQکارکنان بخش امراض مزمن 

 نمودن قدردانی مینماید.
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 محتویات



 

 

نیز در مورد محتوا شحم موجود در روغن های  آشپزی را  شحمیات را معرفی و توصیه الزماین رساله انواع مختلف 

مناسب از آن را درجهت داشتن یک رژیم مینماید. همچنان معلومات در مورد روغن های آشپزی موجود در بازاروطرق استفاده 

 شما ارایُیه مینماید. بهامراض مزمن  کنترولبرای جلوگیری وذای صحی غ

ECCQ  یک موسسه خیریه وغیر دولتی بوده و بنا به ضرویات وعالقه مندی مردم که دارای فرهنگ وزبان های مختلف میباشد

ه شده است را فراهم مینماید که درمطابقت با فرهنگ مردم ترجم معلومات حیاتی ECCQ. بخش امراض مزمن است ایجاد گردیده

 یری از امراض مزمن و کنترول آن از طریق مالقات های رو در رو وتلفونی در مورد جلوگبرعالوه تعلیمات وحمایت الزم 

 فراهم مینماید.نیز توسط خود شخص را 

  www.eccq.com.auا وی  ۰۷۳۸۴۴۹۱۶۶درصورت که به معلومات بیشتر نیاز داشته باشید ازاین طرق با ما درتماس شوید. 

 

 همچنان ارگان های بدن را از صدمات ،ضروری میباشد  بدن شحمیات موجود در مواد غذایی برای تولید انرژی ورشد حجرات

مهم محافظه نموده وبدن شخص را گرم نگهمیدارد. شحمیات در جذب بعضی از مواد مغذی وتولید هورمون ها نیز نقش  وارده 

 دارند. پس بدن شما واقعآ به شحم نیاز مند است.

 چهارنوع شحمیات در غذا های که میل مینماید موجود است.

 ییک مالیکول غیرمشبوعچربی  .1
 یمالیکول چند غیرمشبوعچربی  .2

  مشبوع چربی .3
 (بیشتریافت میشود روغن های نباتی جامدازشحم که در نوعچربی ترانس ) .4

 

 

  اندبمباقی عبارت از آن چربی است که در حرارت اتاق به حالت مایع  مالیکولی یک غیرمشبوعچربی 

 منابع   

o ممپلی ورغن روغن زیتون ،کنوال روغن   

o وبادام کاجو دنبعضی از خسته باب مان  
  استفاده گردد میشود مشبوعباعث کاهش چربی خون درصورت که بجای چربی های  شحم این نوع

 میدهد نیزکاهش همچنان خطر امراض عروقی قلب را
 

 
 
  

 در درجه حرارت اتاق بحالت مایع باقی میماند معموآل شحم این نوع.  

 میباشد ۶ واومیگا ۳ اومیگا موجود است که عبارت از مالیکولی چند غیرمشبوعچربی  اصلی دونوع.  

  در مواد غذایی ضروری میباشد زیرا این نوع چربی ها در وجود خود انسان  ۶ اومیگا و ۳ اومیگا چربیموجودیت
  .شود نمی ساخته

 منابع 

o دریافت کرد انچوس ماهی و ساردن ، سالمون از انواع ماهی ها مانند دربعضی را میتوان ۳ امیگا چربی.  

o و بعضی از  سویا روغن ،غن ها مانند روغن گل آفتاب پرست را میتوان در بعضی از رو ۶ اومیگا چربی

 دریافت نمود برازیلی خسته باب ماند خسته

  استفاده گردد میشود مشبوع شدهباعث کاهش چربی خون درصورت که بجای چربی های  شحم این نوع 

 میدهد نیزکاهش خطر امراض عروقی قلب راهمچنان 
 

 __________________________________________________________ 
 

یکولیمال کی غیرمشبوع یچرب  

یکولیچند مالغیرمشبوع  یچرب  

 معرفی

 انواع شحمیات

 

http://www.eccq.com.au/


1. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand. www.nrv.gov.au/chronic-
disease/summary 

2. Nutrient Reference Values for Australia and New Zealand. 
www.nrv.gov.au/nutrients/fats-total-fat-fatty-acids 

3. The Dietitian Association of Australia. www.daa.asn.au/for-the-public/smart-eating-
for-you/nutrition-a-z/fat 

 
 
 

 
 

 

  نیز یاد میشود. مضردر درجه حرارت اتاق به شکل جامد میباشد. وبنام چربی  نوع شحماین 

  بدن نیاز ندارد زیرا خود وجود انسان آنرا میسازد. ازخارج این نوع چربی دریافت بدن انسان ها به 

 منابع این نوع چربی 

o مسکه وپنیر قیماق ،شیر ، 

o حیوانات آبی شامل آن نیست(زمین زندگی میکنند رویگوشت حیوانات که در( 

o  روغن خرما وروغن نالایر 

o کیک بسکیت وشرینی باب. ، کلجه مربا دار،)حیوانات(سایرمنابع عبارت از مغز 

فیصد انرژی روزمره یک شخص را تشکیل دهد. بطورمثال اگر شما  ۱۰از نظر توصیه غذای این نوع شحمیات نباید بیشتر از 

 در ترکیب غذای شما باشد.م مشبوع حش گرم  ۲۲ینماید باید که کمتر از در روز اخذ مانرژی  کلیو کالری  ۸۰۰۰

 چربی خون و افزایش خطر امراض عروقی قلب میگردد.این نوع شحمیات باعث افزاش 

                                                                                                                                                                                             

 

این نوع  چربی به هنگام پروسه های تولیدی از شحمیات که درجه زوب بلند دارند و درمراحل تولید مواد غذای فرآوری شده 

 بدست میاید.

 منابع این نوع چربی

 میشوندزودپز که در رستورانت ها فراهم غذا های بریان شده در روغن و غذا های 

 و شرینی باب کلچه مربا دار ،بسکیت ،کلچه ،کیک های تجارتی

 این نوع شحمیات باعث افزایش چربی خون وافزایش خطر امراض عروقی قلب میگردد.

 چی نوع است؟ ازچربی ترانس در مسکه گیاهی 

ن بنآ مصرف ای ، شده اند خوشبختانه تولید کننده های مواد غذایی در آسترالیا موفق به حذف چربی ترانس از مسکه های گیاهی

 نوع مسکه های گیاهی در آسترالیا صحی میباشد زیرا ترکیب آن از چربی نوع غیر مشبوع میباشد

 

 

به یاد داشت عبارت  درجه به دود آمدن عبارت از درجه است که شحم ویا روغن شروع به دود کردن نماید. نکته مهم را که باید

بیشتر گردد زیرا دود تولید شده از روغن باعث تخریب غشای مخاطی دهن شحم ذاشت درجه به دود آمدن از آنست که نباید گ

باعث شعله ور شدن روغن ویا درجه سانتی گرید برسد این  ۳۱۶یعنی در حدود وبینی میگردد. اگرحرارت باز هم بیشتر گردد 

درجه سانتی  ۳۷۱واگر حرارت به اندازه  شعله ورخواهد شدثانیه  ۵روغن برای مدت ین صورت غذا ویا غذا نیز میگردد که در

 یاد میشود.نیزکه بنام درجه سوختن  مینمایدسوختن مواد غذای ویا روغن نیز بیشتر دوام درین صورت گرید برسد 

 

 

 چربی اشباع شده

(یافت میشود نباتی جامد های روغنشحم که بیشتردر چربی ترانس )  

 درجه به دود آمدن 

http://www.nrv.gov.au/chronic-disease/summary
http://www.nrv.gov.au/chronic-disease/summary
http://www.nrv.gov.au/nutrients/fats-total-fat-fatty-acids
http://www.daa.asn.au/for-the-public/smart-eating-for-you/nutrition-a-z/fat
http://www.daa.asn.au/for-the-public/smart-eating-for-you/nutrition-a-z/fat


 

 

 

 ۲۱.۷مصرفی طوری است که مقدار شحم مشبوع نباید بیشتراز درمورد مقدار الزمه شحم در روغنهای  توصیه الزم صحی

گرام روغن مصرفی باشد. قرار دادن  ۱۰۰ هرگرام در ۱.۱و مقدار شحم ترانس نباید بیشنر از  ،گرام روغن  ۱۰۰درهرگرام 

 ،ینکه تولید کنندگان ذکر آنرا بخاطر اهمیت غذایی مواد شحمیشحم ترانس در لیبل های مواد غذای در آسترالیا نیاز نبوده مگر ا

     ،۳اومیگا  ،شحم غیرمشبوع چندین مالیکولی ،شحم غیر مشبوع یک مالیکولی ،شحم ترانس ،راجع به شحم مشبوع  یعنی

 ویا کولسترول الزم بدانند. ۶اومیگا 

 

 

 درجه حرارت 

 دیگر یدرجه سانت ۱۰۰ درجه جوش آمدن آب
 دیگر یدرجه سانت ۱۰۷-۱۷۷ حد اوسط درجه حرارت پختن
 درجه سانتی گرید  ۱۹۱درجه سانتی گرید  حرارت مطلوب :  ۱۷۷-۲۳۲ حد اکثر درجه حرارت پختن

درجه  ۱۷۷-۱۸۵برای غذا با حجم زیاد:  ; ۱۹۱-۱۹۹برای غذا با حجم کم: 
 سانتی گرید.

 

 Brown, A. C. (2014). Chapter 22 of Understanding food principle and preparation (5th 

edition). Australia:  Cengage Learning.   

National Health Foundation of Australia. (n.a.).The healthier oil program.   

Retrieved from www.heartfoundation.org.au/programs/healthier-oils-program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    شحم در روغن  محتوی توصیه شده مقدار

 درجه حرارت غذا پختن

http://www.heartfoundation.org.au/programs/healthier-oils-program


 

 

 

نند دانه انگور( ویا خسته باب ما ،برنج ،کنجد ،پنبه ،روغن از بخش های مختلف بلخصوص از دانه نباتات مانند )گل آفتاب پرست

. روغن سبوس برنج طوریکه ازنامش پیداست از قسمت خارجی پوست برنج بدست میایدبادام وچهارمغز(  ،سویا ،) ممپلی

آن  روغن خرما از خسته ،حاصل میشود. دربعضی حاالت روغنیات از اثر قشردن مغزنباتات بدست میاید مانند روغن نالایر

 روغن زیتون از قسمت مغزی زیتون تازه و روغن جواری از هسته آن بدست میاید. ،حاصل میگردد

پاک کردن دانه نبات شروع شده  سپس نبات را کوبیده  بعد تحت فشارقرارمیدهد وبالخره طریق ساخت روغن با  ترینمعمول

صفیه وفلتر شده و در آخیر عمل تقطیر صورت میگردد که ت بدست آمدهروغن آن را استخراج مینماید. بعد از این مراحل روغن 

 روغن حاصله بعد ازین مرحله آماده بسته بندی میباشد. 

 www.madehow.com/Volume-1/Cooking-Oil.htmlمعلومات فوق از مرجعه اصلی آن که در صفحه انترنتی ذیل 

 قرار دارد  اخذ گردیده است.

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روغن آشپزی چگونه ساخته میشود؟

کردنپاک کاری  دانه نبات  فشردن کوبیدن 

)روغن(استخراج کردن  بسته بندی نمودن فلتر وتقطیر کردن تصفیه کردن 

 پروسه روغن سازی



 

 جدول روغن های معمول آشپزی

شحم غیرمشبوع  روغن
یک مالیکولی 

 ملی ۱۰۰گرام/ 

شحم غیرمشبوع 
 چندمالیکولی

 ملی  ۱۰۰)گرام/

شحم مشبوع 
 ملی(۱۰۰)گرام/

 مالحظه موارد استفاده درجه دود نمودن

 روغن
 کنوال

درجه سانتی  ۲۰۴ گرام ۸ گرام ۳۰ گرام ۶۲
 گرید

مناسب پخت 
 سرد وداغوپز

 طعم خفیفیک نوع روغن صحی وارزان با 
ومناسب برای پختن در حرارت کم ِ متوسط وزیاد 

ع مشبوغیرداشتن مقادیر زیاد شحم  رمیباشد. بخاط
مشبوع انجمن قلی وغذایی آسترالیا  ومقدار کم شحم 
 توصیه مینماید.بیشتراستفاده از آن را 

روغن دانه 
 انگور

درجه سانتی  ۲۰۴ گرام ۱۲ گرام ۷۰ کرام۱۸
 گرید

این روغن دارای رنگ زرد مایل به سبز وطعم  مناسب با سالد
 اخته کردن  ، بوده که در ترکیب سالد خفیف

 استفاده میشود.و پزوبعضی انواع پخت 

روغن گل 
آفتاب 
 پرست

سانتی  درجه ۲۳۲ گرام ~۱۴ گرام ~۱۰ گرام ~۷۶
 گرید

شواهد واضح 
 موجود نیست

 بوده مالیم این روغن بی رنگ ِ ارزان ودارای طعم 
ب پختن در حرارت های کم ِ متوسط وبلند ومناس

 میباشد.

روغن 
زیتون 
 خالص

شواهد واضح  گرام ~۱۴ گرام  ~۱۰ گرام ~۷۶
 موجود نیست

شواهد واضح 
 موجود نیست

این روغن مخلوطی از روغن زیتون تصفیه شده 
با روغن ورژن ) با استفاده از شیوه فشردن همراه 

 حاصل شده و حاصل شود نه بوسیله حرارت دادن(
 طعم کمتر نسبت با سایر روغن های زیتون دارد

روغن 
فوق العاده 

  ورژن
 زیتون

درجه سانتی  ۲۰۸ گرام ~۱۴ گرام  ~۱۰ گرام ~۷۶
 گرید

مناسب پختن با 
حرارت بلند 

 نیست

د که شوقیمت بلند میبا لیکیفیت عا داراین این روغ
 رارتحپرسه تصفیه شدن توسط استفاده ازبدون 
کیمیاوی حاصل میشود. به همین دلیل این ومواد 

 هروغن دارای بوی وطعم زیتون بیشتر نسبت ب
 .میباشدسایر انواع روغن های زیتون 

روغن 
 ورژن
 زیتون

درجه سانتی  ۲۱۶ گرام ~۱۴ گرام  ~۱۰ گرام ~۷۶
 گرید

مناسب پختن با 
حرارت بلند 

 نیست

 موجود نیستدرمورد آن شواهد قابل مالحظه 

روغن 
 کمتر

ورژن 
 زیتون

شواهد واضح  گرام ~۱۴ گرام  ~۱۰ گرام ~۷۶
 موجود نیست

شواهد واضح 
 موجود نیست

تصفیه شده اند بنآ دارای  این دونوع روغن هردو
طعم وبوی کمتر بوده اما مقدار شحم وانرژی 

 است. مساویباهم هر یک آن حاصل از 

روغن 
فوق العاده 

  ورژنکمتر
 زیتون

درجه سانتی  ۲۴۲ گرام ~۱۴ گرام ~۱۰ گرام~ ۷۶
 گرید

شواهد واضح 
 موجود نیست

روغن 
 جواری

درجه سانتی  ۲۲۷ گرام ۱۴ گرام ۵۳ گرام ۳۳
 گرید

مناسب پخت 
 سرد وداغ

زینت دادن دارای طعم کمتربوده ازین رو درپختن و
 استفاده میشود. ازآن روی نان وسایرغذا ها

روغن 
 سویا

سانتی درجه  ۲۵۶ گرام ۱۵ گرام ۶۲ گرام ۳۲
 گرید

مناسب پخت 
 سرد وداغ

فاده میشود زیرا داریا طعم برای تمام مقاصد است
 م غیرمشبوع چند مالیکولی بیشتراست.حوشمالیم 

روغن 
 کنجد

درجه سانتی  ۲۱۰ گرام ۱۵.۲ گرام ۴۱.۲ گرام ۳۹.۲
 گرید

مناسب برای 
بریان نمودن 

 نیست

و تدریحی روغن کنجد شفاف برای بریان کردن 
نوع مکدرآن برای بریان کردن سریع با حرارت 
زیاد ِ طبخی کردن ِ ساختن قورمه وپاشیدن روی 

 استفاده میشود.ها غذا 

روغن 
 ممپلی

درجه سانتی  ۲۳۲ گرام ۱۸ گرام ۳۴ گرام ۴۸
 گرید

مناسب پخت 
 سرد وداغ

داشته وبخاطر که با طعم مالیم این روغن طعم 
 مناسب استفاده سایر محتویات غذای تداخل نمی کند

 است.وپز در پختن 

روغن 
نباتی 

 مخلوط

مربوط به   مختلف مختلف مختلف مختلف
محتوی شحم 

 آن است

روغن نباتی میتواند صحی ویا غیر صحی باشد 
بستگی به موجودیت شحم مشبوع آن دارد. ممکن 

م حباشد که شنیزدارای روغن خرما ِ پنبه ویا نالایر 
هنگام خرید آن باید لیبل مشبوع آن زیاد است. بنآ 

آن دیده شود. اگر مقدارشحم مشبوع آن کمتر از 
وشحم  روغنلیتر ملی ۱۰۰ هرگرام در ۲۱.۷

لیتر روغن  ملی ۱۰۰ هرگرام در۱.۱ترانس آن 
 باشد استفاده از آن توصیه میشود.

روغن 
پوست 

 برنج

درجه  ۲۵۳-۲۶۱ گرام ۲۲ گرام ۳۵ گرام ۴۳
 سانتی گراد

برای پختن 
 وخوردن

 توصیه نمیشود

این روغن بخاطر داشتن مقادیر بلند شحم مشبوع 
 غیر صحی دانسته میشود.

روغن 
 خرما

شواهد واضح  گرام  ~۵۱ گرام  ~۱۰ گرام  ~۳۹
 موجود نیست

برای پختن 
وخوردن 

 توصیه نمیشود

این دو روغن بخاطر مقادیربلند شحم مشبوع برای 
 مصرف توصیه نمیشود. در آسترالیا کمپنی های
غذای روغن خرما را بحیث روغن نباتی لیبل 

گذاری میکنند به همین منظور مشتری از 
موجودیت روغن خرما آگاهی حاصل نمی کند ِ بنآ 

ر شحم ادیز خرید باید لیبل آن را از نظرمققبل ا
 چک نماید.آن باید مشبوع 

گلیسرید 
 خرما

درجه سانتی  ۲۳۰ گرام  ~۵۱ گرام  ~۱۰ گرام  ~۳۹
 گرید

روغن 
 نالایر

درجه  ۱۷۱-۱۷۹ گرام ۹۱ گرام ۲ گرام ۷
 سانتی گرید

برای پختن 
وخوردن 

 توصیه نمیشود

 دارای مقادیر بسیاربلند شحم مشبوع است

روغن 
مسکه 

 هندی گهی

  ۱.۷ گرام ۲۲.۷
 رتک

درجه سانتی  ۲۵۲ گرام ۶۵
 گرید

برای پختن 
وخوردن 

 توصیه نمیشود

میباشد این روغن که درغذا های هندی مشهور 
دارای مقدار زیاد اسید های شحمی و درجه دود بلند 

 .میباشدهای موجود  (مسکه)  نسبت به سایر روغن

 



 مصرف آن توصیه میشود             مصرف آن درموارد خاص توصیه میشود                      مصرف آن توصیه نمی شود        
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 غراضیه حقوق:ا

تدوین گردیده است. ما تالش مینمایم تا معلومات  ECCQازطرف پروگرام امراض مزمن  تاین منبع فقط جهت ارأییه معلوما
 ده نمی تواند. بنآ برای مشوره اما معلومات فوق به هیچ وجه جاگزین معلومات طبی ش ،جدید ودقیق در دسترس تان قرارگیرد 

در قبال عواقب غیر مترقبه که هر نوع مسعولیت    ECCQخویش  با داکترعمومی خود به تماس شوید.   تصح در مورد
 .نموده استاز خود بدین طریق رفع را  درنتیجه استفاده ازین معلومات واقع شود

مراجعه  برای معلومات بیشتر به آدرس های ذیل

 نماید


