
 نمک پنھان چیست؟ 

 بسیاری ازغذاھایی کھ ما مصرف می کنیم حاوی نمک مستتر ھستند.

   

از سس ساالد گرفتھ تا بیسکوییت و ساندویچ کوچکی کھ در کیفددارید و در یک کالم تقریبا تمام مواد غذایی کھ در روز 
برد.  کارشناسان، تدریجا بدن ما را رو بھ زوال میکنید مملو از یک ماده معدنی است کھ بنا بھ نظر بسیاری از مصرف می

  این ماده سدیم است، و حتی اگر دچار فشار خون ھم نباشید باید در مورد کاھش مصرف آن فکر کنید.

  
میل بھ مصرف نمک بھ قدری خطرناک و جدی است کھ انجمن دارویی آمریکا بھ تازگی از سازمان نظارت بر مواد خوراکی 

  استھ است تاسدیم را از فھرست افزودنی ھای مجاز خوراکی حذف نمایند.خوFDAو دارویی 

   

ھا رژیم غذایی ) : "ھیچ راھی برای پیش بینی و اعالم این مطلب کھ پس از سالStephen Havasبھ گفتھ دکتر استفنھاوز (
ه این است کھ مردم خطر مصرف پرنمک داشتن، دقیقا چھ بیماریھای مزمنی بھ دنبال خواھد داشت وجودندارد. پس بھترین را

  نمک را بھ جان نخرند."

   

ھای پز کنسرو شده پر ازنمک ھستند و نانمشکل اینجاست کھ این ماده ھمھ جا ھست. پنیرھای ورقھ ای و سبزیجات آب
ایی فراوری سدیم دریافتی ما در طول روز، از مواد غذ %٨٠شیرینی و نان ساندویچ ھم از نمک بی نصیب نمانده اند. تا حدود 

  شده و آماده می آید نھ ازنمکدان.

   

میلی گرم  ٢٣٠٠تازه ترین توصیھ ھای مربوط بھ رژیم غذایی از این قرار است: بزرگساالن تندرست نباید در روز بیش از 
سال و مبتال بھ فشار خون  ٥٠سدیم مصرف کنند، این مقدار درحدود یک قاشق چایخوری نمک است. اگر شخص باالی 

  یابد.میلی گرم کاھش می ١٥٠٠باشد، این مقدار بھ باال

   

  کنیم. شاید بگویید:میلی گرم سدیم مصرف می ٤٠٠٠با این وجود، بنابر جدیدترین آمار موجود، اکثر ما تا پایان روز 

. یک شود"اما من فشار خونی طبیعی دارم. خوب این عالی است اما عوارض دریافت بیش ازحد سدیم بھ ھمین جا ختم نمی
دھد کھ ھرقدر میزان سدیم مصرفی در زنان بیشتر باشد، مقدار نشان میمطالعھ دو سالھ بر روی زنان پس از سن یائسگی

  تحلیل استخوان مفصل ران آنان نیز بیشتر خواھد بود."

   

ش دھد. ھرچند رسیدن تواند خطر ابتال بھ سرطان معده را نیز افزایدھند کھ رژیم غذایی پر سدیم میشواھد موجود نشان می
بھ نتیجھ قطعی در تمام موارد فوق بھ تحقیق بیشتری نیاز دارد، اما نقش سدیم در افزایش فشار خون بھ اثبات رسیده است. این 

شود کھ مایعات در بدن نگھداشتھ شوند، این امر باعث باال رفتن حجم خون شده و قلب برای جاری ماده معدنی موجب می



ھای تضعیف شده و قلب خستھ بھ سادگی شود. بھ مرور زمان، رگسر بدن فشار فراوانی متحمل میساختن خون در سرا
  کنند.مقدمات بروز سکتھ و ایست قلبی را فراھم می

   

شان با کم و زیاد شدن مقدار سدیم مصرفی بھ طور خطرناکی سدیم بر روی افرادی کھ بھ سدیم حساسیت دارند و فشار خون
 %٦٠رود، تاثیر بسیار شدیدتری دارد. این حالت در بیش از یک چھارم افرادی با فشار خون عادی و نزدیک باال و پایین می

  شود و احتماال نوعی حساسیت ارثی است.افراد مبتال بھ فشار خون باال دیده می

   

 ٥٠ی و عملکرد کلیھ در حدود تواند کاھش توانایشود. یکی ازدالیل احتمالی آن میحساسیت بھ نمک، با افزایش سن بیشتر می
  تر عمل کند، حساسیت بھ نمک در آن افزایش خواھد یافت.سالگی باشد. ھر چھ بدن نسبت بھ دفع سدیم ضعیف

   

تواند مرگبار باشد، اما پیش بینی آن ممکن نیست، پس بھ ھمھ توصیھ میشود کھ ھنگام رانندگی کمربند تصادف اتوموبیل می
ر اینجا نیز، شکی وجودندارد کھ مشکالت ناشی از مصرف نمک جدی و حتی مرگ آور ھستند، اما ایمنی خود را ببندند، د

شوند، بھترین روش پیشگیری و عملکردن بھ دستوراتی توان گفت دقیقا چھ کسانی بھ این مشکالت مبتال میاز آنجایی کھ نمی
  ساده خواھد بود.

   

  در فروشگاه 

  
زه ترین شکل ممکن خریداری کنید. فراوری شدن غذا یکی از مھمترین عوامل باال برنده سعی کنید ھر ماده غذایی را بھ تا

سدیم است. برای مثال بھ جای مواد آجیلی بو داده و پر نمک، نوع خام آن را انتخاب کنید، بھ جای ژامبون یا کالباس مرغ، 
اری نمایید. در صورت لزوم حتما بھ جدول مرغ بریان تھیھ کنید و از مصرف انواع سبزجات و حبوبات کنسرو شده خودد

مواد غذایی موجود بر بستھ بندی این مواد دقت کنید. در حال حاضر بسیاری از مواد غذایی وارداتی دارای برچسب "بدون 
  سدیم" یا "کم سدیم" ھستند. ھنگام خرید سعی کنید موادی کھ دارای کمترین نمک ھستند را انتخاب نمایید.

   

ھای مانند پیتزای آماده، انواع خوراک-ر وعده محصول غذایی کھ قرار است بھ عنوان غذای اصلی مصرف شودبھ طور کلی ھ
ھا و مانند این ھا نیز نباید برای ھر وعده میلی گر و موادی چون سبزیجات کنسرو شده، سس ٦٠٠نباید بیش از  -آماده و ... 

  میلی گرم سدیم داشتھ باشند. ٣٠٠بیش از 

   

  درآشپزخانھ 
شوند کند: ھنگامی کھ مشغول تھیھ غذاھایی کھ ھمراه بایک بستھ پودر ادویھ مخصوص عرضھ میحساست گاھی معجزه می

ھستید، تنھا نیم یا کمتر از نصف این پودر رابھ کار ببرید زیرا بیشتر آن از نمک تشکیل شده است. بھ این ترتیب در یک بستھ 
  م سدیم از میزان دریافتی خود کاستھ اید.میلی گر ٥٠٠نودل آماده، تا 

   



مقدار غذا را افزایش دھید: غذاھای فرآوری شده را با مواد غذایی تازه، بخار پز شده یا کبابی ترکیب کرده و بھ جای مصرف 
را در ھر آن در یک وعده، با افزایش مقدار مواد غذایی آن را در دو وعده یابیشتر مصرف کنید و میزان سدیم دریافتی خود 

  وعده کاھش دھید.

   

شستن وآبکشی مکرر: سبزیجات و حبوبات کنسرو شده عمال در آب و نمک شناورند. با خالی کردن آب آنھا و آبکشی این 
  از نمک آنرا حذف خواھید نمود. %٣٥مواد، تا 

   

 ١٢ید و حداکثرپس از حسن بزرگ حذف تدریجی نمک این است کھ شما باالخره مزه واقعی مواد خوراکی را خواھید چش
تان خوش خواھند ھفتھ حفظ رژیم کم سدیم، غذاھای کم نمک ھمان قدر کھ غذاھای عادی برایتان کھ خوشمزه بودند، بھ مذاق

  آمد.

 


