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ترنمک کمتر زندگی سالم

استفاده از . شهرنشینی، استفاده از وسائل مدرن که فعالیت هاي فیزیکی را در طول روز کاهش می دهند

با . کامپیوتر و تلویزیون و بطور خالصه ماشینی شدن، تحرك انسانها را در دهه هاي اخیر کاهش داده است

بیشتر  شانس ابتال به بیماري هاي غیرواگیر مانند فشارخون تغییر در شیوه زندگی افراد تحرك کمتر، تغذیه 

.عروقی، دیابت و سرطان روز به روز افزایش یافته است- باال، بیماري هاي قلبی

بیماري فشارخون باال نه تنها خود یک بیماري محسوب می شود بلکه بدلیل ایجاد تغییرات در دیواره 

عروقی، سکته هاي مغزي، نارسایی کلیه و عوارض غیر قابل –سرخرگ ها زمینه ساز بیماري هاي قلبی 

نوع رژیم غذایی به خصوص میزان مصرف نمک یکی از علل اصلی ابتال به این . برگشت چشمی می شود

تحقیقات نشان می دهد که شیوع فشار خون باال در کشورهایی که دریافت باالي . بیماري به شمار می رود

قدر میزان نمک مصرفی روزانه در جوامع کمتر باشد به همان نسبت شیوع فشار نمک دارند بیشتر است و هر 

رژیم غذایی پر نمک عامل ابتال به سرطان معده و پوکی استخوان نیز به شمار می . خون باال کاهش می یابد

.رود

م در روز گر5بنا به توصیه سازمان جهانی بهداشت، میزان دریافت نمک از همه منابع غذایی باید حداکثر 

گرم در 10این در حالیست که متوسط مصرف نمک در کشور ما در حدود . باشد) معادل یک قاشق چایخوري(

بلکه با توجه به این . باید توجه داشت که کاهش مصرف نمک تنها به بزرگساالن توصیه نمی شود. روز است
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ر جهت ذائقه سازي سالم در کودکان از امر که ذائقه هر فرد از دوران کودکی شکل می گیرد، تالش خانواده د

مصرف زیاد غذاها و تنقالت حاوي نمک زیاد در کودکان سبب گرایش آنها . اهمیت بسزایی برخوردار است

انواع محصوالت غذایی . بــه مصرف نمک بیشتر و افزایش احتمال ابتال به فشارخون در بزرگسالی می شود

تنقالت شور مثل چیپس و انواع پفک حاوي مقادیر زیادي نمک مثل سوسیس، کالباس، کنسروها، خیارشور، 

بنابراین . گرایش روزافزون به مصرف غذاهاي آماده زمینه را براي بروز فشار خون باال فراهم می کند. هستند

صنایع غذایی با کاهش میزان نمک در محصوالت خود کمک بزرگی به افراد جامعه در جهت کاهش 

.ی خود ایفا می کنندمیانگــیـن نمــک مصرف

. هنگام طبخ غذا ، مقدار نمک کمتري اضافه کنید.1

.سرسفره از نمکدان استفاده نکنید.2

غذاهاي کنسرو شده و بسیاري از مواد غذایی بسته بندي شده و آماده داراي مقادیر زیادي نمک .3

.محدود کنیدهستند، به همین دلیل بهتر است مصرف این گونه مواد غذایی را

براي بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک در تهیه غذاها به جاي نمک از سبزي هاي تازه، سیر، .4

.استفاده کنید... لیموترش، آب نارنج، آویشن، شوید و 

مصرف غذاهاي شور مثل آجیل شور، چیپس، پفک، انواع شور، ماهی دودي، سوسیس و کالباس را .5

.کاهش دهید
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جوش شیرین که براي ورآمدن و پف کردن انواع نان و کیک به کار می رود داراي مقدار زیادي سدیم .6

بنابراین در افرادي که به علت بیماري، محدودیت مصرف نمک دارند مصرف جوش شیرین هم باید . است

.بسیار محدود شده یا قطع شود

شت و قید عبارت تصفیه شده بر روي بسته بندي به تاریخ مصرف نمک و پروانه ساخت از وزارت بهدا.7

.نمک دقت نمایید

برخی از پژوهش ها نشان داده است بین مصرف زیاد نمک با طاسی سر، بدخوابی و بی خوابی ارتباط وجود 

.دارد


