
 
 
 
 
   

تقریب$ا تم$ام    .دھی$د  ک$اھش  
ھمبرگ$ر، سوس$یس، کالب$اس، گوش$ت و م$اھی      

و ھ$ا   یتس$کو ، س$بزیجات و حبوب$ات کنس$رو ش$ده ، بی    
در ص$دد اس$ت ت$ا     FDAنمک بھ قدری خطرناک و جدی است کھ سازمان نظارت بر مواد خوراکی و داروی$ی  

  .گردد  ھای متعدد سرطان

          

   مصرف کنید ماھی و غذاھای دریایی تازه

کودکان خود را  از ابتدای کوکی بھ غذای کم نمک 
 .اییداستفاده نم

   .کمتر استفاده کنید

  .از نمک آن را حذف خواھید کرد

  .ستندھتوجھي نمک  ھاي فریزشده حاوي مقادیر قابل

  .فرنگي، ھمھ سرشار از نمک و سدیم ھستند

  .مضر ھستندی برای سالمت

  نمک وپوکی استخوان 
تحکام س$$$$$$مھم$$$$$ی در ا نق$$$$$ش   کلس$$$$$یم  

مص$$$$رف زی$$$$اد دارد ول$$$$ی اس$$$$تخوانھا 
نم$$ک احتم$$ال اب$$تال ب$$ھ پ$$وکی اس$$تخوان 
را اف$$زایش م$$ی دھ$$د، بص$$ورتی ک$$ھ ب$$ھ  

میل$$$ی گ$$$رم  2300ھ$$$رازای مص$$$رف 
میل$$$ی گ$$$رم کلس$$$یم ب$$$دن از    40نم$$$ک،

   .دست می رود

با ھمکاری    شھال مشیری               
فرمانیسمیرا ماه زاده ،وحیده 

سرطان معدهنمک و 
ارتب$$اط نزدیک$$ی ب$$ین مق$$دار مص$$رف 
نمک و تعداد اف$راد مب$تال ب$ھ س$رطان     

ھایی  مکن. وجود دارد
توانن$د   سدیم م$ی  و نیترات
داده و در  نش$ان با اس$ید مع$ده واک$نش    

طول فرآیند ھضم و جذب غ$ذا، م$واد   
مراک$$$$ز . س$$$$رطانی را تش$$$$کیل دھن$$$$د
مص$$رف  ،بررس$$ی س$$رطان در جھ$$ان

را عام$$ل اب$$تال  ب$$ھ س$$رطان  و  

  
 

 

 را باید مصرف نم$ک حتی اگر دچار فشار خون ھم نیستید 
ھمبرگ$ر، سوس$یس، کالب$اس، گوش$ت و م$اھی      ( ھ$ای ف$رآوری ش$ده   

، س$بزیجات و حبوب$ات کنس$رو ش$ده ، بی    س$س س$االد   
نمک بھ قدری خطرناک و جدی است کھ سازمان نظارت بر مواد خوراکی و داروی$ی  

سرطانبیماری ھا و  صرف زیاد نمک در غذاھا منجر بھ 

             

  ش ھای کاھش مصرف نمک

 .نمک کمتری دارند ، ھاکنسرو  لباس، 

   .تازه را بھ مقدار فراوان مصرف کنید

ماھی و غذاھای دریایی تازهگوشت، مرغ و ، چربی

کودکان خود را  از ابتدای کوکی بھ غذای کم نمک  .نیدتوجھ کھای طبیعی غذا 
استفاده نم برای طعم دھی بھ غذا ھا جاتی مانند سیر، سرکھ یا آبلیمو ،فلفل سیاه یا قرمز، ریحان، کاری، زنجبیل یا رزماری

  .را انتخاب کنید، سدیم کاستھ یا بدون نمک افزوده 

  .ستفاده کنیدکمتر ا ی کنار غذاھا   سس

کمتر استفاده کنیدباالیی دارندنمک  زیتون و ترشیجات

  .دارای مقادیر بسیار زیادی نمک ھستند

از نمک آن را حذف خواھید کرد% 35 تاآنھا  با آبکشي . کنسروشده عمًال در آب و نمک شناورند

ھاي فریزشده حاوي مقادیر قابل آماده منجمد مانند انواع ھمبرگر، ناگت ھا، کباب لقمھ و حتي سبزي

فرنگي، ھمھ سرشار از نمک و سدیم ھستند سبزیجات و گوجھ

برای سالمتکند کھ ھر سھ  خوشمزگی غذا را سھ عامل نمک زیاد، روغن زیاد و شیرینی زیاد ایجاد می

 
کلس$$$$$یم  

اس$$$$تخوانھا 
نم$$ک احتم$$ال اب$$تال ب$$ھ پ$$وکی اس$$تخوان 
را اف$$زایش م$$ی دھ$$د، بص$$ورتی ک$$ھ ب$$ھ  

ازای مص$$$رف 
نم$$$ک،

دست می رود
 

 

عمر طول 

شھال مشیری: تھیھ وتنضیم 
  سمیرا ماه زاده ،وحیده 

 نمک و 
ارتب$$اط نزدیک$$ی ب$$ین مق$$دار مص$$رف  

نمک و تعداد اف$راد مب$تال ب$ھ س$رطان     
وجود دارد جھانمعده در 

و نیترات مثل نیتریت
با اس$ید مع$ده واک$نش    

طول فرآیند ھضم و جذب غ$ذا، م$واد   
س$$$$رطانی را تش$$$$کیل دھن$$$$د
بررس$$ی س$$رطان در جھ$$ان

را عام$$ل اب$$تال  ب$$ھ س$$رطان  و   نم$$ک
  .می داند

  نمک= کلرید سدیم 
حتی اگر دچار فشار خون ھم نیستید   غذاھاي شور نیست،
ھ$ای ف$رآوری ش$ده    ن$ان، ان$واع گوش$ت    :ھس$تند 

س$س س$االد    ، داده ھ$ا و ش$ورھا، پنی$ر و خش$کبار ب$و     
نمک بھ قدری خطرناک و جدی است کھ سازمان نظارت بر مواد خوراکی و داروی$ی  

صرف زیاد نمک در غذاھا منجر بھ زیرا م. را از فھرست افزودنی ھای مجاز خوراکی حذف نمایند

       

باال فشار خون
مصرف  با 

 ،کلسیم، پتاسیم
 مرتبطو چربی ھای اشباع 
باال  خون فشار
نمك  و باشد ی

 مصرفمیزان 
گرم  15-10

توصیھ شده  
جھانی  سازمان جھانی بھداشت

ش ھای کاھش مصرف نمک
لباس، سوسیس، کا تازه در مقایسھ با  غذاھای آماده مانند پیتزا،

تازه را بھ مقدار فراوان مصرف کنید میوه و سبزیجات

چربی شیر بدون چربی یا کمبجای پنیر وماست پر چرب، 

ھای طبیعی غذا  بھ طعم اشتھ ونمک را از روی میز غذا برد
جاتی مانند سیر، سرکھ یا آبلیمو ،فلفل سیاه یا قرمز، ریحان، کاری، زنجبیل یا رزماری

، سدیم کاستھ یا بدون نمک افزوده سدیم مک غذاھای

سسکنید و از  خواستغذای کم نمک در  ھا

ترشیجات ،ساالد گوچھ فرنگی و سساز چاشنی ھایی چون 

دارای مقادیر بسیار زیادی نمک ھستندتنقالت وخشکبار وآجیل بوداده ونمک سود شده 

کنسروشده عمًال در آب و نمک شناورند اتسبزیجات و حبوب

آماده منجمد مانند انواع ھمبرگر، ناگت ھا، کباب لقمھ و حتي سبزي

سبزیجات و گوجھ ،قارچ ،سوپ جومانند ھاي حاضري 

خوشمزگی غذا را سھ عامل نمک زیاد، روغن زیاد و شیرینی زیاد ایجاد می

 افزایش=  نمک

غذاھاي شور نیست، خوردنبھ معنی 
ھس$تند نم$ک   دارایمواد غذایی کھ در روز مصرف می ش$ود  
ھ$ا و ش$ورھا، پنی$ر و خش$کبار ب$و      خیارش$ور، ان$واع ترش$ی   

نمک بھ قدری خطرناک و جدی است کھ سازمان نظارت بر مواد خوراکی و داروی$ی   بیش از حد
را از فھرست افزودنی ھای مجاز خوراکی حذف نمایند

              

فشار خون ونمک   
 ،فشار خونبیماری 

کلسیم، پتاسیمسدیم، غذاھای حاوی 
و چربی ھای اشباع  منیزیم
فشارشیوع در ایران  .است
یدرصد م 18حدود در 

میزان  .آن استعلت اصلي 
15روزانھ نمک در کشور 

 مقداربرابر  2بوده کھ 
سازمان جھانی بھداشت

 .دباش می
 

 
 

 

ش ھای کاھش مصرف نمکور
تازه در مقایسھ با  غذاھای آماده مانند پیتزا، مواد غذایی: ھای تازه و خانگی

میوه و سبزیجاتدر کنار ھر وعده غذایی  :بیشتر

بجای پنیر وماست پر چرب،  :مصرف غذاھای پروتئینی و لبنی با نمک کمتر

نمک را از روی میز غذا برد : بھ نمک کمتر عادت دھید
جاتی مانند سیر، سرکھ یا آبلیمو ،فلفل سیاه یا قرمز، ریحان، کاری، زنجبیل یا رزماری بھ جای نمک از ادویھ

غذاھای: را بخوانید ییغذا اجزاء تشکیل دھنده مواد

ھا ستوراندر ر :سفارش دھید نمک

از چاشنی ھایی چون   :کمتر بھ ھمراه غذا استفاده کنید

تنقالت وخشکبار وآجیل بوداده ونمک سود شده : از آجیل خام بجای بو داده استفاده کنید

سبزیجات و حبوب :سبزیجات و حبوبات

آماده منجمد مانند انواع ھمبرگر، ناگت ھا، کباب لقمھ و حتي سبزي غذاھاي نیمھ :از غذاھای منجمد کمتری استفاده کنید

ھاي حاضري  انواع سوپ :آمادهھاي  سوپ

خوشمزگی غذا را سھ عامل نمک زیاد، روغن زیاد و شیرینی زیاد ایجاد می :ز خوشمزگی تغییر دھید 

نمک کم مصرف

لیھ نقش مھمی در دفع مواد زائد و 
 .در بدن دارد

نارسایی 
احتباس 
نارسایی 
کلیھ برای سالمتی بسیار خطرناک 
و  اندام ھای بدن

 
 

بھ معنی تنھا مک مصرف باالی ن
مواد غذایی کھ در روز مصرف می ش$ود  

خیارش$ور، ان$واع ترش$ی    ،)سود ش$ده  نمک
بیش از حد مصرفعادت بھ  .غیره
را از فھرست افزودنی ھای مجاز خوراکی حذف نمایند سدیم

ھای تازه و خانگیغذامصرف 

بیشترسبزیجات میوه ومصرف 

مصرف غذاھای پروتئینی و لبنی با نمک کمتر

بھ نمک کمتر عادت دھیدحس چشایی خود را 
بھ جای نمک از ادویھ  .عادت دھید

اجزاء تشکیل دھنده مواد برچسب

نمک  غذاھای کم در رستوران

کمتر بھ ھمراه غذا استفاده کنید یھا چاشنیاز 

از آجیل خام بجای بو داده استفاده کنید

سبزیجات و حبوبات مکررشستن و آبکشي 

از غذاھای منجمد کمتری استفاده کنید

سوپصرف نظر از مصرف 

ز خوشمزگی تغییر دھید درک خود را ا

 مصرف

نارسایی کلیھ ونمک   
لیھ نقش مھمی در دفع مواد زائد و ک

در بدن دارد تعادل آب والکترولیتھا
نارسایی مصرف نمک زیاد، باعث 
احتباس  کلیھ ھا شده و منجر بھ
نارسایی  .مایعات در بدن می شود

کلیھ برای سالمتی بسیار خطرناک 
اندام ھای بدنورم بوده  و منجر بھ 
  .می شود پوکی استخوان
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