
شیمیایی متشکل از سدیم وکلراید بوده  ترکیب یک نمک

واغلب به عنوان  نگهدارنده وطعم دهنده به مواد غذایی 

 افزوده می شود.

نمک، منبع  اصلی سدیم در رژیم غذایی محسوب           

می شود.بدن همواره برای حفظ سالمتی وتامین حجم 

نمک گردش خون ومایعات درون سلولی به مقادیر اندک 

اگرچه در اغلب موارد میزان مصرف نمک افراد نیاز دارد.

 بسیار بیشتر از این حد مورد نیاز می باشد.

 

کلیه ها تنظیم کننده اصلی میزان سدیم در بدن           

می باشند.مصرف بیش از حد سدیم، موجب افزایش 

فشارخون وابتال فرد به بسیاری از بیماری های مزمن دیگر 

صورتی که میزان سدیم در بدن کاهش  می گردد.در

آلدسترون آزاد شده یابد،در بدن هورمونی تحت عنوان 

که با کاهش خروج سدیم از طریق ادرار سبب حفظ سدیم 

اگر کمبود سدیم در بدن درمان نشود در بدن می گردد. 

 برای سالمتی بسیار مضراست.

دریافت مقادیر بیش از حد مورد نیاز نمک در رژیم غذایی 

 با بیماری های زیر مرتبط می باشد:

 نارسایی قلبی وفشارخون باال وسکته قلبی 

 مشکالت  کلیوی وسنگ کلیه 

 سرطان های گوارشی 

 )ادم)احتباس مایعات بدن 

 پوکی استخوان 

 ...و       . 

                                                                                                                            

ارتباط بین مصرف زیاد نمک وافزایش فشارخون در 

افرادی که سابقه خانوادگی فشار خون باال دارند، به طور 

قطعی ثابت شده است.افزایش فشارخون نیز خطر سکته 

 ایش می دهد.قلبی را افز

نمک زیاد،کلسیم را ازاستخوان ها می گیرد وباعث دفع 

آن از ادرار می شود.به همین دلیل باعث نازک شدن 

به  درنتیجه با افزایش سن استخوانها استخوان می شود.

 راحتی میشکنند.

 

رم نمک در روز راتوصیه گ6متخصصان مصرف حداقل 

می کنند.ولی در کودکان این مقدارباید خیلی کم 

گرم نمک در روز  1-2شود.تخمین زده شده که اگر 

مصرف شود،میزان بیماری های قلبی به صفر می 

 رسد.

                                                                                                               



 سن توصیه شدهنمک  مقدار
 بزرگساالن گرم در روز 6

 سال 11-14 گرم در روز 6

 سال 7-10 گرم در روز 6

 سال 4-6 گرم در روز 3

 سال 1-3 گرم در روز 2

 ماه 7-12نوزادان گرم در روز 1

 ماه 0-6نوزادان کمتر از یک گرم در روز

 

توجه داشته باشید که به جای نمک می توان از جایگزین 

 های زیر در پخت و پز استفاده نمود:

آویشن،شوید و سبزیجات تازه و خشک مظیر جعفری،-1

 ریحان به صورت جداگانه یا ترکیبی.

دهنده های بسیار خوبی بوده و لیمو یا آبلیمو که طعم -2

 سبب تردی مناسب بافت گوشت نیز می گردند.

 

 .سر سفره غذا از نمکدان استفاده نکنید 

  بخوانید تا برچسب های مواد غذایی را حتما

 از میزان نمک موجود در آنها مطلع شوید.

  مقدار زیادی سبزیجات و میوه جات تازه

مصرف کنید.غیر از اثرات مفید مصرف میوه 

ها و سبزیجات، پتاسیم موجود در آنها باعث 

 تعادل نمک می شود.

  بهتر است نمک را کم مصرف کنید،اما اگر

در می خواهید آن را در غذا بریزید، نمک را 

آخرین مرحله پخت، به مقدار خیلی کم 

 مصرف کنید.

  اغلب غذاهای فست فود نظیر پیتزا،همبرگر و

سیب زمینی سرخ شده،اسنک ها نظیر پفک 

نظیر  و چیپس،فراورده های گوشتی

سوسیس و کالباس،سس ها و چاشنی ها 

حاوی مقادیر زیادی نمک هستند و از مصرف 

 زیاد آنها باید خودداری شود.

 

 
        

لو  مصطفی زینب  : کننده تهیه       

               


