
 

 بين الدهن الحيواني والدهن النباتي ما

وبداية الستينات من القرن الماضي كنا نعيش حياة بسيطة وكنا نسكن   في نهاية حقبة الخمسينات

طبخ او التدفئة. وكان الطبخ في بيت شرقي مكشوف في مدينة الموصل. ولم يكن هناك غاز لل

قد على الفحم  وصوبات عالء الدين االموعمل نستو . النفط االبيض )الكيروسين(طباخات   على

 .للطبخ والقلييستعمل   ن الحيواني )الحر(الده كانو ،النفطية للتدفئة

من القرن الماضي واعلن وفي يوم جاء والدي رحمه هللا الى الدار وكان ذلك في بداية الستينيات 

وعليه من االن وحسب قوله يستعمل  الدهن  ،ان الدهن الحيواني مضر بالصحة على المأل

ن الحيواني. هترك الدد ايده عمي الطبيب بذلك االجراء بالنباتي الصلب وهو دهن الراعي. وق

وجاءت احتجاجات النساء حيث كنا نعيش مع اعمامي وعماتي بدار واحدة كبقية العوائل 

االخ ون والدي هو رب االسرة حيث كا رجعة من قبل والدي دونالموصلية. وكان اتخاذ القرار 

متعلق بالصحة. وتعودنا على استعمال الدهن خصوصا االمر  ،الالمه مطاع وكيف االكبر وك

وبعد مرور ربع قرن تبين ان الدهن النباتي الصلب غير صحي وبناء على ذلك  النباتي الصلب.

. بات يستخلصنعرف من اي ننكن  ولم ،النباتي وكان يسمى زيت البنت استبدلناه بالزيت

في  على ترك الدهن الحيواني بدأت نقاشات ومقاالتوتوالت االيام وبعد مرور اربعين سنة 

ان الدهن الحيواني غير مضر بل هو مفيد للصحة. كيف ذلك؟ لقد احترنا من  االنترنت تبين

 التقلبات وما حقيقة االمر؟ بعد البحث ودراسة الموضوع توصلت الى االتي:

ان الدهن الحيواني يستخرج من حليب الغنم او البقر بالطرق المعروفة ويكون صلبا في درجة 

لب. ان التركيبة الكيميائية للدهن الحيواني تتكون وفي الصيف يكون نصف صحرارة الغرفة 

 اربون يرتبط بها ثالث حوامض شحميةمن الكليسيرول وهي جزيئة كحول من ثالث ذرات ك

هذا تتكسر الجزيئة داخل الجسم. ان الدهن ول cisنوع  الحوامض الشحمية شبه مشبعة وترتيب

الحيواني يرفع كل من الكولستيرول الضار والنافع في نفس الوقت وبذلك يكون التأثير متعادال 

لقد وضعت منظمة الصحة العالمية ان ال يزيد استعمال الدهن شرط ان يستعمل باعتدال. 

ان  رية عن السعرات الحرارية اليومية التي يتناولها الفرد.كسعرات حرا %10الحيواني عن 

هن دال وعةمجمتى اللحوم والشحوم تكون من نفس وحالجبن والحليب الدهن الحيواني والزبدة 

 المشبعة(.شبه ) الحوامض الشحمية بنوع عنه وتختلف الحيواني

ط وحرارة مع امرارغاز الهيدروجين سليط  ضغالنباتي الصلب )المهدرج( يصنع بت ان الدهن 

ولكن اثناء عملية التصنيع  غبر المشبع لتحويله الى دهن مشبع،على الزيت النباتي السائل 

وهي جزيئة غير  transتتحول  الجزيئة شبيه بجزيئة الدهن الحيواني لكن ترتيبها من نوع  

عتبر مضرة كونها ترفع نسبة تقلقة وال تتكسر بسهولة في الجسم. ان الدهون النباتية الصلبة 

الكولستيرول الضار وال ترفع نسبة الكولستيرول النافع  وتقلل من تأيض الدهون الغير مشبعة 

 داخل الجسم.

اربون تتكون الزيوت السائلة في درجة حرارة الغرفة من كلسيرول وهو كحول ثالثي الك

احادية غير مشبعة  ،يوتن من الزوهناك نوعا غير مشبعة. مرتبطة به ثالث حوامض شحمية



مثل زيت  للحوامض الشحمية متعددة غير مشبعةمثل زيت الزيتون وزيوت للحوامض الشحمية 

وهي  cisالزيوت نوع الترتيب الكيميائي لهذه  مس(. انالذرة وزيت عباد الشمس )دوار الش

قلل من نسبة . ان زيت الزيتون يالجسم وهي غير مؤذية للجسم تتكسر بسهولة داخل

رفع من حالة مضادات بة الكولستيرول النافع في الدم ويرفع من نسوي لضارل االكولسترو

 لكونه يفقد خاصيته في الحرارة. ويقلل االكسدة في الجسم وال يستعمل زيت الزيتون في الطبخ

ات االكسدة وال مضادحالة من  ارفعوي من الكولستيرول الضار زيت عباد الشمس زيت الذرة و

 من زيت الذرة.  وزيت عباد الشمس افضل ،بخناء الطحرارة اثبال اتأثري

الدهون الحيوانية غير مضرة بشرط استعمالها بكميات من هذا االستطالع البسيط يتبين ان 

معقولة وال تتجاوز النسبة المقدرة من قبل المنظمات الغذائية العالمية. ان الدهون  النباتية 

نها رخيصة الثمن فان المعجنات والطعام والمقاييس ولك الصلبة )المهدرجة( تعتبر ضارة بكل

ة الذي يقدم في المطاعم تصنع من هذه الدهون الضارة. ان الزيوت النباتية االحادية غير المشبع

 هي الموصى بها من قبل كافة المنظمات الغذائية العالمية. ةشبعوالمتعددة غير ال
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