িঘ েখেল কী েমাটা হয় মানুষ?
স্বাস্থ্য েডস্ক : েবশীরভাগ মানুষই িবশ্বাস কেরন েয িঘ েখেল
মানুষ েমাটা হয়। তাই ওজন কমােনার ডােয়েটর কথা এেলই েবশীরভাগ
মানুষ তােদর খাদ্যতািলকা েথেক প্রথেমই েয উপাদানিট বাদ েদন তা
হচ্েছ িঘ। িকন্তু িঘ েখেল কী আসেলই মানুষ েমাটা হয়? এই িবষেয়
িকছু প্রশ্েনর উত্তর এবং পুষ্িটিবেদর পরামর্শ েজেন িনই চলুন।
িঘ খাওয়া কী ওজন বৃদ্িধর সােথ জিড়ত?
িঘ আসেল আপনার ওজন বৃদ্িধর কারণ নয়। এটা সত্য েয, িঘ এ
উচ্চমাত্রার ক্যােলাির ও স্যাচুেরেটড ফ্যাট থােক। িকন্তু এিট
অন্ত্েরর ব্যাকেটিরয়ার জন্য উপকারী এবং পিরপাক নালীর স্বাস্থ্েযর
উন্নিত ঘটায়। এিট েকাষ্ঠকািঠন্য প্রিতেরাধ কের এবং ওজন কমেত
সাহায্য কের। ঘাস খাওয়া গরু েথেক উৎপন্ন িঘ এ কঞ্জুেগেটড
িলেনােলিনক এিসড (CLA) থােক যা ওজন কমেত সাহায্য কের।
িঘ িদেয় খাবার রান্না করা কী স্বাস্থ্যসম্মত?
হ্যাঁ, আপিন রান্না করেত পােরন িঘ িদেয়। েতেলর পিরবর্েত িঘ
ব্যবহার করুন। িঘ এর স্েমািকং পেয়ন্ট অন্য েতেলর েচেয় েবিশ। তাই
এিট স্বাস্থ্েযর জন্য ক্ষিতকর ফ্ির র্যািডেকল উৎপন্ন কেরনা। েতল
বা চর্িবর স্েমািকং পেয়ন্ট হচ্েছ তাপমাত্রার সুিনর্িদষ্ট অবস্থা
েযখােন েতল েথেক ক্রমাগত নীলাভ েধাঁয়া উৎপন্ন হয় যা স্পষ্টত
দৃশ্যমান হয়।
িঘ খাওয়ার সবেচেয় ভােলা উপায় কী?
িঘ খাওয়ার সবেচেয় ভােলা উপায় হচ্েছ সবিজ রান্নার সময় িঘ ব্যবহার
করা। কারণ িঘ এর স্েমািকং পেয়ন্ট অেনক েবিশ হওয়ায় িবিভন্ন খাবার
ভাজার জন্যও িঘ ব্যবহার করেত পােরন। চাপািত বা রুিটর উপর ছিড়েয়
িদেয় বা ভােতর সােথ িমিশেয়ও েখেত পােরন িঘ।
প্রিতিদন কতটুকু িঘ খাওয়া উিচৎ?
িঘ এর সােথ িনর্িদষ্ট েকান স্বাস্থ্য উপকািরতার সম্পর্ক আেছ িকনা
তা িনেয় িনর্িদষ্ট েকান ৈবজ্ঞািনক গেবষণা হয়িন। িকন্তু িকছু
আয়ুর্েবদ অনুশীলনকারী িবশ্বাস কেরন েয, মাখেনর েচেয় িঘ শরীেরর
জন্য ভােলা। িকন্তু এর স্বাস্থ্য উপকািরতা থাকা সত্ত্েবও গ্রহণ

করেত হেব সীিমত পিরমােণ। এক িদেন ২-৩ চামেচর েবিশ িঘ খােবন না।
সবাই কী িঘ েখেত পারেব?
িঘ এর স্বাস্থ্য উপকািরতা অেনক হেলও যিদ আপনার ডায়ােবিটস বা
উচ্চমাত্রার েকােলস্েটরেলর সমস্যা থােক তাহেল িঘ গ্রহণ করা এিড়েয়
চলা উিচৎ।
তাহেল এখন েবাঝাই যাচ্েছ েয িঘ গ্রহণ করেল আপিন েমাটা হেবন না।
তাই আর দ্িবধা না কের িঘ েখেত পােরন িনশ্িচন্েত।
সূত্র: দ্যা েহলথ সাইট

