சமையல் எண
் ணணய் கள் ண

ொடர்பில் விழிப் புடன் இருப் பபொை்

தாவர எண்ணணய் கள் நம் அன்றாட உணவில் ஒரு முக்கிய அங் கமாகும் .
இலங் ககயில் ணெரும் ொன்கமயான மக்கள் ெயன்ெடுத்தும் எண்ணணய்
வகையாக ததங் காய் எண்ணணய் காணெ்ெடுகிறது. தற் தொது நம் நாட்டில்
இறக்குமதி ணெய் யெ்ெட்ட ததங் காய் எண்ணணய் வகைைளின் தரம்
ணதாடரப
் ாை ஒரு குழப்பமான நிகைகம மை்ைள் மத்தியிை்
காணெ்ெடுகிறது. அதாவது இறக்குமதி ணெய் யெ்ெட்ட ததங் காய்
எண்ணணய் களில் புற்றுதநாகய உண்டாக்கும் அஃெ்லாணடாக்சின் என்ற
நச ்சுெ் பதார ்த்தம் இருெ்ெது கண்டறியெ்ெட்டுள் ளது. ஊடை ணசய் திைளின்படி
இந்த நஞ் சுெ் பதார ்த்தம் ணைாண்ட ததங் ைாய் எண்ணணய் ைள் ஏற் ைனதவ
சந்கதயிை் உள் ளனவா என்பது ணதாடரபி
் ை் மை்ைள் மத்தியிை்
ணதளிவின்கம காணெ்ெடுகிறது. ஆகதவ அஃப்ைாணடாை்சின்ைளினால்
ஏற் படும் தநாய் களிலிருந்து எம் கமப் பாதுைாத்துை் ணைாள் ள தற் தபாகதய
சூழ் நிகையிை் இது ணதாடரெ
் ாகத் ணதரிந்து ணைாள் வது முக்கியமானதாகும் .

அஃப் லொணடொக்சின்கள் (Aflatoxins) என்றொல் என்ன?
அஃெ்லாணடாக்சின்கள் (Aflatoxins) ததங் காய் ணகாெ்ெரா, தொளம் ,
தவர ்க்கடகல, ணெத்தல் மிளகாய் மற்றும் தானியங் களில் வளரும் சில
பூஞ் ெணங் களால் (Aspergillus flavus மற்றும் Aspergillus parasiticus) உற் ெத்தி
ணெய் யெ்ெடும் ஒரு வகக நச ்சுை்ைளாகும் . ணவெ்ெமண்டல நாடுகளில்
நிைவுகின்ற அதிக ஈரெ்ெதம் மற்றும் அதிக ணவெ்ெநிகல
அஃெ்லாணடாக்சின்ககள உருவாக்குகின்ற பூஞ் ெணங் களின் வளர ்ெ ்சிகயத்
தூண்டுகின்றன.
அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் முதன்முகறயாை 1960 ஆம் ஆண்டிை் இங் கிைாந்திை்
ஏராளமான வான்தைாழிைள் , வாத்துைள் மற்றும் தைாழிை்குஞ் சுைள்
ஆகியற் றின் இறப்பிற் கு ைாரணமான “வான்தைாழி X (Turkey X) எனப்படும்
தநாய் ை்ைான ைாரணிைளாை ஒரு வகை நச ்சுைள் அகடயாளம்
ைாணப்பட்டகதத் ணதாடர ்ந்து ைண்டுபிடிை்ைப்பட்டன.
ணதன்அணமரிை்ைாவிை் தயாரிை்ைப்படும் அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் ணைாண்ட
தவர ்ை்ைடகைகயத் தீனியாைப் பயன்படுத்தியதன் ைாரணமாைதவ இந்த
தநாய் ஏற் பட்டதாை ைண்டுபிடிை்ைப்பட்டது.

அஃெ்லாணடாக்சின்கள் கல் லீரல் புற்றுதநாகய ஏற் ெடுத்துகின்றன.
அகடயாளம் காணெ்ெட்ட சுமார ் 20 அஃெ்லாணடாக்சின் வகைகளில்
அஃெ்லாணடாக்சின் B1, B2, G1, G2 மற்றும் M1 ஆகியன மனிதர ்ைள் மற்றும்
விைங் குைளிை் புற்றுதநாகய ஏற் படுத்துகின்றன. அஃப்ைாணடாை்சின்ைளின்
மிைை் குகறந்த அளவிைான நுைர ்வு கூட புற்றுதநாகய உருவாை்கும்
தன்கமகயை் ணைாண்டுள் ளது. இை்ைாரணத்தினாை் இந்த நச ்சுப்
பதார ்த்தம் மனிதர ்ைளுை்கு மிைவும் ஆபத்தானதாைை் ைருதப்படுகிறது.
இைங் கையிை் தற் தபாது பை் தவறு ைாரணங் ைளாை் புற்றுதநாயாை்
பாதிை்ைப்பட்டவர ்ைளின் எண்ணிை்கை அதிைரித்து வருகின்றது.
புற்றுதநாய் தநாயாளிைளின் எண்ணிை்கை அதிைரிப்பதற் குப்
பாதுைாப்பற் ற மற்றும் தரம் குகறந்த உணவுெ் பண்டங் ைளின் நுைர ்வு ஒரு
முை்கிய ைாரணியாைை் ைருதப்படுகிறது. இந்த பின்னணியிை்
அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் ணைாண்ட ததங் ைாய் எண்ணணகய உட்ணைாள் வதும்
ஒரு ைாரணமாைை் ைருதப்படைாம் .
அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் முை்கியமாை இரண்டு வழிைள் மூைம் நம்
உடலினுள் நுகழகின்றன. பிரதானமாை பூஞ் ெணங் களால் ொதிக்கெெ்ெட்ட
நெ ்சுக்ைள் ணகாண்ட உணகவ உட்ணகாள் வதன் மூலம் தநரடியாைவும் ,
பூஞ் ெணங் களால் ொதிக்கெ்ெட்ட உணவுககள உட்ணைாண்ட
விலங் குகளிடமிருந்து ணெறெ்ெட்ட இகறெ ்சி, ொல் அல் லது முட்கட தொன்ற
உணவுெ்ணொருட்ககள உட்ணகாள் வதன் மூலம் மகறமுைமாைவும் நச ்சுைள்
நம் உடலினுள் நுகழகின்றன. அத்துடன் பூஞ் ெணங் களால் ொதிக்கெெ்ெட்ட
ெயிர ்கள் மற்றும் தீவனங் ககளக் ககயாளும் தொது உருவாகும்

அஃப்ைாணடாை்சின்ைளின் தூசி துைள் ைகளெ ் சுவாசிெ்ெதன் மூைமும்
அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் நம் உடலினுள் நுகழந்து புற்றுதநாகய
ஏற் படுத்தும் . எனதவ பூஞ் ெண வளர ்ச ்சி அல் லது நிறமாற் றம்
ைாணப்படுகின்ற அல் லது சுருங் கிய நிகையிை் ைாணப்படுகின்ற
தானியங் கள் மற்றும் பிற உணவுககளத் தவிரெ
் ்ெதன் மூலம்
அஃெ்லாணடாக்சின் நுைர ்வு மற்றும் அதன் ைாரணமாை ஏற் படும் தநாய் த்
தாை்ைங் ககளை் குகறக்க முடியும் . பூஞ் சண வளர ்ச ்சிகயை்
ணைாண்டிருை்கும் எந்தணவாரு உணவிலும் பூஞ் சணங் ைளாை் உற் பத்தி
ணசய் யப்பட்ட நச ்சுைள் ைாணப்படுமாயின் அவற் கற நீ ரிை் ைழுவுவதன்
மூைதமா சகமெ்பதன் மூைதமா அை் ைது தவறு எந்த முகறைளின்
மூைதமா நச ்சுைகள உணவிை் இருந்து அைற் றதவா அல் லது அழிை்ைதவா
முடியாது. எனதவ இந்த நச ்சுைளாை் ஏற் படும் ஆபத்திலிருந்து தடுை்ை ஒதர
வழி பூஞ் சண வளர ்ச ்சிகயை் ணைாண்டிருை்கும் எந்தணவாரு உணகவயும்
மனிதர ்ைளுை்கு அை் ைது விைங் குைளுை்கு உணவாைப் பயன்படுத்துவகதத்
தவிரப
் ்பதாகும் .
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நிலக்கடகல மற்றும் தொளம் தொன்ற உணவுெ் ணொருட்ககளெ்
தொலல் லாமல் அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் ைாணப்படுகின்ற ததங் ைாய்
எண்ணணய் மூைம் அதிகளவான தநாய் த்தாை்ை அொயம்
காணப்படுகின்றது. ஏணனனிை் மற் ற உணவுைளிை் பூஞ் சண வளர ்ச ்சி நம்
ைண்ைளுை்குத் ணதரியும் . எனதவ பூஞ் சணங் ைளாை் பாதிை்ைப்பட்ட
உணவுைகள உண்பகத நாம் தவிர ்ை்ைைாம் . இருப்பினும் இகவ ததங் ைாய்
எண்ணணயிை் இருப்பது நம் ைண்ைளுை்குத் ணதரியாது. ஏணனன்றாை்
எண்ணணயிை் பூஞ் சணங் ைள் ைாணப்படுவதிை் கை. மாறாை
அஃப்ைாணடாை்சின்ைகள உற் பத்தி ணசய் யும் பூஞ் சணங் ைளாை்
பாதிை்ைப்பட்ட ணைாப்பராவிலிருந்து எண்ணணய் எடுை்ைப்படும் தபாது
நச ்சுப் பதார ்த்தம் எண்ணணயுடன் ைைை்ைப்படுகிறது. அகத நம்
ைண்ைளாை் ைண்டுபிடிை்ை முடியாது. அத்துடன் அகவ எண்ணணயின்
நிறம் , சுகவ அை் ைது வாசகனயிை் எந்த மாற் றத்கதயும் ஏற் படுத்தாது.
ததங் ைாய் எண்ணணயிை் இருந்து அஃப்ைாணடாை்சின்ைளின்
ணபரும் பகுதிகயச ் சுத்திைரிப்பு ணசயை் முகற மூைம் அைற் ற முடியாது.
தமலும் உணவுைளிை் உள் ள அஃப்ைாணடாை்சின்ைகள எந்தணவாரு
சகமயை் முகறைளாலும் அழிை்ை முடியாது. இகவ மிைவும் ஆபத்தான
நிகைைளாகும் . அத்துடன் எண்ணணய் ைளிை் உள் ள
அஃப்ைாணடாை்சின்ைகளை் ைண்டறிய அதிநவீன பரிதொதகனைள்
ததகவெ்ெடுகின்றன.
ததங் காய் எண்ணணயில் அதிக அளவு அஃெ்லாணடாக்சின்ைள்
ைாணப்படுவதற் ைான ைாரணம் ணகாெ்ெரா சரியான முகறயிை்
உைர ்த்தப்படாகமயாகும் . அதிை ஈரப்பதம் மற்றும் அதிை ணவப்பநிகை
நிைவும் தபாது உரிய முகறயிை் உைர ்த்தப்படாத ணகாெ்ெரா நீ ண்ட
நாட்களுக்குச ் தெமிக்கெ்ெடும் தொது மஞ் சள் ைைந்த ொசிப்ெெ ்கெ நிறமான
பூஞ் சண வளர ்ச ்சி ணகாெ்ெராவின் தமற் ெரெ்பில் ததான்றுகிறது.
பூஞ் சணங் ைள் ணைாப்பராவிை் ஆழமான பகுதியிை் ஆஃப்டாை்சின்ககள
உற் பத்தி ணசய் கின்றன. அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் உருவானதும் அகவ நீ ண்ட
ைாைத்திற் கு நச ்சுத்தன்கமகய இழை்ைாமை் ைாணப்படுகிறது. அத்தககய

ணகாெ்ெராவிலிருந்து எண்ணணய் பிரித்ணதடுை்ைப்படும் தபாது ஏறத்தாழ 80
சதவீதமான அஃெ்லாணடாக்சின்ைள் ததங் காய் எண்ணணயுடன்
ைைை்ைப்படுகிறது. இறுதியாை நாம் சாப்பிடும் தபாது எண்ணணயிை்
இருை்கும் அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் நம் உடலிை் தசர ்ை்ைப்பட்டு புற்றுதநாகய
ஏற் படுத்தும் .
துரதிர ்ஷ்டவசமாை தரம் குகறந்த (பூஞ் சணத் ணதாற்றுை்குள் ளான)
ணைாப்பராவிலிருந்து உள் நாட்டிை் உற் பத்தி ணசய் யப்படும் ததங் ைாய்
எண்ணணயிை் கூட அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் ைாணப்படை்கூடும் என்பது
எங் ைளிை் ணபரும் பாைானவர ்ைளுை்குத் ணதரியாது. எங் ைளிை் பைர ்
அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் எமது நாட்டிை் முதை் முகறயாை தற் தபாதுதான்
கண்டறியெ்ெட்டுள் ளதாை நிகனத்துை் ணைாண்டிருை்கின்தறாம் . எனினும்
ைடந்த ைாைங் ைளிை் (1980 முதை் இன்றுவகர) இைங் கையிை் கிகடை்கின்ற
ததங் ைாய் எண்ணணய் மாதிரிைளிை் தமற் ணைாள் ளப்பட்ட ஆய் வுைளின்படி
குறிப்பிடத்தை்ை எண்ணிை்கையிைான மாதிரிைளிை் அஃப்ைாணடாை்சின்ைள்
ைாணெ்ெட்டதாை ஆராய் ச ்சியாளர ்ைள் கூறியுள் ளனர.் எடுத்துை்ைாட்டாை
1983 ஆம் ஆண்டிை் தமற் ணைாள் ளப்பட்ட ஒரு ஆராய் ச ்சியின்படி
உள் நாட்டிை் உற் பத்தி ணசய் யப்பட்ட 344 ததங் ைாய் எண்ணணய்
மாதிரிைளிை் ஏறத்தாழ 50% மாதிரிைள் அஃப்ைாணடாை்சின் B1 அதிை
அளவிை் (50 ppb முதை் 1000 ppb) ைாணெ்ெட்டதாைை் கூறப்படுகிறது (1 ppb (parts
per billion) என்றாை் 1 பிை் லியன் பகுதிைளிை் 1 பகுதி). 2019 ஆம் ஆண்டிை்
இைங் கையிை் 32 ததங் ைாய் எண்ணணய் (உள் நாட்டிை் உற் பத்தி
ணசய் யப்பட்ட மற்றும் இறை்குமதி ணசய் யப்பட்ட) மாதிரிைளிை்
தமற் ணைாள் ளப்பட்ட ஒரு ஆய் விை் 12 (37.5%) மாதிரிைளிை் அஃப்ைாணடாை்சின்
B1 இன் அளவு 2 ppb முதை் 60 ppb வகர ைாணெ்ெட்டதாைை் குறிப்பிட்டுள் ளது.
அணமரிை்ை உணவு மற்றும் மருந்து நிர ்வாைம் (US Food and Drug Administration)
உணவுைளிை் அனுமதிை்ைப்பட்ட ணமாத்த அஃப்ைாணடாை்சின்ைளின்
அதிைபட்ச அளவு (maximum permissible level of total aflatoxins) 20 ppb எனும்
விதிமுகறயிகன அமுை் ப்படுத்தியுள் ளது. எனதவ இந்த அனுமதிை்ைப்பட்ட
அளவிகன தமதை கூறப்பட்ட ஆராய் ச ்சி ணசய் யப்பட்ட ததங் ைாய்
எண்ணணய் மாதிரிைளிை் ணதரிவிை்ைப்பட்ட அஃப்ைாணடாை்சின்ைளின்
அளவுைளுடன் ஒப்பிடுகையிை் மிை அதிைளவு அஃப்ைாணடாை்சின்ைள்
ைாணப்பட்டன என்பது ணதளிவாகிறது. தமலும் தமதை சுட்டிை்ைாட்டப்பட்ட
அறிை்கைைளிை் குறிப்பிடப்பட்டுள் ள ணதாகை அஃப்ைாணடாை்சின் B1
வகைை்கு மட்டுதம. எனதவ ணமாத்த அஃப்ைாணடாை்சின்ைளின் அளவு
அனுமதிை்ைப்பட்ட அளவிகன விட மிைவும் அதிைமாகும் . ஆைதவ
ததங் ைாய் எண்ணணயிை் அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் ைாணப்படுமாயின் அகவ
எமது உடை் ஆதராை்கியத்திற் கு எவ் வளவு தீங் கு விகளவிை்கும் என்பகத
நாம் ைற் பகன ணசய் து பார ்ை்ைைாம் .
ணபொரு

்

ைொன எண
் ணணய் வமககமள எவ் வொறு ப

ர்ந்ண

டுப் பது?

எமது அன்றாட உணவிை் எண்ணணய் ைளின் பயன்பாடு தவிர ்ை்ை
முடியாததாைை் ைாணப்படுகின்றது. ெகமயல் ததகவகளுக்காக
எண்ணணய் வககககளத் ததர ்ந்ணதடுக்கும் தொது அவற் றின் ொதுகாெ்பு
(அஃெ்லாணடாக்சின்கள் தொன்ற அொயகரமான நெ ்சுெ் ெதார ்த்தங் ககளக்
ணைாண்டிருக்ைாகம), ஊட்டெ ்ெத்து மற்றும் அதிக ணவெ்ெநிகலயில்
பயன்ெடுத்துவதற் கு (முக்கியமாகெ் ணொரிெ்ெதற் கு) ஏற் ற தன்கம ஆகிய
மூன்று முக்கிய அம் ெங் ககள நாங் ைள் கருத்தில் ணகாள் ள தவண்டும் .

ஊட்டெ ்ெத்து மற்றும் ணொரிெ்ெதற் கு ஏற் ற தன்கம ஆகியன
எண்ணணய் களில் உள் ள ணகாழுெ்ெமிலங் களின் வகைைகளெ் ணொறுத்தது.
எண்ணணய் ைளிை் முை்கியமாை மூன்று வகையான ணைாழுப்பமிைங் ைள்
உள் ளன. அகவயாவன, நிரம் பிய ணைாழுப்பமிைங் ைள் (Saturated fatty acids), ஒரு
நிரம் ொத பிகணெ்கெக் ணகாண்ட ணைாழுப்பமிைங் ைள் (Monounsaturated fatty acids)
மற்றும் ஒன்றுக்கு தமற் ெட்ட நிரம் ொத பிகணெ்புக்ககளக் ணகாண்ட
ணைாழுப்பமிைங் ைள் (Polyunsaturated fatty acids) என்பனவாகும் . இந்த மூன்று
வகககளில் ஒன்று மற்றும் ஒன்றுக்கு தமற் ெட்ட நிரம் ொத
பிகணெ்புக்ககளக் ணகாண்ட ணைாழுப்பமிைங் ைள் உடல்
ஆதராக்கியத்திற் கு மிகவும் முக்கியமானகவயாகும் . இகவ எமது உடலில்
நல் ல ணகாழுெ்புக்ககள (Good cholesterol/ HDL cholesterol) அதிகரிக்க உதவுகின்றன. இந்த
வககயான ணகாழுெ்புக்கள் இருதய ஆதராக்கியத்திற் கு மிைவும்
முக்கியமானகவயாகும் . நிரம் பிய ணகாழுெ்ெமிலங் கள் ஆதராக்கியத்திற் குத்
ததகவணயனினும் அவற் கற அதிகளவில் உட்ணகாள் ளும் தொது அகவ எமது
உடலில் ணகட்ட ணகாழுெ்புக்ககள (Bad cholesterol/ LDL cholesterol) அதிகரிெ்ெதன் மூலம்
இருதய தநாய் களுக்கு வழிவகுக்கும் . எனதவ நமது ஆதராக்கியத்கதெ்
ொதுகாக்க நாம் நிரம் பிய ணகாழுெ்ெமிலங் ககளை் குகறந்த அளவிதலதய
உட்ணகாள் ள தவண்டும் . அதத தநரத்தில் நிெ ்ெயமாக நம் உணவுகளில்
நிரம் ொத ணகாழுெ்ெமிலங் ககளயும் தெர ்க்க தவண்டும் . உைைளாவிய
ர ீதியிை் ணபறப்பட்ட தரவுைளின்படி பை நாடுைளிை் உள் ள மை்ைள்
நிரம் பிய ணைாழுப்பமிைங் ைகள உட்ணைாள் ளும் அளவு பரிந்துகரை்ைப்பட்ட
அளகவ விட மிை அதிைமாகும் . அதத தநரத்திை் நிரம் ொத
ணைாழுப்பமிைங் ைகள உட்ணைாள் ளும் அளவு ணபரும் பாலும்
பரிந்துகரை்ைப்பட்ட அளகவ விட மிைை் குகறவாகும் .
ணொரிக்கும் தொது எண்ணணயில் ெல மாற் றங் கள் ஏற் ெடுகின்றன. இந்த
மாற் றங் கள் முை்கியமாை எண்ணணய் களில் உள் ள ணகாழுெ்ெமிலங் களின்
வகககளிதலதய தங் கியுள் ளது. நிரம் பிய ணகாழுெ்ெமிலங் கள்
ணொரிக்கும் தொது மிகக் குகறந்த மாற் றங் களுக்தை உட்ெடுகின்றன. எனதவ
அதிகளவு நிரம் பிய ணகாழுெ்ெமிலங் ககளக் ணகாண்ட எண்ணணய் கள்
ணொரிெ்ெதற் குெ் ணொருத்தமானகவயாகும் . இருப்பினும் நிரம் பிய
ணைாழுப்பமிைங் ைகள அதிகளவிை் உட்ணகாள் வது உடை்
ஆதராை்கியத்திற் கு நை் ைதை் ை என்ெகதயும் நாம் நிகனவிை் ணைாள் ள
தவண்டும் . அதிை ணவப்பநிகையிை் ணபாரிை்கும் தபாது ஒன்றுக்கு தமற் ெட்ட
நிரம் ொத பிகணெ்புக்ககளக் ணகாண்ட ணைாழுப்பமிைங் ைள் டிரான்ஸ்
ணைாழுப்புைளாை (trans fats) மாற் றப்படுகின்றன. அகவ மனித
ஆதராை்கியத்திற் கு மிைவும் தீங் கு விகளவிப்பனவாகும் . முை்கியமாை
அகவ இருதய தநாய் மற்றும் புற்றுதநாய் தபான்றவற்றுை்கு வழிவகுை்கும் .
நிரம் பிய ணைாழுப்பமிைங் ைளுடன் ஒப்பிடும் தபாது டிரான்ஸ்
ணைாழுப்புைளாை் ஏற் படும் தீங் குைள் மிை அதிைம் . ஒரு நிரம் ொத
பிகணெ்கெக் ணகாண்ட ணைாழுப்பமிைங் ைள் நிரம் பிய
ணகாழுெ்ெமிலங் களுடன் ஒெ்பிடும் தொது அதிை மாற் றங் களுக்கு
உட்ெடுகின்றன. இருெ்பினும் ஒன்றுக்கு தமற் ெட்ட நிரம் ொத
பிகணெ்புக்ககளக் ணகாண்ட ணைாழுப்பமிைங் களுடன் ஒெ்பிடும் தொது ஒரு
நிரம் ொத பிகணெ்கெக் ணகாண்ட ணைாழுப்பமிைங் களில் அதிை
ணவப்பநிகையிை் பயன்படுத்தும் தபாது மிகவும் குகறந்தளவான
மாற் றங் கள் மட்டுதம நிகழ் கின்றன. இவற் கறெ் ெற் றி எளிதில்
புரிந்துணகாள் ளவதற் காக எமது நாட்டில் கிகடக்கும் எண்ணணய் கள் மற்றும்
அவற் றில் உள் ள ணகாழுெ்ெமிலங் களின் வகககள் ஆகியன
அட்டவகணயில் காட்டெ்ெட்டுள் ளன.

எண்ணணய் வகைைளும் அவற் றில் உள் ள ணகாழுெ்ெமிலங் களின்
வகைைளும்
எண்ணணய்
நிரம் பிய
ஒரு நிரம் ொத
ஒன்றுக்கு
வககைள்
ணைாழுப்பமிை பிகணெ்கெக்
தமற் ெட்ட நிரம் ொத
ங் ைள் (%)
ணகாண்ட
பிகணெ்புக்க
ணைாழுப்பமிை
களக் ணைாண்ட
ங் ைள் (%)
ணைாழுப்பமிைங் ை
ள் (%)
80 - 90
5 - 10
1 - 2
ததங் ைாய்
எண்ணணய் (Coconut
oil/ Copra oil)
ணவரஜி
் ன் ததங் ைாய்
எண்ணணய் (Virgin
coconut oil)
பாம் எண்ணணய்
(vegetable oil/ Palm olein)
நை் ணைண்ணணய்
(Sesame oil)
ஒலிவ் எண்ணணய்
(Olive oil)
சூரியைாந்தி
எண்ணணய் (Sunflower
oil)

80 - 90

5 - 10

1 - 2

43 - 52

40 - 46

10 - 14

12.5 - 18.5

36 - 42.5

42 - 48.5

8 - 30

55 - 83

3.5 - 21

8 - 15

14 - 39

48 - 75

இந்த விஞ் ஞான ர ீதியான தைவை் ைளின் அடிெ்ெகடயில் எங் கள் நாட்டில்
கிகடை்கின்ற எண்ணணய் வகைகளின் தரம் ெற் றி நாம் அராய் ந்து
ொர ்ெ்தொமானால் பின்வரும் தகவல் கள் பயனுள் ளகவயாை இருை்கும் .
தற் தபாது எமது நாட்டிை் பை வகையான எண்ணணய் ைள் கிகடை்கின்றன.
அவற் றிை் ததங் ைாய் எண்ணணய் (ணைாப்பரா எண்ணணய் ), ணவரஜி
் ன்
ததங் ைாய் எண்ணணய் (Virgin coconut oil), பாம் எண்ணணய் (vegetable oil/ palm olein),
நை் ணைண்ணணய் , ஒலிவ் எண்ணணய் மற்றும் சூரியைாந்தி எண்ணணய்
ஆகியகவ முை்கியமானகவ. இந்த வகை எண்ணணய் ைளிை்
ணைாப்பராவிலிருந்து உற் பத்தி ணசய் யப்படும் ததங் ைாய் எண்ணணகயத்
தவிர மற் ற எை் ைா எண்ணணய் ைளிலும் அஃப்ைாணடாை்சின்கள்
காணப்படுவதற் ைான வாய் ப்புைள் மிை மிைை் குகறவு. மற் ற எண்ணணய்
வகைைளுடன் ஒப்பிடும் தபாது ததங் ைாய் எண்ணணய் அதிைளவிை்
நிரம் பிய ணைாழுப்பமிைங் ைகளை் ணைாண்டிருப்பதனாை் ணபாரிப்பதற் கு
மிைவும் ணபாருத்தமான எண்ணணயாகும் . இருப்பினும் ததங் ைாய்
எண்ணணயின் பாதுைாப்பு ணதாடரப
் ான தற் தபாகதய பிரச ்சிகன
ைாரணமாை வீட்டுத் ததகவைளுை்கு எண்ணணய் ைகளத்
ததர ்ந்ணதடுை்கும் தபாது நாம் மிைவும் ைவனமாை இருை்ை தவண்டும் .
ணவரஜி
் ன் ததங் ைாய் எண்ணணய் ததங் ைாயிலிருந்து (ணைாப்பராவாை
மாற் றாமை் ) தநரடியாை தயாரிை்ைப்படுகிறது. எனதவ இந்த எண்ணணயிை்
அஃப்ைாணடாை்சின்ைள் ைாணப்படாது. தமலும் இந்த எண்ணணய் அதன்
ஊட்டச ்சத்து அடிப்பகடயிை் ணைாப்பராவிலிருந்து தயாரிை்ைப்படும்
ததங் ைாய் எண்ணணயுடன் ஒப்பிடும் தபாது ஆதராை்கியமான எண்ணணய்
என்பது ஆராய் ச ்சிைளின் மூைம் ைண்டறியப்பட்டுள் ளது. ஏணனனிை் இது

உடலுை்கு நன்கம பயை்கும் இயற் கையான சிை மூைை்கூறுைகளை்
(bioactive compounds) ணைாண்டுள் ளது. தற் தபாது இது ணவளிநாடுைளிை் ஒரு
பிரபைமான எண்ணணயாகும் . எவ் வாறாயினும் இந்த எண்ணணயின் விகை
ஒரு சாதாரண குடும் பத்தினாை் ணைாள் வனவு ணசய் ய முடியாத அளவுை்கு
அதிைமாை உள் ளது. தமலும் இது எை் ைாை் ைகடைளிலும் பரவைாைை்
கிகடப்பதிை் கை. எமது நாட்டிை் உற் பத்தி ணசய் யப்படும் ணவரஜி
் ன்
ததங் ைாய் எண்ணணயின் ணபரும் பகுதி பிற நாடுைளுை்தை ஏற்றுமதி
ணசய் யப்படுகிறது.
சூரியைாந்தி எண்ணணய் அதிைளவிை் ஒன்றுக்கு தமற் ெட்ட நிரம் ொத
பிகணெ்புக்ககளக்ணகாண்ட ணைாழுப்பமிைங் ைகளை் ணைாண்டிருப்பதாை்
ஆதராை்கியத்திற் கு உைந்தது எனினும் ணபாரிப்பதற் கு ஏற் றதை் ை.
ஏணனனிை் தமதை குறிப்பிட்டுள் ளது தபாை அதிை ணவப்பநிகையிை்
ணபாரிை்கும் தபாது இந்த நிரம் பாத ணைாழுப்பமிைங் ைள் டிரான்ஸ் (trans)
ணைாழுப்புைளாை மாற் றப்படுகின்றன. அகவ மனித ஆதராை்கியத்திற் கு
மிைவும் தீங் கு விகளவிப்பன. தமலும் ைகடைளிலிருந்து நாம் ணைாள் வனவு
ணசய் யும் சூரியைாந்தி எண்ணணயிை் டிரான்ஸ் ணைாழுப்புைள் ைாணப்படும்
வாய் ப்பு உள் ளது. ஏணனனிை் சூரியைாந்தி விகதைளிலிருந்து எண்ணணய்
பிரித்ணதடுத்தை் மற்றும் சுத்திைரிப்பு ணசயை் பாட்டின் தபாது
பயன்படுத்தப்படும் அதிை ணவப்பநிகை ைாரணமாை டிரான்ஸ்
ணைாழுப்புைள் உருவாைைாம் .
ஒலிவ் எண்ணணய் மற்றும் நை் ணைண்ணணய் மிைவும் ஆதராை்கியமான
மற்றும் பாதுைாப்பானகவயாைை் ைாணப்படுகிறது. ஆராய் ச ்சிைளின்படி
ஒலிவ் எண்ணணயிை் ஒரு நிரம் பாத பிகணப்கபை்ணைாண்ட
ணைாழுப்பமிைங் ைள் அதிைளவு ைாணப்படுவதாை் உடலுை்கு
ஆதராை்கியமானதாைவும் ணபாரிப்பதற் கு ஏற் றதாைவும் ைாணப்படுகிறது.
இருப்பினும் ஒலிவ் எண்ணணய் உள் நாட்டிை் உற் பத்தி ணசய் யப்படாததாை்
அதன் விகை மிை அதிைமாை உள் ளது.
நை் ணைண்ணணய் எங் ைள் பிரததசத்திை் உள் நாட்டிை்
தயாரிை்ைப்படுவதுடன் நியாயமான விகையிை் கிகடை்கின்றது.
ஊட்டச ்சத்து அடிப்பகடயிை் இது எமது பிரததசத்திை் கிகடை்கும் மற் ற
எண்ணணய் வகைைகள விட மிைவும் சிறந்த எண்ணணயாைை்
ைருதப்படுகிறது. இது அதிை ணவப்பநிகையிை் அகனத்து வகையான
உணவுைகளயும் ணபாரிப்பதற் கு ஏற் றதை் ை எனினும் இதகனை் குகறந்த
ணவப்பநிகையிை் ணபாரிப்பதற் குப் பாதுைாப்பாைப் பயன்படுத்தைாம் .
ணைாழுப்பமிைங் ைகளத் தவிர நை் ணைணணயிை் உடலுை்கு நன்கம
பயை்கும் இயற் கையான பை மூைை்கூறுைள் (bioactive compounds/ antioxidants)
ைாணப்படுகின்றன. இகவ ஆதராை்கியத்திற் குை் கூடுதை் நன்கமைகள
வழங் குகின்றன. பண்கடய ைாைங் ைளிலிருந்து இது மிைவும்
ஆதராை்கியமான எண்ணணயாை பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.
எமது நாட்டிை் பாம் எண்ணணயானது உணவைங் ைள் மற்றும் ணதருதவார
உணவு விற் பகனயாளர ்ைளாை் பரவைாைப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாம்
எண்ணணயிை் அஃப்ைாணடாை்சின் ணதாடர ்பான பிரச ்சிகன ைாணப்படாது.
ஆராய் ச ்சி முடிவுைளின்படி பாம் எண்ணணய் ணபாரிப்பதற் குப் பயன்படுத்த
உைந்தது. இருப்பினும் ததங் ைாய் எண்ணணகயப் தபாைதவ பாம்
எண்ணணயிலும் ஒப்பீட்டளவிை் அதிளவு நிரம் பிய ணைாழுப்பமிைங் ைள்

ைாணப்படுவதனாை் இதகன அதிைளவிை் உட்ணைாள் ளும் தபாது இருதய
தநாய் ைளுை்கு வழிவகுை்கும் .
அஃப் லொணடொக்சின்கள் அற் ற ப
எப் படி?

ங் கொய் எண
் ணணய்

யொரிப் பது

ஆபத்திை் ைாத ததங் ைாய் எண்ணணகய உற் பத்தி ணசய் வதற் கு மிைவும்
எளிதான வழியாை ததங் ைாய் துருவலிை் இருந்து எங் ைளுை்குத்
ததகவயான ததங் ைாய் எண்ணணகய வீட்டிதைதய தயாரிை்ைைாம் .
எனினும் தற் தபாது இது ணபரும் பாைான மை்ைளுை்குச ் சாத்தியமற் றதாகும் .
எமை்குத் ததகவயான எண்ணணகய நாம் தயாரித்த ணைாப்பராகவ
எண்ணணய் ஆகைைளிை் ணைாடுத்து உற் பத்தி ணசய் யும் தபாது
பூஞ் சணங் ைள் வளர ்ந்த ணைாப்பராை்ைகளப் பயன்படுத்தை்கூடாது.
ஒப்பீட்டளவிை் ஆதராை்கியத்திற் கு அதிைளவு தீங் கு விகளவிை்ைாத
எண்ணணய் வகைைகள எங் ைள் சகமயை் ததகவைளுை்ைாைத் ததரந
் ண
் தடுை்ை
தவண்டும் . அத்துடன் பூஞ் சணங் ைளாை் பாதிை்ைப்பட்ட உணவுைள் மற்றும்
அஃப்ைாணடாை்சின்ைகளை் ணைாண்ட ததங் ைாய் எண்ணணய் தபான்றவற் கற
உட்ணைாள் வகத நாம் முற் றிலும் தவிர ்ை்ை தவண்டும் . எை் ைாவற் றிற் கும்
தமைாை எந்தவகையான ஆதராை்கியமான எண்ணணயாை இருந்தாலும் நாம்
அவற் கற அதிைளவிை் உட்ணைாள் ளும் தபாது அகவ உடை் எகட அதிைரிப்பு
மற்றும் பிற உடை் நைப் பிரச ்சிகனைகள உருவாை்கும் . எனதவ நாம்
உட்ணைாள் ளும் எண்ணணயின் அளகவை் ைட்டுப்படுத்த தவண்டும் என்பகத
முை்கியமாை அகனவரும் நிகனவிை் ணைாள் ள தவண்டும் .
சுொஜினி சிவகாந்தன்
சிதரஷ்ட விரிவுகரயாளர ்
விவொய இரசாயனவியற் துகற
விவொய பீடம்
யாழ் ப்பாணப் பை் ைகைை்ைழைம்

