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پاالیش شده
Refined

روغن ذرت مناسب برای تفت، پخت و پز و ساالد

For Cooking & Salad
w w w . g o l s h a h d o i l . c o m

Corn Oil



Pure Corn Oil
روغن خالص ذرت

1.8 L
۱۶۲۰ گرم
PET ظرف

Pure Corn Oil
روغن خالص ذرت

900ml
8۱۰ گـرم
PET ظرف

Pure Corn Oil
روغن خالص ذرت

1.8 L
۱۶۲۰ گرم
PE ظرف

روغن های خوراکی به بخشی جدایی ناپذیر و ثابت مواد 
اولیه وعده های غذایی روزانه تبدیل شده اند. بنابراین جهت 
حفظ سالمت و جلوگیری از بروز بیماری هایی که ناشی 
از وجود چربی های با اشباعیت باال و اسیدچرب ترانس 
در بعضی از روغن های خوراکی هستند، از روغن مناسب 
استفاده نماییم که نه تنها فاقد موارد نامطلوب بلکه حاوی 
عناصر ضروری و مورد احتیاج روزانه بدن نیز باشد. استفاده 
از یک روغن خوراکی مناسب می تواند سالمت کل اعضای 

خانواده و خصوصًا نسل آینده را تضمین کند.
روغن ذرت، روغن مناسب برای سالمتی و خانواده

روغن ذرت فاقد بو بوده، بنابراین طعم واقعی غذا را می توان 
احساس کرد. به دلیل نقطه دود باالی روغن ذرت )۲۳۲ درجه(، 
می توان آن را در تفت دادن مالیم، پخت و پز مواد غذایی 

Corn Oil
ضرورت انتخاب یک روغن مناسب

روغن ذرت
استفاده کرد. روغن ذرت دارای مواد مغذی و معدنی، ویتامین 
E، K و غنی از فیتواسترول، توکوفرول و اسیدهای چرب غیر 
اشباع مانند امگا ۳، امگا ۶ و امگا ۹ است که تاثیر مستقیم 
به روی سالمت انسان دارد. فیتواسترول، کلسترول خون را در 
سطح مناسبی نگه می دارد. اسید چرب لینولئیک روغن ذرت، 
باعث تنظیم قندخون، جذب بیشتر ویتامین D و سالمت 
استخوان ها، باال بردن سطح ایمنی بدن، عملکرد مناسب 
دستگاه گوارش، سیستم کلیوی، قلبی عروقی و تولید مثل 
می گردد. همچنین از پیشرفت آب مروارید چشم جلوگیری 
کرده و عامل مهمی در از بین بردن تومورهای سرطانی سینه 
و کبد است. روغن ذرت به دلیل عدم وجود کلروفیل، مقاومت 
باالیی در برابر اکسیداسیون داشته و بنابراین ماندگاری آن 
بیشتر از انواع دیگر روغن های گیاهی است. روغن ذرت یکی 
از مناسب ترین روغن ها برای انسان سالم و جامعه سالم است.


