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স্নেল ও চজবথ

.

•

স্নেহ পদার্থ (ইংরেজি: Fat) বলরে স্নেই েমস্ত স্ন ৌরেে স্নেণীরে স্নবাঝায় াো োধােণে
জিব দ্রাবরে দ্রবণীয় জেন্তু পাজিরে অদ্রবণীয়। োোয়জিে েঠি জবরবচিা েেরল, স্নেহ
পদার্থ হল জিোেল ও ফ্যাটি অযাজেডেমূরহে ট্রাই-এস্টাে। স্বাভাজবে োপমাত্রায় স্নেহ
পদার্থ আণজবে োঠারমা ও উপাদারিে উপে জিভথ ে েরে েঠিি বা েেল আোরে
র্ােরে পারে। স্ন েমস্ত স্নেহ পদার্থ স্বাভাজবে োপমাত্রায় েেল অবস্থায় র্ারে,
োরদেরে "স্নেল" বলা হয়। আে স্ন গুজল স্বাভাজবে োপমাত্রায় েঠিি অবস্থায় র্ারে
স্নেগুজলরে চজবথ ,ইংরেজিরে fat বলা হয়। আে জলজপড বলরে উভয়রেই স্নবাঝায়।
উরেখ্য, স্নেল বলরে আেও োধােণভারব পাজিে োরর্ জমরে িা এবং জেলাক্ত অিুভূে
হয়, এেেম স্ন রোি েেলরেই স্নবাঝারিা হরে পারে, স্ন মি - স্নপরট্রাজলয়াম, জহটিং
অরয়ল, ইেযাজদ।

•

স্নেহ পদার্থ আেরল জলজপড িােীয় পদারর্থে এেটি স্নেণী। অিয জলজপডগুজলে োরর্ স্নেহ
পদারর্থে োোয়জিে েঠি ও স্নভৌে ধরমথ পার্থেয আরে। জলজপড অণু িীবরিে আণজবে
োঠারমা ও জবপাে প্রজিয়াে োরর্ ওেরপ্রােভারব িজ়িে। এগুজল পেরভািী িীরবে
( ারদে মরধয মািুষও অন্তেথে) খ্ারদযে এে গুরুত্বপূণথ অংে।

•

মািুরষে খ্াওয়াে স্ন ােয স্নেহ পদারর্থে মরধয আরে মািথাজেি, মাখ্ি, জিম ও লাডথ।
স্নেহ পদার্থ খ্াওয়াে পে এগুজল েেীরেে স্নভেরে স্নভরে লাইরপরি পজেণে হয়।

তেলের প্রকারলেদ
•
•

খ্জিি স্নেল
খ্জিিরেল ভূ -অভযন্তরেে েজিদ্র পার্রেে স্তরে পাওয়া ায়। এই খ্জিিরেল জবজভন্ন জিব পদার্থ, স্ন মি
আজদোরল েমুদ্র েলরদরে িরম র্াো মৃে প্াংেটি, স্নর্রে উৎপন্ন হরয়রে। ভূ -অভযন্তরে এভারব িমা র্াো
অবস্থায় জবজভন্ন জিব-োোয়জিে প্রজিয়াে মধযজদরয় এেব বস্তু খ্জিি স্নেল বা স্নপরট্রাজলয়ারম রূপান্তজেে হরয়রে।
এেব স্নেলরে খ্জিি স্নেল জহোরব স্নেিীভু ক্ত েোে োেণ মািবিাজেে উদ্ভরবেও বহু আরে এই স্নেল েৃজি
হরয়রে এবং এগুরলা ভূ েরভথ ে জবজভন্ন স্থাি স্ন মি: পার্রেে স্তে, বালুে স্তে বা ফ্াপা স্থাি স্নর্রে আহজেে
হয়।এেব ো়িােও অিয অরিে ধেরিে জেলাক্ত পদার্থ প্রেৃ জেরে পাওয়া ায়, এে মরধ েবরচরয় পজেজচে হল
পীচ। এটি স্বাভাজবে ভারবই মাটিে জিরচ বা আলোেোে খ্জিে স্ন খ্ারি ফ্াটল আরে স্নেখ্ারি পাওয়া
ায়।স্নপরট্রাজলয়াম এবং অিযািয খ্জিি স্নেল ( া স্নপরট্রারেজমরেল িারমও পজেজচে) বেথ মাি েমরয় মািব
েভযোে িিয এেই গুরুত্বপূণথ েম্পরদ পজেিে হরয়রে স্ন , এগুরলারে েবথবযাপী শুধুমাত্র স্নেল িারমই অজভজহে
েো হয়।

•
•

জিব স্নেল
জিব স্নেল গুরলাও উজদ্ভদ, প্রাণী এবং অিযািয িীব স্নর্রে জিজবে প্রজিয়ায় উৎপন্ন হয় এবং এেব স্নেরলে
প্রোেরভদ অরিে। োোয়রিে পজেভাষায় স্নেল এেটি অস্পি েব্দ। পক্ষান্তরে স্নেল, চজবথ, স্নমাম, স্নোরলিরেল
এবং িীব ও িীব জিেৃে েেল স্নর্রে প্রাপ্ত অিযািয জেল িােীয় পদার্থরে জবজ্ঞারিে ভাষায় বলা হয় জলজপড
বা চজবথ িােীয় পদার্থ (ইংরেজি: Lipid)।জলজপড গুজলরে ( া স্নমাম স্নর্রে স্নস্টেরয়ড প থন্ত হরে পারে) জিজদথ ি
জবজেিয জদরয় বণথিা েো েঠিি। েরব এেটি জদে স্নর্রে এরদে মরধয জমল েরয়রে, আে ো হ ল - এেেল
পদার্থ েখ্রিা পাজিরে স্নমরে িা বা দ্রবীভূ ে হয় িা অর্চ েহরিই অিয জলজপরডে োরর্ জমরে ায়। এেব
পদারর্থে মরধযও উচ্চমাত্রাে োবণথ ও হাইররারিি র্ারে েরব অজিরিরিে পজেমাণ অিযািয জিব স্ন ৌে বা খ্জিি
স্নর্রে েম।

•
•

জেিরর্টিে স্নেল
জের্রর্টিে স্নেল এেধেরিে জপজিলোেে া েৃ জত্রমভারব স্নপরট্রাজলয়াম িয় এমি ধেরিে োোয়জিে স্ন ৌে দ্বাো
প্রস্তুে েো হয়। জেিরর্টিে স্নেল স্নপরট্রাজলয়াম স্নর্রে পজেরোজধে জপজিলোেরেে পজেবরেথ বযবহৃে হয়। োেণ
এরে খ্জিি স্নেল স্নর্রে ভালমারিে াজিে এবং োোয়জিে জবজেিয পাওয়া ায়।

.

চজবথর প্রোেরভদ

ফ্যাট বা চজবথ (স্নেহিােীয় খ্াদয) এর উৎস :
মাংরেে চজবথ, মাখ্ি, স্নহাল জমল্ক, আইেজিম, বাদাম, স্নেল, জি, বিস্পজে, িােরেল স্নেল
প্রভৃ জে প্রচু ে পজেমারণ চজবথ েরয়রে।

স্নেল বা চজবথর োি

.

•

মািবরদরহ স্নেরলে োি

•

*

স্নেল বা চজবথ খ্াদয েজক্তে প্রধাি উৎে (েেথ ো বা আজমরষে স্নোয়া দু’গুণ)।

•

*

স্নেল অেযাবেযেীয় ফ্যাটি এজেরডে উৎে ।

•

*

স্নেল দ্রবণীয় জভটাজমিগুজলে (এ,জড,ই, এবং স্নে) বাহে।

•

*

স্নপ্রািািাজিি উৎপরন্নে উপর ােী উপাদারিে উৎে।

•

*
েেীরেে বৃজি, ক্ষয়পূেণ, চমথরোে প্রজেরোধ ইেযাজদেহ আরো অরিে োরি
প্ররয়ািি।

স্নেল বা চজবথে জদজিে প্ররয়ািনীয়তা
জবজভন্ন বয়ে, স্নপো, পজেরবে ইেযাজদে উপে জিভথ ে েরে প্রজেটি মািুরষে িিয জে পজেমাণ
আজমষ এবং খ্াদযেজক্ত প্ররয়ািি ো জিণথয় েো হরয়রে; জেন্তু জে পজেমাণ স্নেল বা চজবথে
প্ররয়ািি ো এখ্িও জিণথয় েো হয় িাই। েরব পুজিজবদেরণে মরে এেিি মািুরষে প্ররয়ািিীয়
খ্াদযেজক্তে েেেো ১৫-২০% স্নেল স্নর্রে আো উজচে। োহরল উপরে উরেজখ্ে ো থযাবলী
র্া র্ ভারব েম্পন্ন হরব। উদাহেণ স্বরূপ বলা ায় জদ এেিি পূণথ বয়স্ক মািুরষে জদজিে
২১০০০ েযালেী প্ররয়ািি হয় ো হরল এে ৩১৫-৪২০ েযালেী স্নেল স্নর্রে আো উজচে। প্রজে
গ্রাম স্নেরল ৯ েযালেী েজক্ত র্ারে। ষূেোং ৩৫-৪৭ গ্রাম স্নেল/ চজবথ জদজিে খ্াওয়া উজচে।
পুজিজবদেরণে মরে এেিি পূণথ বয়স্ক মািুরষে িিয েমপরক্ষ ের়ি জদজিে ২০ গ্রাম দৃেযমাি স্নেল
খ্াও া উজচৎ। আমো স্ন েেল খ্াদয দ্রবয (জডম, দুধ, মাে, মাংে, বাদাম ইেযাজদ) খ্াই োে
মরধয অদৃেয স্নেল আরে এ জবষয়টিও জবরবচিায় আিরে হরব।জেশুরদে বা়িন্ত েেীরেে িিয
েু লিামূলে ভারব স্নবেী খ্াদযেজক্ত প্ররয়ািি। স্ন রহেু োরদে পােস্থলী স্নোট স্নেরহেু োরদে খ্াদয
অরপক্ষােৃ ে স্নবেী স্নদল জদরয় োন্না েো উজচৎ। অজধে¯ত্ত মাত্র ৫০ গ্রাম চীিাবাদাম প্রেূজে মা বা
েভথ বেী মজহলারদে জদজিে অজেজেক্ত খ্াদয েজক্তে চাজহদা স্নমটারে পারে।
জিোরোল এবং ফ্যাটি এজেরডে েংর ািরি স্নেল/ চজবথ জেজে হয়। স্নেহ পদার্থ বা চজবথ েেল
অবস্থায় র্ােরল োরে স্নেল বলা হয়। স্নেরলে েেেো ৯৩-৯৫ ভাে ফ্যাটি এজেড এবং ৫-৭
ভাে জিোরোল। েুেোং স্নোি স্নেরলে গুণাগুণ বা জবজেি ফ্যাটি এজেরডে জবজেরিে উপে
জিভথ েেীল। ফ্যাটি এজেডগুরলা োধােণেঃ ২ প্রোরেে হয়। েম্পৃক্ত এবং অেম্পৃক্ত , স্নেহ পদারর্থ
প্রাপ্ত েম্পৃক্ত ফ্যাটি এজেডগুজল হল লজেে, মাইজেজিে পাজমটিে, জিয়াজেে ইেযাজদ; অেম্পৃক্ত

লিপ াপরাটিপনর গঠন
.
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