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 10,000י אבותינו מזה כ "שמן הזית הוא השמן הצמחי העתיק ביותר וככול הנראה נצרך ע

מצטברות . בניגוד לשמנים צמחים אחרים שנכנסו לסל המוצרים רק בשנים אחרונות, שנים

בלתי רוויות -יים של חומצות שומן חדיותר ויותר הוכחות מדעיות לגבי היתרונות הבריאות

ודיאטה ים תיכונית כדפוס אכילה מקושרים אם , שמן זית. כחומר מזין) חומצה אולאית(

נזקי , סרטן, 2סוכרת סוג , התסמונת המטבולית, השמנת יתר, ירידה בסיכון למחלות לבביות

מן הזית בנוסף על העושר בחומצה אולאית מספר רכיבים של ש. חמצון ויתר לחץ דם

מרכיבים אלו כוללים רכיבים פנולים אשר מיוחסים להם . מיוחסים לסגולות הרפואיות שלו

השפעות חיוביות על פרופיל , מניעת חמצון שומן, חמצון ואנטי דלקתיות-השפעה נוגדת

והשפעות )  התאים המרפדים את כלי הדם והלימפה(שיפור תפקוד תאי האנדותל , השומנים

 מחקרים נוספים מציעים כי דיאטה המבוססת על חומצות שומן חד בלתי .טרומבוטיים-אנטי

, רוויות עלולים להגן מפני מחלות תלויות גיל ובעלי השפעה חיובית להידרדרות קוגניטיבית

ניתן לראות כי דיאטה עשירה בשמן זית הולכת יחד עם הזדקנות בריאה . כגון אלצהיימר

כלוסייה מתמידה בדיאטה בה המקור העיקרי של במדינות בהם האו. ועליה בתוחלת החיים

שעורי הסרטן נמוכים בצורה משמעותית מצפון , יוון ואיטליה, שומן הוא שמן זית כמו בספרד
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