
                           
  

                                                                                                                                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )كارشناس واحد تحقيق و توسعه(ازنده خانم س:  گرد آوري 
  ) كارشناس واحد نظارت بر مواد خوراكي ، آشاميدني آرايشي و بهداشتي(خانم نراقي : ويرايش 



  
 
 
 
 
 
 
  
  

      انبه 
 تغذيـه  ارزش بـا  هميو يك عنوان به انبه. است گرفته قرار انسان استفاده مورد استوايي و گرمسيري مناطق در كه است هايي ميوه اولين جزو انبه
  .آيد مي حساب به پتاسيم و C ويتامين ،(A ويتامين ساز پيش (بتاكاروتن منبع عنوان به و گرفته قرار استفاده مورد فراوان اي

ميوه افـزايش  اين ميوه باعث كاهش فشار خون شده اما افراد ديابتي اين ميوه ر ا بايد با احتياط مصرف كنند ، زيرا نياز به انسولين با خوردن اين                         
  . پيدا مي كند 

  
                                                                                                                     ها خون كم براي اي ميوه

دار  آهـن   گياهي منابع از تا شود مي توصيه افراد اين به. شود مي ديده بيشتر كنند، نمي استفاده قرمز گوشت از كه افرادي در خوني كم مشكل 
. برنـد  مـي  باال را گياهي آهن اين جذب كه شود استفاده غذاهايي از است بهتر گياهي دار آهن غذايي مواد كنار در عالوه به. كنند استفاده بيشتر

 دريافت همزمان اسيد آسـوربيك      داد   قرار استفاده دمور دار آهن گياهي منابع همراه به را آن توان مي كه است هايي ميوه جزو انبه ميان اين در
 .و بتاكاروتن  با آهن جذب روده اي اين ماده معدني را افزايش ميدهد

بهاين ترتيب بـراي     و كرده جلوگيري شوند، مي آهن جذب مانع كه ها فيتات مثل تركيباتي با آن پيوند از و شده يكي آهن با روده در بتاكاروتن
  . كم خوني مفيد است

  
   : سرطان عليه انبه

   .دارد اكسيداني آنتي خاصيت زيرا كند، مي گيري پيش رحم سرطان بروز از ميوه اين مرتب مصرف
 هـاي  عفونـت  بـروز  از اين ميوه  مرتب مصرف ضمنا. كند مي ايجاد قوي بسيار ايمني سيستم يك مواد مغذي ذكر شده ،     داشتن دليل به ميوه اين

  .كند مي جلوگيري بدن در دخيمب تومورهاي رشد و ويروسي

 بـه  را انبـه  مـصرف  تغذيه، متخصصان دليل اين به. شود مي ايمني سيستم هاي سلول بيشتر هرچه فعاليت موجب بتاكاروتن باالي مقادير دريافت
  .كنند  مي توصيه باردار زنان و ها بچه سالمندان، مانند تر ضعيف ايمني سيستم با سني هاي گروه



                                                                                                                          
       

  
  

  
    : ليموترش

شـود،   هـا مـي   ليمـوترش مـانع از انباشـتگي چربـي     .سيتريك و فالوونوئيد بوده و دوسـت سـالمتي شماسـت   ، اسيد Cويتامين  ليموترش سرشار از
  . آيد كند و حتي در نظافت منزل نيز به كار مي ابله ميغذا كمك كرده و با سرما خوردگي مقهضم دهد، به  احتباس آب را كاهش مي

       خواص اعجاب انگيز ليموترش
ي مغذي شما را بـه        اين ماده . خواهيد مقداري كالري بسوزانيد به سراغ ليموترش برويد         اگر مي  شود  ها مي   ليموترش مانع انباشتگي چربي   

آورد و بـا احتبـاس هيدروليپيـدي مقابلـه            ها جلوگيري بـه عمـل مـي         ن چربي ليموترش از انباشته شد   . كند  تان نزديك مي    اندام دلخواه 
         كند مي

هاي كدر و تيره را روشن و  تواند روي رنگ و روي شما تأثير بگذارد و پوست      ليموترش مي كند  ليموترش پوست صورت را خوش آب و رنگ مي         
  . خوش آب و رنگ كند

توجـه داشـته باشـيد زمـاني كـه        . كنـد   درخشان كرده و به اصطالح رنگ و روي شـما را بـاز مـي              رنگ و     اسانس ليموترش پوست صورت را خوش      
  .خواهيد در معرض نور خورشيد قرار بگيريد به پوست خود ليموترش نزنيد مي

ود را دفـع    ش  هاي بدن جمع مي     اسانس ليموترش مايعاتي كه به دليل احتباس آب در بافت           كند  اسانس ليموترش با احتباس آب مقابله مي      
  . شود پوستي با منافذ بسته و صاف داشته باشيد كند و باعث مي مي

  . مصرف ليمو ترش براي درمان دل درد و يا ترش كردن معده مفيد است كند ليموترش به هضم غذا كمك مي
امـا آب   . مـي شـود      چين و چروك   دچارشود و   تر مي   تر و حساس    گذارد پوستش نازك    وقتي انسان پا به سن مي     د  ليموترش خواص ضد پيري دار     

 زيـرا .دهـد  متخصصان معتقدند افزودن آب ليموترش به مواد غذايي آثار پيري پوست را كاهش مي. اندازد  ليموترش پيري پوست را به تأخير مي      
  . دهد هاي آزاد را كاهش مي اي است كه آثار مخرب راديكال هاي قوي ليموترش حاوي فالوونوئيدها و آنتي اكسيدان

ي  درسـت كـردن يـك دم كـرده        . گلو درد داريد به سراغ ليموترش برويد      كنيد و   اگر سرفه مي  ي ليموترش براي بهبود گلو درد       دم كرده 
  . دهد ها پايان مي ساده به اين قبيل ناخوشي

  .  و ضدعفوني داردضدالتهابي است به همين دليل خواص Cليموترش سرشار از اسيد سيتريك و ويتامين
. شـود    باعث پيدايش شوره در پوست سـر مـي         Malasseziaسب و مخمر ماالسزيا     در اغلب موارد استفاده از شامپوي نامنا         ضد شوره : ليموترش

آب ليمـوترش  . براي اين كار هفته اي يك مرتبه از آب ليموترش استفاده كنيـد . تواند با اين مخمر مقابله كند خوشبختانه ليموترش به راحتي مي    
  .بزنيدتان را شامپو  بعد موهاي دقيقه 5را گرفته و به موهاي خود زده و 

  . تر و محافظت شود شود پوست سر محكم اين كار باعث مي. تر كند هاي پوست سر را تنگ تواند سلول ليموترش قابضي است كه مي
  . كند هاي دهان بسيار موثر عمل مي ليموترش براي درمان آفت ضدآفت: ليموترش 

ها باعـث سـوزش خواهـد شـد امـا ايـن           تدا تماس آب ليموترش با آفت     بايد بگوييم كه در اب    . بخشد  ها را تسريع مي     خواص ليموترش درمان آفت   
  . حس ناخوشايند در طول درمان رفته رفته از بين خواهد رفت

   استCليموترش منبع ويتامين   براي مقابله با زكام با آب ليموترش قرقره كنيد
ليمـوترش  زيـرا  .تواند توان از دست رفته را بازگردانـد         مي كند و ليموترش    بعد از تب بدن احساس خستگي مي       ي ليموترش بعد از تب      دم كرده  

  . شود  فراوان آن باعث ايجاد حس سرزندگي ميCداراي خواص ضدالتهابي است و ويتامين 



  
  
  
  
  
  
  

  آلبالو   
  . باشد كه بومي جنوب غرب آسيا و اروپا مي ) Prunus Cerasus(اي است با نام علمي  آلبالو نام درخت و ميوه 

 Sour(در حقيقـت نـوعي گـيالس اسـت كـه در زبـان التـين          هاي سفيد دارد و   هاي سبز و گل  آلبالو از تيره گل سرخيان است كه برگدرخت

Cherry ( باشد و ترش مزه است  اي تيره يا سياه مي  تر از گيالس بوده، رنگ آن قهوه شود و ميوه آن كمي كوچك  ناميده مي.  
  . منبع غني و سرشار از فالوونوئيدها هستند ها  ميوهنند بسياري از آلبالو و گيالس وحشي نيز ما
  . باشند ها مي ها و تانن  ، ليگنين پتاسيم، كلسيمهاي  آن ها همچنين حاوي نمك 
              آلبالو و ارزش غذايي آن

  . هاي غذايي تهيه شده از آن، طبيعت سرد دارند آلبالو و فرآورده☺
  . ها را دارا مي باشد اين ميوه قدرت ضد عفوني كننده قوي روده☺
  .  كند  كمك مي تهوعو حالتنقرس ، )درد و التهاب مفاصل (آرتريت، كبد، نارسايي ديابت، خستگي، تصلب شرايين،  خوني كمبه درمان ☺
  .كند و براي معده نيز مفيد است  كاهش داده و اشتها را زياد مي را زياد كرده، عطش راادرار آلبالو و دم آن، ☺
  شود  توصيه مي سنگ كيسه صفرا و مثانه و رفع مشكل سنگ كليهمصرف آن براي دفع ☺
  . باشد  نيز مي فشار خون و قابض خوبي است و ضد اسهالهسته آلبالو هر چند تلخ مزه است اما ضد ☺
  .ضماد و مرهم آلبالو براي باز شدن رنگ رخسار و چهره موثر و مفيد است☺
  .مصرف آلبالو براي گرم مزاجان و مبتاليان به فشارخون و افرادي كه چربي زيادي در شكم دارند سودمند است☺
  .  دارند مفيد و موثر استخارش پوستي استفاده از آن براي افرادي كه ☺
هر چند مفيدتر از گيالس است اما نبايـد در   اين ميوه   .دهد و ملين خوبي است      را دارد و مصرف آن اعصاب را آرامش مي           گيالسآلبالو خواص   ☺

  .  روي كرد مصرف آن زياده
   دار موثر است  تبهاي  شربت يا مرباي آلبالو در معالجه بيماري ☺
  . باشد  ميآهنآب آلبالو منبع غني از ☺

           اكسيدان آلبالو ميوه آنتي 
اكسيدان بـه كـار مـي     است كه اغلب به عنوان آنتي  Eويتامين  و C ماده ي مغذي بتاكاروتن، ويتامين 3 كه داراي آلبالو از جمله مواد غذايي است   

  . كنند مقابله مي سرطان  با اكسيدان آنتي غذاهاي حاوي . روند 
  . به نصف كاهش پيدا كندسرطان دهانه رحمگردد كه خطر ابتال به   باال باعث مي آنتي اكسيدانهمچنين در زنان، مصرف غذاهايي با 

گـردد، نقـش      وجود آمدن گرفتگـي عـروق قلـب مـي              هاي قرمز كه باعث به      ري از به هم چسبيدن گلبول     ها در جلوگي   اكسيدان    طور آنتي     همين
  .موثري دارند

  ها را تسكين دهد يدگي ماهيچه تواند درد حاصل از كش  مي ورزش كردنضمنا نوشيدن آب آلبالو پس از 



  
  
  
  
  

                                                                                                                                    :نارنج 
 .  است Cويتامين آب نارنج ترش، مطبوع و سرشار از . نارنج، ميوه اي از گروه مركبات است

  .  و مثانه، گلودرد و فشار خون بسيار مفيد استسنگ كليه، دفع عصابنارنج از جمله ميوه هايي است كه براي ا
           :خواص نارنج عبارتند از 

  .نارنج هضم غذا را آسان مي كند☺
  . موثر استيبوست در رفع شكرخوردن نارنج با ☺
  . مخلوط كرده و بعد از غذا ميل نماييدعسل بايستي نصف ليوان آب نارنج را با يك قاشق  خون فشار و گلودردبراي درمان ☺
  .اثر ضدعفونى كننده و ميكروب كشى دارد☺
 مفيـد   مـوى سـر    پوست بـدن و      نرم كردن  و   جوش هاى پوستي  ،  خارشضماد پخته ميوه نارنج كه پوست و هسته هم داشته باشد، براي جرب،              ☺

  . است
        :بهار نارنج 

  :شكوفه نارنج را بهار نارنج مي گويند كه اثرات زير را دارد
  . ايددرمان بى خوابى هاى عصبى است، ولى زياده روى در خوردن و بوييدن آن بى خوابى ايجاد مى نم☺
  . مخلوط كرده و ميل كنيدكرفسبراي دفع سنگ كليه و مثانه بايستي عرق بهار نارنج را با ساقه ☺
  .  را بهبود مي دهدسكسكه بوده و تشنجبهار نارنج ضد ☺
  .  است بي خوابيعرق بهار نارنج اعصاب را تقويت مي كند و درمان ☺
  . مفيد استاشتها و تقويت قولنجبراى رفع ☺
  . را تسكين مى دهدمهسوزش هاض و آروغ☺
  . موثر استسرماخوردگيبوييدن بهار نارنج براي بهبود ☺
  . استمعده تقويت كننده ي مرباي بهار نارنج☺
  . مفيد استافسردگيعرق بهار نارنج براي زدودن غم و ☺

  پوست ميوه نارنج 
  . و تقويت كننده قلب و معده استنشاط آورپوست نارنج ☺
  .  هاى معده و روده را از بين مى بردانگل و تهوع جلوگيرى مى كند و استفراغز پوست نارنج خشك شده ا☺

                                                                                                                         :نجبرگ نار
  . برگ نارنج آرام بخش، ضد تشنج و هضم كننده غذا است☺
  . را معالجه مي كندميگرنبي خوابي و ☺

                                                                                                               :  ر تك*  
  .  را ضعيف مى كند، مخصوصا اگر ناشتا خورده شودكبدزياده روى در خوردن نارنج  
  .ه كرد و در شيشه هاى تيره رنگ نگه داشتلذا بايستى هميشه آن را تازه تهي.  مى زندكپكعرق بهار نارنج زود فاسد مى شود و  



       
  زردآلو 

كالري كمي دارد اما منبع غني اي از فيبرهاي رژيمي، ويتامين هـا و امـالح معـدني                  .  و كاروتن ها است    Aزردآلو يك منبع بسيار خوب از ويتامين        
ميزان مواد مغذي در ميوه هايي كه توسط آفتـاب          . محافظت مي كند  به بينايي بهتر كمك مي كند و از بدن در برابر ابتال به انواع سرطان ها                 . است

  .اهش يافته است در آن ها كC ويتامين به طور طبيعي خشك شده اند از آن هايي كه تازه هستند بيشتر است البته طبيعي است كه ميزان
هـسته  .  عدد از آن در روز كافي اسـت        2اما دقت داشته باشيد كه مصرف       . دانه هاي زرد آلو نيز خوراكي هستند و طعمي شبيه مزه ي بادام دارند             

  . هايي كه تلخ هستند داراي سيانور مي باشند و موجب مسموميت و حتي افراط در آن موجب مرگ مي شود
                                                                                                           فوايد زردآلو

  . معدني هستندامالح و  فيبرهاي رژيمي، ويتامين ها زردآلوهاي تازه، كالري كمي دارند اما منبع غني اي از
  .  اين ميوه سرشار از فيتوكميكال هايي است كه موجب بهبود وضعيت سالمتي افراد مي شود*

را كاهش مـي دهنـد و نقـش حفـاظتي در برابـر              ) كلسترول بد خون   (LDLاين فيتو كميكال ها به پيشگيري از بيماري هاي قلبي كمك مي كنند،              
  . ها دارندسرطان

 الزم و   بينـايي هستند و بـراي     آنتي اكسيداني   هر دو مورد ذكر شده داراي نقش        .  و كاروتن ها است    Aويتامين  زردآلو يك منبع بسيار خوب از        *
  . ضروري هستند

مصرف ميوه هـاي طبيعـي غنـي از كـاروتن بـه حفاظـت بـدن در برابـر         .  الزم است همچنين براي حفظ سالمت غشاي مخاطي و پوست     Aويتامين  
  .سرطان هاي ريه و حفره ي دهاني كمك مي كند

ميكروبـي و   ( به افزايش مقاومت بدن در برابـر عفونـت هـا             Cويتامين  .  و ديگر آنتي اكسيدان طبيعي هستند      C زردآلوهاي تازه حاوي ويتامين      *
  .راديكال هاي آزاد اكسيژن مضر كمك مي كندو پاكسازي ...) ويروسي و

 يك ماده ي معدني براي سالمت قلب        پتاسيم.  و منگنز مي باشد    كلسيم ،   روي،   آهن   اين ميوه همچنين منبع خوبي از مواد معدني مانند پتاسيم،          *
  .در واقع اين عنصر يك جزء مهم سلول ها و مايعات بدن مي باشد كه به كنترل ضربان قلب و فشار خون كمك مي كند. مي باشد

  .مي سازدكم خوني  در اين ميوه آن را انتخاب خوبي براي افراد مبتال به Cوجود آهن و ويتامين * 
بيشترين ميزان آنتي اكسيدان آن متعلق به فالونوئيد پلـي فنوليـك ماننـد    . همان طور كه در باال ذكر شد زردآلو حاوي آنتي اكسيدان بااليي است      

مي باشد؛ مجموعه ي اين ها موجب حفاظت بيشتر سلول ها در برابر راديكـال هـاي آزاد اكـسيژن كـه                     لوتئين، زآگزانتين و بتاكريپتو گزانتين ها       
  .دليل پيري، سرطان ها و بيماري هاي مختلف مي باشند، مي شود

ميوه هـايي  بنابراين مصرف .  در چشم جذب مي شود  "لكه ي زرد  "زآگزانتين، كاروتنوئيدي است كه به طور انتخابي توسط سلول هاي شبكيه اي             
  .مانند زردآلو كه غني از زآگزانتين هستند به حفاظت چشم ها كمك مي كند

  نكته ي قابل توجه   
زردآلوهاي خشك شده اغلب با سولفيت ها عمل آوري مي شوند تا عمر طوالني تري داشته باشند و در برابر اكسيداسيون و بـي رنـگ شـدن در                             

  . انند آن چه براي ديگر ميوه هاي خشك مانند انجير نيز اتفاق مي افتدطي خشك شدن مقاومت بيشتري داشته باشند م
سولفيت كه رنگ نارنجي روشن زردآلو را در طي فرايند خشك شدن تثبيت مي كند موجب ايجاد حالت هاي حاد تنفسي در برخي افراد حساس                         

بدون سولفور كه قهوه اي رنگ هستند اسـتفاده         ميوه هاي خشك    بنابراين افراد حساس به سولفيت مي توانند در عوض از           . مي شود  آسم   مبتال به 
  .مايندن

 



 
 
 
 
  
  

  هزغال اخت
 باعث كاهش چربي شكمي و كاهش كلسترول مي شود كه اين نوع چربي عامل ايجـاد بيمـاري      زغال اخته ميوه اي  چربي سوز است ومصرف آن          

  .هاي قلبي و ديابت است

   و تصلب شرائين را گشاد مي كند و سبب افزايش سالمت قلب مي شودكلسترولزغال اخته، عروق خوني تنگ شده به دليل رسوب 
اين ميوه مي تواند چگونگي عملكرد بدن در ذخيره و بازيابي گلوكز و قند خون را تغيير داده و در نتيجه باعث كاهش خطـر بـروز بيمـاري هـاي                   

   . شودديابت قلبي و 
                                                           زغال اخته عاملي در پيشگيري عفونت ادراري

البته پژوهشگران هنوز از مكانيسم اين تاثير بي اطالع         . مفيد است پيشگيري از بروز عفونت در مجاري ادراري        مصرف عصاره ي زغال اخته براي       
  . اما چنين به نظر مي رسد كه عصاره زغال اخته مانع اتصال باكتري ها به ديواره بافتي مجاري ادرار مي شوند. هستند
دهـد بـاكتري    كند كه اجازه نمـي        دهد و يك شارژ منفي ايجاد مي          ها را، در مجاري ادراري تغيير مي          غال اخته خواص ترموديناميك باكتري    آب ز 

  .ها آن قدر به سلول ها نزديك شوند كه به آن ها متصل شده و عفونت آغاز شود 
                                                                     زغال اخته مانع پوسيدگي دندان 

دانشمندان تركيبي را در زغال اخته يافته اند كه مي تواند مانع چسبيدن باكتري ها به دندان شده، از تشكيل پالك كه بـه دنـدان صـدمه مـي زنـد                    
  .  موثر استحفاظت دندان هاالبته هنوز كامال مشخص نيست چرا اين ميوه تا اين حد در . جلوگيري نمايد

بسياري از محصوالت تهيه شـده      . از طرفي مردم نبايد براي بهبود سالمت دندان، يكباره مقادير زياد زغال اخته يا محصوالت حاوي آن را بخورند                  
  .اوي مقادير زيادي قند هستند كه خود باعث پوسيدگي دندان مي شودبا زغال اخته ح

    با مصرف زغال اخته افزايش مقاومت بدن
بـه ويـژه از خـانواده فـالون و ايـزوفالون، كاروتنوئيـدها و آنتـي                 ) گروهـي از فالونوئيـدها    ( هـا   زغال اخته داراي تانن و اسيدهاي آلي، آنتوسيانين       

  . اكسيدان مالتونين است 
. كنند هاي بدن كمك مي  ها و بافت      برند و به پيشگيري از صدمه به سلول           هاي غيرواگير را باال مي        ها مقاومت بدن در برابر بيماري         اكسيدان  نتيآ

  .آورد مقدار فروكتوز و گلوكز زغال اخته كم است و مصرف آن براي افراد چاق و بيماران ديابتي مشكلي به وجود نمي 
     زغال اختهخوابي راحت با

ايـن هورمـون    .  شـود   اين عمل به طور طبيعي و روزمـره انجـام مـي           . كند   انسان را راحت و عميق مي        خوابهورمون مالتونين موجود در اين ميوه       
  .  ساعته، روز و شب بدن را به عهده دارد24ظيم ريتم مسووليت تن

             زغال اخته ميوه اي تب بر
حتي ميوه آن نيز اثر قـابض دارد، از ايـن رو خـوردن آن در رفـع اسـهال و ورم معـده       . بر است و در رفع اسهال موثر است  پوست زغال اخته تب     

  . موثر است



  
   
   

  
  

  

  شاتوت 
  تـوت گونـه     شا.  هاي وابسته به سن و سكته مغزي        ، سرطان، بيماري  هاي دستگاه ادراري    عفونت   براي سالمت دارد، از جمله جلوگيري از         توت خواص مفيدي    شا

  . تر است بين خانواده توت، درخت شاتوت از همه كوچك. يران استاي از توت است كه اصل آن از ا
انـد كـه داراي       قـرار داده  اكـسيداني      آنتـي   نوع ميوه تازه ديگر، به عنوان اولين ميـوه از نظـر فعاليـت              40حققان انجمن تغذيه آمريكا، شاتوت را در مقايسه با           م

ايـن نـوع تـوت حـاوي منبـع خـوبي از              .شـود   توت از آن ناشي مـي         اي است كه رنگ سياه شا       آنتوسيانين رنگدانه   .  هاي قوي مانند آنتوسيانين است      فيتوكميكال
 آن را كـه يـك شـاخص         " هاي آزاد    درجه ظرفيت جذب راديكال    "هاي گوناگون در شاتوت،     اكسيدان    وجود انواع آنتي    . اكسيدان بااليي است     و آنتي  Cويتامين  
  .  است، به رقم بااليي رسانده است  گيري تاثير مواد غذايي در پيشگيري از سرطان اندازه
عالوه بر اين ،شاتوت داراي ويتـامين       . مي شود ، جلوگيري مي كند       ها و حمالت قلبي منجر      ز ساخته شدن كلسترول بد كه به بيماري         شاتوت ا  

  .و امالح روي ،پتاسيم ،آهن ،كلسيم و منيزيم است   A،Cهاي 
  .  نقش بسزايي داردشادابي و زيبايي پوست در Aويتامين توت به دليل داشتن  شاه. هستند Eو يتامين  Aها حاوي مقدار مناسبي از ويتامين  شاتوت 
پتاسـيم بخـش مهمـي از سـلول و      . شود  ها پيدا مي      توتكه به ندرت در ديگر انواع       است    منگنز و منيزيم    پتاسيم،،   آهن  منبع خوبي از    شاتوت 

  .كند  را كنترل مي فشار خونمايعات بدن است كه ميزان ضربان قلب و 
ايـن نـوع تـوت حـاوي مقـدار بـسيار خـوبي از            . اسـت  K ويتامين   ها و نيز     گروه ويتامين     كمپلكس از  Bشاتوت داراي مقدار فراواني ويتامين       

هـا،     ها داراي وظايف مشتركي بوده و به بدن در سوخت و ساز كربوهيدرات                اين ويتامين .  است اسيدفوليك و   ريبوفالوين ،   نياسين ،B6 ويتامين
  .كنند ها كمك مي   ها و چربي  پروتئين

   كند و به دليل وجود خاصيت ضد باكتريايي آن، به بهبود شرايط اسـهال ناشـي از بـاكتري                   را كند مي  پير شدن   مصرف منظم اين ميوه فرآيند       
  .  كند ها كمك مي

هايي  اكسيدان   اين عصاره داراي آنتي     . شود  هاي خوني مي    سبب كاهش نشت ديواره نازك رگ        واريس   مصرف عصاره شاتوت در افراد دچار      
ي در رفـع ايـن   مصرف ميوه شـاتوت نيـز اثـر مـشابه    . كند  به بهبود بافت پيوندي آسيب ديده كمك مي  آنتوسيانيدين. به نام آنتوسيانيدين است 

  . مشكل دارد
 كـه ايـن روزهـا بيـشتر          )درد مفاصـل  ( آرتريـت روماتوئيـد     تواند براي درمان بيماري     خاصيت ضدالتهابي از ديگر فوايد اين ميوه است كه مي          
  .ها را گرفتار كرده مفيد باشد انمخ

تواند     ي نيز مفيد بوده و حتي مي      ديابتبا توجه به وجود قند طبيعي فروكتوز در اين ميوه در صورت مصرف درست و به اندازه آن، براي افراد                      
  . جايگزين مناسبي براي مصرف قند باشد

   .اي مناسب است هاي روده همچنين براي تسكين زخم . برد ها بوده و عوارض صفرا را از بين مي  توت طبيعتي سرد داشته، بازكننده گرفتگي  شاه 
 كنند و به عالوه عصاره آن مـوثرترين           و دهانه رحم جلوگيري مي     سرطان سينه طور موثري از رشد        فرنگي و عصاره آن ها به         توت، توت   شاه 

  . هاي سرطاني در سينه است عامل در كاهش رشد سلول 
                                                                                        توت تقويت حافظه با شاه

 تواننـد عملكـرد مغـز را بهبـود بخـشيده و آن را          توت در رژيم غـذايي خـود مـي          هايي مانند شاه    پژوهشگران به تازگي دريافتند با گنجاندن ميوه      
  . تقويت كنند

 هـاي خاصـي را فعـال      توانند پروتئين  در اين ميوه و خانواده آن مي     هاي موجود   اين محققان معتقدند فالوونوئيدها از جمله آنتوسيانين و فالوانول          
  كرده و حافظه را تقويت كنند

  چند توصيه
هـاي   اين ميوه در صورت تماس با فضله پرندگان بر روي درخت ممكن است با ميكروب    .  هاي مختلفي قرار دارد     لودگي  توت در معرض آ      شاه 

  .  ها آلوده شود ها و قارچ وس سالمونال، اشرشياكوالي و انواع وير
  .  هاي داخل ظرف را آلوده كند  توت تواند تمامي شاه تر آن كه اگر يك ميوه آلوده داخل ظرفي قرار گيرد، مي   مهم 

 سـم   اين ميوه به دليل آن كه بدون پوست است و از آنجـا كـه              .  نكته ديگر سموم دفع آفات است كه ممكن است در اين محصول استفاده شود              
شود، اگر فاصله زماني استفاده از سم تا مصرف ميوه رعايت نشود فرد با توجه به نوع سم مـصرفي در معـرض        مستقيما وارد گوشت اين ميوه مي       

  .گيرد زا قرار مي  هاي كبدي و سرطان  انواع بيماري 



  
   

  
   

  
  

  شليل
ي بسيار مفيد در تابستان براي مقابلـه بـا گرمـازدگي      است؛ از اين رو يك ميوههاي آنتي اكسيدان، فالوونوئيدها و پتاسيم     شليل منبع غني ويتامين   

 .كند هاي مزمن جلوگيري مي به عالوه از پيري پوست و بيماري. است

  ل                                                                                           اي شلي خواص تغذيه
از ايـن رو بهتـرين ميـوه        . تواند آب مورد نياز بدن را تـأمين كنـد            است و مي   پتاسيم و نيز منبع خوبي از       C و   Aهاي     ويتامين شليل منبع غني   

ايـن ميـوه داراي نياسـين يـا     .  دارداسـتخوان  و  دنـدان ،  سالمت پوست  موجود در شليل اثرات مفيد در        Cويتامين  . براي افراد گرمازده است   
  .  نيز هستB3ويتامين 

را كـاهش   ي مغـزي      سـكته كند و خطر ابـتال بـه          شود، فشار خون باال را كنترل مي        پتاسيم آن نيز موجب افزايش شادابي و تحرك در فرد مي           
  . دهد مي

هاي چشمي و حتي سرطان را به طورچـشمگيري كـاهش             هاي قلبي، بيماري    هاي حاد مانند بيماري     تواند خطر ابتال به بيماري      خوردن شليل مي   
  دهد

  بسيار بااليي كه   اكسيداني  آنتي موجود در اين ميوه با خاصيت        بتاكاروتن. ها و قندهاي طبيعي هستند      ها سرشار از فالوونوئيدها، كاروتن      شليل 
هـاي قـوي آن بـدن را در برابـر             آنتـي اكـسيدان   . كند  ها جلوگيري مي    دارد موجب ارتقاي سطح ايمني بدن شده و از بروز بسياري از بيماري            

هاي آزاد را از بدن حـذف   هاي آن راديكال   كند زيرا نه تنها دريافت آنتي اكسيدان        اشعه ماوراء بنفش و سموم وارد شده به بدن محافظت مي          
 . كند را تقويت مي  تبديل شده و اثرات آنتي اكسيداني آنAكه كاروتن موجود در آن به مرور به ويتامين كند بل مي

  .ها است ها ناشي از وجود لوتئين در آن ئين بوده و رنگ زرد و قرمز شليل و لوتليكوپناين ميوه داراي تركيبات فيتوكميكال مانند  
عت جـذب برخـي مـواد    بسيار بااليي دارد موجب كـاهش سـر  فيبر  جا كه     ي چربي خون است و از آن        شليل بسيار كم كالري و كاهش دهنده       

 است  افراد ديابتي دهد در نتيجه ميوه خوبي براي         شود و در عين حال ميزان حساسيت به انسولين را نيز افزايش مي              مغذي به ويژه قندها مي    
  . تواند در كنترل قند خون مؤثر باشد يو مصرف آن م

  . كنند شود نقش مهمي را در پاك سازي كولون و سالمتي كولون ايفا مي فيبرهايي كه در شليل يافت مي 
 كالري انرژي دارد و چـون فيبـر بـاال داشـته و چربـي نـدارد ميـوه بـسيار خـوبي بـراي كـاهش وزن و                  50هر دانه شليل متوسط تقريباً       

  .هاي پركالري تر را ميل كنند خواهند وزن اضافه كنند بهتر است كمتر شليل بخورند و ميوه البته كساني كه مي.  استهاي الغري رژيم
هـاي    توانـد مـسموميت     و مـي  شـود     هسته شليل را به هيچ وجه نبايد خورد زيرا داراي آميگدالين است كه در بدن تبديل به سـيانين مـي                     

  .سيانيدي ايجاد كند



   
  
  
  
  
    

  طالبي   
هـاي گـروه ب، طـالبي را بـه            همراه شدن فيبر با ويتـامين     . باشد   مي 3، فيبر غذايي، فوالت و ويتامين ب        6طالبي منبع خوبي از پتاسيم، ويتامين ب        

   .ت و حفظ قند خون در حد مطلوب تبديل كرده استاي عالي براي تأمين توليد انرژي حاصل از متابوليسم كربوهيدرا ميوه

شود بـه هنـد،    ست اگر چه گفته ميخاستگاه اصلي طالبي به خوبي مشخص ني. ، فيبر و آبها ويتامين، امالحاي است تابستاني سرشار از    طالبي ميوه 
شـده    اي لذت بخش از آن ياد مي        هاي باستاني به عنوان ميوه      آيد كه در بسياري از تمدن       گردد ولي از شواهد بر مي       آفريقا و يا ايران باستان بر مي      

 . است

  فوايد طالبي
پـس بـا خـوردن      . شـود    نام دارد در بدن به ويتامين آ تبـديل مـي           بتا كاروتن اين پيش ويتامين كه     .  ويتامين آ است    طالبي سرشار از پيش ساز     

   . كرد و هم ويتامين آ مورد نياز بدن را تأمينبرد هم از فوايد بتا كاروتن كه يك آنتي اكسيدان است بهره مي توانطالبي 
  !ايمن بمانيم

هـا و آنتـي اكـسيدان هـاي محلـول در چربـي بودنـد و          و بتا كاروتن از ويتـامين     Aويتامين  . باشد  طالبي منبع بسيار خوبي از ويتامين ث نيز مي         
هـاي    ر راديكال پس با حضور اين آنتي اكسيدان ها، طالبي ما را در مقابل خط            . هاي محلول در آب است      ويتامين ث از آنتي اكسيدان ها و ويتامين       

 . كند آزاد محافظت مي

  . كند را در مقابل عفونت فعال مي هاي سفيد ويتامين ث گلبول.  يك ماده حياتي براي عملكرد سيستم ايمني استويتامين ثاز طرفي ديگر  
  !پر انرژي بمانيمبي با طال

هـاي گـروه      همراه شدن فيبر با ويتـامين     . باشد  مي 3ويتامين ب    و   فوالت، فيبر غذايي،    6ويتامين ب   از سويي ديگر طالبي منبع خوبي از پتاسيم،         
     . در حد مطلوب تبديل كرده استاي عالي براي تأمين انرژي حاصل از متابوليسم كربوهيدرات و حفظ قند خون ب، طالبي را به ميوه

 نيز به تحويل تدريجي قند موجـود در طـالبي    فيبر غذاييضروري است؛ و ها هاي گروه ب براي رهايي انرژي از كربوهيدرات در سلول           ويتامين
  . كند خون بسيار كمك ميبه جريان 

  . هاي موجود در آن بردآنتي اكسيدانطالبي رسيده باعث ميگردد تا بتوان بهترين استفاده را از 
   طالبي  مختصري ازخواص

  وپاتي ديابتي  ممانعت از نفر*
  سرطان ممانعت از *
  هاي قلب و عروق  جلوگيري از بيماري*
  ضد التهابي اثرات *
  ها  بهبود سيستم ايمني و مقاومت در مقابل عفونت*
   تأمين آب مورد نياز بدن و حفظ انرژي*



   
  
  
  
  
  

  گالبي 
 اسـت    درصـد آب   80ي خوش طعم حاوي       در واقع اين ميوه   . باشد كه تا هست بايد از آن بهره برد          ها و همچنين آب مي      گالبي سرشار از ويتامين   

  . كالري وجود دارد50 گرم گالبي فقط 100هاي پركالري، در هر  اما بر خالف تمام نوشيدني
                                                                                                                      تركيبات و خواص گالبي

هـا و     ي مفيـد از ابـتال بـه برخـي از سـرطان              به همين دليل اين ميوه    . هاست   و پوست آن منبع آنتي اكسيدان      گالبي سرشار از فيبرهاي غذايي است     
تواند ميزان آنتي     هاي خون افزايش يابد و در عين حال مي          دهد چربي   در واقع پوست گالبي اجازه نمي     . كند  هاي قلبي عروقي پيشگيري مي      بيماري

هاي ديگري نيز نشان داده است كه مصرف ميوه، تأثيرات متفاوتي روي قـدرت آنتـي                ز اين گذشته پژوهش   ا. هاي خون را افزايش دهد      اكسيدان
واقعيـت ايـن   . البته اين تأثير بر حسب اين كه فرد سيگاري باشد يا اصالً اهل دخانيات نباشد متفاوت است. گذارد هاي خون مي اكسيداني و چربي 

هـا را   قـدرت آنتـي اكـسيداني بـدن غيـر سـيگاري      )  ميلي گرم آب پرتقـال     200بي، يك عدد سيب،     يك عدد گال  (ي ميوه     است كه مصرف روزانه   
مصرف ميوه و به خصوص گالبي در اين افـراد  . مانند ها بي نصيب نمي ها نيز از فوايد ميوه البته محققان مشاهده كردند كه سيگاري     . كند  تقويت مي 

گذارد و عمل دفع را       ها تأثير مي    جه اين است كه فيبرهاي موجود در گالبي روي عملكرد روده          نكته قابل تو  . شود  هاي خون مي    باعث كاهش چربي  
  . برند مفيد است كند بنابراين براي افرادي كه از يبوست رنج مي تر مي راحت

كـشد تـا      شـوند و انـدكي طـول مـي          اين قندها مستقيماً وارد خون نمي     . گويند  ها و به خصوص گالبي را فروكتوز مي         قند موجود در ميوه   قند گالبي     
بنابراين اين قندها بـه حفـظ       . شوند  رود بنابراين باعث ايجاد حس گرسنگي نمي        در اين حالت ميزان قند خون آرام آرام باال مي         . جذب خون شوند  

ي انـرژي زا محـسوب        ك ميوه  درصد گلوسيدي كه دارد ي     12گالبي با   . توان گالبي را هميار الغري دانست       در واقع مي  . كند  وزن مناسب كمك مي   
  . شود مي

اين تركيبات كه در مواد غذايي گياهي وجـود دارد بـه لطـف قـدرت آنتـي      . گالبي حاوي تركيبات فنوليك زيادي است   هاي گالبي آنتي اكسيدان 
ركيبـات فنـوليكي، فالوونوئيـدها و       البته بايـد بگـوييم كـه ايـن ت         . هاي قلبي و عروقي پيشگيري كند       ها و بيماري    تواند از سرطان    اكسيداني خود مي  

  .شود گالبي را نيز همانند سيب با پوست ميل كنيد اسيدهاي فنوليك، بيشتر در پوست گالبي وجود دارند تا در گوشت ميوه بنابراين توصيه مي
هـاي قلبـي عروقـي پيـشگيري       درصد فيبر است كه عمل دفع را آسان ساخته و از بيمـاري          3ي خوش طعم حاوي حدوداً        اين ميوه   فيبرهاي گالبي 

البته باز بايد تاكيد كنيم كه پوست گالبي حاوي فيبر بيـشتري            . حدود دو سوم فيبرهاي موجود در گالبي از نوع فيبرهاي نامحلول هستند           . كنند  مي
  .كنند شوند و احساس سيري ايجاد مي موجود در سيب، فيبرهاي گالبي نيز در معده حجيم مي» پكتين«همانند . است

امـا همـين   . باشـد   ميEهاي ديگري مثل ويتامين  ي مفيد حاوي ويتامين  نيست اما اين ميوه   Cاگرچه گالبي منبع ويتامين      ها و مواد معدني     ويتامين 
اري يا  يعني اين كه دو يا چند عنصر با هم همي         . كنند   به صورت سينرژي يا همان توان افزايي عمل مي         E به همراه ويتامين     Cميزان اندك ويتامين    

 درصد فيبر اسـت     3ي خوش طعم حاوي حدوداً        اين ميوه  . شود   چندين برابر مي   Eبرهمكنش دارند و براي همين خواص آنتي اكسيداني ويتامين          
ي   نـه توانـد نيـاز روزا      هاي نادري است كه مي      اين ميوه يكي از ميوه     كنند  هاي قلبي و عروقي پيشگيري مي       كه عمل دفع را آسان ساخته و از بيماري        

از اين گذشته گالبي حاوي ميزان قابل توجهي امالح معدني مانند كلسيم، فسفر، منيزيم              .  يا همان اسيدفوليك را تأمين كند      B9بدن را به ويتامين     
  .باشد و آهن مي

شـود و   ه قنـد در دهـان حـل مـي    دانيم كـ  در واقع همه مي. كند ها را از پوسيدگي حفظ مي  كه مصرف گالبي دندان    دانيد  آيا مي    دانيد؟؟؟  آيا مي  
بخشد اما همـين قنـد        با اين حال گالبي حاوي سوربيتول است كه هضم غذا را تسهيل مي            . شود  ها مي   هايي در دندان    بنابراين باعث ايجاد پوسيدگي   

  .رساند ها آسيبي نمي شود و بنابراين به دندان موجود در گالبي در دهان تجزيه نمي



    
  
  
  
  
  

   گيالس
  . اندازد اكسيداني بوده، از اين رو روند پيري را به تأخير مي  سرشار از تركيبات آنتي گيالس*
گيالس به دليل اين كه سرشار از منيزيم و پتاسيم است براي سالمت قلـب و عـروق                  . دهد  هاي قلبي عروقي را كاهش مي        احتمال ابتال به بيماري    *

  .بسيار مفيد است
  .كنند هاي آزاد پيشگيري مي ، از ايجاد هر گونه آسيب توسط راديكال فالوونوئيدهاي موجود در گيالس*
  . درمان مناسبي براي آرتريت، رماتيسم، واريس و دردهاي مفصلي است*
  .هاي پوست را كاهش داد توان به عنوان ماسك زيبايي استفاده كرد و چين و چروك  از گيالس مي*
  .كند ن كمك ميها مفيد است و به دفع سموم از بد  براي كليه*
  .كند  سوخت ساز بدن را افزايش داده و به هضم غذا كمك مي*
  .كند  سيستم اعصاب را تسكين داده و با توليد هورمون شادي در بدن، احساس بهتري را در ما ايجاد مي*
  .  داراي چربي كم و فيبر زياد است و براي تصفيه خون در سيستم گوارشي بسيار مفيد است*
  .رد منظم قلب، روده و معده نيز بسيار مفيد است براي كارك*
  .كند  قواي فكري را تقويت مي*
  .كند توانند از گيالس استفاده كنند به دليل اينكه خون را قليايي مي ها اسيدي است مي كنند و خون آن  افرادي كه زياد گوشت استفاده مي*

  . براي كاهش وزن مفيد است*
  . استCن  داراي مقدار فراواني ويتامي*
  .  چربي اشباع شده در گيالس بسيار كم است و كلسترول ندارد*
  .شود برد اما به دليل داشتن طبيعتي سرد مصرف زياد آن باعث نفخ معده مي  گيالس شيرين اگر چه ملين خوبي است و يبوست را از بين مي*

  كند گيالس مانند مسكن عمل مي    
توانند بعنـوان تـسكين دهنـده  در دوره هـاي مـنظم از ايـن ميـوه اسـتفاده                       كنند مي   درد زيادي را تحمل مي    بيماران مبتال به نقرس و آرتريت كه        

  .نمايند
  .شود ها نشان داده مصرف گيالس سطح اسيد اوريك خون را تنظيم كرده و موجب كاهش درد و مانع بازگشت بيماري نقرس مي بررسي

  .دهد د بيماران مبتال به آرتريت را نيز كاهش ميگيالس با جلوگيري از تورم و التهاب مفاصل در
                                                                                                                       :دقت كنيد   

  . ها را با مشكالت بعدي مواجه كند شده و آنها  تواند باعث ايجاد مشكل در هضم دستگاه گوارش آن هاي ملين در كودكان مي مصرف ميوه
هـاي ملـين ماننـد گـيالس، آلبـالو و گوجـه سـبز                  با توجه به حساس بودن دستگاه گوارش كودكان، مصرف ميوه          دانشمندان بر اين عقيده اند كه       

  .كند  سال خطر مسموميت و اسهال ايجاد مي3توسط كودكان زير 
باشد براي بدن بسيار مفيد بـوده و    ميAها بوده و پيش ساز ويتامين  آلبالو و گيالس كه سرشار از ويتامينهايي چون    ها به ويژه ميوه     مصرف ميوه 

  .هايي براي كودكان استفاده كرد توان از آب چنين ميوه براي جبران كمبود آن مي



  
     
  
  
  
  
  

   : توت فرنگي
توان در جهت افزايش سالمت قلب، كاهش خطر ابتال  از اين ميوه مي     .  ها است   ان اكسيد  ، پتاسيم و آنتي   Cتوت فرنگي منبع غني از فيبر، ويتامين        

                               .به انواع سرطان و در مجموع ارتقاي سالمتي بدن بهره گرفت
 و نيـز فـشار خـون بـاال را           تحقيقات نشان داده است دريافت روزانه يك واحد توت فرنگي باعث افزايش قابل توجهي در مقدار فوالت خون شده                  

  .  كالري انرژي دارد50 عدد است كه 8يك واحد توت فرنگي معادل . كاهش مي دهد
تـوت  .  در كاهش و رفع ترس، عصبانيت، خمودي، اضطراب، هيجـان و سـستي مـؤثر اسـت                 Bشايان ذكر است، اين ميوه به علت داشتن ويتامين          

   .  استنقرسفرنگي درمان كننده ي 
آنها معتقدند مصرف توت فرنگي منجمد و خشك شده به ميـزان زيـادي   . گويند توت فرنگي در پيشگيري از سرطان مري مفيد است پزشكان مي   

  .  كند  هاي پيش سرطاني هستند، جلوگيري مي داراي بافتاز تشكيل و رشد تومورهاي مري در افرادي كه 
 در خونسازي بدن مؤثر است و به دليل دارا بودن مقـادير كـافي كلـسيم و فـسفر، در رشـد و نمـو                Cتوت فرنگي، به علت داشتن آهن و ويتامين         

  .كودكان و نوجوانان، استحكام دندان ها و ترميم شكستگي استخوان ها بسيار مؤثر است
بخشد، براي همين دانشجويان و        و فسفر است كه فسفر موجود در اين ميوه عملكرد مغز را بهبود مي                آهن ميوه همچنين داراي امالح كلسيم،       اين

    . است حتما توت فرنگي ميل كنند كنند، بهتر افرادي كه تمرينات فكري مي
شـود و در زمـان شـستن بايـد دقـت كـافي        نكته مهمي كه در مورد توت فرنگي بايد در نظر داشت اين است كه اين ميوه به راحتي آلوده مي            * 

  . اعمال شود
  توت فرنگي اشتها را كاهش مي دهد 

ني مي شود كه در باال بردن متابوليسم، كاهش اشتها و تنظيم قند خون بعد از                مطالعات نشان داده اند كه توت فرنگي باعث افزايش ميزان هورمو          
  . دريافت وعده هاي حاوي نشاسته كمك مي كند

   . گزارش شده استافراد چاق همراه است در حالي كه ميزان پايين آن در حمله قلبيميزان باالي اين هورمون در خون هم چنين با كاهش خطر 
  توت فرنگي و سفيد كردن دندان ها 

بكينگ پودر مخلوط نماييد و سپس از آن براي سفيد كـردن دنـدان هـاي خـود اسـتفاده                    توت فرنگي تازه و رسيده را با نصف قاشق چاي خوري            
راز اين تركيب يا بهتر بگوييم حاصلش اسيد ماليك است كه پاك كننده ي بسيار قوي مي باشد براياز بين بردن لكه هاي حاصل از سـيگار                           . كنيد

همچنين توصيه مي شود بيش از حد معمول از ايـن روش بهـره بـرداري نكنيـد                  .  بر روي دندان ها و از طرفي خاصيت سفيد كنندگي دارد           قهوهو  
  . چون ممكن است به ميناي دندان آسيب برساند

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
    

               

  خربزه
كنـد    كند، رفع كننده يبوست اسـت و بـه هـضم غـذا كمـك مـي                  خوني بسيار مفيد است، رنگ چهره را روشن مي          كمخربزه براي اشخاص مبتال به      
 .كننده سنگ مثانه و كليه است همچنين افزاينده ادرار و دفع

                                   كند هاي بدن را ترميم مي خربزه، سلول

  .هاي بدن نقش مهمي را بر عهده دارد  ميم و تجديد سلول است و در ترC و Aخربزه داراي ويتامين 
  .ت سيستم ايمني بدن بسيار مفيد استسازي و تقوي خونتقويت بينايي،  براي Aويتامين خربزه به دليل داشتن 

   و سلولز است همچنين اين ميوه ملين بوده و براي درمان يبوست بسيار مفيد است C و Aهاي  خربزه سرشار از ويتامين
  براي كاهش فشار خون، خربزه بخوريد

هـاي سرشـار از     خـوردن مقـادير زيـادي از سـبزيجات و ميـوه        .استمفيدپايين آوردن فشار خون     كنند، خربزه براي      متخصصان تغذيه توصيه مي   
  . براي مبتاليان به فشار خون باال مفيد است و در پايين آوردن فشار خون تأثير قابل توجهي دارندپرتقال مانند خربزه و پتاسيم

                                                                                 كند خربزه، پوست را شاداب مي
هـاي لثـه    و جلـوگيري از بيمـاري  شادابي پوسـت  ، اين ميوه نقش موثري در طراوت و    ن ث در اين ميوه      با توجه به وجود ميزان نسبتا باالي ويتامي       

 اين ماده غذايي نقش به سـزايي در   عروقي بسيار موثر است و مصرف-ميزان پتاسيم موجود در خربزه براي بيماران مبتال به بيماري قلبي              .دارد
  . هاي قلبي و عروقي دارد پيشگيري از بيماري

هاي عفـوني، طـراوت و         جلوگيري از بيماري    هاي چشمي،    موجود در ميوه خربزه، باعث پيشگيري از بيماري        Aساز ويتامين     مقدار قابل توجه پيش   
  .شادابي پوست ميشود

  خربزه؛ مانع خستگي و استرس
به نظر ايـن محققـان، خربـزه        . تواند با استرس و خستگي مقابله كند        ه تازگي دريافتند نوعي ماده طبيعي در خربزه وجود دارد كه مي           دانشمندان ب 

  .كند هاي بدن پيشگيري مي افتي دارد و از آسيب رسيدن به باكسيدان آنتيداراي نوعي آنزيم است كه خواص 
  خربزه را قبل از چاقو زدن با مواد شوينده تميز كنيد 

   . شود هندوانه، خربزه و طالبي را قبل از چاقو زدن با مواد شوينده تميز كنيد اي توصيه مي هاي روده براي پيشگيري از بيماري
  .ماري زا آلوده استهاي بي ي محصول به دست آمده به انواع ميكروبجات، سطح خارج به علت استفاده از كودهاي حيواني در مزارع صيفي

هاي شيرين بشمار ميرود و بيشترين نوع قند موجود در آن از نوع گلوكز و فروكتوز است، بنـابراين مـصرف بـيش از                         ميوه خربزه در زمره ميوه    
  .شود حد آن براي بيماران ديابتي توصيه نمي

 و افـراد داراي اضـافه   ديابـت شود؛ لذا مبتاليان به    خون شده و به همين سبب باعث باال رفتن سريع قند خون مي             قند موجود در خربزه فوراً جذب     
  .وزن بايد در مصرف آن دقت بيشتري داشته باشند

  .كند شود، در نتيجه در ناحيه معده و روده ايجاد درد مي  مينفخضمنا  مصرف زياد خربزه باعث 
  .ماري زا، آلوده است و در صورت مصرف بدون شستشو احتمال ابتالي فرد به اسهال عفوني وجود دارد

  



  
 
    
  
  
  

   نارگيل
  . باشند قابل استفاده مي ) وغن هستهپوسته، آب و ر(ريشه، گل آذين و دانه 

  :فوايد قسمت هاي مختلف درخت نارگيل
  .و كرم كُش) مدر(قابض، ادرارآور: ريشه

  .، نشاط آور، مدر و سمي)نيروي جنسي تقويت كننده ي(بر، مقوي باء شيرين و مطبوع، تب :شيره گل
   ي بوي بد و برطرف كننده) ادرارآور(مدر :پوسته
  و نيروبخش ) ضد يبوست(، مقوي باء، مليناشتهاآوركننده، روغني، شيرين، خنك :مغز
  شيرين و گوارا، خنك كننده، هضم كننده، مقوي باء ، ادرارآور ، كرم كش و نيروبخش: آب

  ده، دافع حشرات، هضم كننده، مقوي باء، اشتهاآور و تقويت كننده موي سر شيرين، ضد عفوني كنن:روغن
  

  :اثرات درماني نارگيل
  . باشد  مياسهالآل براي جايگزين كردن مايعات از دست رفته در  آب نارگيل يك غذاي ايده:  اسهال*
  ): مانند سنگ مثانه(هاي ادراري   سنگ*

  .هاي نارگيل بصورت خشك كرده موثر است هاي ادراري، مصرف گل  براي درمان سنگ
  .دهد ا كه در اثر تماس زياد با نور خورشيد بروز مي كند، تسكين مي ي رسردردآب نارگيل :  سردرد*
  .هاي روده بسيار نافع است جوشانده ريشه نارگيل براي پاك سازي و رهايي از كرم : ها  كرم*
                                                                 .باشد مي ها  زخم روغن كهنه نارگيل، تسكين دهنده سريع   : زخم و جراحت*
  .يل براي كاهش التهابات سودمند و كاربردي استهاي معمول، شير نارگ خارشدر : خارش*
 هـا    بين هندياين كار در  .  ي موها است    هاي انتهايي ريشه    با شيره نارگيل يك عمل بسيار موثر براي تغذيه قسمت            موهاشستشوي  :  رشد موها  *

  .كه موهايي بسيار جذاب دارند، شايع است
  :چند نكته

  . كننده استچاق نارگيل به دليل داشتن چربي زياد و مواد مغذي، *
پس براي اطمينـان از     .  رسد مقدار شيره آن كمتر مي شود        يره دارد، ولي به تدريج كه ميوه مي        نارگيل هنگامي كه نارس است مقدار بيشتري ش        *

  .دقت كنيد كه نارگيل سنگين تر، تازه تر است. تازه بودن نارگيلي كه مي خريد، آن را تكان دهيد تا صداي شيره ي آن را بشنويد
 هندوانه و يا ليموهاي ترش،     لذا اين گونه افراد بايد آن را با ميوه        .  ممكن است در گرم مزاجان مشكالتي ايجاد كند        گرم بودن  اين ميوه به دليل      *

  .بخورند
  . هستند، بايد هنگام مصرف آن مراقب باشندناراحتي هاي گوارشي نارگيل دير هضم است، بنابراين كساني كه دچار *

بيماران و چربي خون باال   به همين دليل افراد دچار      . با اين كه روغن نارگيل يك روغن گياهي است، اما داراي مقدار زيادي چربي اشباع مي باشد                *  
  .نبايد از روغن نارگيل استفاده نمايندقلبي 



  
   

  
  
  

  مركبات
 مانند مركبات يكي Cويتامين مصرف منابع غذايي سرشار از .  كنند ها به تقويت سيستم ايمني بدن كمك مي        سبزيو  ها    ميوهمي دانيم كه مصرف     

  . و سرما خوردگي ها است هاي متخصصان تغذيه در فصل سرما از توصيه
افـرادي كـه   . تواند خواصي را در پي داشته باشـد  كننده مي   است كه براي مصرف    راوانفاكسيدان    آنتي   هاي مهم مركبات، داشتن       يكي از ويژگي  

ها    در اين ميوه   C مبتال شوند زيرا وجود ويتامين       رونده   پيش سرطان معده كنند، كمتر احتمال دارد كه به         به طور مرتب از اين خانواده استفاده مي         
 هـاي مخـاطي معـده هـم          لهـا از التهابـات سـلو        به عالوه، خوردن اين ميـوه     . آيند  به حساب مي    زا    سرطان   كند كه از عوامل       تركيباتي را خنثي مي   

همچنـين، فرامـوش    .  هاي بروز اين نـوع سـرطان را كـم كنـد             تواند زمينه   يادتان باشد كه توأم شدن اين دو موضوع با هم مي            . كند  جلوگيري مي   
  .رساند را نيز به حداقل مي سرطان روده ها، احتمال ابتال به  نكنيد كه فيبر موجود در اين گروه از ميوه

                                                                                               مرواريد مركبات و آب
گـرم از ايـن     ميلـي  500 كنند در مقايسه با افرادي كه بيش از  يافت مي درCگرم ويتامين   ميلي 125ديده شده است افرادي كه در روز كمتر از          

 گـرم  100جالب است بدانيد كه هر . شان به اين مشكل دچار شود       برابر بيشتر احتمال دارد كه چشمان        4رسانند،    شان مي     ماده مغذي را به بدن      
شـان از     رسد كه مرتـب خـوردن         راست كه ميزان قابل توجهي بوده و به نظر مي           گرم از اين ويتامين را دا        ميلي   54 تا   53ليمو و يا پرتقال متوسط      

  . كند ضخيم شدن عدسي چشم پيشگيري مي
  خوني مقابله با كم

 خـواران    ه  دهد، به طوري كـه بـراي گيـا          دريافتي از طريق غذا را افزايش مي        آهن  يتامين جذب    مفيد است زيرا اين و     ها   خون  كم براي   Cويتامين  
پس ميل كردن مركبات در كنار مواد غذايي كـه منبـع   . كنند، بسيار حياتي است  هاي حيواني استفاده نمي       و فرآورده  گوشتيعني افرادي كه اصالً     

  .تواند يك اقدام مفيد براي افزايش جذب اين ماده مغذي به حساب آيد آهن گياهي هستند، مي 
  يك مقايسه جالب   

 كنيد بهتر اسـت      احساس سرماخوردگي مي    پس اگر   .  دارند و نارنگي و نارنج كمتر از همه        Cدر بين مركبات، پرتقال و ليمو بيش از همه ويتامين           
الترين مقام و نارنج و ليمـوترش كمتـرين درجـه را            ، گريپ فروت و گربانتين با     پتاسيماما از نظر    . يك ليوان مخلوط آب پرتقال و ليمو را بنوشيد        

در ميـان   جالـب اينجاسـت كـه       . ، پرتقال و نارنج درجه يك بوده و گربـانتين و ليمـو كـامال تهـي هـستند                  )اسيد فوليك ( فوالتاز نظر   . دارا هستند 
 قوي اسـت كـه هـزاران خاصـيت از جملـه             اكسيدان   آنتي آيند و اين ماده مغذي، يك       ها ، از منابع عالي بتاكاروتن به حساب مي            مركبات گربانتين 
  .را با خود يدك مي كشدضدسرطاني بودن 

  مركبات در يك نگاه 
   و فوالتBسرشار از ويتامين :  پرتقال  

.  كاهد   را مي  مشكالت مادرزادي نخاعي  و  هاي قلبي     بيماريكند و احتمال ابتال به         و فوالت كمك مي      Bخوردن مرتب اين ميوه به رفع نياز ويتامين         
 دارد و اگـر از نـوع خـوني باشـد داراي مقـدار      C تر اين كه يك پرتقال متوسط بيش از دو برابر نياز روزانه يـك بزرگـسال ويتـامين                 از همه مهم  
  . نگدانه بتاكاروتن نيز هستفراواني ر

  ها براي فشارخوني:  فروت گريپ
در . يكنـد    كمـك م   فـشارخون  درصد از نياز روزانه بدن به پتاسيم را تأمين و خـوردن آن بـه كنتـرل                   10 در حدود      گرمي 160فروت    يك گريپ 

  . پاييني دارد  انديس گاليسميكننده قند خون نيز بوده زيرا  اند كه عادت به خوردن اين ميوه تنظيم  ضمن مطالعات نشان داده



  ها براي بچه:  نارنگي
 هـا در   ها اسـت ايـن ميـوه شـيرين پرپتاسـيم بـوده و بـراي فـشارخوني         ين ميوه به دليل اينكه راحت پوست كنده مي شود، مورد عالقه اكثر بچه         ا

   . صورت عدم دسترسي به گريپ فروت، يك انتخاب مناسب است
  Cسرشار از ويتامين :  ليمو ترش

به عالوه، اين ميوه در مقايسه با ساير مركبات به دليل قند كمتر، كالري ناچيزي داشته و                 .  است Cليمو ترش، سرشار از اسيد سيتريك و ويتامين         
  . شان هستند، انتخابي مناسب است براي كساني كه نگران اضافه وزن 

  سرشار از كاروتن و فوالت: نارنج   
بـه عـالوه، نـارنج نيـز ماننـد نـارنگي            . رود  اشني غذا به كـار مـي         و يا چ     دانند و بيشتر در تهيه سس       فروت مي   اين ميوه را بينابين نارنگي و گريپ        

  .  بيشتر از پرتقال فوالت دارد سرشار از كاروتن بوده و كمي
  )گربانتين( كامكوئيت  

هـا كـه    خورند و منبع مناسبي اسـت از تركيبـاتي بـه نـام فيتونوترينـت      اين عضو كوچك هم پوست نسبتاً نازكي دارد و اغلب آن را با پوستش مي           
  .اكسيداني دارند خاصيت آنتي

  هلو
به علت فيبر فـراوان، ايجـاد   . هلو غني از ويتامين آ و پتاسيم است و با توجه به ساير مواد مغذي كه دارد، براي سالمتي بسيار مفيد و مناسب است      

   .حس پري كرده و براي كساني كه براي كاهش وزن تالش مي كنند، مناسب است
  . فيد و طعم كمي اسيدي دارد و معموال شيرين استگوشت آن تقريبا س

  .و طعم اسيدي تري دارند) دو برابر( هلوهايي كه گوشت زرد دارند، معموال شريني بيشتر
  . است و با توجه به ساير مواد مغذي كه دارد، آن را براي سالمتي بسيار مفيد و مناسب كرده استپتاسيم و ويتامين آهلو غني از  

، لوتئين نيز مي باشـد؛ لـوتئين، رنـگ دانـه اي             ليكوپن همچنين منبع غني از   . هلو منبع خوبي از كاروتن ها، پتاسيم، فالونوئيدها و قند طبيعي است           
  . است كه رنگ قرمز، نارنجي و زرد به سبزيجات و ميوه جات مي دهد

 آلـودگي هـاي محيطـي        آنتي اكسيدان ها، جلوگيري كننده از سـرطان هـا و اكـسيدان هـاي حاصـل از                 به علت محتواي فراوان ويتامين آ و ساير         
البته بعـضي از افـراد بـه    . اين فيتوكميكال ها، از بيماري هاي قلب و عروق، تحليل عضالني و سرطان جلوگيري مي كنند. خصوصا دود سيگار است 

    .اقب باشندهلو حساسيت دارند، پس بايد در خوردن اين ميوه مر
  آن چه ما را به خوردن هلو تشويق مي كند    

   شادابي پوست مفيد براي *
    يبوستتسهيل حركات روده و برطرف كننده * 
 آلـودگي هـاي محيطـي      سرطان ها و اكـسيدان هـاي حاصـل از   ، جلوگيري كننده ازآنتي اكسيدان ها به علت محتواي فراوان ويتامين آ و ساير    *

  .خصوصا دود سيگار است
 فيبر فراوان    از طرفي با توجه به     .تفراوان، ايجاد حس پري كرده و براي كساني كه براي كاهش وزن تالش مي كنند، مناسب اس                فيبر   به علت    *

    .آن، براي ديابتي ها و افرادي كه كلسترول بااليي دارند، مناسب است
  . براي كاركرد كليه ها مفيد است  مقدار كمي مواد ادرار آور دارد و*
  .در بينايي مفيد است) بتا كاروتن( به علت محتواي فراوان ويتامين آ و پيش ويتامين آن*
ن در كـاهش هموسيـستئين در افـرادي كـه مـشكالت قلبـي       ، آن را در پيشگيري از ابتال به عفونت و در درمان آن و همچني   ويتامين ث  فراواني   *

  .داشته و هموسيستئين بااليي دارند، بسيار مفيد ساخته است
   حاوي مواد آرامش بخش است *


