ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

خواص ميوههای  
پاي

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را منﯽﺗﻮان در ﻓﺼﻮل دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع در
ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﴫف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در آن ﴍاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب و
ﻫﻮا ،ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﴫف اﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻧﯿﺎز
ﺑﺪن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده و از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿامری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻣﯿﻮه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﯾﺎدهروی در ﻣﴫف آن ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎدل را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺻﯿﻪﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﴫف ﻣﯿﻮه روزاﻧﻪ ۲
ﺗﺎ  ۴واﺣﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﯽ
ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۲ﺗﺎ  ۴ﻣﺸﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﯿﻮه ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
ﺳﯿﺐ :ﻫﻤﻪ ﺷام اﯾﻦ ﴐباﳌﺜﻞ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ در روز
ﺑﯿامری را دور ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
ﺳﯿﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺐ زرد و ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دارای ﺧﻮاص
آب ﯾﮏ ﻣﯿﻮه را ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و از آن آبﻣﯿﻮه
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ِ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺧﻮاص آن ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﯿﱪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻔﺎﻟﻪی ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﯿﻮه ،ﺑﺮای ﺑﺪن ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
دارد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﻮهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓنت آب آن ،ﺧﻮاص ﺧﻮد را ﭼﻨﺪان از دﺳﺖ
منﯽدﻫﺪ ﺳﯿﺐ اﺳﺖ .زﯾﺮا دارای ﻓﯿﱪ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ ﮐﻪ وارد آب
ﺳﯿﺐ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎم ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﯿﺐ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺮای
ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺳﯿﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از آﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﺳﯿﺎه
ﺷﺪن ﺳﯿﺐ ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد آﻫﻦ در آن اﺳﺖ .ﻫﺮ
واﺣﺪ ﺳﯿﺐ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
ﯾﺎدآوری :ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﯿﺐ دارای ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ آن را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﴫف ﺟﺪا ﮐﺮد .زﯾﺮا آﻓﺖﮐﺶﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

در ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﴬ اﺳﺖ.
ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ :متﺎم ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪو ﺣﻠﻮاﯾﯽ،
ﻫﻮﯾﺞ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ و (...دارای آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان
ﺑﻪ ﻣﻮادی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺪن ،ﻣﻮاد ﻣﴬ و ﺳﻤﻮم و ﻣﻮارد ﴎﻃﺎنزا را
از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﭼﻪ رﻧﮓ ﯾﮏ ﻣﯿﻮه ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان آن ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ.
ﻫﺮ واﺣﺪ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﻣﻌﺎدل دو ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺒﺎت :ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻧﺎرﻧﺞ ،ﻧﺎرﻧﮕﯽ ،ﮔﺮﯾﭗﻓﺮوت
و ...ﻧﯿﺰ دارای آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻣﺮﮐﺒﺎت وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﮐﺒﺎت در ﻓﺼﻮل ﴎد ﺳﺎل ﻣﯽروﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺑﺎ ﴍوع ﴎﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
ﻣﯿﺰان ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ
دو ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ.
ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش :ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص اﺳﯿﺪی ﮐﻪ دارد ،ﺟﺬب آﻫﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ
در ﻏﺬاﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از آﻫﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ،آﻫﻦ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾﺎ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻏﻼت اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻏﺬای ﺷام ﻋﺪسﭘﻠﻮ ﯾﺎ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﻫﻦ
ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻏﺬا از ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آﻫﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻟﯿﻤﻮ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﻓﺮاواﻧﯽ
ﻧﯿﺰ دارد.
ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ :درﺻﺪ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
ﺧﺎﺻﯿﺖ ادرارآور دارد و ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺐ در ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﮐﺒﺎت دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ آﻣﺎده
ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ واﺣﺪ ﻟﯿﻤﻮﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
اﻧﺎر :اﻧﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰی ﮐﻪ دارد ،ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی آﻧﺘﯽ

اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ متﺎم ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎی رﻧﮕﯽ
دارای آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ،ﻧﻮع آنﻫﺎ ﻓﺮق دارد.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﻮهای ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان آن ﺑﯿﺸﱰ
اﺳﺖ .ﭘﺲ اﻧﺎر ﴎخ رﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺎری ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺧﻮاص
ﺑﯿﺸﱰی دارد .اﻧﺎر ﴎﺷﺎر از آﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .رب اﻧﺎر ﮐﻪ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺪهی
آب اﻧﺎر اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰی آﻫﻦ دارد و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻏﺬاﻫﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ واﺣﺪ اﻧﺎر ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﮐﯿﻮی :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺎﻟﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Cدر ﻓﺼﻞ ﴎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻠﯿﻨﯽ دارد و در درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﯾﺒﻮﺳﺖ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ واﺣﺪ ﮐﯿﻮی ﻣﻌﺎدل دو ﻋﺪد اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرش ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ

