
لَثیب عجش زارای اًَاع عفیس، لزهش، چؾن ثلجلی، چیتی ٍ ... هیجبؽس. تب ٍلتی وِ  لوبیب

ّبی آى ذؾه   جبی زارز ٍلی ٍلتی غالف ٍ زاًِ عجشیجبتاعت، زر گزٍُ  تبسٍُ 

هحغَة هیگززز. ذَة  #ّب  ثٌُؾيین جشٍ یب ثْتز اعت ثگَئ$ حجَثبتجشء گزٍُ  ،ؽَز

زارز ثغَریىِ  ثغیبر وویاعت ثساًیس وِ لَثیب عجش زر همبیغِ ثب لَثیب ذؾه وبلزی 

 100وبلزی اًزصی ًْفتِ اعت. ایي زر حبلی اعت وِ  30آى تٌْب  اس گزم 100زر 

وبلزی  130ثلجلی  وبلزی ٍ لَثیب چؾن  340لَثیب لزهش ٍ عفیس ذُؾه ؽسُ اس  گزم

اس همسار وبلزی اًَاع لَثیب وبعتِ اًسوی  ،ٌّگبم عجدوِ تِ ًوبًس س $ًبگفًاًزصی زار

 فبلس لَثیب ذؾه ی اعت.غذّثغیبر هُ َزُ ٍث  Cٍیتبهیي حبٍی لَثیب عجش هیؾَز#.

 اعت.تز   غٌی پزٍتئیيٍ  E اهب اس ًظز ٍیتبهیي هیجبؽس C ٍیتبهیي

 عجش لَثیب .ززار ثغیبری سئفَا ثَزُ، هؼسًی هَاز ٍ اوغیساى آًتی اس عزؽبر هغذی هبزُ ایي .هیجبؽس زعتزط زرٍ ثِ راحتی  ّب  فزٍؽگبُ ثیؾتز زرعجش  لَثیب

 !اعت آٍر ؽگفت زر آى، اوغیساى  آًتی هیشاى اعت# ٍلی ٍ چزثی وزثَّیسرات اس ًبچیشی همسار ؽبهل آى ذَراوی هحتَای$ زاؽتِ ووی ذیلی وبلزی تبسُ

 .هیجبؽس التْبثی ضس ذَاؿزارای  ،آى یًَئیسٍفالٍ ٍ یوبرٍتیٌَئیس هَاز ثَزُ ٍ 3 - هگباُ چزثی هفیس اس غٌی هٌجؼی عجش لَثیب

 ٍ چزثی گزم 34/0 پزٍتئیي، گزم 8/1 ،#وزثَّیسرات گزم 7$ اًزصی ویلَوبلزی 31 حبٍی عجش لَثیب گزم 100 .اعت ثغیبر غٌی، لَثیب عجش اس ًظز تغذیِ ای •

. زارز ٍجَز عجش لَثیب زر هیلیگزم 21/0 هٌگٌش ٍ هیلیگزم 25 هٌیشین هیلیگزم، 1 آّي هیلیگزم، 37 ولغین :ؽبهل  زیگز هغذی هَاز. اعت فیجز گزم 4/3

 زر هیلیگزم C - 16 ٍ هیىزٍگزم K- 5/14  :ّبی  ٍیتبهیي هیلیگزم، 24/0 رٍی هیلیگزم، 38 فغفز ٍ هیلیگزم 209 ٍ 6 همسار ثِ تزتیت ثِ پتبعین ٍ عسین

 ّغتٌس. َجَزه آى

 آساز رازیىبلْبی ثززى ثیي اس زر وِ اعت ٍ لَی الؼبزُ  فَق یاوغیساً آًتی، C ٍیتبهیي .ًسهفیس ًْبیت  ثی ثسى ثزای عجش لَثیب زر هَجَز ْبیاوغیساً آًتی -

  Cٍیتبهیيٍجَز . #ثبؽس سا  عزعبى اعت هوىي وِ هیؾَز جبًجی هحقَالتٍ تَلیس  فزآیٌسّب ثِ هٌجز آساز ّبی  رازیىبل  ٍاوٌؼ$ هیىٌس ػول ذَة ذیلی

 یهافشٍزى  .تأثیز هیگذارز عبذت والصى ًیش، ثزذًَی ووه وززُ ٍ  ثِ جذة آّي ٍ وبّؼ ذغز ون

 أهیي ؽَز.ایي ٍیتبهیي، ت ثِ  اس ًیبس رٍساًِ "20 وِ هَجت هیگززز ذَران ّبفٌجبى لَثیب عجش ثِ 

هَجت تحزیه گلجَل ّبی عفیس ثزای  ،ٍ ثتبوبرٍتي C سلیل غٌی ثَزى اس ٍیتبهیيلَثیب عجش ث -

،  Cٍیتبهیي هیىٌس.ووه  تمَیت عیغتن ایوٌی ثسىثِ  ُ،هجبرسُ ثب هیىزٍة ّب، ٍیزٍط ّب ٍ ... ؽس

 عظعلَلْبی رٍزُ را اس ترزیت تَ ؽسُ،هبًغ اس ثزٍس یجَعت فَالت، ثتبوبرٍتي ٍ فیجز هَجَز زر آى، 

 ز.ثِ عزعبى رٍزُ هیگزز اثتالءهبًغ اس  رازیىبل ّبی آساز هحبفظت وززُ ٍ

 فزآیٌس اس وِ تزویجبتی تَلیسثزای  ًیش ٍ اوغیساى  آًتی ثؼٌَاى عجش لَثیب زر هَجَز A ٍیتبهیي -

 اعت. هفیس ،سٌىٌهی جلَگیزی پیزی

تزویجبت وِ  سٌّب ًؾبى هیسّ پضٍّؼ سًس؛ ًتبیج اعت. فالًٍٍَئیسّب ثزای ثسى ثغیبر هفی فالًٍٍَئیسّبی آًتی اوغیساًی ثِ ًبم   لَثیب عجش حبٍی رًگساًِ -

 زٌّس. ّبی عزعبًی عیٌِ ٍ رٍزُ ّب را وبّؼ هی رؽس علَل  ،فالًٍٍَئیسی

 حبٍی عجش لَثیب ّوچٌیي !ثرَرًس آى اس سیبزی همسار ثسٍى ًگزاًی هیتَاًٌس ،ّغتٌس ذَز هقزفی وبلزی هزالت وِ افزازی ،ون ذیلی وبلزی ثسلیل ٍجَز -

 ووه هیىٌس!ّن، هقزف ایي عجشی ثِ افشایؼ ًیزٍی جٌغی زر هززاى  اعت. ولغتزٍل ٍ اؽجبع چزثی عسین، وویذیلی  همسار

 هؾىالت اس وِ هیؾَز تجَیش زاؽتِ ٍ جْت افزازی عالهتی ثزای سیبزی فَایس فیجزایي . اعت #هحلَل زر آة$ ذَراوی فیجز اس غٌی هٌجؼی عجش لَثیب -

 وٌتزل ثِ لَثیبایي  زر هَجَز سیبز فیجز. هیىٌس ووه زیَرتیىَلَس ثَاعیز ٍ یجَعت، زرهبى ٍ پیؾگیزی ثِ عجش لَثیب یفیجز هحتَای. ثزًس  هی رًج گَارؽی

ؼالٍُ، ایي فیجزّب ثبػث وبّؼ التْبة ٍ فؾبرذَى هیؾًَس ٍ ثزای ّویي للت را زر ث س.وبیً هی ووه ،ًیش ثسى زر لٌس ٍ ولغتزٍل LDL هیشاى# وبّؼ$

 ثِ فیجزّبی غذایی را تأهیي هیىٌس. ثسى  ًیبس رٍساًِ" 12 ،فٌجبى لَثیب عجش یهعالهت ًگِ هیسارًس! حبلت 

 اس لجل  زٍرُ عَل زر هبزراى ثزای فَالت اس عزؽبر ّبی  ذَراوی. اعت هفیس DNA عٌتش ٍ علَلی تمغین ثزای هیجبؽس. ایي هبزُّ فَالت اس غٌی عجش لَثیب -

 .ّغتٌس هفیس ثبرزاریذَز سهبى  ٍ ثبرزاری

 ْبػفًَت ثزٍس اس وِ اعت ػَاهلی اس زعتِ آى ثزای ذَة یهٌجؼ ،هیؾَز یبفت عجش لَثیب زر وِ تیبهیي ٍ ًیبعیي هبًٌس Bی ذبًَازُ ّب  ٍیتبهیي اس تؼسازی -

وغبًی وِ اس ایي ثیوبری رًج هی ثزًس، تَفیِ ثغیبر هَثز اعت. لذا ثِ  حوالت هیگزى وبّؼثؼلت زاؽتي ریجَفالٍیي، زر  ٌس.هی ًوبی پیؾگیزی ،ثسى زر

 هقزف ایي لَثیب عیٌِ ٍ ریِ را ًزم هیىٌس. ی ذَز لَثیب عجش را فزاهَػ ًىٌٌس!هیؾَز زر ثزًبهِ غذائ

 ثْتز ،را ثسى زر هبیؼبت جزیبى ٍ علَل تَلیس هیىٌس ووه ثسى ثِ عجش لَثیب زر هَجَز بعینتپ -

 اعت. هفیس للت ثِ هزثَط ّبی  ثیوبری زیگز ٍ فؾبرذَى وٌتزل ثزایپتبعین ّوچٌیي،  وٌس. حفظ

هیشاى ون پتبعین ذَى ارتجبط سیبزی ٍجَز زارز. اس ایي گذؽتِ ثبیس  ثب ّب  زعتٍ ثیي آرتزٍس ساًَّب 

ازرار آٍر ثَزُ ٍ هبیؼبت اضبفی را اس  ،ثساًیس وِ پتبعین ًمؼ هَثزی زر اًؼمبز ذَى ایفبء هیىٌس

فٌجبى لَثیب عجش ثِ عبالزّب ثبػث هیؾَز وِ همسار پتبعین  یه افشٍزى عزیك ازرار زفغ هیىٌس.

 افشایؼ پیسا وٌس." 19زریبفتی ثسى ثِ هیشاى 



 ّبی رازیىبل ٍاوٌؼ هْبر ثزای ّب# اوغیساى  آًتی ووه وٌٌسُ ثِ ػبهل ػٌَاىِ $ث آى زر هَجَز هٌگٌش -

 .گززز حفظ فززی عالهت ٍ اًسام تٌبعتوِ  ؽَز هی ثبػث ٍ ثَزُ هفیس آساز

ای اس سًسگی ثبًَاى ثَزُ وِ   ، زٍرُیبئغگی لَثیب عجش ثزای سًبى یبئغِ ثغیبر هفیس اعت. هَجَز زر هٌگٌش -

 هَاز حبٍیّبیی وِ رٍساًِ   پضٍّؼ ثبلیٌی ًؾبى هیسّس ذبًن یه. ًتبیج هیجبؽسثب ػالئن هرتلفی ّوزاُ 

 !گزفتِ ٍ ذلك ٍ ذَی ثْتزی زارًس هقزف هیىٌٌس، ووتز زر هؼزك زل زرز لزاررا هٌگٌش 

 ثزز. ّب را ثبال هی   لَثیب عجش اعتحىبم اعترَاى ،هیسّس. زر ٍالغ افشایؼسًبى $غیز یبئغِ# ٍ هززّب را  تزاون اعترَاًیلَثیب عجش حبٍی عیلیغیَم اعت ٍ  -

، ثزای لَی K1لَثیب عجش ثِ زلیل زاؽتي ٍیتبهیي  ّوچٌیي. زارز جزاحت تزهین ٍ ذَى ؽسى لرتِ زر ای  ثزجغتِ مؼهَجَز زر آى، ً K ٍیتبهیي -

الصًی زر وُ $پزٍتئیٌی هْن ٍ غیز اُعتئَولغیي هَجت فؼّبل ؽسى ،K1  ٍK2ثغیبر هفیس اعت. ٍیتبهیي ّبی  ي پیزی#$ثَیضُ زر عٌی عبذتي اعترَاى ّب

ثٌبثزایي ثسٍى ایي ٍیتبهیي، هیشاى اعتئَولغیي ًیش وبفی ًجَزُ ٍ  .ولغین را زر ثبفت اعترَاًی ًگِ هیسارز ّبی. ایي پزٍتئیي، هَلىَل هیؾًَساعترَاى# 

 زچبر ًمـ هیگززز. ّب پزٍعِ هؼسًی ؽسى اعترَاى

ولغتزٍل ووه هیىٌٌس، ٍ ثتبوبرٍتي# وِ ثِ زفغ رازیىبل ّبی آساز ٍ جلَگیزی اس اوغیسُ ؽسى  Cثسلیل ٍجَز آًتی اوغیساى ّبی فزاٍاى $ٍیتبهیي  -

ّوچٌیي لَثیب عجش حبٍی فیجز، پتبعین، فَالت ٍ هٌیشین  هجتال ثِ زیبثت ٍ گزفتگی ػزٍلی ّغتٌس، هفیس هیجبؽس. وِثیوبراى للجی هقزف لَثیب عجش ثزای 

 $ترزیت وٌٌسُ ػزٍق# ایفب هیىٌٌس. ّوَعیغتئیيهیجبؽس وِ ًمؼ هؤثزی زر تمَیت عیغتن للجی ـ ػزٍلی، وبّؼ فؾبرذَى ٍ ذٌثی عبسی هبزُّ 

 لوبیباز  استفبده طرز ●

زلیمِ ثجَؽس عپظ زُ لیتز آة ریرتِ ٍ ثگذاریس یه گزم لَثیبی ذؾه را زر  30همسار  : جوشبنذه

 فٌجبى لجل اس ّز غذا ثٌَؽیس.یه آى را فبف وززُ ٍ 

یه َثیب را زر آة ریرتِ ٍ ثجَؽبًیس تب وبهال پرتِ ٍ ًزم ؽَز ٍ اس آى ثِ همسار همساری ل لوبیبی پخته :

 فٌجبى زر رٍس ثرَریس. ثزای جلَگیزی اس ًفد هؼسُ هیتَاى لَثیب را ثب ذززل، سیتَى ٍ آثلیوَ هقزف وزز.

گؾٌیش ٍ  فیس اعت. عَح لَثیب را ثب جؼفزی،اس ًظز زاؽتي هَاز پزٍتئیٌی ٍ الیبف ثغیبر ه لوبیب : سوپ

 َّیج ثپشیس.

 لوبیبمصرف مضرات  ◄

ػلت ِ ث$ لَثیب ثزای ؽرقی وِ هجتال ثِ ثیوبری ًمزط ثَزُ ٍ اعیس اٍریه ذًَؼ ثبالعت ذَرزى -

 ، هٌبعت ًویجبؽس.#زاؽتي پزٍتئیي

را اس آى سزٍزُ ٍ لَثیب  هَاز ًفّبخثب عزیمِ پرت هٌبعت، هی ثبیغتی وچٌیي ّثِ زلیل تَلیس گبس سیبز زر هؼسُ ٍ رٍزُ، لَثیب ثبیس ثِ حجن ون هقزف ؽَز.  -

زٍر  ذیظ ثرَرز. عپظ آة آى را تب سم ریرتِ ٍ ثِ هست چٌس عبػت ثگذارًرا لبثل ّضن وزز. ثسیي هٌظَر ثْتز اعت وِ لَثیب را ثؼس اس ؽغتي زر آة گز

 س.ریرتِ، آة تبسُ رٍی آى ثزیشًس ٍ ثپشً

 ٍ ویغِ ففزا، اس ذَرزى سیبز ایي عجشی ذَززاری ًوبیٌس. ثِ ّویي زلیل ثْتز اعت افزاز هجتال ثِ ثیوبری عٌگ ولیِ لَثیب عجش زارای اگشاالت اعت. -

 هقزف وٌٌس.ووتز آى را ضؼیف زارًس   وغبًی وِ هؼسٍُ ّبی وَچه  ثچِ ثْتز اعت ؼلت ًفبخ ثَزى، زز اهب ثو هیللَثیب عجش را زر توبم عٌیي هیتَاى  -

 :توصیه هب * 

هبُ اعت. الجتِ اًجوبز  6تب  1رٍس ٍ زر فزیشر ثقَرت ٍویَم  4تب  3هست ًگْساری لَثیب عجش زر یرچبل $زرفَرتی وِ آى را زر ویغِ هحجَط ًىٌین#  -

 ٍ اعیس فَلیه ایي عجشی ثىبّس ٍ عؼن ٍ هشُ آى را ًبهغلَة ٍ تٌس عبسز. C ٍیتبهیيهیشاى هیتَاًس تب حسٍزی اس  هسّت عَالًی

سى ثبال ي رٍػ عجد لَثیب عجش، ثربرپش وززى آى اعت. پزٍتئیي لَثیب زر اثز هرلَط وززى ٍ پرتي ثب ثزًج $لَثیب پلَ# وبهل ؽسُ ٍ لسرت جذثؼ زر ثثْتزی -

 تَفیِ هیؾَز. لَثیب پلَ،تبسُ ثِ  هیزٍز. افشٍزى زارچیي ٍ گَجِ فزًگی
 

ثِ اًساسُ $ٍ زر ثزًبهِ غذایی ّفتگی ٍ گبّی رٍساًِ افزاز جبیگبُ ثبثتی زارًس. هؼوَالً هرلَط آًْب ثب غالت  ثَزُجشٍ هٌبثغ پزٍتئیي گیبّی  لَثیب زیگز اًَاع◄ 

یب ثْتز لَثذَاؿ وسام  وِ هیؾَزز. حبل ایي عؤال هغزح ِ هیگززتأهیي وٌٌسُ ًیبس رٍساًِ ثَزُ ٍ ثؼٌَاى یه رصین ذَراوی هٌبعت تَفی #پزٍتئیي گَؽت

 : زر سیز، همبیغِ ای اس ایي ًظز اًجبم ؽسُ اعت لَثیب لزهش؟ یب هثالً لَثیب چیتی ٍ اعت،
 

 لوبیب چشم بلبلی  -(1

تزیي اًَاع لَثیب ثَزُ وِ ثغیبری اس هززم زًیب آى را ثقَرت پرتِ یب ّوزاُ ثب  ایي لَثیب یىی اس لسیوی 

هیتَاًس ثزایؾبى  ،ؽتآى ثلجلی زر   ثزًج زر ؽت عبل ًَ هیرَرًس ٍ اػتمبز زارًس وِ ذَرزى لَثیب چؾن

ثِ  17هیگززز ٍ اس لزى ایي ًَع لَثیب ثیؾتز زر وؾَرّبی آعیبیی وؾت  ؽبًظ ٍ ذَؽجرتی ثیبٍرز!

 ؽت آى زر هٌبعك جٌَثی لبرُ آهزیىب ّن آغبس ؽسُ اعت.بثؼس، و

ذبعز  ّویي   گیزز ٍ ثِ زر هؼزك آفبت، حؾزات ٍ ثیوبریْب لزار ًوی سیبزهؼوَالً  ثلجلی  ثَتِ لَثیب چؾن

پظ اس ایي ًظز هیتَاًس گشیٌِ هٌبعت ٍ عبلوی  ؛ُهبًس وؼ زر اهبى   زویجبت آفتپبؽی ٍ ت اس ؽز عن 

 را زر هیبى گزٍُ لَثیبّب زارز. پروتئین ثیؾتزیي همسارثزای تْیِ ذَران ّب ثبؽس. لَثیبی چؾن ثلجلی 



 چیتی لوبیب -(2

ّب   ّب ٍ تزن ّب، پزتغبلی  یبیی تزیي لَثیبّب زر ثیي ایتبل یىی اس هحجَة  گَیٌس ٍثِ آى لَثیبی رٍهی ّن هی

ّب هؼتمسًس عؼن ایي لَثیب ًغجت ثِ لَثیبی عفیس ٍ حتی لزهش ثْتز ثَزُ ٍ ثب ذَرزى آى  اعت. ذیلی

ًس، ثِ زعت بخ تزس وساهیه اس اًَاع لَثیبّب ًفًَّس اهب ٌَّس ؽَاّسی وِ ًؾبى ثسّووتز زچبر ًفد هیؾ

ػبلی ثزای زریبفت آهیٌَ اعیس فزاٍاى هَجَز زر لَثیب چیتی آى را ثِ یه هٌجغ ذَة ٍ  !ًیبهسُ اعت

تجسیل وززُ اعت. ثٌبثزایي، هیتَاى گبّی ّن اس ایي ًَع   هٌبعجی ثزای اًَاع گَؽت گشیيجبیپزٍتئیي ٍ 

 .هیجبؽس عبیز لَثیبّب ثزتزی ًغجت ثِزارای ، ثبال فیبرهمسار ٍجَز چیتی اس ًظز  لَثیبرصیوی ووه گزفت! فزاهَػ ًؾَز وِ   لَثیب ثِ جبی گَؽت زر ثزًبهِ

 لوبیب قرمس -(3

ثَهی ًَاحی ؽوبلی  گَیٌس ٍثِ ذبعز ؽىل ٍ ؽوبیلؼ ثِ آى لَثیبی فلفلی یب لَثیبی ولیَی ّن هی

لَثیب  عجیؼت آى گزم ٍ تز هیجبؽس. یْب عزفساراى ثغیبری زارز.َثیب زر ثیي آهزیىبئوؾَر ٌّس اعت. ایي ل

 سایی  هغوَهیتذبفیت  هَازاعت. ایي ىتیي لِثٌبم  گیبّی ْبیپزٍتئیٌ ، حبٍیاًَاع زیگزلزهش ّن هبًٌس 

 لىتیي لَثیب لزهش اس ًَع س.ٌگیبُ زر ثزاثز حولِ آفبت ٍ حؾزات هیجبؽهیَُ اس زاؽتِ ٍ ثزای زفبع 

زلیمِ جَؽیسى اس ثیي هیزٍز. ثْتز اعت ثزای سزٍزى ایي هبزُ  10اعت وِ تٌْب ثب  وبگلَتیٌیيفیتَّ

گزم  100گزاز جَؽبًس. زر ضوي ّز  زرجِ عبًتی 80عوّی، لَثیب لزهش را ثغَر وبهل ٍ ثب زهبی حسالل 

 اعت. زیي رلنثبالتزر همبیغِ ثب عبیز لَثیبّب،  زارز ٍ ایي همسار انرشیویلَوبلزی  333اس لَثیبی لزهش 

 سیبهلوبیب  -(4

وِ ایي عؼن هٌحقز ثِ فزز، ثبػث  زارزعؼوی ثیي گَؽت لزهش ٍ لبرچ ذَراوی  لَثیب عیبُ

 وَثب، هحجَثیت ایي ًَع لَثیب زر هیبى ثغیبری اس افزاز زر وؾَرّبی جٌَثی لبرُ آهزیىب هبًٌس

ّبی رعوی  اس ایي لَثیب ثیؾتز ثزای تْیِ عَح  ایي وؾَرّبثزسیل ٍ هىشیه ؽسُ اعت! هززم 

، هقزف #ثؼٌَاى ٍػسُ فجحبًِ یب حتی ؽبمآى را ثقَرت پرتِ $ اعتفبزُ هیىٌٌس ٍ گبُ ذَز

ّب ثَزُ ٍ  اوغیساى  تزیي هٌبثغ ثزای زریبفت اًَاع آًتی  ًوبیٌس. لَثیبی عیبُ یىی اس غٌی   هی

 وِ ایي لَثیب ثسلیل یبزهبى ثبؽس ؾَز!هحغَة هیهبزُ ذَراوی ضس عزعبى اس ایي ًظز یه 

 زارز. رُجحبىثز زیگز لَثیبّب  ،اسیذ فولیک ثبالی ٍجَز همسار

 لوبیب سفیذ -(5

ّب هیجبؽس! ًتبیج تحمیمبت ًؾبى زازُ   ّب ٍ اًگلیغی ذَراوی هحجَة آهزیىبیی   لَثیب عفیس،

ًیش، ٍ  آٍرزُوِ هقزف هٌظن ٍ ثِ اًساسُ لَثیب عفیس هیتَاًس عغح ولغتزٍل ذَى را پبییي 

ؽَز. ثؼالٍُ، لَثیب عفیس یىی اس هٌبثغ زریبفت هٌبعت هحغَة هبزُ ضس ثبوتزی یه ثؼٌَاى 

ّبی عزعبًی ثسى را، ثِ تؼَیك  اعیس فَلیه اعت ٍ هَاز هَجَز زر آى هیتَاًٌس رؽس علَل 

ر همبیغِ $ز سذیم اس ثیؾتزیي همسار زارایٍ ثَزُ ٍاجس عجیؼت هؼتسل ثیٌساسًس. لَثیب عفیس 

 # هیجبؽس!ثب عبیز لَثیبّب

 




