
خٛراویی وٝ   ٞبی خٛؽٕشٜ ٚ آثذارػ. در فقُ ٌزٔب ثٟتزیٗ تٛفیٝ تبثغتبٖ اعت ٚ ٔیٜٛ 

ٞبی خٛػ عؼٓ ٚ اِجتٝ  ٔیتٛاٖ ثٝ ٕٞٝ پیؾٟٙبد وزد، خٛردٖ ٔیٜٛ اعت ٚ یىی اس ایٗ ٔیٜٛ 

ٌالثی ٔیٜٛ ای اعت عجش یب سرد  !اعت البیگُاس وٙبرػ ٌذؽت؛ ثٝ راحتی ٔفیذ وٝ ٕ٘یتٛاٖ 

یب آٔزٚد  ؽبٜ ٔیٜٛرا  آٖ ز اعت؛ىُ وٝ دارای عؼٕی خٛػ ٚ ٔؼغّؽ ٔخزٚعیرً٘، آثذار ٚ 

آعیبی ٞٓ ٔی ٘بٔٙذ ٚ ثٝ ٔیٜٛ پیٛ٘ذی ٚ ؽبداة آٖ ؽبٜ آٔزٚد ٔیٍٛیٙذ! ٌیبٜ ٌالثی ثٛٔی 

ٔیجبؽذ. ٌالثی ثؼذ  وٟٛٞبی لفمبسٚ  ایزاٖ ؽٕبَ غزثیٔخقٛفبً ٘ٛاحی  ارٚپبی ؽزلیٚ  غزثی

عؼٓ ٞبی  ؼاس عیت، ٟٔٓ تزیٗ ٔیٜٛ دا٘ٝ دار د٘یب ٚ ایزاٖ ثٝ ؽٕبر ٔیآیذ. ٌٛ٘ٝ ٞبی ٔختّف

، وّغیٓ، آٞٗ، E  ٚC ٔب٘ٙذ یئٌٛ٘بٌٖٛ اس تزػ تب ؽیزیٗ دار٘ذ. ایٗ ٔیٜٛ حبٚی ٚیتبٔیٗ ٞب

 50ٌزْ ٌالثی فمظ  100ٞبی پزوبِزی، در ٞز  أب ثزخالف تٕبْ ٔیٜٛ  #تؾىیُ ٔیذٞذآة آٖ را  "80ر ٚالغ د$ثٛدٜ عزؽبر اس آة  ٚ ٔٙیشیٓ ٚ رٚی اعت

ٔیٜٛ، ثزي ٚ پٛعت درخت. ٌالثی را  :لغٕت ٞبیی اس درخت ٌالثی وٝ ٔٛرد اعتفبدٜ خٛراوی ٚ درٔب٘ی لزار ٔیٍیزد، ػجبرتٙذ اس  وبِزی ا٘زصی ٚرٛد دارد!

 عجیؼت آٖ اس ٔٙظز عت عٙتّی ٔتؼبدَ ٚ وٕی ٔبیُ ثٝ ٌزْ ٚ تز اعت. ٔیتٛاٖ ثقٛرت خبْ یب پختٝ $ ٔزثب ٚ وٕپٛت# ٔقزف وزد.

 گزم گالبی خام 011مواد موجود در  ●

پتبعیٓ  -ٌزْ  12/0رٚی  -ٌزْ  25/0آٞٗ  -ٔیّیٍزْ  11وّغیٓ  -ٌزْ  8فیجز خٛراوی  -ٌزْ  3فیجز خبْ  - ٌزْ 15وزثٛٞیذرات  - ویّٛوبِزی 58ا٘زصی 

 38/0پزٚتئیٗ  - ٔیىزٌٚزْ 7فٛالت  -ٔیّیٍزْ  C4 ٚیتبٔیٗ  -ٔیّیٍزْ  E 4/0ٚیتبٔیٗ  -ٚاحذ  A23 ٚیتبٔیٗ  -ٔیىزٌٚزْ  18فّٛئٛر  -ٔیّیٍزْ  125

 ثذٖ ثغیبر ٔفیذ٘ذ. حفظ عالٔتوٝ ثزای  ثٛدٜ٘ظیز عّٙیْٛ ،وُزُْ ٚ ثٛر  ٟبی دیٍزییٌالثی حبٚی ریش ٔغذ .ٔیّیٍزْ 11فغفز  -ٌزْ  0وّغتزَٚ  -ٌزْ 

 :( اس کمپوت گالبی حاوی مواد سیز است فنجان نیمو  یکمعادل )گزم  011هز  ●

 ٌزْ 2فیجز  -ٌزْ  0/0ِیپیذ  -ٌزْ  20ٌّٛعیذ  -ٌزْ  3/0پزٚتئیٗ  - 76وبِزی 

  گالبی طبّی تزکیبات و خواص 

ٞب ٚ  ٔفیذ ٔب٘غ اس اثتال ثٝ ثزخی اس عزعبٖ   . ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، ٔقزف ایٗ ٔیٜٛٞبعت  وغیذاٖآ٘تی اُٚ پٛعت آٖ ٔٙجغ  ثٛدٌٜالثی عزؽبر اس فیجزٞبی غذایی  -

ٞبی خٖٛ را افشایؼ   ٚ در ػیٗ حبَ ٔیتٛا٘ذ ٔیشاٖ آ٘تی اوغیذاٖ ثبال رفتٝٞبی خٖٛ  ٕ٘یذٞذ چزثی پٛعت ٌالثی اربسٜ  ػزٚلی ٔیٍزدد. -ثیٕبریٟبی لّجی 

پٛعت ٌالثی  ٞب را ثزای ثذٖ تأٔیٗ ٔیىٙذ.  ٞبی ٔختّف ٘ؾبٖ دادٜ وٝ خٛردٖ ٌالثی وبُٔ، یؼٙی ثب پٛعت؛ ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ آ٘تی اوغیذاٖ دٞذ. ثزرعی 

ٚرٛد دار٘ذ تب تزویجبت فِٙٛیىی، فالٚٚ٘ٛئیذٞب ٚ اعیذٞبی فِٙٛیه، ثیؾتز در پٛعت  ٜ،اس ٘ظز ٚیتبٔیٗ ٞب غٙی تز ثٛد چٖٛ در ٔؼزك ٘ٛر خٛرؽیذ لزار دارد،

ٚ ٔظ در  C، Kٞبی  ٔمذار سیبد آ٘تی اوغیذاٖ ٞب، حضٛر ٚیتبٔیٗ ش ٕٞب٘ٙذ عیت، ثب پٛعت ٔیُ وٙیذ!ثٙبثزایٗ تٛفیٝ ٔیؾٛد ٌالثی را ٘ی در ٌٛؽت ٔیٜٛ؛

ٞبی ثذٖ را اس آعیت حفظ  ٞبی ٔختّف، عَّٛ ثزای ٔجبرسٜ ثب ثیٕبری  ثذٖ تمٛیت عیغتٓ ایٕٙیحز ثٛدٜ ٚ ثب ٞبی آساد ٔؤ  ٌالثی ثزای ٔجبرسٜ ثب رادیىبَ

 .ٔیّیٍزْ آة پزتمبَ# لذرت آ٘تی اوغیذا٘ی ثذٖ را تمٛیت ٔیىٙذ 200ػذد عیت،  یهػذد ٌالثی،  یهٔقزف رٚسا٘ٝ ٔیٜٛ $ ذ.ٙٔیىٙ

حبِت ٔیشاٖ لٙذ  ٍزدد. در ایٗٔیرذة خٖٛ ٞب را فزٚوتٛس ٔیٍٛیٙذ. ایٗ لٙذ ٔغتمیٕبً ٚارد خٖٛ ٘ؾذٜ ٚ پظ اس ٔقزف ثٝ تذریذ  لٙذ ٔٛرٛد در ٔیٜٛ  -

ذ؛ در ٚالغ ٔیتٛاٖ ٌالثی را ٕٞیبر الغزی دا٘غت! ثٝ حفظ ٚسٖ ٔٙبعت وٕه ٔیىٙ ٔیؾٛد. ایٗ لٙذٔب٘غ اس ایزبد حظ ٌزعٍٙی  ٚ رفتٝخٖٛ آراْ آراْ ثبال 

ثٝ ثذٖ ا٘غبٖ در ٍٞٙبْ ضؼف، ا٘زصی ثخٛثی رذة ؽذٜ ٚ ٔحتٛای لٙذ ثبال در ٌالثی  ا٘زصی سا ٔحغٛة ٔیؾٛد.  ٔیٜٛ یهٌّٛعیذی وٝ دارد،  "12ٌالثی ثب 

 وٕه ٔیىٙذ. دیبثتثٝ وٙتزَ عغح لٙذ خٖٛ ٚ رٌّٛیزی اس تؾذیذ  ٚ ٚرٛد فیجز سیبد، ا٘ذوظ ٌّیغٕیه پبئیٗثب ثٛدٖ، ؽیزیٗ  ػّیزغٓ ٚ ٔیذٞذ السْ را

ٞب ٔیٍزدد.  ٞبیی در د٘ذاٖ  وٝ لٙذ در دٞبٖ حُ ٔیؾٛد ٚ ثٙبثزایٗ ثبػج ایزبد پٛعیذٌی  ٕٞٝ ٔیذا٘ٙذحفظ ٔیىٙذ!  پٛعیذٌیٔقزف ٌالثی د٘ذاٟ٘ب را اس  -

 ثخؾذ.  تغٟیُ ٔیٞٓ ٞضٓ غذا را ٕ٘ی رعب٘ذ ٚ ٞب آعیجی  ثٙبثزایٗ ثٝ د٘ذاٖ  در دٞبٖ تزشیٝ ٘ؾذٜ،ثب ایٗ حبَ، ٌالثی حبٚی عٛرثیتَٛ اعت وٝ 

ٌالثی  یهثٝ ٌفتٝ ٔحممبٖ، خٛردٖ ٌالثی ثزای ثیٕبراٖ دیبثتی ٔیٜٛ ثغیبر ٔٙبعجی اعت چٖٛ لغٕت اػظٓ لٙذ آٖ عِّٛش، عٛرثیتَٛ ٚ ِِٛٚٛس ٔیجبؽذ.  -

$ٔزٕٛػٝ ای اس ػٛأُ پزخغز وٝ ثٝ ؽذت  عٙذرْٚ ٔتبثِٛیهپیؾٍیزی اس اثتال ثٝ  زاد ٔیب٘غبَ ٚػزٚق در اف در رٚس ٔٛرت ثٟجٛد فؾبرخٖٛ، ػّٕىزد لّت ٚ

 در ٔجتالیبٖ ثٝ فؾبرخٖٛ ثبال، خٖٛ را تقفیٝ ٔیىٙذ.ٔزتت ٌالثی  خٛردٖ ٔزتجظ اعت# ٔیٍزدد. 2ػزٚلی ٚ دیبثت ٘ٛع  -ثب ثزٚس ثیٕبریٟبی ٔشٔٗ لّجی 

" 3 خٛػ عؼٓ حبٚی حذٚداً  ایٗ ٔیٜٛ پز آة وٝ ثٝ آعب٘ی ٞضٓ ٚ رذة ثذٖ ٔیؾٛد ٚ خبفیت ِیٙت دٞٙذٌی دارد.ٌالثی ٔیٜٛ ای اعت ػبِی، ٌٛارا ٚ  -

فیجزٞبی ٔٛرٛد در ٌالثی اس ٘ٛع فیجزٞبی ٘بٔحَّٛ  ْدٚ عّٛٞبی لّجی ػزٚلی پیؾٍیزی ٔیىٙذ. حذٚد   فیجز اعت وٝ ػُٕ دفغ را آعبٖ عبختٝ ٚ اس ثیٕبری

ؽذٜ ٚ احغبط عیز ثٛدٖ ٔٛرٛد در عیت، فیجزٞبی ٌالثی ٘یش در ٔؼذٜ حزیٓ « پىتیٗ»ٞغتٙذ وٝ اِجتٝ پٛعت ٌالثی حبٚی فیجز ثیؾتزی اعت. ٕٞب٘ٙذ 

ػُٕ ٚ  ٌذاؽتٝٞب تأحیز  اس ایٗ ٌذؽتٝ، فیجزٞبی ٔٛرٛد در ٌالثی رٚی ػّٕىزد رٚدٜ  ٙذ.ذٞٔی

 ثز٘ذ ٔفیذ اعت. د؛ ثٙبثزایٗ ٔقزفؼ ثزای افزادی وٝ اس یجٛعت ر٘ذ ٔی تز ٔیؾٛ راحت دفغ 

ِیٛاٖ آة  یهػذد ٌالثی در رٚس ثخٛر٘ذ ٚ ثالفبفّٝ  2تب  1افزادی وٝ یجٛعت دار٘ذ عؼی وٙٙذ 

اس  آٖ لٛی تز ؽٛد. ٌالثی دارای دا٘ٝ ٞبی ثغیبر ریشی ّیّٗ ثٛدُِٖٔٚزْ ثٙٛؽٙذ وٝ خبفیت 

؛ اس ایٗ رٚی ثب ػجٛر اس دعتٍبٜ لبثُ ٞضٓ ٘یغت ثٛدٜ $ثٛیضٜ ٘شدیه ٞغتٝ# وٝ رٙظ عِّٛش

 ٌٛارػ، ٔؼذٜ ٚ رٚدٜ را پبن ٔیىٙذ ٚ وّیٝ ٔٛاد سائذ ثبلیٕب٘ذٜ در ؽىٓ را دفغ ٔی ٕ٘بیذ.

اعت وٝ غیز لبثُ حُ ثٛدٜ ٚ ثب ا٘زبْ ٕٔب٘ؼت اس رذة ٚ وٕه  ِیٙیٗٔٛرٛد در ٌالثی، فیجز  -

ٚ اس ایٗ عزیك، اس  ؽذٜوبٞؼ وّغتزَٚ خٖٛ  ٔٛرتدر رٚدٜ، # وّغتزَٚ$ثٛیضٜ فغ چزثی ٞب ثٝ د



ٌالثی  یه وبٞؼ دٞذ. "50را تب  #عىتٝحٛادث ػزٚلی $ٞبی لّجی پیؾٍیزی ٔیىٙذ. ٔقزف رٚسا٘ٝ فیجزٞبی غٙی ٔب٘ٙذ ٌالثی ٔیتٛا٘ذ خغز   ٚلٛع ثیٕبری

 رٚسا٘ٝ فیجز ثذٖ را تبٔیٗ ٔیىٙذ. اس ٘یبس "24ٔتٛعظ 

 "34ٌالثی ٔیتٛا٘ذ تب  یهسا، اس عزعبٖ رٚدٜ ثشري رٌّٛیزی ٔیىٙذ. ٔقزف رٚسا٘ٝ  ٞبی عزعبٖ  ٔحتٛای ثبالی فیجز ٔٛرٛد در ٌالثی ثب حذف عَّٛ  -

 خغز اثتال ثٝ عزعبٖ عیٙٝ در س٘بٖ را پظ اس یبئغٍی وبٞؼ دٞذ.

ثٝ  C ٔیجبؽذ. ٕٞیٗ ٔیشاٖ ا٘ذن ٚیتبٔیٗ E ٞبی دیٍزی ٔخُ ٚیتبٔیٗ ٔفیذ حبٚی ٚیتبٔیٗ   ٘یغت أب ایٗ ٔیٜٛ C ٚیتبٔیٗاٌزچٝ ٌالثی ٔٙجغ غٙی اس  -

ػٙقز ثب ٞٓ ٕٞیبری یب ثزٕٞىٙؼ دار٘ذ ٚ  چٙذیب  دٚ$تٛاٖ افشایی یب تمٛیت احز ٕٞذیٍز# ػُٕ ٔیىٙٙذ. یؼٙی ایٙىٝ  عیٙزصیغتثقٛرت  E ٕٞزاٜ ٚیتبٔیٗ

اعیذ $ B9 چٙذیٗ ثزاثز ٔیؾٛد! ایٗ ٔیٜٛ یىی اس ٔٛارد ٘بدری اعت وٝ ٔیتٛا٘ذ ٘یبس رٚسا٘ٝ ثذٖ ثٝ ٚیتبٔیٗ E اؿ آ٘تی اوغیذا٘ی ٚیتبٔیٗثزای ٕٞیٗ خٛ

ٞبی عیغتٓ ػقجی ٔحبفظت وٙذ. فِٛیه اعیذ ٔٛرٛد در  ثغیبر ٟٔٓ اعت تب رٙیٗ را اس ٘مـ  س٘بٖ ثبرداردریبفت فِٛیه اعیذ ثزای  را تأٔیٗ وٙذ. #فِٛیه

ٌالثی ٕٞچٙیٗ ثزای ٞضٓ غذا، ٌزفتٗ  ٌالثی ٔیتٛا٘ذ ثٝ ایٗ ٔغئّٝ وٕه وٙذ ٚ تٛفیٝ ٔیؾٛد وٝ در عَٛ ثبرداری ثغٛر ٔزتت اس ٌالثی اعتفبدٜ ٌزدد.

 ؽبُٔاس ایٗ ٌذؽتٝ، ٌالثی حبٚی ٔیشاٖ لبثُ تٛرٟی أالح ٔؼذ٘ی  ت ٚ رفغ تٍٙی ٘فظ ٔفیذ ٚ ٔؤحز اعت.٘ٛساداٖ اس ؽیز ٔبدر، وٙتزَ فؾبرخٖٛ، وبٞؼ ت

 وّغیٓ، فغفز، ٔٙیشیٓ ٚ آٞٗ ٔیجبؽذ.

ٚ  در ثذٖ ٚ ٔقزف رٚسا٘ٝ pH ٞب ٚ رٌّٛیزی اس پٛوی آٖ، حفظ  أزٚسٜ ٔؾىالت اعتخٛا٘ی ثغیبر رایذ ٞغتٙذ؛ ثٙبثزایٗ ثزای حفظ عالٔت اعتخٛاٖ -

ٔقزف ٌالثی ثزای ثیٕبری اعتخٛاٖ ٚ ٘ذ اس عزیك رصیٓ غذایی حفظ ٌزدد. ثذٖ ٔیتٛا  pHٔذاْٚ وّغیٓ ثغیبر ٟٔٓ اعت. ثب ٔقزف رٚسا٘ٝ ٔیٜٛ ٚ عجشیزبت،

آرتزٚس ٚ رٔبتیغٓ ٔفبفُ ثغیبر ٔفیذ اعت. تب٘ٗ ٚ پتبعیٓ آٖ، اعیذ اٚریه را ثٝ ٞز ا٘ذاسٜ وٝ ثبؽذ حُ ٔیىٙذ. ثٝ ٕٞیٗ رٟت افزاد ٔجتال ثٝ ٘مزط، 

 پٛوی اعتخٛأٖبدٜ ٟٔٓ دیٍزی وٝ در ٌالثی ٔٛرٛد اعت ػٙقز ثٛر ٔیجبؽذ وٝ ثب وٕه ثٝ افشایؼ رذة وّغیٓ، اس ثزٚس  ٔیتٛا٘ٙذ اس آٖ ثٟزٜ سیبدی ثجز٘ذ.

 ثٛیضٜ در س٘بٖ یبئغٝ رٌّٛیزی ٔیىٙذ.

ثٝ تب٘ٗ ٌالثی ثزای ٔؼبِزٝ أزاك عیٙٝ یه ٔیٜٛ ػبِی اعت ٚ ایٗ خبفیت ٔزثٛط  -

 آٖ اعت ٚ اٌز ٌالثی وٕی ٌظ ثبؽذ ثزای عیٙٝ ثٟتز اعت.

ٚ تٕزوش حٛاط ٔفیذ اعت  ٛیت حبفظٝتمٌالثی اس ٔیٜٛ ٞبیی اعت وٝ ٔقزفؼ ثزای  -

 ثٝ ػّت دارا ثٛدٖ آرعٙیه، ثٝ درٔبٖ رػؾٝ وٕه ٔیىٙذ. ٚ

ٔٛاد ٔٛرٛد در ٌالثی ثزای تمٛیت ثذٖ پظ اس ثیٕبری ٞبیی وٝ ٘یزٚ ٚ تٛاٖ ا٘غبٖ را  -

تحّیُ ٔی ثزد، ثغیبر ٔفیذ اعت. ؽبیذ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ اعت وٝ ثزای ثیٕبراٖ وٕپٛت 

ثیٕبری ٞبیی ٔب٘ٙذ عُ، وٓ خٛ٘ی ٚ ضؼف ؽذیذ،  دٚراٖ ٘مبٞتٌالثی ٔی ثزیٓ! در 

 ر ٔفیذ اعت.خٛردٖ ٔخّٛط $آة ٌالثی ٚ ثِٝ# ثغیب

 ٌالثی یىی اس ٔیٜٛ ٞبی ضذ ػفٛ٘ی وٙٙذٜ ٚ ضذ ٔغٕٛٔیت اعت وٝ ایٗ خبفیت ثٝ دِیُ ادرار آٚر ٚ ّٔیٗ ثٛد٘ؼ ٔیجبؽذ. -

ثغیبر ٔؤحز اعت ٚ ٔقزفؼ ٔٛرت ؽبداثی ٚ عزاٚت ثذٖ ٚ پٛعت  سیجبیی پٛعتٔیجبؽذ، در حفظ  Cچٖٛ ٌالثی ٔیٜٛ ای آثذار ٚ حبٚی ٚیتبٔیٗ  -

ٌالثی عزؽبر اس فیجزٞبی رصیٕی اعت ٚ ٘مؼ ٟٕٔی در ٘زْ ٚ ِغیف ؽذٖ پٛعت دارد. فیجزٞب تخّیٝ لٙذ را در رزیبٖ خٖٛ وبٞؼ ٔیذٞٙذ، اس  ٔیٍزدد.

اٌز پٛعت چزثی داؽتٝ ثبؽیذ، ٌالثی ٔیتٛا٘ذ ثزای ؽٕب ٔفیذ ثبؽذ.  آعیت والصٖ پٛعت رٌّٛیزی وزدٜ ٚ در ٘تیزٝ ثبػج ٘زْ ؽذٖ پٛعت ٔیؾٛ٘ذ.

 ثبر ثؼٙٛاٖ ٔبعه فٛرت اس ایٗ خٕیز اعتفبدٜ ٕ٘بئیذ. عٝای  ػغُ ثب ٌالثی خزد ؽذٜ را ثب ٞٓ ٔخّٛط وٙیذ ٚ ٞفتٝٔمذاری 

ٞبی خؾه ٘یش ٔٙبعت ٔیجبؽذ. اس آ٘زبئی وٝ ٌالثی حبٚی ٔٛاد ؽٛیٙذٜ عجیؼی اعت،  ٞبی چزة ٔفیذ اعت ثّىٝ ثزای پٛعت  ٌالثی ٘ٝ تٟٙب ثزای پٛعت  -

ای در عبخت وزْ ٔزعٛة وٙٙذٜ ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔیٍیزد.  ػقبرٜ ایٗ ٔیٜٛ ثغٛر ٌغتزدٜ  خٛد را حفظ وٙذ. ٛثت عجیؼیرعوٕه ٔیىٙذ تب پٛعت 

 ٔقزف ٔٙظٓ آة ٌالثی ٘یش ٔیتٛا٘ذ پٛعت را ٕٞٛار ٚ فبف وٙذ ٚ ثزای درٔبٖ رٛػ ٚ آوٙٝ ٘یش ٔٙبعت اعت.

را  ٞبٔٛحبٚی اِىُ لٙذ ثٛدٜ وٝ ریؾٝ  تز٘ذ، د ٔٛی عبِٓ ٚ ٔمبْٚ دارد. ٌالثی ٞبئی وٝ رعیذٜ ٞبی ا٘زبْ ؽذٜ، ٌالثی تٛا٘بیی خٛثی ثزای ایزب عجك ثزرعی -

 تمٛیت ٔیىٙذ ٚ ٔٛ را ٔزعٛة ٚ عبِٓ ٍ٘ٝ ٔیذارد.

یه آ٘تی اعت وٝ ثؼٙٛاٖ  C ثغیبر ٔفیذ اعت. ػالٜٚ ثز ایٗ، ٌالثی دارای ٔمذار سیبدی ٚیتبٔیٗ خؾىی ٔٛٞبخٛاؿ ٔزعٛة وٙٙذٜ ٌالثی ثزای وبٞؼ  -

 ٞبی ٔٛ، ثٝ حفظ رعٛثت ٔٛ وٕه ٔیىٙذ. َ  اوغیذاٖ عجیؼی ػُٕ وزدٜ ٚ ثب حفظ عالٔت عّٛ

 ثغیبر ٔفیذ اعت. عبِٕٙذاٌٖالثی تزؽح ثشاق را افشایؼ ٔیذٞذ در ٘تیزٝ ثّغ ٚ ٞضٓ غذا را آعبٖ ٔیىٙذ؛ پظ خٛردٖ پٛرٜ آٖ ثزای  -

 گالبیبزگ  •

 ،ضذ ػفٛ٘ی وٙٙذٜ ثغیبر ٔفیذ اعت چٖٛ ادراریعیغتٓ رٛؽب٘ذٜ ثزي ٌالثی ثزای  -

ٔجتالیبٖ ثٝ  پظ. را دفغ ٔیىٙذ ی ٞٓعًٙ ادرار ثٛدٜ،ٚ ٔیىزٚة وؼ ادرار آٚر 

ٌزْ ثزي  100ػفٛ٘ت ادراری حتٕبً ثبیذ آٖ را ٔقزف وٙٙذ. ثزای ایٗ ٔٙظٛر عًٙ یب 

 عٝدلیمٝ دْ وزدٜ ٚ آٖ را در  20ِیتز آة ثٝ ٔذت  یهرٛاٖ درخت ٌالثی را در 

 اعتىبٖ تٙبَٚ ٕ٘بیٙذ. 2تب  1ٚػذٜ ثٝ ٔیشاٖ 

خٛاثی اعت، اػقبة را آراْ ٕ٘ٛدٜ ٚ  دْ وزدٜ ثزي ٌالثی دارٚیی ؽفبثخؼ ثزای ثی -

 ذ.ذٞٔی تغىیٗعز دردٞبی ٔیٍز٘ی را 



ؽیزٜ آٖ را ثٍیز٘ذ، ثزای ثٙذ آٔذٖ ذ را تغىیٗ ٔیذٞذ ٚ اٌز آٖ را وٛثیذٜ ٚ ا٘زٛره وٝ تخٓ ٌالثی رٍّٙی اعت، دفغ وٙٙذٜ وزْ اعت، اػقبة ٔتؾّٙ -

 خٛ٘زیشی سیبد در لبػذٌی ٔفیذ اعت.

 تذکز 

 ٞضٓ پٛعت ٌالثی وٕی ٔؾىُ اعت ِذا وغب٘ی وٝ ٔؼذٜ ضؼیفی دار٘ذ آٖ را ثب پٛعت ٘خٛر٘ذ ٚ یب آٖ را ثقٛرت وٕپٛت ٔقزف وٙٙذ. %

 آٖ ثیؾتز ٚ ٞضٓ آٖ راحت تز ثبؽذ. ثٟتز اعت ٌالثی وبٔالً رعیذٜ را ٔقزف وزد تب خٛاؿ %

 پظ اس خٛردٖ ٌالثی آة عزد ٘ٛؽیذٜ ٘ؾٛد سیزا در افزاد حغّبط ایزبد ٘فخ ٔیىٙذ! %

ذ. ٔقزف لٙذٞبی عٛرثیتَٛ ٚ فزٚوتٛس ٔٛرٛد در ٌالثی، ٔیتٛا٘ٙذ در افزاد حغبط ثبػج ایزبد ٔؾىالتی اس لجیُ ٘فخ، ثبد ٔؼذٜ، اعٟبَ ٚ دَ درد ؽٛ٘ %

ٌالثی ٔتٛعظ ٔیتٛا٘ذ در افزاد ثشرٌغبَ ثٝ ٔؾىالتی وٝ اؽبرٜ ؽذ ٔٙزز ٌزدد. ٕٞچٙیٗ ٔقزف  ٘یٓٚ  دْٚ عٛرثیتَٛ یؼٙی ٔؼبدَ حذٚداً ٌز 10 رٚسا٘ٝ

حذ فٙزبٖ ٘ىتبر ٌالثی ٔیتٛا٘ذ ثبػج ایزبد اعٟبَ ؽٛد. در وٛدوبٖ ٘یش ٔقزف ثیؼ اس  ٘یٓٚ  دٌٚالثی ٔتٛعظ یب  5ٌزْ فزٚوتٛس ٔؼبدَ حذٚداً  50رٚسا٘ٝ 

 ٘ىتبر ٌالثی ٕٞب٘ٙذ ٔقزف آة عیت، ٔیتٛا٘ذ دِیُ اعٟبَ ٔشٔٗ ثبؽذ!

ثالفبفّٝ عیبٜ ٔیٍزدد. ثزای رٌّٛیزی اس ثزٚس ایٗ پذیذٜ عجیؼی وبفی اعت ٔمذاری آة ِیٕٛ تزػ ثٝ آٖ ثش٘یذ. ٔؼٕٛالً ٌالثی را  ؽذ،ٚلتی ٌالثی ثزیذٜ  %

عبػت لجُ اس ٔقزف، ٌالثی اس یخچبَ خبرد ٌزدد؛ در ایٙقٛرت ٔیتٛاٖ ٞز چٝ  یهرٚس در ٞٛای آساد ٍٟ٘ذاری وزد. تٛفیٝ ٔیؾٛد  3ٔیتٛاٖ ثٝ ٔذت 

 ٔٙذ ؽذ!  خٛػ عؼٓ ثٟزٜ  ثیؾتز اس ػغز ایٗ ٔیٜٛ




