
 فصل سرما از راه میرسد و دماغ ها قرمز میشوند، درعوض میوه ای شیرین و گس 
نیز از راه میرسد که محفل خانوادگی شبهای طوالنی پاییز بوده و زمستان را گرمِ گرم 
میکند! شبیه گوجه فرنگی است، یک گوجه فرنگی نارنجی پوش با همان پوست نازک 
و ظریف که وقتی گازش میزنید، لب و لوچه را جمع میکند! " خرمالو " ، یک میوه 
پاییزی پرطرفدار، مخصوص روزهای سرد! در غرب به خرمالو، زردآلوی ژاپنی یا سیب 
آسیایی هم گفته میشود. خرمالو در اصل بومی آسیای جنوب شرقی است و میوه ملّی 
چینی ها، کره ای ها و ژاپنی ها محسوب میگردد. درخت آن عاشق آب و هوای 

مدیترانه ای است، هرچند سرمای زیاد را هم دوست دارد!
خرمالو دارای مقادیر قابل توجهی ویتامینهای B2 ،B1 وB3 است. در ضمن این 

میوه حاوی مواد معدنی ضروری برای بدن مانند مس، گوگرد، آهن و فسفر بوده و مقداری نیز سلولز دارد. این میوه مقادیر قابل توجهی از ویتامین 
های A و C، کلسیم، پتاسیم و منیزیم را دارد که وجودشان میتواند به هضم هرچه بهتر غذا، تقویت بینایی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن کمک 
کند. خرمالو میوه ای با کالری باال میباشد (۱۰۰ گرم خرمالو، ۷۰ کالری انرژی فراهم میکند) اما از نظر میزان چربی در سطح بسیار پائینی است. از 

منظر طب سنّتی، طبع خرمالو گرم و تر است. جالب است بدانید، درخت خرمالو در طی هر سال ۲ بار گل کرده و میوه به بار میاورد!
C خرمالو سرشار از ویتامین 

میزان ویتامین C موجود در این میوه بسیار قابل توجه است (این ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی بدن الزم و ضروری است). اگر در فصل سرما 
لثه هایتان خونریزی میکند، امکان دارد به دلیل کمبود ویتامین C باشد. باید بدانید که مصرف خرمالو و جذب ویتامین C آن برای باال بردن 
استحکام و سالمت لثه ها موثر است. این ویتامین برای شفافیت پوست نیز مفید است. البته توجه داشته باشید هرچه خرمالو رسیده تر و شیرین تر 
باشد، میزان ویتامین C آن نیز کمتر میشود! مصرف مرتب غذاهای غنی از ویتامین C، در توسعه مقاومت در برابر عوامل عفونی، پاک کردن سموم و 

رادیکال های آزاد، به بدن کمک میکند.
 خرمالو منبع بتاکاروتن و لیکوپن

خرمالو سرشار از بتاکاروتن (پیش ساز سنتز ویتامین A) و همچنین لیکوپن است. این دو آنتی اکسیدان قوی، باعث خنثی شدن رادیکالهای آزاد 
آسیب رسان شده و شما را در برابر بیماریهای مختلفی مانند بیماریهای قلبی - عروقی و برخی از سرطانها ایمن میکنند (رنگ نارنجی خرمالو ناشی 
از وجود آنتیاکسیدان بتاکاروتن است). برای همین هم خرمالو مانند همه میوهها و سبزیجات نارنجی، برای سالمت چشمها و محافظت از شبکیه 

چشم مفید میباشد. از این گذشته، بتاکاروتن موجود در آن جریان خون سلول های پوست را بیشتر میکند تا پوست خوش آب و رنگ گردد!
 خرمالو سرشار از فیبر

خرمالو منبع خوب فیبرهای غذایی محسوب میگردد و فیبرهای موجود در آن باعث دفع راحت مدفوع و رفع یبوست میشود. این میوه حاوی میزان 
قابل توجهی فیبر پکتین میباشد. پکتین یکی از انواع فیبرهای محلول در آب است که باعث کاهش چربی های خون نیز، میشود (خرمالو دارای مقدار 
کمی آلکالوئید تانن میباشد که مزّه گس به آن داده و ممکن است موجب بروز یبوست شود). ۱۰۰ گرم از میوه تازه دارای ۳.۶ گرم یا ۹.۵٪ از مصرف 

روزانه فیبر توصیه شده است. برای این کار توصیه میکنیم که روزانه دو عدد خرمالو میل کنید.
 خرمالو برای مقابله با کلسترول و فشارخون باال

خرمالو سرشار از دو ماده معدنی بسیار مفید است، پتاسیم و منیزیم، که با افزایش کلسترول و فشارخون باال مقابله میکنند. در هر ۱۰۰ گرم از 
خرمالو، ۱۶۰ میلیگرم و در یک عدد آن که حدوداً ۱۶۸ گرم است، حدود ۲۷۰ میلیگرم پتاسیم وجود دارد. مزیت دیگر این میوه این است که سدیم 
(نمک) کمی دارد. توصیه میکنیم اگر دچار بیماریهای قلبی - عروقی هستید و یا چربی و فشارخونتان باالست، از این میوه غافل نشوید! همچنین 
مصرف آن مانع از چسبندگی پالکت های خونی و ایجاد لخته خون شده و در نتیجه از بروز سکته قلبی و مغزی پیشگیری میکند. پس مصرف آن 

برای افراد مبتال به بیماری قلبی یا افرادی که در معرض این خطر قرار دارند, مفید است.
 مصرف خرمالو در بیماری کلیه

این میوه پاییزی برای افرادی که از سنگ کلیه و سنگ مثانه رنج میبرند، مفید است 
(چون حاوی میزان قابل توجهی آب و مواد ادرارآور است). هسته کوبیده شده خرمالو 
نیز به دفع سنگ از کلیه ها کمک میکند. پتاسیم موجود در آن شستشو دهنده کلیه 

و کبد میباشد.
 فواید خرمالو در پیشگیری از سرطان

خرمالو دارویی طبیعی برای جلوگیری از ابتال به سرطان است. این میوه به نوعی 
«آنتی اکسیدان» است چون حاوی فالونوئیدهای پلی فنولیک است. بنابراین مصرف 
آن باعث از بین رفتن «رادیکال های آزاد» که عامل ایجاد انواع سرطان هاست، 
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میشود. همچنین این مواد خواص ضد عفونی کنندگی، ضد التهابی و بندآوردن خون (جلوگیری از بروز خونریزی از عروق خونی کوچک) را دارند.
 فواید خرمالو برای پوست و مو

خرمالو، به اندازه توت فرنگی آنتی اکسیدان دارد و به همین دلیل، شما میتوانید برای جوان سازی و شاداب سازی پوستتان، روزی نیم ساعت پوست یا 
شیره خرمالوی له شده را روی صورتتان قرار دهید (به این شرط که مطمئن شوید به این ماده حساسیت ندارید). بتاکاروتن موجود در آن، جریان 
خون سلولهای پوست را بیشتر میکند و برای همین هم رنگ پوست باز و شفّاف میشود. افرادی که موهایشان اصطالحاً کم پشت است و یا به قدری 
 A که باید پر نیست، میتوانند با خوردن خرمالو و دریافت روی (زنیک) موجود در آن، موهای سالم و پرپشتی داشته باشند. به خاطر حضور ویتامین
در خرمالو، این میوه برای پوست، ناخن و موهای خشک و شکننده مفید است. این میوه تقویت کننده عمومی و انرژی دهنده سلولهای بدن بوده، 

ضعف عمومی و الغری را برطرف میکند، پوست را نرم و لطیف ساخته و از خشکی و بروز خارشهای پوستی جلوگیری می نماید.
 خرمالو و سیستم گوارشی

خرمالو تقویت کننده معده است و اگر در فواصل غذا خورده شود، موجب باز شدن 
اشتها میگردد. خرمالو آرام کننده سکسکه است. اسهال را برطرف میکند. برای درمان 
اسهال خونی ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم میوه رسیده خرمالو را صبح ناشتا میل نمائید. مصرف 

خرمالو، ورم و التهاب ناشی از بواسیر را نیز، فرو مینشاند.
 مصرف خرمالو در بارداری

مصرف خرمالو در دوران بارداری و حاملگی بسیار مفید و سودمند بوده و در رشد جنین 
و سالمت خانم های باردار، نقش مهمی را دارد.

 مصرف خرمالو در کودکان
خرمالو سرشار از ویتامین A، بتاکاروتن و مقدار قابل توجهی ویتامینهای : B3 ،B2 ،B1 و C است. همچنین این میوه مواد معدنی مختلف مورد 
نیاز بدن مانند کلسیم، گوگرد، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم را داراست. اگر خرمالو به خوبی رسیده باشد، برای کودکان نیز میوه ای مفید محسوب 
میشود و در رشد و نمو آنها مؤثر است. در ضمن خرمالو میوه اشتها آوری است و به همین جهت برای تغذیه کودکان بسیار مفید شناخته شده است. 

توجه داشته باشید که این میوه حاوی آهن بوده و سدیم کمی دارد.
 مصرف خرمالو در دیابت و افزایش وزن

خرمالو میوه ای شیرین و پرکالری است که یک عدد درشت آن، حدود ۸۰ کیلوکالری انرژی دارد و شما باید برای سوزاندن این مقدار انرژی، نزدیک 
به ۲۸ دقیقه راه بروید! پس اگر دچار اضافه وزن هستید و یا رژیم دارید، حواستان به تعداد خرمالوهایی که میخورید، باشد. مواد قندی خرمالو شامل 
فروکتوز، لوولز و گلوکز است و با آن که مقدار آن حدوداً ۲۰ گرم است، مصرف به اندازه آن، برای مبتالیان به بیماری قند زیان بخش نیست (بیماران 

دیابتی، باید از مصرف بیش از حد آن، اجتناب کنند).

ارزش غذایی هر ١٠٠ گرم خرمالو
٨١ واحد بین المللی A ویتامین ٧٠ کیلوکالری انرژی

٠.٠٣ میلیگرم ویتامین B1 (تیامین) ٢٣ گرم قند
٠.٠٢ میلیگرم ویتامین B2 (ریبوفالوین) ٠.١٩ گرم چربی
٠.١ میلیگرم ویتامین B3 (نیاسین) ٥.٩ گرم فیبر رژیمی
٠.١ میلیگرم ویتامین B6 (پیریدوکسین) ٠.٥٨ گرم پروتئین
٨ میکروگرم ویتامین B9 (فوالت) ٠.١٥ میلیگرم آهن
٧.٥ میلیگرم C ویتامین ٠.١١ میلیگرم روی
٠.٧٣ میلیگرم E ویتامین ٠.١١٣ میلیگرم مس
٢.٦ میکروگرم K ویتامین ٨ میلیگرم کلسیم
٢٥٣ میکروگرم بتاکاروتن ١٧ میلیگرم فسفر
٨٣٤ میکروگرم لوتئین و زآگزانتین ١١ میلیگرم منیزیم
١.٤٤ میلیگرم بتاکریپتوگزانتین ٠.٣٥ میلیگرم منگنز
١٥٩ میکروگرم لیکوپن ١ میلیگرم سدیم
٨٠ – ٧٠ گرم آب ٢١٠ میلیگرم پتاسیم



 سایر فواید درمانی خرمالو
- این میوه در درمان افراد مبتال به نقرس بسیار مؤثر است.

- مس و آهن موجود در آن جزو عناصر اصلی خون سازی هستند.
- خرمالو داروی مؤثری برای تیفوس و تیفوئید است (باید از جوشانده کاسبرگهای زیرگل و 

دم گل استفاده شود).
- میتوان از آب خرمالو برای التیام و درمان زخم ها استفاده کرد.

- ماده " لوتئین - زاگزانتین " موجود در خرمالو، روی شبکیه چشم تاثیر میگذارد و از بروز 
بیماریهای تحلیل برنده همچون دژنراسیون ماکوال جلوگیری میکند. همچنین مصرف آن برای پیشگیری از آب مروارید توصیه میشود. این ماده 

همچنین همراه با ویتامین های C ،A و K آسیب ناشی از اشعه فرابنفش و دیگر عفونت های چشمی را به حداقل میرساند.
- خرمالوی رسیده باعث نرمی سینه میگردد. همچنین این میوه برای درمان آفت دهان و گلودرد بسیار مفید است.

- خرمالو همچنین حاوی موادی است که سیستم ایمنی بدن را در برابر ابتالء به سرماخوردگی، آنفلوآنزا و عفونت ها تقویت میکند.
 فواید دانه خرمالو

- از کوبیده دانه خرمالو بصورت گرد میتوان برای دفع سنگ مثانه و کلیه استفاده کرد، بدین صورت که دانه را کمی حرارت داده سپس خرد نمود و 
بمانند قهوه دم کرده، میل شود.

- کوبیده هسته خرمالو را با روغن منداب مخلوط کرده در یک بطری بریزند و 
سر آن را محکم بسته و در آب به مدت یک ساعت بجوشانند. از روغن حاصله 

میتوان برای رفع دردهای کمر، مفاصل و بهبود بیماری نقرس استفاده نمود.
 فواید برگ و گل درخت خرمالو

- در طب سنتی قدیم از برگ درخت خرمالو نیز، برای درمان بیماریها استفاده 
میشده است. برگ درخت خرمالو حاوی موادی (فالوونوئیدها) است که خاصیت 

کاهندگی فشارخون و ضد سرطانی (آنتی موتاژن) دارد.
- در عین حال برگ درخت خرمالو حاوی مادهای به نام آستراگالین است که 

خاصیت آنتیهیستامینی داشته و واکنشهای آلرژیک و آبریزش بینی را کاهش میدهد. این ماده همچنین عالئم درماتیت و التهاب را در پوست 
کاهش میدهد.

- دم کرده گل خرمالو مقوی معده است.
- جوشانده برگ های آن برای سرفه مفید است.

 بهترین زمان مصرف خرمالو
چون خرمالو یک میوه محرّک است و مصرف آن باعث افزایش ترشح اسید معده میشود، بهتر است با معده پر آن را بخورید تا اینطوری غذایتان بهتر 

هضم گردد. اگر اهل مصرف میوههای یخ زده هم هستید باید بدانید میشود این میوه را نیز فریز نموده و بعدها مصرف کرد.
 هشدارها و مضرات

- اگرچه خرمالو خواص بسیار زیادی دارد، اما خوردن بیشتر از ۱ تا ۲ عدد خرمالوی نارس در روز توصیه نمیشود. ضمن اینکه خوردن همین مقدار از 
خرمالوی نارس و گس هم برای کسانی که به یبوست مبتال هستند، مناسب نیست؛ چون تانن موجود در آن یبوست را تشدید میکند.

- بهتر است کسانی که اختالالت روده ای دارند، عمل جراحی روده انجام داده اند یا به بیماری سل مبتال هستند، خرمالو نخورند و یا در مصرف آن 
محتاط باشند.

- افراط در مصرف خرمالو موجب افزایش وزن (و گاه بروز انسداد روده در 
افراد مستعد) میشود.

- کسانی که تمایل به خوردن خرمالو با پوست دارند، حتما باید پیش از 
این کار، آن را خوب شسته و به تکه های کوچک تقسیم کنند تا بتوانند 

هنگام خوردن، آن را خوب بجوند که مشکلی برایشان پیش نیاید.
- مصرف این میوه بصورت گس و کال (نرسیده)، برای سیستم گوارشی 
چندان مناسب نیست و بهتر است خرمالوی رسیده و شیرین را برای 
خوردن انتخاب کنید. میوه کال و نارس را اگر همراه با یک موز و یا سیب 
رسیده، چند روزی در نایلون در بسته نگهداری کنید، شیرین شده و 

سریعتر میرسد! مصرف این میوه با ارزش به همه شما توصیه میشود.
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