
سیب یکی از بهترین میوه های موجود در اطراف ما انسانهاست. منشأ این میوه از آسیای 
مرکزی میباشد. در حال حاضر چین بزرگترین تولید کننده سیب در جهان بوده و بیش از نصف 

سیب کل دنیا را تولید میکند. خواص سیب :

 شادابی پوست
با استفاده از سیب میتوان ناراحتی های شایعی مانند خشکی، ترک خوردگی، رنگ پریدگی و بسیاری از بیماریهای پوستی طوالنی و مزمن را از بین برد و یا 
شدت آنها را کاهش داد. الزم به ذکر است که این قابلیت سیب به دلیل وجود ریبوفالوین (ویتامین B2)، ویتامینهای C و A، مواد معدنی مانند آهن، 
منیزیم، کلسیم و پتاسیم میباشد. آب سیب در حفظ زیبائی استفاده زیادی داشته، برای از بین بردن چین و چروک پوستی موثر است و به پوست لطافت و 

شادابی خاصّی می بخشد. این میوه داروی خوبی برای درمان و التیام زخم های پوستی است.
 نقرس و درد مفاصل

یکی از بیماریهائی که بطور مشخص بعلت پرخوری و مصرف مداوم منابع حیوانی (گوشت قرمز، چربی) و الکل بروز میکند، درد مفاصل و نقرس است 
(هرچند آمادگی ابتال به این بیماری، بیشتر ارثی است). برای جلوگیری از گسترش و طوالنی شدن بیماری، پیروی از برنامه غذایی فاقد گوشت و چربی، الزم 
است. از این منظر سیب میوه ای بسیار با ارزش است چرا که هم چربی و پروتئین چندانی ندارد و هم موجب کاهش سطح اوره خون میگردد. سیب خام یا 
پخته مانع تجمّع و رسوب اسید اوریک در بدن میشود و پس از مصرف آن، مقدار کل دفع اسیدهای ادراری افزایش می یابد. از این رو مصرف آن برای 

مبتالیان به درد مفاصل و نقرس، توصیه میگردد.
 استحکام دندانها و لثه ها

اسیدهای میوه موجود در سیب، هنگام جویدن باکتریهای دهان را از بین برده و دندان ها و لثه ها را تمیز میکنند. جویدن یک سیب مانند این است که از 
یک مسواک طبیعی استفاده کنیم. مطالعات نشان میدهند که سیب قادر است ذرات غذایی باقیمانده در پشت 
دندانها و لثه ها را پاک کرده و فساد دندان و بیماریهای لثه را از شما دور سازد. حتی کسانی که در گذشته از 
بیماری های لثه رنج برده اند، خواهند توانست از منافع ناشی از غنی بودن سیب از ویتامین C و دیگر مواد، بهره 
مند شوند. مواد مغذی موجود در سیب باعث تقویت ساختار دندان ها گشته، مینای دندان را محکم تر میسازد و 
از جرم گرفتن دندانها پیشگیری میکند. اسیدهای موجود در سیب، اثر ضدالتهاب و باکتری کش بر دندان ها و 
لثه دارند. پژوهش های علمی نشان داده است که یک ربع ساعت پس از خوردن آهسته یک عدد سیب ترش 

حدود ۹۰% و بعد از یک ساعت، تقریباً تمامی ذرات میکروبی موجود در دهان از بین میروند. جویدن سیب، عضالت فک را قوی تر میسازد. آب سیب تازه 
بدون هر مکملی به دلیل اثرات ضد التهاب مواد موجود در آن، دهان شویه ای ساده و طبیعی محسوب میشود.

 حافظه
سیب مقوی مغز است. به همین جهت خوردنش برای کسانی که کارهای فکری انجام میدهند، بسیار مفید میباشد. بطور کلی سیب بعلت داشتن فسفر، 

اعصاب و مغز را تقویت  و شاداب میکند.
 خواص سیب در عفونت ها

بررسی ها نشان میدهد آنهایی که بیشتر سیب میخورند کمتر دچار سرماخوردگی یا عفونتهای قسمتهای فوقانی دستگاه تنفسی شده و عموماً کمتر هم 
بیمار میشوند (ماده ضد میکروبی فلورتین موجود در سیب، بر انواع میکروارگانیسم های گرم مثبت و منفی موثر است). برخی بر این باورند که آب سیب، 

موجب نابودی ویروس های بیماری زا میگردد. نوشیدن آب سیب داروی موثری برای درمان گرفتگی صدا 
و سرفه بوده و مصرف خود سیب هم، برای درمان سرماخوردگی و رفع تنگی نفس بسیار مفید است.

 آرام بخشی
دم کرده پوست سیب که با اندکی عسل شیرین شده باشد، نوشیدنی آرام بخشی است. خوردن سیب خام 
نیز تأثیری آرام بخش بر دستگاه اعصاب دارد. عالوه بر وجود ویتامین های گروه B، منیزیم و فسفر و 
برخی عناصر دیگر، سیب اثر آرام بخشی بر روی اعصاب دارد. همچنین شیرینی سیب و جویدن آن باعث 

انبساط عضالت منقبض صورت میگردد.
 تنظیم فشارخون

خوردن سیب به این موارد کمک میکند : بهبود تنفس، درمان و پیشگیری از بروز آسم، 
افزایش هوش، پیشگیری و درمان آلزایمر، کاهش کلسترول (خوردن ۲ عدد سیب مساوی 
است با ۱۶% کاهش کلسترول)، کاهش خطر حمالت قلبی، کاهش احتمال ابتالء به سرطان 
(حدود ۴۲ - ۹%)، افزایش انرژی بدن، افزایش قدرت بینایی، تقویت دستگاه گوارش، کمک 

به درمان کم خونی و بهبود دیابت (باعث میشود دیرتر گرسنه شوید).
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خوردن سیب و حتی بوئیدن آن، باعث کاهش سطح فشارخون میشود. بررسی انجام شده توسط دانشگاه ییل (YALE) نشان داد که تنها یک بار بو 
کشیدن سیب، میتواند بصورتی محسوس سطح فشارخون بیماران را کمی پائین بیاورد.

 رفع یبوست
سیب سرشار از “فیبر” فراوانی است که باعث میشود همه چیز به روانی در دستگاه گوارش حرکت کند. یک سیب متوسط ۹ تا ۱۰ گرم فیبر داشته و بخش 
قابل توجهی از ۲۰ تا ۳۵ گرم فیبر مورد نیاز روزانه بدن ما را در این مورد، تامین میکند. برای رفع یبوست های مزمن در مدت ۱۵ روز، روزانه ۳ عدد سیب 

را بصورت صبح ناشتا، قبل از نهار و قبل از خواب میل کنید. انجام این کار یبوست را برطرف کرده و برای 
رفع خستگی مفرط، مفید است.

 خواص سیب برای قلب
سیب از دسته مواد غذایی است که نه تنها فاقد کلسترول بوده بلکه به کاهش میزان کلسترول خون نیز، 
کمک میکند. یک چهارم سیب تشکیل شده است از ماده ای به نام پکتین که فیبری محلول است و میزان 
کلسترول LDL خون را از طریق کاهش جذب چربی پائین می آورد. هم زمان، پکتین میزان کلسترول 
خوب یا HDL کلسترول بدن شما را که برای مصارفی همچون تولید هورمونها مورد نیاز هستند، افزایش 
میدهد. افزایش سطح کلسترول خوب منجر به کاهش خطر بروز بیماریهای قلبی - عروقی، کبد چرب و 

دیابت شیرین میشود.
 سیب و قند خون

سیب خبر خوبی برای افراد مبتال به قند خون باال (دیابت)، قند خون پایین (هیپوگلیسیمی) و دیگرانی است که به شدت نسبت به افزایش یا کاهش میزان 
قند خون خود حساس هستند. مقدار باالی فیبر غذایی موجود در یک عدد سیب باعث میشود که میزان گلوکز (قند خون) ثابت بماند تا از این طریق با 
ایجاد ثبات در میزان قند خون، به کنترل اشتهاء فرد نیز کمک نماید! در عین حال مصرف آب سیب موجب کاهش قند خون و بروز احساس گرسنگی در 

فرد میگردد!
 فوائد سیب برای سرطان

سیب حاوی اسید کلروژنیک میباشد. مطالعات به انجام رسیده بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان میدهد که این ترکیب میتواند بعنوان یک عامل با خاصیت 
ضد سرطانی عمل کند. از خواص دیگر این مادّه، پائین آورندگی کلسترول، کمک به حفظ شادابی پوست و کاهش اشتهاء میباشد. مصرف سیب با پوست به 

نسبت روزانه یک عدد در صبح ناشتا، میتواند شما را از ابتال به سرطان در امان نگه دارد.
 نگاهی کوتاه به خواص دیگر سیب

- دم کرده برگ درخت سیب ادرار آور است و درمان کننده التهاب کلیه و مثانه میباشد.
- سیب خام مقوی کبد، اشتهاء آور و یک میوه قلیائی تمیز کننده بدن است. سیب پخته تقویت کننده معده، کبد و دفع کننده سودا و سموم بدن است. 

سیب بهترین دارو برای سوء هاضمه است زیرا دارای مقدر زیادی پکتین بوده و به کمک آن، آب اضافی بدن را هم، خارج میسازد.
- سیب حرارت را از بدن خارج می سازد. دم کرده پوست درخت سیب میتواند تب ماالریا و تبهای صفراوی را به خوبی تحت کنترل در آورد.

- خوردن روزانه سیب با پوست، در رفع چاقی و حفظ تناسب اندام مفید است.
- سیب را میتوان برای برطرف کردن اسهال، حتی برای کودکان بکار برد. بدین منظور باید آن را رنده کرده و نیم ساعت بگذارید تا رنگش تغییر کند و تیره 
شود یعنی پکتین موجود در آن اکسیده گشته، سپس استفاده شود. برای رفع تنبلی روده سیب را میتوان روی آتش مالیم پخت (جهت حفظ پکتین و 

ویتامین ها، حتماً از ظرف لعابی یا سرامیکی استفاده کنید). خوردن میوه نارس سیب هم، جهت مداوای اسهال مفید است.
- شربت سیب بهترین دارو برای درمان سرفه و گرفتگی صدا میباشد. برای تهیه این شربت، یک کیلو سیب را شسته، با پوست قطعه قطعه کنید و در یک 
لیتر آب بپزید. سپس آن را با پارچه نازکی صاف کنید و چند تکه قند (یا مقداری عسل صاف شده) به آن اضافه کرده و دوباره روی آتش مالیم قرار دهید تا 

به قوام بیاید. بعد از این مرحله، آن را از روی آتش بردارید و روزی سه تا چهار قاشق غذاخوری از این شربت بنوشید.
- سیب دارای مقدر زیادی کلسیم است و کلسیم آن به بدن کمک میکند که کلسیم غذاهای دیگر را نیز جذب کند.

- دم کرده گل سیب داروی ضد سرفه و برطرف کننده تورم مجرای تنفسی میباشد. روزانه مصرف یک استکان از افشره سیب مانع گرفتگی صدا میشود.
- برطبق نظر بعضی از حکمای طب سنتی، آب سیب را میتوان برای تنقیه نیز (جهت دفع سموم و درمان بیماریهای التهابی روده)، استفاده کرد.

- پوست میوه سیب را مانند چائی دم کنید و بیاشامید این چای پائین آورنده چربی خون، آرام 
بخش اعصاب و بهترین دوست کلیه است.

- بهتر است که آب سیب را با آبمیوه گیری در منزل تهیه کنید و فورا آنرا بنوشید زیرا در اثر 
ماندن آنزیم های خود را از دست میدهد. افراد عصبی مزاج بهتر است هر روز یک لیوان آب 
سیب تازه را با کمی گالب میل کنند. خوردن سیب قبل از خواب، کمکی موثر در داشتن 

خوابی راحت است.
- سیب را رنده کنید، در دستمال پیچیده و روی چشم بگذارید تا درد چشم را برطرف بنماید.
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- خوردن روزانه یک سیب (با پوست) حتی برای آنهایی که بیماری قند دارند مفید است، چون قند خون را باال نمیبرد.
- مصرف مربای شکوفه سیب در طوالنی مدت، تاثیرات خوبی را بر روی افرادی که دچار کاهش قوای جسمی هستند، میگذارد.

- سیب غنی از ویتامین های گروه B، منیزیم و فسفر است. به همین دلیل در تقویت اعصاب نقش به سزایی دارد.
- برای خوش طعم کردن غذا میتوان از سیب استفاده کرد. اگر اشتها ندارید همیشه سیب را بو کنید.

- اگر حداقل ۳ عدد سیب در روز بخوریم، خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی را کاهش میدهیم. سیب به دلیل بافت گیاهی که دارد، میتواند ۱۴% خطر 
مرگ ناشی از گرفتگی رگهای بدن را (بدلیل افت فشارخون و چربی خون) کاهش دهد. در 
پوست سیب ویتامین ها و امالح زیادی از جمله تیامین، نیاسین، ریبوفالوین، ویتامین ث، فسفر 

و ... وجود دارد. پس به جای مصرف کپسول مولتی ویتامین از سیب استفاده کنید.
- کسانی که بیماری نقرس دارند و افرادی که اسید اوریک خونشان افزایش می یابد، بدون 

تردید با مصرف روزانه ۴ عدد سیب با پوست، میتوانند مانع افزایش تشکیل اسید اوریک شوند.
- اگر لک صورت شما با درمانهای پوستی برطرف نشده است، به مدت ۴۵ روز هر صبح ناشتا ۲ 

عدد سیب را با پوست میل کنید (به شرطی که تا ۲۰ دقیقه بعد از آن صبحانه میل نکنید).
- اگر دچار ناراحتی عفونی و روده ای هستید، از دم کرده برگ سیب استفاده کنید. مقدار ۱۲۰ 

گرم برگ سیب را در یک لیتر آب به مدت ۵ دقیقه جوشانیده و بگذارید تا خوب دم بکشد. سپس مخلوط را صاف کرده و روزانه یک فنجان از آن میل 
نمائید.

- آب سیب برای زیبایی پوست استفاده زیادی دارد، بخصوص برای از بین بردن چین و چروک پوستی موثر است. بدین منظور آب سیب را صبح و شب روی 
پوست گردن و صورت بمالید و ماساژ دهید (البته سعی کنید از آب سیب تازه استفاده کرده و پیش از مالش هم مطمئن شوید که به مواد موجود در آن، 

حسّاسیّت ندارید).
- کاربرد دیگر سیب برای لطافت پوست، استفاده از فرم پخته آن است. سیب را بپزید، سپس له 
کرده و با شیر مخلوط کنید. این مخلوط را بصورت روزانه نیم گرم روی پوست بگذارید و پس از 

چند دقیقه آن را بردارید.
- مالیدن مقداری سیب روی محل گزیدگی نیش عقرب یا زنبور به درمان کمک موثری میکند.

 خواص سیب ترش
- سیب ترش در قدیم معالج نقرس و بیماریهای عصبی بوده است.

- آب سیب ترش مخلوط با انار برای تقویت معده، درمان استفراغ و اسهال بکار میرود. خود 
سیب ترش هم قابض بوده و مانع استفراغ و تهوّع میشود.

- مصرف سیب ترش آب پز شده برای درمان اسهال خونی بسیار مفید است.
- خوردن مربای شکوفه سیب ترش برای ضعف معده و ازدیاد نیروی جنسی توصیه میشود.

- سیب ترش برای آنهایی که مزاج گرم دارند بسیار مفید است و بالعکس آنهائی که مزاج سرد دارند باید 
سیب شیرین بخورند.

* نکته : مصرف همزمان سیب و چای سبز و ترکیب آنتیاکسیدانهای این دو خوراکی مغذی، میتواند با 
پیشگیری از گرفتگی و سختی عروق و کاهش سطح کلسترول خون راه مطمئنی برای مبارزه با حمله یا 
سکتههای قلبی باشد. همچنین برخی از مطالعات علمی نشان داده عصاره سیب، انگور و چای، دارای 
قویترین امکان برای نابودی ویروسها هستند لذا افرادی که نسبت به سایرین مقدار بیشتری سیب مصرف میکنند، کمتر مبتال به سرماخوردگی و ناراحتی 

های مربوط به قسمت فوقانی دستگاه تنفسی میشوند.
 میزان ارزش غذایی سیب

سیب دارای ویتامین و مواد مغذی زیادی است و بی مناسبت نیست که یک ضرب المثل انگلیسی میگوید : خوردن یک سیب در روز، شما را از رفتن به نزد 
پزشک بی نیاز میکند! سیب سرشار از ویتامین های A ،B1 ،B2 ،B12 ،E، اسید پانتوتنیک، نیاسین، بیوتین، اسید فولیک و کولین است. مقادیر این 
ویتامینها در انواع گوناگون از سیب ها متفاوت است. پوست سیب حاوی کاروتن میباشد. تقریباً نیمی از ویتامین C در پوست سیب وجود دارد. سیب دارای 

مقدار بسیار ناچیزی از ویتامین K میباشد.

مقدار ماده غذائی مقدار ماده غذائی مقدار ماده غذائی
۱۵/۰ میلیگرم B1 ویتامین ۲/۱ میلیگرم آهن ۲۵۸ کالری انرژی
۰۸/۰ میلیگرم B2 ویتامین ۲۴ میلیگرم کلسیم ۶/۱ گرم چربی
۱/۰ میلیگرم B3 ویتامین ۱۰ میلیگرم فسفر ۵۹/۶ گرم مواد نشاسته ای
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۱۸ میلیگرم C ویتامین ۳۶۰ واحد A ویتامین ۲/۱ گرم پروتئین

 خواص پوست سیب
سیب را با پوست بخورید! مطالعات پژوهشگران نشان میدهد، خوردن روزانه یک عدد سیب با پوست به پیشگیرى از بروز سرطانهای سینه، کبد، روده بزرگ 
و کولون کمک میکند (اثر محافظتی). محققان راز این تاثیر را در ترکیبات شیمیایى موسوم به “پروسیانیدین“ میدانند که جزو دسته ” پلى فنول ها ” است 
و به وفور در پوست سیب یافت میشود. تحقیقات نشان داده است که این ترکیبات تعداد سلولهاى پیش سرطانى در حیوانات آزمایشگاهى را، به میزان قابل 

توجهى کاهش میدهد. این نتایج میتواند به ابداع روش هاى نوینى در درمان سرطانها کمک کند.
 نکات مهم در مصرف سیب

* خوردن ۲ یا ۳ عدد سیب متوسط در روز، ایده آل است (بویژه برای سرد مزاجان). برای دستیابی به حد اعالء از فوائد سیب، پوستش را هم بخورید.
* با آن که آب سیب مغذی است، اما به اندازه خود سیب سرشار از فیبر نمیباشد. همانطور که قبال گفته شد سعی کنید همیشه سیب را با پوست بخورید 

زیرا مقدر زیادی پکتین در پوست آن وجود دارد.
* طبیعت سیب (شیرین) گرم و خشک است.

* روی سیب هایی که در بازارهای داخل ایران یا آمریکا و کانادا بفروش میرسد، با یک الیه چربی (پارافینی) آغشته شده است (برای حفاظت آن)، بنابراین 
حتما این سیب ها را بدقت بشوئید.

* کسانی که دارای معده ضعیف هستند باید سیب را بسیار نازک پوست بگیرند که پکتین ها و ویتامین های آن از بین نرود.
* مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان هایی به نام پولی فنول ها، مانند «دئودورانت» بوی سیر عمل میکنند؛ یعنی میتوانند بوی آن را بگیرند و دهان شما را 
از بوی بد خالص کنند. برای همین هم این ترکیبات توسط بدن و از طریق تعریق و مجاری تنفسی خالی میشوند. به عقیده متخصصین، بعد از مصرف سیر، 

خوردن یک عدد سیب میتواند کمک زیادی به رفع بوی بد دهان بکند. مصرف هل، چای سبز، جعفری و اسفناج نیز، در این زمینه کارسازند!
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" دانه های سیب حاوی مقدار کمی مادّه سیانور بوده و خوردن مقدار زیادی از آنها میتواند در کودکان ایجاد عالئم مسمومیت بکند "




