
سیب زمینی ترشی (فرنگی)، قلقاص یا شلغم فرنگی، همان سیبزمینیهای 
کوچک کج و کولهای هستند که در بازار میوه و تره بار به چشم میخورند و 

مدتهاست که راه خود را به آشپزخانه ها باز کرده و استفاده دارویی هم دارند.
سیب زمینی ترشی گیاهی است از خانواده آفتابگردان، البته گل های این گیاه 
کوچکتر از آفتابگردان بوده و غدّه آن قابل مصرف است. بدلیل ریزوم هایی که 
دارد، این گیاه سریع رشد میکند (از ۵۰ سانتیمتر تا ۴ متر ارتفاع)، آفتاب را بسیار 
دوست داشته و در خاک ضعیف نیز رشد و نمو می نماید. مقاومت این گیاه در 

برابر سرما زیاد است. رنگ سیب زمینی ها نیز، از زرد تا قرمز متغیر است.
اصلی ترین ترکیب موجود در این ماده غذایی مانند سیبزمینیهای معمولی 
نشاسته نیست بلکه کربوهیدراتی به نام «اینولین» است که برعکس نشاسته، 

تاثیری بر روی قند خون بیماران دیابتی ندارد. اینولین ها گروهی از پلی ساکارید های طبیعی هستند که توسط انواع زیادی از گیاهان تولید میشوند. 
اینولین توسط تعدادی از گیاهان بعنوان وسیله ای جهت ذخیره انرژی خصوصاً در ریشه ها و ساقه های زیر زمینی استفاده میگردد. بیشتر گیاهانی که 
اینولین را جهت ذخیره انرژی سنتز و ذخیره میکنند، از فرم های دیگر کربوهیدرات همانند نشاسته جهت ذخیره انرژی استفاده نمی نمایند. این گیاه از نظر 
قسمت گوشتی زیر زمینی که همان سیب زمینی تُرشی نامیده میشود، گیاهی است دائمی، لکن از نظر شاخ و برگ، گیاهی یک ساله میباشد و هر ساله شاخ 

و برگ آن خشک میشود. زادگاه آن هند بوده و همانگونه که از نامش مشخص است، بیشتر برای تهیه تُرشی استفاده میگردد.
 ارزش غذایی سیب زمینی ترشی

سیب زمینی ترشی خام حاوی ویتامینهای زیادی بویژه ویتامینهای B3 ،C ،A و عناصر دیگر میباشد. این ماده غذایی همچنین حاوی پتاسیم، آهن، 
تیامین، نیاسین، فسفر، مس، منیزیم، اسید فولیک و اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) است. اینولین موجود در سیبزمینی ترشی به فروکتوز تبدیل میشود و 
برای همین میتواند در افراد حساس باعث ایجاد نفخ و باد شود. به عقیده متخصصان تغذیه، سیب زمینی ترشی انرژی زا بوده و خواص ضد عفونیکنندگی 

دارد. باید بدانید که میزان انرژی موجود در ۱۰۰ گرم سیبزمینی ترشی حدود ۷۶ کالری است. در هر ۱۰۰ گرم خام آن مواد زیر موجود است :
آب ۷۵ گرم - پروتئین ۲.۳ گرم - چربی ۰.۱ گرم - هیدراتهای کربن ۱۶ گرم (که بخش عمده آن اینولین است) - کلسیم ۱۴ میلیگرم - فسفر ۷۸ میلیگرم 

.C و ۴ میلیگرم ویتامین A آهن ۳.۴ میلیگرم - تیامین ۰.۲ میلیگرم - ریبوفالوین ۰.۰۶ میلیگرم - نیاسن ۱.۳ میلیگرم - ۲۰ واحد ویتامین -
 سیب زمینی ترشی در آشپزخانه

بخش خوردنی سیبزمینی ترشی همان غده آن است که میشود بصورت خام یا پخته خورده شود. این 
غده ها با یک ریتم منظم در طول زمستان رشد میکنند. طعم این ماده غذایی در حالت پخته شده 
دلچسب است و میتوان از آن مانند خود سیبزمینی در تهیه انواع غذاها استفاده کرد. سیب زمینی 
ترشی سرشار از سلولز و فیبر است. بدن ما نمیتواند این مواد را هضم کند و برای همین هم سیب 
زمینی ترشی خاصیت سیرکنندگی بسیار باالیی دارد. مزیت دیگرش، متعادل بودن میزان کالری آن 
است. توجه داشته باشید که برخی افراد نسبت به اینولین حساسیت دارند و نمیتوانند این ترکیب را 

تحمل کنند. به خاطر اینکه این ماده در رودهها تخمیر شده و باعث بروز دل درد و ناراحتیهای روده میشود.
سیب زمینی ترشی به اندازه کافی بزرگ است اما خیلی زود رطوبت خود را از دست داده و به سادگی چروکیده میشود. برای همین بهتر است بعد از چیده 
شدن بصورت تازه مصرف شود، زیرا اگر مدتى بماند ممکن است اینولین آن تبدیل به قند بشود و خاصیت رژیمى خود را از دست بدهد. اینولین موجود در 

سیب زمینی ترشی در بدن به فروکتوز (قند میوه) تبدیل میشود. فروکتوز یکی از آن ترکیبات قندی است که برای دیابتی ها مفید و قابل استفاده است.
 خواص درمانی سیب زمینی ترشی

همیشه یادتان باشد، زمانی که میخواهید از یک ماده غذایی یا گیاهی بعنوان یک ماده درمانی استفاده کنید، حتماً پیش از استفاده، با پزشک مطلع مشورت 
کنید. به خاطر اینکه گیاهان حاوی ترکیبات فعالی هستند که امکان دارد روی درمان شما و داروهایی که میل میکنید تاثیر بگذارند. پس اگر مشکل خاصی 

دارید و یا در مصرف یک گیاه یا ماده غذایی شک دارید حتماً با پزشکتان مشورت نمائید:
- سیبزمینی ترشی حاوی خواص زیادی از جمله خواص ملینی و تقویت کنندگی است. این 

ماده غذایی دیورتیک (یعنی ادرارآور) و همچنین بازکننده اشتها (اشتهاءآور) است.
- گیاه مذکور یکی از درمان های طبیعی و معروف برای بیماریهای دیابت و روماتیسم است و 

مصرف آن فشارخون را نیز، پایین میآورد.
- از سیبزمینی ترشی برای رفع سرفه، ناراحتی حنجره و سینه درد نیز استفاده میگردد.

- زود هضم بودن این غده، مفید برای بهبود زخم معده و روده میباشد. در اروپا نیز آن را پخته 
یا کباب کرده و میل مى نمایند، زیرا یکی از بهترین غذاها براى مبتالیان به مرض قند (دیابت) 
میباشد و از تولید آن پیشگیرى میکند (در ساختمان آن یک ماده ضد مرض قند وجود دارد و 
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تا بخواهید سرشار از مواد معدنى و آنزیم هاى سود بخش است). کسانى هم که در اثر 
ابتالء به مرض  قند الغر و ضعیف میشوند، غذایى بهتر از آن براى تقویت ندارند (آنها را 

سرحال و بدنشان را خوش اندام میکند).
- سیب زمینی ترشی تازه باعث تعادل دیابت در بیماران مبتال به قندخون میشود. چون 
اینولین موجود در غدّه های تازه آن به سختی به قند (با جذب و هضم کند) تبدیل 

میشود، لذا میتواند در اشخاص مبتال به دیابت، جزو رژیم غذائیشان باشد.
- ماده کولین موجود در آن برای مبتالیان به چربی خون (تری گلیسیرید باال) مفید و 

مصرفش برای کاهش آن، مؤثر میباشد.
- این ماده غذایی همچنین میتواند باعث افزایش ترشح شیر از سینه های مادرانی بشود 

که کودکان خود را شیر میدهند.
- مصرف آن، غرایز جنسى را بیدار و تقویت میکند.

- تنقیه آب جوشانده سیب زمینی فرنگی، در معالجه کلیه و ورم روده اعجاز مینماید. خوردن آن جهت رفع اسهال های صفراوى مفید است (عصاره برگ و 
شاخه هاى آن نیز، همین خاصیت را دارند).

- ترشى آن زودتر هضم میشود. براى مصرف سیب زمینی ترشی به فرم پخته، اول آن را ۱۵ - ۱۰ دقیقه در آب جوشانیده، آب جوشیده را دور بریزید و 
سپس به همراه گوشت، آن را سرخ کرده و خوراک تهیه نمائید.

- سوخته آن جهت تقویت مو و ضماد آن جهت معالجه امراض جلدى و 
زخم پوستى نیز، تجویز شده است.

- عالوه بر ترشى، شما میتوانید آن را بصورت شور نیز درست نمائید و براى 
این کار بهتر است سیب زمینی ترشی را در آب خیارشور بیندازید که پس 
از چند روز آماده مصرف خواهد شد (البته این فرآورده دوام زیادی ندارد و 

پس از چندى لیز میشود، پس بهتر است آن را زودتر مصرف نمائید).
- طبق نظر حکماى طب سنتى، غده سیب زمینی ترشی (سیب زمینی 

فرنگی) از نظر طبیعت کمى گرم و تر بوده و براى چاق شدن خوب است.
 پرهیزات و مضرات

مصرف آن برای گرم مزاجان، بدون استفاده از مصلح،  مضرّ میباشد.




