
شاید باورتان نشود ولی بر طبق برترین تحقیق های جهان اثبات شده که انواع کلم بسیاری از عفونت ها و 
بیماریها را از بین میبرد و حتی یک مرهم مناسب برای زخم ها محسوب میشود! زمانی که آب کلم یا خود 
کلم را نوش جان میکنید و یا از آن مرهمی برای زخم ها میسازید، به طبیعی ترین شکل ممکن به 
سالمتی خودتان خدمت کرده اید. تمام انواع کلم با یبوست، زخم معده، آرتروز، برونشیت و بیماری های 

ویروسی، سرطان و غیره مقابله میکنند. برای آشنایی بیشتر با این ماده غذایی درمانگر، با ما همراه باشید.
 کلم قمری یا کلم سنگی :

کلم سنگ، گیاهی متعلق به خانواده کلم، بومی کشور بلژیک است. این گیاه که در تمامی سال کشت 
میشود، ارزش غذایی باالیی دارد و سرشار از ویتامینهای A ،C، فولیک اسید و فیبر است. در این گیاه 
بخشی از ساقه هوایی آن که ضخیم میشود، مورد تغذیه قرار میگیرد. در بعضی از کشورها نیز از برگ آن 
استفاده میکنند. کلم قمری به رنگهای سفید، آبی و بنفش دیده میشود. طول دوره رویش این گیاه بسیار 

کوتاه است و به عبارت دیگر مدت کمی زمین را اشغال میکند و از این نظر میتوان این گیاه را به راحتی در تناوب زراعی قرار داد.
 ارزش غذایی :

ارزش غذایی آن تقریباً شبیه کلم گل میباشد و حاوی پروتئین، اندکی چربی و کربوهیدرات، ویتامین C، ویتامین K، ویتامین B6، فوالت و همچنین 
دارای مقادیری از تیامین، نیاسین، کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم و منگنز است. مقدار ویتامین موجود در برگ ها، بیش از ساقه آن میباشد.

 خواص داروئی :
- کلم سنگ (قمری) مانع از گرفتگی رگ های خونی میشود.

- کلم سنگ با تقویت سیستم دفاعی بدن، عملکرد قلب و مویرگ ها را بهبود می بخشد و عالئم آسم را کاهش میدهد.
- یکی از ویژگی های مهم این گیاه کاهش خطر بروز انواع مختلف سرطان از جمله ریه، روده بزرگ، پروستات و سینه است.

- رژیم غذایی سرشار از کلم مانع سکته و آب مروارید میشود و خطر بروز بیماری های 
دیابت، ام. اس و فشارخون باال را نیز کاهش میدهد.

- در هر نوع کلم، نوعی ریز مغذی به هنگام جویدن و یا خرد شدن آزاد میشود. این ماده 
کبد را تحریک میکند تا آنزیم های موجود در مواد شیمیائی سرطان زا را سم زدایی نماید.

- خوردن ۳ یا ۵ بار کلم سنگ یا هر نوع کلم در هفته، خطر ابتال به سرطان را به میزان 
۶۰% کاهش میدهد.

- ویتامین C موجود در آن، برای تولید کالژن مفید برای پوست، بافت های پیوندی، تاندون، 
غضروف و تقویت سیستم دفاعی بدن الزم است.

- فولیک اسید موجود در آن، از بیماری های متعدد مادرزادی پیشگیری میکند.
- فرد را در برابر بیماری های التهابی مانند آرتروز محافظت می نماید.
- این گیاه را که سرشار از پروتئین است میتوان جایگزین گوشت کرد.

- مصرف آن به افرادی که قصد کاهش وزن دارند توصیه شده است.
- ویتامین A موجود در آن، برای تقویت بینایی موثر است.

- کلم یک ماده غذایی ایده آل برای مقابله با یبوست است. کلم سنگ به بهبود عملکرد سیستم گوارشی کمک میکند و مانع از بروز یبوست میشود. این 
ماده غذایی پر خاصیت، سرشار از فیبر میباشد. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم هر ۲۰۰ گرم کلم بیش از ۲۰% نیاز روزانه ما به فیبر را تأمین میکند. 

فیبرهای  غذایی باعث تحریک روده ها و دفع راحت میشود. برای همین هم کلم میتواند با یبوست مقابله کرده و از بروز آن پیشگیری کند.
- کلم سرشار از ویتامین C، بتاکاروتن و آهن است و باعث تولید گلبول های قرمز بیشتر میشود، برای همین هم میتواند با کم خونی مقابله کند.

- نتایج یک پژوهش آمریکایی نشان میدهد که مصرف خانواده کلم ها و سبزیجات غدهای برای پیشگیری از بروز آرتروز موثر است. کلم سرشار از آنتی
اکسیدان هایی به نام گلوکوزینوالت است که غضروف استخوان ها را تقویت کرده و از سایش آنها پیشگیری میکند.

- بهتر است هر هفته حداقل دو مرتبه کلم خام را بعنوان ساالد میل کنید. اگر کلم پخته 
دوست دارید بهتر است که آن را بخارپز کنید.

- کلم یک مرهم فوق العاده برای مشکالت پوستی است. آنتی اکسیدان های موجود در آن 
قادر هستند که زخم ها را درمان کرده و ترک و سوختگی های پوستی را برطرف کنند.

- خواص آنتی اکسیدانی فالوونوئید های موجود در کلم باعث تسریع در درمان دمل، آبسه 
و جوش میشود. باید بدانید که کلم خواص ضد التهابی دارد و در درمان سریع مشکالت 

ناشی از التهابات (مانند سرماخوردگی شدید و عفونتهای ویروسی) موثر است.




