
ِ ٍ یب بًرا در خآى درخت  ؽوب ی یبفت ؽذُ ٍ احتوبالًفزاٍاً اعت کِ ثِهیَُ ای  توت سفید

ي هیَُ یکی اس پزطزفذارتزیي هیَُ ّب در ثیي هحصَالت یحتی کَچِ هحلِ خَد داریذ! ا

 ػثی ؽوبر خَاؿ درهبًییآیذ کِ آى را هیتَاى ثِ دلیل ؽیزیي ثَدى ٍ درختی ثِ ؽوبر ه

، ؽیزُ ٍ پَعت ؽبخِ ّبی تبسُ ، ثزگاس خَد هیَُ کِ ، ثطَریدر ثخؼ ّبی هختلف داًغت

ٍ در تغذیِ  ثَدُ چیي کؾَر ثَهی تَتهتفبٍتی را ثزد. طجّی ّبی اعتفبدُ آى هیتَاى 

اس  ، درخت تَتدر طی قزى ّبزفتِ اعت. ثِ تذریح ٍ کزهْبی اثزیؾن هَرد اعتفبدُ قزار هیگ

خَرًذ ٍ ثزای هصبرف  تَت عفیذ را تبسُ هیُ اعت! ثِ دیگز کؾَرّب هٌتقل ؽذ آًدب

 ذ.ل هیکٌٌوبًٌذ کؾوؼ هیّؾک کزدُ ٍ سهغتبى آى را خ

 یککِ تقزیجب هؼبدل  آثذار تَتگزم  صذ! اعت پزکبلزیٍ الجتِ  پزخبصیتای  تَت هیَُ

کبلزی  3۱0 ؽذُ تَت خؾکگزم  100ّز  .هیجبؽذکبلزی اًزصی  ۱1حبٍی  ،فٌدبى اعت

گزم  1/1تَت  اس ایي حدن گیبّی اعت. اس ًَع، آىالجتِ ثبیذ تَخِ داؽت کِ پزٍتئیي  ثَدُ ٍگزم پزٍتئیي  0 / ۹ّز فٌدبى تَت حبٍی  اًزصی تَلیذ هیکٌذ.

ٍاحذ  2۸0 هیلیگزم آّي، 0 / ۸گزم تَت ّوچٌیي حبٍی  صذ(. هیشاى کلغین تَت قبثل تَخِ اعتهیجبؽذ )هیلیگزم کلغین  1۱ چزثی دارد ٍ حبٍی

هقبدیز  دارای ثَدُ ٍ Cهیلیگزم ٍیتبهیي  B3  ٍ1۱هیلیگزم ٍیتبهیي  B2 ،1/1هیلیگزم ٍیتبهیي  B1 ،0۱/0هیلیگزم ٍیتبهیي  A ،02 / 0الوللی ٍیتبهیي  ثیي

 دارد.هزطَة  ٍگزم تَت ؽیزیي طجغ  هٌیشین اعت. اهالحی هبًٌذ آة، فیجز، تبًي ٍ اس ثبالیی

  درمانی توتخواص  ●

( resveratrol) رسٍراتزٍلثِ ًبم  ئیتَاًب( هَاد هغذّی گیبّی) فیتًََتزیٌتتَت ّب هٌجغ خَثی اس  -

غذایی گیبّی هیتَاى ّن اس  کِ ثب کوک ایي هبدًُذ ّغتٌذ کِ در اًگَر ًیش یبفت هیؾَد. هحققبى هؼتقذ

 .خٌگیذٍ ّن ایٌکِ ثب عزطبى ّب  کزدُپیؾگیزی  عزطبىثزٍس 

ت ذ هَختَاًتَت ثِ دلیل ٍخَد رسٍراتزٍل هیهصزف هذاٍم کِ  دُ اًذهطبلؼبت هتؼذدی ًؾبى دا -

 .دافشایؼ طَل ػوز افزاد ؽَ

ُ، تَلیذ خَى در ًظز گزفتِ هیؾًَذ، ثِ ایي هؼٌب کِ خَى را تویش کزد تَت ّب ثؼٌَاى یک ػبهل تصفیِ -

 گزدًذ.هی طَر کلی هَخت تقَیت کل عیغتن خًَیآى را افشایؼ دادُ ٍ ث

 .)خبصیت هُذر ثَدى( تَت در عْل کزدى خزیبى ادرار ًیش ًقؼ دارد تَت عفیذ هَخت تقَیت ػولکزد کلیِ ّب هیؾَد.خَردى  -

 .هیجبؽذهفیذ  ،سخن هؼذُ ًیش کوک ثِ درهبى خَردى تَت عفیذ ثزای را پبک ٍ تویش کٌذ. ٍ طحبل هَثزی هیتَاًذ کجذ سزتَت عفیذ ثِ ط -

پَعت   ّوچٌیي، خَؽبًذُ درهبى یجَعت هَثز اعت. خْت )ثَیضُ صجح ًبؽتب( خَردًؼهلیّي خَثی ثَدُ ٍ  ،فیجز اس یئدارا ثَدى هقبدیز ثبالتَت ثِ ػلت  -

 ثزای لیٌت هشاج هفیذ اعت. ت تَت،ؽبخِ ّبی خَاى ٍ تبسُ درخخؾک 

 ثؼٌَاى ،ثب ثزگ اًگَر درخت تَت ثزگ خَؽبًذُ ثزای درهبى ٍ ػالج عفیذ ٍ یب خبکغتزی ؽذى سٍدرط هَّب اعتفبدُ هیؾَد. در خیلی اس کؾَرّب اس تَت -

 اعتفبدُ هیؾَد. ی طجیؼیرًگ هَ

. ثبؽذ( قٌذ خَى کبٌّذُف کن، هیتَاًذ ثِ ؽزط هصزحتّی ) ًذارد یّغتٌذ ضزر )دیبثت( قٌذ هَخَد در تَت عفیذ ثزای کغبًی کِ هجتال ثِ هزض قٌذ -

 تَت خؾک ثخَرًذ.کوی ثِ ّویي ػلت ثِ آًْب تَصیِ هیؾَد ثِ خبی قٌذ، چبی را ثب 

اکغیذاى هَخَد در ایي هیَُ فَایذ ثغیبری ثزای عالهتی دارد کِ یکی اس آًْب   اعت. آًتی آًتَعیبًیذثِ ًبم  قَی اکغیذاًی  ایي هیَُ خَؽوشُ دارای آًتی -

عزطبى اعت، ثِ  ثزٍس اس پیؾگیزیدر ّب   اکغیذاى  ًقؼ دیگز آًتی ّبی قلجی ٍ ػزٍقی اعت.  هیشاى کلغتزٍل ثذ خَى ٍ خلَگیزی اس اثتال ثِ ثیوبری کبّؼ

 ّویي دلیل هصزف تَت ثزای پیؾگیزی اس عزطبى تَصیِ هیؾَد.

کبلزی  ،ّبی پضٍّؾگزاى فیجزّبی ًبهحلَل هَخَد در تَت  . طجق یبفتِداد کبّؼٍسى را هیتَاى در رصین الغزی،  ایي هیَُ گٌدبًذى ٍ تَتهصزف ثب  -

 گزدد.را کبعتِ ٍ هَخت کبّؼ ٍسى هیخذة ؽذُ در ثذى 

 د.گزدخًَی دارًذ تَصیِ هی  هصزف آى ثزای کغبًی کِ کن یٍ آّي اعت، اس ایي رٍ Cتَت حبٍی هقذار قبثل تَخْی ٍیتبهیي  -

ٓ ثبُ تقَیت کٌٌذٓ قَهصزف آى  در کبّؼ ٍ رفغ تزط، ػصجبًیت، خوَدی، اضطزاة ٍ ّیدبى هَثز اعت. Bّبی گزٍُ   ٍیتبهیيتَت ثِ ػلت داؽتي اًَاع  -

 .اعت)افشایٌذُ ًیزٍی خٌغی( 

 ٍ تقَیت چؾن هیؾَد. ًبخي ّب هَخَد در تَت ثبػث رؽذ Aٍیتبهیي  -

هیآیذ کِ التیبم ٍ  ذ، ؽیزُ ای اس آى ثِ دعتثزگ تویش درخت تَت عفیذ را ثکَثٌ اگز -

ثزای  رٍغي سیتَى اس ضوبد کَثیذُ ثزگ آى ثب خَػ خَردى سخن ّب را تغزیغ هیکٌذ.

 اعتفبدُ هیؾَد.درهبى عَختگی 

 ٍ ثَدُ هفیذ کَدکبى لثِ ثزای ،فغفز ٍ کلغین داؽتي خبطز ثِ خؾک هصزف تَت -

 .اعت عبلوٌذاى ثزای اًزصی کٌٌذُ تأهیي



تَت  دارًذ ثْتز اعت ثِ خبی قٌذ اس تَت خؾک اعتفبدُ کٌٌذ.ثبال کغبًی کِ اعیذ اٍریک یب اٍرُ  -

 تصفیِ گز ٍ پبک کٌٌذُ خَى اعت.

)ثزگ آى  هفیذ هیجبؽذثزای کغبًی کِ آعن دارًذ، ًیش ٍ ثزگ ٍ هیَُ تَت ثزای رفغ عزفِ هصزف  -

 (.گزددتَت خؾک ّوزاُ ثب آة خَػ هیل  ٍ یباعتفبدُ ؽذُ صَرت دم کزدُ ث

 مصرف توت در بارداری و شیردهی ●

هصزف تَت  ٍلی هٌدز ثِ ثزٍس حغبعیت در خٌیي ؽَدهوکي اعت  در ثبرداری آثذار اًَاع تَتهصزف 

 هصزف تَت در ؽیزدّیّوچٌیي  دارد. ّن ذ ثغیبریئّیچ هٌؼی ًذاؽتِ ٍ فَا در ثبرداری خؾک

 ثبػث افشایؼ ؽیز هبدر هیؾَد.

 چای برگ درخت توت ●

 ،غبسدچؾوْب را درخؾبى هیدر چیي، ثب ثزگ درخت تَت عفیذ چبی تْیِ کزدُ ٍ هؼتقذًذ کِ ایي چبی  -

 !ٌذ تب ثْتز ثجیٌٌذ ٍ ثْتز ثؾًٌَذثِ افزاد کوک هیک ُ ٍا اس ثیي ثزدالتْبة چؾن ر

 .ًؾبًذ  ٍ التْبة را فزٍ هی ، خَى عبس ثَدٌُذکهی ٍ صبف را خٌکّوچٌیي دم کزدُ ثزگ درخت تَت خَى  -

 ذ.ٌٍ هیَُ تَت اعتفبدُ ًوبیکغبًی کِ رهبتیغن دارًذ اس چبی ثزگ درخت تَت  -

 ذ.س کزم خَردى دًذاى خلَگیزی هیکٌٍ ا کزدُخَیذى صوغ درخت تَت لثِ را هحکن  -

ثِ دلیل ٍخَد  آىثخؾی  اثز ؽبیذ آًفلَاًشا ثِ کبر هیزٍد. تَت ثؼٌَاى یک درهبى ثزای عزهبخَردگی ٍؽیزُ  -

 ثبؽذ.در ایي هبدُّ خَراکی ثبال  Cٍیتبهیي 

 بهترین زمان مصرف توت ●

ثِ طَر کلی ثْتزیي هَقغ  ثْتزیي سهبى هصزف تَت قجل اس غذا ٍ ثب هؼذُ خبلی اعت. -

در فبصلِ غذای ظْز ٍ ؽبم اعت کِ سٍد ّضن هیؾَد ٍ  ػصزٍ یب صجح ًبؽتب خَردى تَت، 

 .یگزددهَاد غذایی آى ثْتز خذة ثذى ه

ٍ  ُهؾکل ؽذ ؼّضو ،آى را ثخَرًذ (گَؽتی هخصَصبً)اگز رٍی غذاّبی عٌگیي  هؼوَالً -

 هیکٌذ.یذ تَلًفخ  ،در ؽکن ٍ رٍدُ ّب

 ات توتمضرّ *

 اعْبل هیؾَد.دل درد ٍ ثزٍس سیبدُ رٍی در هصزف تَت هٌدز ثِ  -

 صَرتیدر . ایي افزادّغتٌذ اس خَردى تَت خَدداری کٌٌذکغبًی کِ گزم هشاج ثْتز اعت  -

اس  پظ عبػت 2یب  یکثْتز اعت )ثٌب ثِ گفتِ اثَػلی عیٌب(  توبیل ثِ هصزف دارًذ،کِ 

 کوی عکٌدجیي ثٌَؽٌذ. خَردى تَت،




