
. اػت آى فشم تخاسپض رست، ًَع اػت. تْتشیي فشاٍاى غزایی اسصؽ داسای ػالِ ٍیک گیاّی  تررّ

تش اػت. الثتِ تالل هَقغ   ًؼثت تِ رست هکضیکی تؼیاس ػالن ،کثاتی یا ّواى تالل هؼوَلی رست

ی آى سا افضایؾ ئصا  هادُ غزایی احتوال ػشعاىًَع کثاب ؿذى ًثایذ تؼَصد صیشا ػَختي ّش 

اگش رست تؼذ اص کثاب ؿذى دس آب ًوک قشاس دادُ ؿَد  ،ایي سا ّن تذاًیذتذ ًیؼت کِ هیذّذ. 

ٍ  صئیي ًام تِ هَادی تِ ٍجَد هشتَط رست صسد سًگ دّذ. کوی اص خاصیت خَد سا اص دػت هی

 .اػت خـک ٍ ػشد ایشاى قذین عة ًظش اص رست عثیؼت .هیثاؿذ دس آى ضاًتیيگصا
 

 دانه ررت خبماز گرم  ۰۱۱هواد هوجود در 

 واحذ A 09۱ویتبهین  هیلیگرم ۲۲ کلسین کبلری 05۱ انرژی

 هیلیگرم B1 0/۱ویتبهین  هیلیگرم ۰ سذین گرم ۰0 آة

 هیلیگرم B2 ۰۲/۱ویتبهین  هیلیگرم ۲85 پتبسین گرم 9 پروتئین

 هیلیگرم B3 ۲/۲ویتبهین  هیلیگرم ۲65 فسفر گرم 0 چربی

 هیلیگرم 0۱ رسنیکآ هیلیگرم ۲ آهن گرم 7۲ نشبسته ایهواد 
 

کـت ، تیـتشیي اساضی کـاٍسصی جْاى تِ گٌذمهحؼَب هیگشدد تغَسیکِ پغ اص ات هْن غلّهٌـأ رست یا جَاسی $ًام فاسػی آى# قاسُ آهشیکا تَدُ ٍ یکی اص 

 .هحؼَب گشددهفیذ  یک هیاى ٍػذُ تؼیاستؼٌَاى هیتَاًذ  ّا،  اص سیضهغزی تَدى غٌی یلرست تِ دل کِ هتخصصاى تغزیِ هیگَیٌذاختصاف داسد. ت رسّ
ّای فیضیَلَطیکی دس   اػت کِ تِ فؼالیت B5ٍیتاهیي ػشؿاس اص ٍ  ّا اػتفادُ هیـَد  اػت کِ دس ػَخت ٍ ػاص کشتَّیذسات B1 ٍیتاهیي اص غٌی هٌثؼی رست -

 ًیض هَثش تاؿٌذ. ؿاداتی پَػت، هَ ٍ ًاخيتَاًٌذ دس   گیشًذ، هی  ّا سا هی  ایٌکِ جلَی تیواسی ػالٍُ تشّا   اکؼیذاى  ّا ٍ آًتی  ٍیتاهیي .تذى کوک هیکٌذ

اػت کِ تشای هقاتلِ تا  Cٍیتاهیي اص حاٍی هقادیش قاتل تَجْی ٍ  ای داسد  ًقؾ قاتل هالحظِ ،اػت کِ دس تَلیذ ػلَل ّای جذیذ تفَالحاٍی رست  -

 هَثش اػت.دس جٌیي،  هادسصادی لَلِ ػصثی  ًاسػاییایجاد پیـگیشی اص هَجَد دس رست ًیض دس اػیذ فَلیک  .هیثاؿذْا هفیذ تیواسی

رست غزای خَتی تشای  .کوک هیکٌذ ،هـکالت ّاضوِ ٍ دػتگاُ گَاسؽ هثل یثَػتتا هقاتلِ  فشد دسخَساکی اػت کِ تِ  فیثشػالٍُ تش ایٌْا، رست ػشؿاس اص  -

دس هیاى آب پض فٌجاى داًِ ّای رست یک هصشف سٍصاًِ  کشدُ ٍکوک پاییي آٍسدى ػغح کلؼتشٍل خَى فیثش خَساکی رست تِ  .اػتػشعاى تشٍص پیـگیشی اص 

 تْثَد ػولکشدّوچٌیي هصشف هیضاى کافی اص فیثش گیاّی تِ  $ًاؿی اص یثَػت# سا کاّؾ دّذ. احتوال اتتال تِ ػشعاى سٍدُ تضسگٍػذُ ّای غزایی، هیتَاًذ 

 هیـَد. $تَاػیش# ٍ ّوَسٍئیذ هاًغ اص اتتال تِ یثَػتٍ کشدُ سٍدُ ّا کوک 

ػثة پائیي  ،سٍغي هَجَد دس داًِ ٍ پَػت رست ، فیثش ٍحقیقت دس هفیذ اػت. ،دیاتتدس افشاد هثتال تِ کاّؾ هیضاى قٌذ خَى تشای کوک تِ هصشف رست  -

 د.گشدتَیظُ دس هیاى افشاد هیاًؼال ٍ ػالوٌذ هی ،کلؼتشٍل پالػوای خَى قٌذ ٍ آهذى

ٌٌذ ککاسؿٌاػاى تَصیِ هی .هیتَاًٌذ تا هصشف رست تِ تْثَد ایي ًَع اص اختالل کوک کٌٌذ ،تَیظُ کن خًَی ًاؿی اص کوثَد ٍیتاهیي کن خًَی صًاى هثتال تِ -

 .رست تخَسًذ ،افشادی کِ تِ کن خًَی هثتال ّؼتٌذ

ّوچٌیي کلؼین ٍ فؼفش هَجَد دس آى تاثیش چـوگیشی تش  سا تْثَد تثخـٌذ. ّای ػضالًی  گشفتگیتَاًٌذ  هی ،دس رست هاًٌذ هٌیضینتشخی اص اهالح هَجَد  -

 گزاسد؛ تٌاتشایي هصشف آى تشای کَدکاى دسحال سؿذ ٍ ًَجَاًاى تؼیاس هفیذ اػت.  هی ػاصی  اػتخَاى

 ین!کِ رست سا دس سطین غزایی سٍصاًِ خَد تگٌجاًای، هتخصصاى تاکیذ داسًذ  تِ دلیل ایي هضایای تغزیِ

 خواص درهبنی کبکل ررت ●

 .هیکٌذ پیذا ای قَُْ سًگ ؿذى خـک اص پغ ًوَدُ کِ خـک ػشػت تِ ٍ چیٌٌذ هی آى ؿذى پظهشدُ اص قثل یؼٌی هیَُ کاهل سػیذى اص قثل سا رست کاکل

 : اػت هَجَد صیش هَاد رست کاکل گشم 100 دس% 

 - هیلیگشم 4:  هٌیضین - هیلیگشم 7 : کلؼین - هیلیگشم 6 : آّي - گشمهیلی 4 : مَػیلیؼی - هیلیگشم 5/2 : فؼفش - هیلیگشم 6/3 : کلش - هیلیگشم 8/2 : گَگشد

 هیلیگشم 26/5 : پتاػین - هیلیگشم 2/0 : ػذین

کاکل رست داسای هقذاس صیادی  دقیقِ دم کٌیذ.پٌج لیتش آب جَؽ سیختِ ٍ تِ هذت یک آى سا دس  اص گشم 30 هقذاس  ،رست کاکل کشدُ دم کشدى دسػت تشای -

ٍ آسام کٌٌذُ دػتگاُ ادساسی  تَدُاػت، تِ ّویي دلیل دم کشدُ آى ادساس آٍس پتاػین 

التْاب ٍ دسد هثاًِ   ػٌگ، دسد ٍ ًاساحتی ّای دػتگاُ ادساسی سا تؼکیي هیذّذ. اػت.

 دػتگاُ ادساسی سا تویض هیکٌذ. تغَس کلیٍ  سا اص تیي هی تشد

 ًیض اػتفادُ عثی تِ ػول هیأیذ. ػاقِ تالل ٍ سیـِ، تشگتِ غیش اص کاکل رست اص  -

 خًَشیضی تیٌی سا تٌذ هیأسٍد. ،جَؿاًذُ ػاقِ ٍػظ تالل -

  اص جَؿاًذُ تشگ ّای رست اػتفادُ کٌیذ. ،تشای دفغ ػٌگ هثاًِ -



 ادساسی هفیذ اػت.جَؿاًذُ سیـِ رست تشای ػَصؽ هجاسی  -

 دسد ؿکن ٍ هؼذُ سا اص تیي هی تشد. ،جَؿاًذُ ٍػظ رست -

 اص جَؿاًذُ ػاقِ تالل اػتفادُ هیکشدًذ. ،دس قذین تشای هؼالجِ ػَصاک -

 تررّ طبخ ●

ی تؼیاس هفیذی اػت اها ًحَُ عثخ ٍ تْیِ آى دس ػالهتؾ تؼیاس تاثیشگزاس اػت. تشای ئرست تِ خَدی خَد هادُ غزا

ّای هتاتَلیکی ؿَد.   ػاص چاقی ٍ تیواسی  کاّذ ٍ هیتَاًذ صهیٌِ ی آى هیئاضافِ کشدى ًوک ٍ کشُ اص اسصؽ غزاهثال 

ّای الصم سا تِ   اکؼیذاى  ّا آًتی   َاًٌذ تِ اًذاصُ ػثضیجات ٍ هیَُتدادُ یا پاج کَسى هی ّایی هاًٌذ رست تَ  ٍػذُ  هیاى

ّای هتاتَلیکی هاًٌذ دیاتت   ّا ٍ تیواسی  ّای هختلف قلثی، ػشعاى  اص تیواسی ّا هیتَاًٌذ  اکؼیذاى  تذى تشػاًٌذ. آًتی

 هیکٌذ.هثاسصُ ّا   تشد ٍ تا تیواسی  سا اص تیي هیّای آصاد   سادیکالهَجَد دس آًْا فٌل   پلیٍاقغ  جلَگیشی کٌٌذ. دس

 خواص ررت پخته ●

هیـَد کِ ایي هَاد تاثیش تِ ػضایی دس کاّؾ خغش اتتال تِ  #Aٍیتاهیي $ًؼخِ گیاّی کاسٍتٌَئیذّا عثخ رست تاػث آصاد ؿذى هَاد هغزی ٍ هفیذ آى ؿاهل  -

 ّای قلثی ٍ ػشعاى داسًذ.  تیواسی

سا حفظ هیکٌذ. دس ٍاقغ پختي رست تاػث هیـَد کِ خاصیت آًتی اکؼیذاًی  خَد خاصیت آًتی اکؼیذاًی  ،Cٍیتاهیي رست پختِ حتی پغ اص کاّؾ رخیشُ  -

 افضایؾ پیذا کٌذ. "53آى تا 

تِ اػیذ ایي هادُ غزایی هْن پغ اص عثخ تشکیثی هَػَم   ػالٍُ تش آًتی اکؼیذاًْا، -

ای داسد. ایي خَاف دس رست ؿیشیي تِ هشاتة  آصاد هیکٌذ کِ خَاف فَق الؼادُ فشٍلیک

 ت.تیـتش اػ

ای دس پیـگیشی اص ٍاکٌـْای  تاثیش فَق الؼادُ ،ّای هَجَد دس رست  تتاکاسٍتيّوچٌیي  -

 ّا جلَگیشی هیکٌذ.  اکؼیذیتِ دس تذى داسد ٍ دس ًتیجِ اص تشٍص ػشعاى

 خواص ررت بو داده ●

 ّا تشای هیاى ٍػذُ ّای غزایی اػت.  رست تَ دادُ یا پاج کَسى یکی اص تْتشیي اًتخاب -

  هیاىیک داسد ٍ تؼٌَاى فٌل   پلی ،ػذد ػیةیک ى تقشیثا تِ اًذاصُ کَس  پاج فٌجاى یک

 ٍػذُ ػالن تلقی هیـَد.

 تاالیی تشخَسداس اػت.فیثش رست تَ دادُ خَاف حثَتات کاهل سا داسد ٍ اص  -

ّا دس   هیاى ٍػذُ فضای تیـتشی سا دس قیاع تا دیگش اػٌکگشم اص ایي  25ّای رست تَ دادُ ایجاد احؼاع ػیشی تشای هذت صیاد اػت صیشا   یکی اص ٍیظگی -

 ّا اص چشتی کوتشی تشخَسداس اػت.  اص ػَی دیگش ایي هیاى ٍػذُ دس قیاع تا دیگش هیاى ٍػذُ ٌذ.کهؼذُ اؿغال هی

 .گشددای یا ًوکی آى پشّیض  تْتش اػت اص ًَع ػادُ ایي هیاى ٍػذُ اػتفادُ ؿَد ٍ اص هصشف ًَع سٍغٌی، کشُ -

کِ رست ٍ پاج کَسى  یئاها اص آًجاهیثاؿذ، ّا تشای ایجاد احؼاع ػیشی ٍ کٌتشل ٍصى   رست تَ دادُ تا چاؿٌی فلفل یکی اص تْتشیي هیاى ٍػذُ ،تغَس کلی -

ٍجَد ِ تٍصى   اضافِ گشدد،کالشی دسیافت   سٍی تاػث ؿَد تیـتش اص ًیاص سٍصاًِ  ٍ اگش ایي صیادُ ُدکشسٍی   صیادُّا دس هصشف آى   خَساک ّؼتٌذ تشخی  خَؽ

 .پیؾ ًخَاّذ آهذٍػذُ هصشف ؿَد ّیچ هـکلی   ، اها اگش دس حذ کن ٍ تؼٌَاى هیاىهیأیذ

 استفبده طبی از ررت ●

 .هیثاؿذ ّا صخن کٌٌذُ خـک ،رست پواد -

 جلَگیشی هیکٌذ.پَػیذگی دًذاى  اص ،اػتفادُ هذاٍم اص رست -

 ًظیش تشای دسهاى تیواسی ّای پَػتیدُ ٍ کلؼتشٍل خَى سا پائیي آٍس ،سٍغي رست -

 هفیذ اػت. ،اگضها

 ررت هضرات ●

 اؿخاف هثتال تِ ٍاسیغ تایذ دس هصشف رست احتیاط ًوایٌذ. -

 ًاساحتیتشٍص ٍ  ، تَلیذ ًفخصیادُ سٍی ٍ هصشف تی سٍیِ رست هَجة ػَء ّاضوِ -

 د.گشدهی گَاسؿی




