
، ذَرزًی ذَؽوشُ ای اعت کِ ذیلی ّب زر فصل عزهب آى را هیرَرًس. چغندرلجَی حبصل اس پرتي 

، A ،B1ٍیتبهیي ّبی ، چزثی، پزٍتئیيثزای ثسى زارز. چغٌسر زارای  سیبزیایي هبزُ غذایی، ذبصیت 

B2 ،B3  ٍC ،ِاعت. هززم اس زیز ثبس آّي ٍ کلغین ، فغفزٍ اهالح هؼسًی هبًٌس هَاز قٌسی ، هَاز است

قزى قجل اس هیالز ثب ذَاؿ زرهبًی آى آؽٌب ثَزُ ٍ اس  چْبرچغٌسر را هی ؽٌبذتٌس ٍ حتی زر حسٍز 

ًَع آى چغٌسر هؼوَلی ثَزُ ٍ ثِ یک : ًَع اعت زٍ آى اعتفبزُ هیکززًس! چغٌسر هصزفی هؼوَل، ثز 

رًگ سرز رٍؽي اعت کِ زر ًقبط رًگ ثٌفؼ تیزُ ٍ یب قزهش هیجبؽس ٍ ًَع زیگز آى چغٌسر قٌس ثب 

هرتلف زًیب ثِ هقسار ثغیبر سیبز ٍ ثزای تَلیس قٌس، کؾت هیؾَز. ثزگْبی پْي ٍ زرؽت آى ثِ ّوزاُ 

زیگز عجشیجبت، زر پرت آػ یب ذَرؽت اعتفبزُ هیؾَز. چغٌسر ذبم، ػغل گیبّی اعت ٍ ذساًٍس 

ّب ٍ  هفیستزیي ٍ ثْتزیي ثرؼ چغٌسر، ثزگ آى، عپظ عبقِ  َاى ثِ ارسػ چغٌسر پی ثزز.ثؼس اس ػغل، ؽفب را زر آى قزار زازُ اعت، ثز ّویي اعبط هیت

اعت کِ ثؼٌَاى یک آًتی اکغیساى، ذبصیت  ثتبعیبًیيرًگ ارغَاًى چغٌسر ثِ زلیل ٍجَز تزکیجى ثِ ًبم  ًْبیتبً ریؾِ $کِ پرتِ آى لجَ ًبم زارز# هیجبؽس.

 جلَگیزى هیکٌس.َلَى عزطبى کضس عزطبًى زاؽتِ ٍ ثَیضُ اس ثزٍس 

فیجز سیبز هَجَز زر آى، هَجت کبّؼ عطح کلغتزٍل ذَى  ٍجَز زارز کِ ثِ کبّؼ فؾبرذَى کوک هیکٌس.پتبعین هیلیگزم  ٠8١گزم اس آى،  ٠١١زر ّز 

 ذًَی جلَگیزی هیکٌس.  اس ثزٍس کن ،چغٌسر قزهش ثِ زلیل زاؽتي هَاز هغذی آّي زر کٌبر اعیس فَلیک زر ثیوبراى قلجی اعت.  ٍ کبّؼ ذطز ثزٍس عکتِ

 .اعت تزٍ گزم چغٌسر  طجیؼت هَرز ًیبس ثسى را تأهیي کٌٌس.فَلیک  اعیساس  "١٠گزم چغٌسر قزهش،  ٠١١افزاز هیتَاًٌس ثب هصزف 

 چغندرطبّی خواص  ●

را ًیش،  ءچغٌسر ذزز ؽسُ هرلَط ثب آة َّیج، زفغ کٌٌسُ عٌگ کیغِ صفزاعت ٍ اؽتْب -٠

 سیبز هیکٌس.

 هیؾَز. Aٍیتبهیي تجسیل ثِ  ثسىاعت کِ زر  ثتبکبرٍتيچغٌسر هبًٌس َّیج زارای  -2

 هصزف هساٍم لجَ، حبفظِ را سیبز هیکٌس. -٠

کِ ثِ عبذتي گلجَلْبی قزهش  ؽیزُ چغٌسر یکی اس ثْتزیي ؽیزُ ّبی گیبّی اعت چَى -4

ذَى را ثْجَز هی ثرؾس. اس ایي رٍ هصزف ذَى کوک هیکٌس، ذَى را تصفیِ کززُ ٍ جزیبى 

 چغٌسر ثِ ذبًوْب ثغیبر تَصیِ هیؾَز.

قلجی ٍ  چغٌسر قزهش یب لجَ ثِ زلیل زاؽتي فیجز فزاٍاى کِ ذبصیت کبّؼ چزثی ذَى را زارز ٍ ّوچٌیي اعیس فَلیک، ثْتز اعت زر عجس غذایی ثیوبراى -١

 .تن ػصجی جٌیي، هفیس اعت#$ثزای رؽس ٍ حفع عالهت عیغ سًبى ثبرزار قزار ثگیزز

 ٍ اعیس فَلیک اعت کِ اس ثزٍس کن ذًَی زر افزاز هوبًؼت هیکٌس. ث لجَ زارای هقبزیز فزاٍاى آّي زر کٌبر ٍیتبهیي -6

 اهالحی کِ زر ؽیزُ چغٌسر ٍجَز زارز، پبک کٌٌسُ ثغیبر ػبلی ثزای کجس، کلیِ ٍ کیغِ صفزا هیجبؽس. -7

یی زر رارآٍر اعت، زر رفغ یجَعت ٍ زرهبى التْبة هخبًِ ٍ ثَاعیز ًقؼ ػوسُ ای را ایفب هیکٌس. ّوچٌیي اّویت ثِ عشاچغٌسر هلیي، ًزم کٌٌسُ ٍ از -8

 هتَقف هیغبسز.ًیش، اعْبل ذًَی را  پبکغبسی زعتگبُ گَارػ زارز ٍ

 اعت. ی#التْبة هجبری ازراریَرتزیت $زرهبى کٌٌسُ  -9

 ثغیبر هفیس ثَزُ ٍ زر اعتؼوبل ذبرجی ثزای پبًغوبى سذن ٍ زرهبى تبٍل اعتفبزُ هیؾَز.چغٌسر ثزای ثْجَز ثیوبری ّبی پَعتی  -٠١

 .#هقسار سیبزی آًتی اکغیساى زارز$ثزای زرز هفبصل ٍ ًقزط هفیس اعت ٍ ثزگْبیؼ، هصزف چغٌسر  -٠٠

 ذَرزى چغٌسر پرتِ، ثزای رػؾِ هفیس اعت ذصَصبً اگز ثزگ آى عزخ رًگ ثبؽس. -٠2

 .آٍرز زیشی را ثٌس هیذًَ ٍرم طحبل را ثْجَز هی ثرؾس ٍ ،ر ذبمثزگ چغٌس -٠٠

عبلوٌساى ثِ رصَصبً هزر َّای ذؾک ثَیضُ زر فصل سهغتبى هؤحزتز اعت ٍ ثِ ّوِ،  ذَرزى چغٌسر -٠4

 ثغیبر تَصیِ هیؾَز.

 ضوبز ثزگ چغٌسر ثب ػغل هؤحز هیجبؽس. ،جْت رفغ سگیل -٠١

 ؽغتؾَی عز ثب جَؽبًسُ ثزگ چغٌسر، ؽَرُ ٍ چزثی هَ را اس ثیي هی ثزز ٍ ضس ؽپؼ اعت. -٠6

 را ثزطزف هیکٌس. ًبؽی اس عزهبسزگی ،ّبی پَعت تزک ذَرزگی  یِ سذوی پَعت را ثؾَئیس. ایي کبرلجَ، ّز ؽت ًبح  ثب آة گزم حبصل اس پرتي -٠7

 لیَاى آة هؼسًی# تقَیت کٌٌسُ ٍ زافغ عوَم اس ثسى اعت.یک ػسز چغٌسر ذبم ثب  ٠ - 4ؽزثت چغٌسر $هرلَط آة  -٠8

 ي عززرز ٍ زًساى زرز اعت.آة ثزگ آى، هغکّ ٍ غزغزُ ذَرزى -٠9

اًگل ؽغتؾَ ثب جَؽبًسُ ثزگ ّب، ؽَرُ ٍ چزثى عز را اس ثیي ثززُ $هرصَصب اگز آى را گزم کٌٌس# ٍ  -2١

 ؽپؼ را ًبثَز هی ًوبیس.

پرتِ ؽسُ پظ اس عزز ؽسى، زرهبى عَذتگى ثب آتؼ ٍ آة جَػ اعت ٍ ضوبز ٍ هبلیسى ثزگ  -2٠

 آفتبة سزگى را هؼبلجِ هیکٌس.

ضوبز ثزگ کَثیسُ آى جْت تغکیي زرز ٍ پبک کززى کک هک ٍ زر حبلت هرلَط ثب ػغل جْت  -22



 رفغ زهل ٍ جَؽْبى جلسى ثِ کبر هیزٍز.

ت زاؽتي هشػ ثِ ػلّهقَّی اػصبة ٍ کبٌّسُ حزارت ذَى اعت. هصزف ثزگ قز -2٠

 ، ثغیبر هفیس هیجبؽس.نرٍثیسیٍُ آرعٌیک ٍیتبهیي ّبى سیبز ٍ کوى 

 کوک هیکٌس. ،قَیت ػولکزز ػضالًیصزف لجَ ثِ ته -24

س، صجح ًبؽتب ثرَرًٍ ثب هبعت هرلَط کززُ ٍ ّز رٍس  م را ثگیزًساگز آة چغٌسرذب -2١

 اس عفیس ؽسى هَّب جلَگیزی هیکٌس.

تزکیت آًتی اکغیساًی،  زٍّغتٌس. ایي لَتئیي ٍ  کبرٍتٌَئیسّبی چغٌسر حبٍی   ثزگ %

ّب ًؾبى   ّب ٍ ثیٌبئی فزز هحبفظت هیکٌس. ًتبیج پضٍّؼ ذَاصی زارز کِ اسچؾن 

هزثَط ثِ چؾن  ؽجکیِّ زصًزاعیَى هبکَالیهیسّس کِ ثزگ چغٌسر اس اثتال ثِ ثیوبری 

 آٍرز. پیزی، پیؾگیزی ثِ ػول هی

ّبی ذًَی هغش ؽسُ ٍ اًتقبل اکغیضى را ثب عَْلت ثیؾتزی اًجبم زّس. رًٍس پیزی  چغٌسر عزؽبر اس هَازی اعت کِ هیتَاًس ثبػج گؾبزتز ؽسى رگ  %

 ًَؽٌس، کٌُستز صَرت هیگیزز. آة چغٌسر هی رٍساًِ علَلْبی هغش زر افزازی کِ 

عزؽبر اس فیجزّبی غیز حلّبلی ّغتٌس کِ  ،فزز هیکٌس. چغٌسرّبی ذَػ رًگ ٍ کَچک ، ذسهت سیبزی ثِ عالهتعبالزافشٍزى چغٌسر پرتِ $لجَ# ثِ  %

ًس. تَصیِ هترصصبى ثِ هیگزززفغ راحت هسفَع ترلیِ ٍ زازُ ٍ ثبػج  افشایؼرا ٍ رطَثت هسفَع  حزکت رٍزُ ّبجذة رٍزُ ّب ًویؾًَس ٍ ثِ ّویي ػلّت، 

 چغٌسر پرتِ هیل کٌٌس. ،ایي اعت کِ ًوبیٌسرا ّضن  افزاز زچبر عَء ّبضوِ کِ ثِ زرعتی ًویتَاًٌس غذاّب

ّب ثسى را اس ؽز  کغیساى ا  هیجبؽس. ایي آًتی ّبّب ٍ ثَیضُ فالًٍٍَئیس اکغیساى چغٌسر عزؽبر اس آًتی  %

بی آساز آعیت رعبى هحبفظت هیکٌس. رازیکبلْبی آساز هَلکَلْبی آعیت رعبًی ّغتٌس کِ ثبػج اثتال رازیکبلْ

ػزٍقی، پیزی سٍزرط پَعت ٍ غیزُ هیؾًَس ٍلذا هصزف چغٌسر ذبم ثزای عالهت قلت  - قلجی ثِ ثیوبریْبی

ّبی آساز هقبثلِ کززُ ٍ ثسى را اس اثتال ثِ   ، ثب رازیکبلًیش هَجَز زر آى ثتبعیبًیي ٍ ػزٍق ثغیبر هفیس اعت.

 ّبیی هبًٌس عزطبى ٍ تَهَرّب هحفَظ هیسارز.  ثیوبری

آى ریؾِ قٌس  اعت ٍ طؼن ؽیزیي آى ًیش هسیَى ایي تزکیجبت هیجبؽس.آهیسٍى ٍ فزٍکتَس چغٌسر عزؽبر اس  %

را زر  زیبثتثیوبری کوکی آى، یؼٌى زٍاى صلح هٍُلى زرػَض ذساًٍس  اعت هضزّزیبثت ثزاى هجتالیبى ثِ 

 س.ع ًوبیٌٍ زر عبیِ حف چیسُرا ْب ؾزٍط ثز ایٌکِ صجح سٍز آًقزار زازُ اعت، هثزگ ٍ عبقِ 

 تذکز ●

زر کلیِ تؾکیل ؽسُ ثبؽس ثبیس اس هصزف هَاز غذایی حبٍی اگشاالت کلغین هبًٌس چغٌسر، عٌگ اعت، سهبًی کِ اگشاالت اس آًجبئیکِ چغٌسر عزؽبر اس  -

 کبکبئَ ٍ هیَُ ّبی ریش قزهش رًگ پزّیش گززز.

آى ػسط پرتِ، ذززل ٍ آثغَرُ هصلح ٍ تَْع آٍر ثَزُ ٍ ثسلیل تَلیس ًفد، هَجت ثزٍس زل پیچِ ایجبز هیگززز. هضز اعزاف زر ذَرزى آى ثزای هؼسُ  -

 اعت.




