
اعت کِ  اس طجیؼت ای  ذبصیت ًیغت ثلکِ هؼدشُ  ثی ، گیبّیخیارچیشی کِ ّوِ تصَر هیکٌٌس،   ثزذالف آى

 صسچٌس $ ثِ ًقبط زیگز خْبى راُ یبفتِ اعتٍ اس آًدب  ثَزُ ٌّسٍعتبىذیبر گیبُ ثَهی  زارز! هٌفؼتیک ٍ  ّشار

زارای  ،عبلِ یک. ذیبر گیبّی اعت ػلفی ٍ #اس آى اعتفبزُ هیکززُ اًسهصزیبى قسین اس هیالز هغیح،  پیؼعبل 

فکزػ را ثکٌیس اگز ذیبر ًجَز عبالز ؽیزاسی  عبقِ ذشًسُ. زر کتبثْبی ػلوی قسیوی اعن ػزثی ذیبر، قثِ اعت.

پلَ ٍ کلی اس غذاّبی ذَؽوشُ زیگز ّن لطف ٍ صفبیی ًساؽت!   ّن ًجَز ٍ اگز عبالز ؽیزاسی ًجَز، ذَرزى لَثیب

 ؾَز.کؾت هیخْبى تزیي عجشیدبتی اعت کِ زر عزتبعز  یکی اس اصلی  ذیبر، پیبسٍ کلن ، گَخِ فزًگیثؼس اس 

 تزکیجبت، ّیسرٍکزثٌِ، هَاز استٍِاخس  ذیبر زارز. یسیبز# فیجز$ علَّلش ػَض لی زرٍ ثَزُیلی کن هَاز غذائیؼ ذ

ٍ هَازی  کزثٌبت کلغین ،فغفز ،پتبعین ،رٍی، هٌیشین، آّي، هٌگٌشقجیل  زارای اهالحی اس ٍچزثی کوی ، گَگززی

ٍ ّب   لیگٌبىعزؽبر اس هَاز هغذی هرتلف هبًٌس  ،عجشی - ایي هیَُ اعت. کلزٍفیلٍ  6اهگب  ،3اهگب  ًظیز

 ّوچٌیي ذیبر اکغیساًی، ضس التْبثی ٍ ضس عزطبًی زارًس. ذَاؿ آًتی اذیز، هیجبؽس. تزکیجبت فالًٍٍَئیسّب 

طجیؼت . K، C ٍ A :ّبی  ، ٍیتبهیياعیس فَلیک، B1  ،B2 ،B3 ،B5، B6ّبی  هبًٌس ٍیتبهیي زارز، ثِ آًْب ًیبس رٍساًِی اعت کِ ثسى هب ّبئ  ٍیتبهیي حبٍی

 ذٌک کٌٌسُ ثسى هیجبؽس ٍ ثِ ّضن غذا کوک هیکٌس.ثَزُ، هزطَة ٍ عزز یبر اس ًظز طت قسین ایزاى ذ

 : خیارخواص طبی  ●

 ًوبیس.صفزا ٍ عَزا را اس هؼسُ ثِ ذَثی ذبرج هی  -

 رٍی پلک ّب ثگذاریس.ثزیسُ ٍ ٍرقِ ٍرقِ ذیبر را ، ّب ثزای اس ثیي رفتي قزهشی چؾن -

 را تغکیي هیسّس. ػطؼ -

 اهبى ذَاّیس ثَز! زر ذَرزگی سهغتبى عزهب اس ،ػسز ذیبر ثرَریسیک رٍسی  هزتجبًاگز  -

 یس.، اس کزم ذیبر اعتفبزُ ًوبئذَرزگی لت تزک ثْجَز ثزای -

 هیگززز.صفزا هَخت تغکیي حزارت ًبؽی اس را خال هیسّس ٍ  کجسذَى را تصفیِ کززُ،  -

 کوک هیکٌس. زرهبى یجَعتذَرزُ ؽَز ثِ  عبالز ذیبر ،اگز ّوزاُ غذا اعت. ٍ هغْل هلیي -

ذیبر  ،ٌّگبهی کِ ذیلی غصِ زاریس هفیس اعت. ثی حَصلگی ٍ کن ذَاثی ذفیف، رفغ عززرزخْت  ،پیؾبًیرٍی یسى ٍ هبلیسى ذیبر ثز ذَرزى، ثَئ -

 اعت! ثزطزف کٌٌسُ اًسٍُثرَریس سیزا 

 ٍ هثبًِ ٍ ثْجَز یزقبى عَزهٌس اعت. عٌگ کلیِ ّبی ؽسیس، زفغ تت خْت رفغ اکثز آىآؽبهیسى آة ذَرزى ذیبر ٍ  -

. تزکیت آة ذیبر ثب آة َّیح ثزای تغکیي ًقزط ٍ زرزّبی آرتزیتی هفیس هیجبؽسذیبر یکی اس هٌبثغ عیلیظ اعت کِ ثزای عالهت هفبصل ثغیبر هفیس  -

 ، ثٌبثزایي ثِ زرهبى ثیوبری ًقزط کوک هیکٌس.ذبصیّت حل کٌٌسگی اٍرات ٍ اعیس اٍریک#ثِ ذبطز $ ثَزُ

زای اعت ٍ هصزفؼ ث کلیِ ٍ هثبًِ، پبک کٌٌسُ $ازرار آٍر# طجیؼی ػول کززُزیَرتیک یک آة اعت ٍ ثزای ّویي ّن هبًٌس " 09ذیبر حبٍی حسٍز  -

 زرهبى هجتالیبى ثِ عَسػ ٍ ثٌس آهسى ازرار هفیس هیجبؽس.

 چزة کٌیس.ًبحیِ را ثب رٍغي سیتَى عپظ  ،هیٌی#بر ضوبز عیت سیک ثبر ذیبر ٍ یک ثضوبز ذیبر رٍی پَعت ثگذاریس $ ،زرهبى آفتبة عَذتگی خْت -

تَؽیویبیی ذیبر ثبػث هیؾَز کِ ثوبلیس. هَاز ف #ًَاحیثِ آى $رٍی پَعت ذَز ذیبر ثزػ ذَرزُ را  ی،ذالصخْت  ،اگز رٍی پَعت ذَز ًبّوَاری زاریس -

 ثغیبر هَثز اعت. ، زر رفغ آًْبٍی چزٍکْبرگذاؽتي حلقِ ّبی ذیبر ثصَرت رٍساًِ ثز ّب اس ثیي ثزًٍس.   گَزیصًْبی پَعت خوغ ؽَز ٍ کال

ذبم ٍ پَعت  گزم ثبزام ۰9 ،اًٍ ثگذاریس عزز ؽَز. ثؼس لیَاى ؽَز. عپظ آى را صبف کززُیک ى آة ثدَؽبًیس تب حدن آى الیَزٍ ذیبر هؼوَلی را ثب یک  -

گزم اعبًظ گل یک گزم الکل عفیس ٍ  ۰۰9. ثِ هحلَل صبف ؽسُ ًوبئیسٍ ثب پبرچِ صبف  سزُآى را ثِ ّن  یبة کززُ ٍ ثب ایي آة هرلَط کٌیس،کٌسُ را آع

 .$ثؾزط ًساؽتي آلزصی ثِ هَاز آى# خَاى ثوبًسلطیف ٍ تب پَعت ؽوب  ثوبلیسّن ثشًیس. ّز رٍس اس ایي لَعیَى طجیؼی ثِ صَرت ذَز  ٍ کبهالً افشٍزُعزخ 

 غزٍة اس ثَتِ چیسُ ٍ ّوبى لحظِ ثرَریس چَى ثزای ًزهی اعترَاى ٍ زرهبى عل هفیس اعت.ٌّگبم ذیبر را  -

 تویش کٌٌس.ثب آى پَعت چزة زارًس ذیبر را زر آة پرتِ، هرلَط را صبف ًوبیٌس ٍ پَعت را  کغبًی کِ -

ٍ چْزُ ثبس  ، رًگ رذغبرکٌٌسػغل هیل عبػت آى را صبف کززُ ٍ ثب  ۰2اگز هقساری هیرک را زر آة ذیبر ذیغبًسُ ٍ پظ اس  -

 ًوبیس. جس خال هیسّس ٍ رٍح را ؽبزاة هیثِ ک ایي ػول،زرحقیقت  َز.هیؾخَاى 

 ذَرزى ذیبر ٍ هبلیسى ضوبز آى ثزای زرهبى اگشهب، تزکیسى پَعت ٍ رفغ ذبرػ حبصل اس آى، رفغ گشػ سًجَر ٍ تحزیکبت خلسی هفیس اعت. -

ّبیتبى گَز رفتِ یب عیبُ ؽسُ   ّبیتبى پف کززُ، سیز چؾن ثیٌیس کِ چؾن  ٍ هصزف آى ثزای ؽفبفیت پَعت هؤثز اعت. اگز هی  ثَزُذیبر عزؽبر اس آة  -

عبس اعت. عیلیغَم ٍ رفغ ایي قجیل هؾکالت کبراعت، ذیبر را زریبثیس چَى ذَاؿ ضس التْبثی آى ثزای 

هٌس   ًکِ ثیؾتز اس ذَاؿ ایي عجشی ثْزُثزای آکٌس. تز هَّب کوک هی گَگزز هَخَز زر ذیبر ثِ رؽس عزیغ 

 یب آة اعفٌبج هرلَط کٌیس.ٍ ؽَیس، آة آى را ثب آة َّیح 

ثبیس ثساًیس کِ هیشاى ثبالی عیلیظ هَخَز زر ذیبر هبًغ اس  ،ؽکٌٌس ّبی زعت ٍ پبّبیتبى سٍز هی   اگز ًبذي -

 ّب هیؾَز.  عغتی ٍ ؽکٌٌسگی ًبذي

، صًیي اپی ، کزعتیيٍ ًیش هٌگٌش ، ثتبکبرٍتي ،Cٍیتبهیي اکغیساى ّبی سیبزی اس خولِ  ذیبر حبٍی آًتی  -



اکغیساًْب قبتل رازیکبلْبی آساز سیبى ثرؼ ثَزُ ٍ ّوچٌیي زارای ذَاؿ ضس التْبثی ّغتٌس. ّز چٌس کِ پضٍّؾْبی   ٍ غیزُ هیجبؽس. ایي آًتیلَتئَلیي 

اًس ثتَاًٌس اس تزکیجبت هَخَز زر ذیبر ثِ  ضس عزطبًی ذیبر ٌَّس زر هزاحل اٍلیِ قزار زارز ٍلی هحققبى اثزاس اهیسٍاری کززُصَرت گزفتِ زر هَرز ذَاؿ 

ّبی عزطبًی را ثگیزًس. اس ایي  هؼتقسًس کِ ایي تزکیجبت هیتَاًٌس خلَی ظَْر ٍ رؽس علَل آًبىزارٍّبی ضس عزطبًی ثغبسًس. « ّب کَکَرثیتبعیي »ًبم 

ًیش هیجبؽس. اگز هیرَاّیس ّب   لیگٌبىعزطبى زیگزی ثِ ًبم  ِ ایي هیَُ عجشی حبٍی هَاز هغذی ضسگذؽت

 عیٌِ، رحن، تروساى ٍ پزٍعتبت اس ؽوب زٍر ثبؽس، ذیبر ثیؾتزی هیل کٌیس. : عزطبى

فیتَؽیویک ثبًیِ ثب سثبًتبى ًگِ زاریس. تزکیجبت  39حلقِ ذیبر را ثِ عقف زّبًتبى چغجبًسُ ٍ ثِ هست یک  -

ذٌثی هیکٌس. آة ذیبر ّن ثزای افزازی  ،هیؾًَس ّبی زّبًی را کِ ثبػث ثَی ثس  تزیهَخَز زر ایي عجشی، ثبک

فیجزّبی غذایی اعت کِ   الؼبزُ هفیس اعت. ذیبر هٌجغ فَق  ،ثزًس ب رًح هی الت هزثَط ثِ لثِ ٍ زًساًْکِ اس هؾک

 هَثز ّغتٌس.ثزای حفظ عالهت زّبى ٍ زًساى  ًیش،ایي فیجزّب 

پظ ذَرزًؼ ثزای افزازی کِ قصس الغزی زارًس، ثغیبر  هیجبؽس،ذیبر کن کبلزی ٍ زر ػیي حبل عزؽبر اس آة  -

هیؾَز کِ ثسًتبى اس ؽز عوَم هَخَز زر  هَختهفیس اعت. هیشاى ثبالی آة ٍ فیجزّبی غذایی هَخَز زر ذیبر 

 عیغتن گَارؽی ذالؿ ؽَز.

 ثزای ثیوبراى زیبثتی هفیس اعت پظ زیبثتی ّب سیبز ذیبر ثرَرًس! ثزای تَلیس اًغَلیي هیجبؽس ٍ اًغَلیي ًیش، یکز هحزّحبٍی هَاٍ ترن آى، آة ذیبر  -

هیتَاًس ثِ کبّؼ کلغتزٍل ثبال کوک کٌس. اس ایي گذؽتِ ایي عجشی # عتزٍلفیتَ إ$ ثِهَعَم ًس کِ یکی اس تزکیجبت ذیبر ُ اقبى ثِ ایي ًتیدِ رعیسهحقّ -

 س.هیشاى سیبزی پتبعین، هٌیشین ٍ فیجز اعت ٍ حتوبً هیساًیس کِ ٍخَز فیجزّبی غذایی ٍ اهالح ثزای تٌظین فؾبرذَى ثبال، ثغیبر هفیس هیجبؽحبٍی 

 :خیار فوایذ پوست و تخم  ●

زارز. هصزف خَؽبًسُ آى، زارٍی ثغیبر ذَثی ثزای یزقبى اعت.  Cٍیتبهیي  ذیبر پَعت

ثرؼ، صفزا آٍر، هُسرّ $ازرار آٍر#، ضس اًگل ٍ کزم رٍزُ، تصفیِ کٌٌسُ ذَى، ذَاة آٍر، آرام  ذیبر ترن

 کجس ٍ هثبًِ اعت. ّب ٍ خال زٌّسُ  حل کٌٌسُ اٍرات 

 :فوائذ برگ خیار  ●

ع هیکٌس، ثٌبثزایي زر رفغ هغوَهیت ّب ٍ اذتالالت زعتگبُ ػصبرُ ثزگ ّبی لِ ؽسُ ذیبر ایدبز تَّْ

 گَارػ هصزف هیؾَز.

 : شیردهی و در بارداریخیار مصرف  ●

 هصزف کن ٍ ثب احتیبط ثِ ؽزطی کِ ثبػث ًفد کَزک ًؾَز، هٌؼی زر ؽیززّی ًسارز. خْت رفغ یجَعت ثبرزاری تَصیِ هیؾَز. ،هصزف ذیبر

 : خیارمهم در مصرف  نکات ●

 غذا ذَرز کِ ثِ ّضن غذا کوک کٌس. ّویؾِ ثبیس ذیبر را قجل اس% 

 اس ذَرزى ذیبر ذَززاری کٌٌس. زارًس، حس االهکبىعْبل ًبراحتی هؼسُ ٍ ا ،کَلیتکغبًی کِ % 

 ٌس.َزُ ٍ ثبز هؼسُ ٍ قَلٌح ایدبز هیکزیز ّضن ث ت، هرصَصبً اگز تز ٍ تبسُ ًجبؽس،ثب پَع ذیبر ذَرزى% 

 ؽَز.ُ ذَرز راسیبًِ هَیش یب زفغ ضزر ثبیس ثب ػغل،ّبی ضؼیف ضزر زارز ٍ خْت   هؼسُ ٍ ّبضوِ عَءثزای % 

$ثسلیل افشایؼ تَلیس اذالط، ذَرزى آى تَلیس زل زرز هیکٌس  ،ثبؽس ذیلی رعیسُ ٍ سرز ؽسُ ذیبر اگز% 

 ثْتز اعت کِ کَزکبى ذززعبل، کوتز ذیبر ثرَرًس. طجغ صفزاٍی ٍ زهَی# ٍ ثَیضُ زر افزاز ٍاخس

کغبًی کِ ًویتَاًٌس ذیبر را  خَػ ٍ ًجبت ثرَریس. هقساری ػزق ًؼٌب یب کوی آة. ثزای رفغ ًفد ٍ زل زرز ًبؽی اس ذَرزى ذیبر هیتَاًیس اعت بخًفّذیبر % 

 ثرَرًس. ًوکذَة ّضن کٌٌس، ثبیس آى را ثب 

ّبی هَخَز زر آى اعت. هتأعفبًِ ایي تزکیجبت ؽیویبیی، تأثیز ثسی رٍی عالهت زارز. ثزای ّویي حتوبً  کؼ   یکی اس ًقبط هٌفی ذیبر، عوَم ٍ آفت% 

 زٍر ثزیشیس!پَعتؾبى را  زفتِ ٍرگبًیک هصزف کززُ ٍ ذیبرّبی غیزارگبًیک را ثصَرت ػوقی پَعت گذیبر اُعؼی کٌیس 




