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لیَاى آتجَؽ.  3لاؿك چایخَسی اص پَدس آى + یه تٌذ اًگـت ٍ یا یه لاؿك غزاخَسی + صًجثیل تِ اًذاصُ یه چَب داسچیي خشد ؿذُ  :طرز تهیّه 

 دلیمِ سٍی حشاست هالین دم تىـذ. دس صهاى هلشف، تْتش اػت وِ تا ووی ػؼل ؿیشیي ؿَد. 33تگزاسیذ هخلَط 

تؼىیي دسد ٍ ًفخ  ،ّاضوِ دسهاى ػَء هَجةتَدُ، كیت تؼىیي دٌّذُ دسدّای هفاكل داسای خاتا عثیؼت تؼیاس گشم خَد، ایي دهٌَؽ  : خواظ

تشای پیـگیشی ٍ دسهاى ػشهاخَسدگی  ٍ ذىٌاص ضؼف ػوَهی تذى جلَگیشی هی ت،تحشیه وٌٌذُ جشیاى خَى اػ د.ـَاػْال هی ؿذىتشعشف  ٍ هؼذُ

 ذ.سدّای دٍساى لاػذگی هٌاػة هیثاؿایي دهٌَؽ تشای تؼىیي دًَؿیذى ّوچٌیي  د.ـَتَكیِ هی

 

 

 دم نوش پونه کوهی و آویطن. 35

 لیَاى آتجَؽ ) تْتشاػت دس صهاى هلشف تا ػؼل ؿیشیي ؿَد( 3لاؿك غزاخَسی پًَِ +  یهلاؿك غزاخَسی آٍیؾ + یه  : ترکیبات

ایي ًَؿیذًی تشای فلل پاییض ٍ صهؼتاى تؼیاس هٌاػة تَدُ ٍ خاكیّت ضذػفًَی وٌٌذگی داسد. تشای سفغ ػشهاخَسدگی ٍ دسدّای صهاى پشیَد  : خواظ

 هٌاػة اػت. هفیذ ٍ تاًَاى، تؼیاسؿذى 
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 )اػتفادُ اص همذاس ووی صػفشاى ٍ صیشُ ػثض جْت عؼن داس وشدى(لاؿك چایخَسی چای ػثض  ۲لاؿك چایخَسی پَدس تشي وشفغ ٍ ًلف  : ترکیبات

آى كشف هیىٌذ. تِ ایي تشتیة وشفغ  وِ وشفغ دیشّضن اػت، ٍلتی آى سا دم وشدُ ٍ هی ًَؿیذ هؼذُ هذت صهاى صیادی تشای ّضن  آًجااص  :خواظ 

وشتَّیذسات داس سا واّؾ هیذّذ. واّؾ فـاسخَى، واّؾ خغش اتتال تِ حولِ ػمة هیاًذاصد ٍ ًیاص تذى تِ هَاد غزایی تَیظُ هَاد تِ احؼاع ػیشی سا 

ًَؽ وشفغ اػت. چای ػثض اص عشیك افضایؾ حشاست، ػَخت ٍ ػاص تذى سا تیـتش هیىٌذ،  للثی ٍ ػىتِ هغضی ٍ دسهاى یثَػت اص دیگش خَاف دم

َجِ تِ ایٌىِ ایي دٍ تشویة دس واّؾ ٍصى ٍ ػَخت ٍ ػاص هَثش ّؼتٌذ چشتی ػَصی تذى سا افضایؾ دادُ ٍ دس سًٍذ واّؾ جزب چشتی هَثش اػت. تا ت

اص خاكیت الغش وٌٌذگی تشخَسداس اػت. اػتفادُ اص دم ًَؽ وشفغ ٍ چای ػثض تشای ّوِ افشاد تَكیِ ًویـَد تِ  دهٌَؽ وشفغ ٍ چای ػثضتٌاتشایي 

 ؼشدگی یا كشع داسًذ ًیض، هضش اػت.وِ ػاتمِ تیواسی اف ػالٍُ تش آى تشای افشادی دلیل ایٌىِ هَجة واّؾ فـاس ٍ لٌذخَى هیـَد.
 

 

 دیگرنوش   دمچنذ  *

 دارچینو انار نوش ده ●

 :ًفش  ۲تشای هَاد الصم  -

 پیواًِ آب اًاس تاصُیه 

 پیواًِ آب جَؽیه 



 چَب داسچیي همذاسی 

 لاؿك غزاخَسی چای خـه یه 

 لاؿك غزاخَسی ؿىش )یا ووی ًثات(یه 

ٍی وتشی لشاس دّیذ تا دلیمِ س ۲1تا  51. لَسی سا تِ هذت اضافِ وٌیذآًْا  تِّوِ هَاد تِ غیش اص ؿىش سا دس لَسی تشیضیذ ٍ آب جَؽ سا :  هطرز تهیّ -

 ًوائیذ.ام ػشٍ ؿىش یا ًثات سا اضافِ ٌگدم تىـذ. ّخَب چای 

 

 دارچینو فلفلی  ءنعنانوش ده ●

 : هَاد الصم -

 فلفلی ءلاؿك چایخَسی ًؼٌا دٍ

 چَب داسچیي ٍسلِدٍ 

 ػؼل یا ًثات )اختیاسی(

دلیمِ كثش وٌیذ تا دم تىـذ.  51حذٍد  سیختِ،جَؽ سا سٍی آًْا لَسی چیٌی تشیضیذ. آتیه ػذد چَب داسچیي سا دس دٍ فلفلی ٍ  ءًؼٌا : طرز تهیه -

 وشدُ ٍ هیل ًوائیذ. تا ًثات یا ػؼل ؿیشیي ػپغ دسكَست توایل آى سا

 

 

 چای هاساال ●

 :ًفش  ۲تشای  هَاد الصم -

 ػذد هیخه ۶

 ػذد ّل ۷

 ػذد چَب داسچیي ۲

 حلمِ صًجثیل ۲

 لاؿك غزاخَسی پَدس ساصیاًِ یه

 پیواًِ آب ۲

 پیواًِ ؿیش ۲

 تِ همذاس دلخَاُ ػؼلٍ  ػذد چای ویؼِ ای ۲

دلیمِ سٍی حشاست هالین لشاس دّیذ. ػپغ چای سا اضافِ  53سا دسٍى ظشفی تشیضیذ ٍ تِ هذت  ؿیشٍ  ّوِ هَاد تِ غیش اص چای، ػؼل : روش تهیه -

 ٍ دس لیَاى ػشٍ وٌیذ. پغ اص ػشد ؿذى، چای هاػاال سا كاف وشدُداسیذ. تشسا هخلَط ٍ  افضٍدُؿیش داؽ سا ػؼل ٍ دلیمِ تواًذ.  1اجاصُ دّیذ ٍ  وشدُ

 

 



 دهنوش چنذتأثیر درهانی بررسی  ◄

لیَاى دهٌَؽ صیشفَى هیتَاًذ تِ اص تیي سفتي یه تْشُ تگیشًذ. سٍصی صیشفَى داسًذ، هیتَاًٌذ اص خَاف دهٌَؽ ّای تخوذاى  ویؼت ّایی وِ  خاًن  -

تَكیِ ًویـَد! دهٌَؽ دیگشی وِ تاػث آلایاى ّای تخوذاى ٍ ًیض اختالالت صًاًگی ووه وٌذ ٍ تِ ّویي جْت هلشف هذاٍم ایي دهٌَؽ تِ  ویؼت 

ًیض آًیؼَى ٍ هـىالت گَاسؿی داسد.  تاثیش تؼیاس خَتی تش سفغ ًفخ اػت وِ الثتِساصیاًِ هیـَد، دهٌَؽ خَؽ ػغش ّای صًاًگی   ح تْتش َّسهَىتشؿّ

لاؿك دٍ تا یه هیتَاًیذ آًیؼَى ٍ دهٌَؽ ساصیاًِ خاًَادُ ساصیاًِ اػت وِ تاثیشات هـاتْی داسد. تشای اػتفادُ اص دهٌَؽ  یىی دیگش اص گیاّاى ّن 

 ػاػت دم وٌیذ.یه لیَاى آتجَؽ تشای هذت یه هشتاخَسی تزس ساصیاًِ یا اًیؼَى سا دس 

 

 
 

گفتِ هیـَد؛ یؼٌی هغض سا  "جاسٍی دِهاؽ"ّای فىشی افشاد سا اص هغض هی صدایذ ٍ دس اكغالح عة ػٌتی تِ اػغَخَدٍع   تٌؾ اػغَخَدٍعدهٌَؽ  -

اصاء  داسًذ، تؼیاس هٌاػة اػت. تشای تْیِ ایي دهٌَؽ تِ واسی یا ّای فىشی خاًَادگی   تٌؾپاویضُ هیىٌذ. دهٌَؽ اػغَخَدٍع تَیظُ تشای افشادی وِ 

 لاؿك هشتاخَسی اػغَخَدٍع وافی اػت.یه  ،لیَاى آتجَؽیه 

ّا سا اص ػشوِ خاسج ٍ آًْا سا   لاؿك هشتاخَسی صیشُ سا دس ػشوِ خیغ وٌیذ ٍ تؼذ، صیشُدٍ ، یىیؿة تا كثح یه تْتش اػت صیشُ تشای تْیِ دهٌَؽ  -

ّای هتفاٍتی داسًذ،   ّن، تؼیاس خَب اػت اها اص آًجائیىِ افشاد هختلف هضاجسفغ ًفخ لیَاى آتجَؽ دم وشدُ ٍ هیل ًوائیذ. ایي دهٌَؽ تشای یه دس 

ّای  هیل وٌٌذ ٍ اػتفادُ تیـتش اص ایي همذاس تا هجَص پضؿه تاؿذ. هلشف دهٌَؽ ّفتِ تاس دس دٍ  ،یىیّای خاًگی سا تْتش اػت فمظ  ایي دهٌَؽ 

ایي گیاّاى تشای ؿشایظ خاف تاسداسی هٌاػة ًثَدُ ٍ اگش خاًوی دس ایي دٍساى  تَكیِ ًویـَد چَى تؼضی اصدٍساى تاسداسی دس  ،ّوچٌیي گیاّی

 ایي واس سا اًجام تذّذ.تی ق عة ػٌّهتخلّاكشاس تش اػتفادُ اص دهٌَؽ داسد، حتوا تایذ تا هجَص 

گالب تِ آى اضافِ همذاسی لغشُ آتلیوَ ٍ حتی چٌذ ًثات، همذاسی لیَاى آتجَؽ هخلَط ؿَد ٍ ػِ  ،دٍتا صػفشاى لاؿك هشتاخَسی ػشخالی ًلف اگش  -

افؼشدگی تؼیاس لَی صػفشاى تْشُ خَاّیذ تشد. ایي ًَؿیذًی وِ ًیاص چٌذاًی تِ دم وـیذى ًذاسد، تذى سا ّن خَؿثَ  آٍسی ٍ ضذ اص اثشات ًـاط  ،وٌیذ

داس یا تپؾ للة داسًذ، ًثایذ اص ایي دهٌَؽ اػتفادُ  هیىٌذ اها هوىي اػت تاػث تپؾ للة ٍ ػشدسد ؿَد تٌاتشایي افشادی وِ ػاتمِ ػشدسدّای ضشتاى 

 هیـَد.خًَشیضی ًیض تَكیِ ًویـَد چشا وِ هثل صًجثیل ٍ داسچیي تاػث افضایؾ ّا  ّای هاّیاًِ خاًن  ػیىل َؽ دس وٌٌذ. هلشف ایي دهٌ

ػاػت سٍی دٍ تا یه للن چَب داسچیي سا تا آب ػشد ؿؼتِ، خَب خشد وٌیذ ٍ دٍ ػِ تاػث وذس ؿذى دهٌَؽ هیگشدد اها خَب اػت داسچیي پَدس  -

آٍس تَدُ ٍ تشای دسهاى  ؿثیِ چای داؿتِ تاؿذ ٍ ّن هَاد خاكیت داس آى واهالً خاسج ؿَد. دهٌَؽ داسچیي ًـاط حشاست تگزاسیذ تا ّن سًگی 

ّا ٍ ًیض واٌّذُ چشتی خَى اػت. دهٌَؽ داسچیي ّن هثل دهٌَؽ صًجثیل  وٌٌذُ اػت. ّوچٌیي واٌّذُ لٌذخَى تشای دیاتتی  ّا ووه  افؼشدگی 

هیتَاًذ خَاب افشادی وِ دچاس پشخَاتی ّؼتٌذ سا ووتش وٌذ. ًَؿیذًی داسچیي تَی تذ دّاى سا تا ػغش خاكؾ اص  تْثَد دٌّذُ دسدّای هفللی اػت ٍ

اًِ تاًَاى تَكیِ ًویـَد چشا وِ تا حذٍدی تاػث افضایؾ یّای هاّ ّای دًذاًی اثش هثثتی داسد اها هلشفؾ دس دٍسُ   تشد ٍ دس واّؾ ػفًَت تیي هی 

 هیـَد.خًَشیضی 

 
 

 زای گیاهی یك نوضابه انرشی  *

سٍص پش اص اًشطی یه لیَاى آب جَؿاًذُ ٍ هیل وٌیذ تا دٍ تاصُ سا خشد وشدُ ٍ تا صًجثیل تٌذ اًگـت واهل اص یه لاؿك هشتاخَسی پَدس یا تِ اًذاصُ ًلف 

ؼل تِ آى اضافِ وٌیذ. ایي دهٌَؽ تاػث ًـاط داؿتِ تاؿیذ! اگش عؼن ایي دهٌَؽ تشایتاى تٌذ ٍ غیش لاتل تحول اػت، چٌذ لغشُ آتلیوَ ٍ همذاسی ػ

سٍصی تؼیاس پشاًشطی ٍ پشتالؽ خَاّیذ داؿت! ّوچٌیي ایي دهٌَؽ تْثَد دٌّذُ دسدّای هفاكل ٍ ًفخ  ،تؼیاس هیـَد، تَیظُ اگش آى سا كثح هیل وٌیذ

س افشادی هؼذُ اػت اها هیتَاًذ تشای هثتالیاى تِ صخن یا دسد هؼذُ تؼیاس خغشًان تاؿذ ٍ ػَصؽ هؼذُ یا ػَصؽ صخن هؼذُ سا افضایؾ تذّذ. صًجثیل د



ذ، تاػث تـذیذ ػشدسد هیـَد ٍ تِ ّویي دلیل تایذ تا احتیاط هلشف گشدد اها افشادی وِ ضؼف ّضن داسًذ ٍ تؼذ داس ّؼتٌ وِ ٍاجذ ػشدسدّای ضشتاى 

لیَاى اص ایي یه لاؿك غزا، احؼاع پشی ٍ ػیشی هیىٌٌذ، تشای تمَیت ّضن هیتَاًٌذ اص ایي دهٌَؽ اػتفادُ ًوایٌذ. ًَؿیذى تیؾ اص دٍ ػِ اص خَسدى 

 ویـَد!دهٌَؽ تِ ّیچَجِ تَكیِ ً

 آبی بر آتص سرها خوردگی -

ّای صهؼتاًی اص آى تْیِ وشد.  اػت وِ هیتَاى هؼجًَی هخلَف ػشهاخَسدگی ًؼٌاع تشیي گیاّی وِ دس ّش خاًِ پیذا هیـَد،  دػت  ٍ دم اٍلیي 

ایؾ تشؿحات ایجاد ؿذُ، تاص هیىٌذ تا دسد ّن هَثش اػت ٍ گشفتگی تیٌی سا وِ تِ خاعش افض دهٌَؽ ًؼٌاع ضوي تمَیت ػیؼتن ایوٌی تذى، دس سفغ گلَ

َد ًیض فشد تتَاًذ تِ ساحتی ًفغ تىـذ. الثتِ ایي دهٌَؽ ضذ ًفخ تَدُ ٍ دس سفغ دسدّای ؿىوی وِ تا خَسدى هَاد غزایی ػشد دس فلل صهؼتاى )وِ خ

ًین ٍ یه لاؿك غزاخَسی پَدس ًؼٌاع سا تا یه لاؿك هشتاخَسی تا یه فلل ػشدی اػت( ایجاد هیـَد، هؤثش اػت. تشای تْیِ ایي دهٌَؽ وافی اػت 

 دلیمِ دم وٌیذ. ۲3لیَاى آتجَؽ تِ هذت 

 

 
 

 از تقویت قلب تا درهان افسردگی -

اػتفادُ وشد ٍ فمظ تایذ حَاػتاى تاؿذ وِ ایي گاٍ صتاى  گل وِ تٌیِ ووی داسًذ، هیتَاى اص دهٌَؽ   ّا یا افضایؾ اًشطی افشادی تشای دسهاى افؼشدگی 

ّای ضذ ٍ ًمیضی دس ایي صهیٌِ ٍجَد داسد ٍ تا تَجِ تِ ًَع طًتیه فشد، هوىي اػت   پتاًؼیل تاال تشدى فـاسخَى سا داسد. الثتِ گاّی گضاسؽدهٌَؽ 

  پشفـاسی خَى ّؼتٌذ اص دهٌَؽ چَى اكَالً پتاًؼیل افضایؾ فـاسخَى سا داسد، تْتش اػت افشادی وِ دچاس ّشچٌذ،فـاسخَى سا واّؾ ّن، تذّذ )

تاس ایي دهٌَؽ سا هلشف وشدُ، ػالئن خَد سا وٌتشل وٌٌذ ٍ تثیٌٌذ وِ آیا دچاس ػالئن افضایؾ فـاسخَى هیـًَذ یا یه جایگضیي اػتفادُ وشدُ ٍ یا 

وِ ّایی هیـَد  خیش! وِ دس كَست هثثت تَدى جَاب، ًثایذ دیگش ػشاؽ ایي دهٌَؽ تشًٍذ(. هلشف عَالًی هذت ایي دهٌَؽ تاػث سٍؿي ؿذى پَػت 

اهاًی  الغیة ٍ لیوَ  صتاى تغَس ػٌتی تا ووی ػٌثل گاٍ  اًذ. دهٌَؽ گل ّای ًاػالن هثل ػَػیغ، والثاع ٍ ... وذس ؿذُ  تِ خاعش هلشف خَساوی

دُ وشد یا جای لیوَ اهاًی اص آتلیوَ دس ایي تشویة اػتفا  اػتفادُ هیـذُ وِ ایي تشویة تشای تمَیت للة ٍ ػشٍق ّن تؼیاس هٌاػة اػت. هیتَاى تِ

لاؿك یه لاؿك غزاخَسی صیاد اػت ٍ یه صتاى  گاٍ گاٍ صتاى تِ تٌْایی تشای تْیِ دهٌَؽ اػتفادُ ًوَد. فمظ یادتاى تاؿذ تشای گل  اكال اص گل 

 هشتاخَسی ّن وفایت هیىٌذ.

 داروی ضذ فطارخون تابستانی -

چای تشؽ هضُ تْیِ هیـَد وِ تشای یه هیتَاى اص تشویة سص چیٌی، ووی گشد لیوَ ٍ گشد غَسُ اػتفادُ وشد. اص ایي تشویة واّؾ فـاسخَى تشای 

ّای تشویثی اػت وِ دس صهؼتاى ًَؿیذًؾ صیاد تِ كالح ًویثاؿذ، چَى عثؼؾ   پاییي آٍسدى فـاسخَى هٌاػة اػت اها ایي دهٌَؽ یىی اص چای

َای گشم تاتؼتاى هیخَسد ٍلی اگش فشدی فـاسخَى داسد ٍ عثؼؾ ّن خیلی گشم اػت، هیتَاًذ دس صهؼتاى اص ایي چای ػشد اػت ٍ تیـتش تِ دسد ّ

 اػتفادُ وٌذ.

 !دهنوضی برای زنذگی بذون استرس -

لاؿك غزاخَسی گل تٌفـِ دٍ لاؿك غزاخَسی اػغَخَدٍع ٍ یه لاؿك غزاخَسی تادسًجثَیِ، یه لاؿك غزاخَسی تاتًَِ، یه تشای تْیِ ایي دهٌَؽ 

لیَاى دٍ لاؿك غزاخَسی هحذٍد هی ًوائین. ایي تشویة سا تا یه لیَاى آتجَؽ هخلَط هیىٌین اها دس صهؼتاى گل تٌفـِ سا تِ دٍ )دس تاتؼتاى( سا تا 

غَس ًاگْاًی ػضیضی سا اص دػت دادُ ٍ تِ تاس دس سٍص هیل وشد. ایي دهٌَؽ تشای افشادی وِ تػِ دلیمِ دم هیگزاسین، تؼذ هیتَاى آى سا تا  ۲3آتجَؽ تا 

 ٍ دس پی آى دچاس دسدّای دائوی ػش، ؿىن ٍ ... هیـًَذ ًیض، واسػاص خَاّذ تَد.تشٍهای سٍحی ٍ ؿَن ػلثی اكغالح دچاس  

 یك آراهبخص زهستانی -

تِ سیالوغ ؿذى رّي، آساهؾ ٍ تْثَد خَاب خَب ووه هیىٌذ. عثغ ایي ًَؿیذًی گشم اػت ٍ تشای صهؼتاى تؼیاس هٌاػة تادسًجثَیِ دهٌَؽ 

 ّای هختلف ًذاسد. هیتَاى هلشف وشد ٍ ّیچ هٌؼی تشای افشاد تا هضاج دفؼات هیثاؿذ. ایي دهٌَؽ سا تِ 

 خستگی جسن و جان را برطرف کنیذ -

اػتفادُ ؿَد چشا وِ ضشس تؼیاس ون ٍ دفؼات تشویة چای ػفیذ، چای ػثض ٍ همذاس اًذوی داسچیي خؼتگیتاى سا ون هیىٌذ. ایي دهٌَؽ هیتَاًذ تِ 

ٍحی ًویىٌذ فمظ سفغ خؼتگی س ،ًوایذ ٍ تشخالف اػغَخَدٍع  هٌفؼت تیـتشی داسد! تشویة ایي هَاد تِ تاصػاصی لَا ٍ سفغ خؼتگی خیلی ووه هی

 .ًوایذ خؼتگی جؼوی سا ّن تشعشف هیىِ ػالٍُ تش آى، تل



 
 

 :ها   ه دهنوشی برای تهیّکلّ ای قاعذه -

ػاػت سٍی حشاست لشاس تگیشًذ اها ًین دلیمِ تا  ۲3وـیذًـاى وَتاُ تَدُ ٍ وافی اػت تیي   ّایی وِ تا تشي یا گل تْیِ هیـًَذ، هذت دم ًَؽ  دم

ؿاى تِ  تشی داسًذ تا ػلاسُ  آًْائیىِ چَب )هثل داسچیي(، سیـِ )هثل صًجثیل( یا تزس )هثل اًیؼَى ٍ ساصیاًِ( داسًذ، هذت صهاى دم وـیذى عَالًی 

. تِ ایي تشتیة ػلاسُ آى تیـتش خاسج هیـَد ػاػت یا حتی تیـتش ّن هیتَاى سٍی حشاست غیشهؼتمین گزاؿتدٍ خَتی خاسج ؿَد. هثالً داسچیي سا تا 

 ٍ ًثایذ ًگشاى تغییش عؼن یا اص دػت سفتي خاكیتؾ تَد.

صا ّؼتٌذ ٍ تؼضی دیگش  ّای تشویثی اًشطی  ای اص دهٌَؽ  هٌظَس تا ّن تشویة هیـًَذ، هثال دػتِ یه ّای تشویثی هؼوَالً ّشوذام تشای   دهٌَؽ

 ٍ صدایی اص تذى  تٌؾصاّا وِ ضشتاى للة ٍ اًشطی سا افضایؾ هیذٌّذ، تِ  تخؾ ّؼتٌذ وِ تشخالف اًشطی  ؾ ای دیگش آساه واٌّذُ فـاسخَى ٍ دػتِ

ّیچ ٍلت فشاهَؽ ًىٌیذ وِ هلشف هذاٍم یه ًَع چای گیاّی، تاػث تشٍص ػَاسم صیادی هیـَد اص ایي سٍی پیـٌْاد  ىٌٌذ.ووه هی اػتشاحت ػضالت

 گیاّی هختلفی وِ تشای ؿوا هفیذ ّؼتٌذ پشوٌیذ تا دچاس ػَاسم ًاؿی اص هلشف صیاد آى ًـَیذ! هیگشدد عَل ّفتِ خَد سا تا چای ّای
 

 




