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  عنايت وھمن: فرستنده

 ٢٠١٣ اکتوبر ١۵
  

  اعجاز خوراکی ھا
  پيازئیخواص دارو

جلوگيری ھا  ز ايجاد لکهماليدن آب پياز به صورت ا. عنوان يک داروی ضدعفونی کننده استفاده می شود از پياز به

 .استفاده کرد ضد چروکمی کند و از مخلوط آب پياز و عسل می توان به عنوان يک کرم 

اسيد فوليک و مقدار کمی آھن، مس و  نيزيم، فسفر، پتاسيم، سديم، گوگرد وگ، کلسيم، مC پياز سرشار از ويتامين

 .رت گرفته استآن صو  است که تاکنون تحقيقات زيادی برای اثبات خواصقلعی

پياز با جلوگيری از کاھش مواد معدنی به ويژه  خوردن پياز در پيشگيری از پوکی استخوان مؤثر است؛ چرا که

 .کند بروز پوکی استخوان جلوگيری می ھای استخوانی از کلسيم موجود در سلول

 آن استخوان و پوکی  کرده اند که از کاھش حجمئیپياز شناسا يس، ترکيبی درپژوھشگران دانشگاه برن سو

  سلول ھای استخوانی ـ تأثيرۀدر پيش گيری در کاھش نيافتن مواد مصرفی ـ به ويژه کلي اين ماده. جلوگيری می کند

  .زيادی دارد

 .ن می آوردئي را پاقند خون و کلسترولپياز، 

در کتاب ھای  می کرده استگياھان بسيار قديمی است که انسان آن را شناخته و در غذای خود استفاده  پياز يکی از

 .داروخانه ای کامل نامبرده شده است پزشکان قديم از پياز به سبب داشتن الياف و ويتامين ھا و فلزات به عنوان

 .برد بوی آن ميکروب ھای مضر را از بين می

 .قند خون را کاھش می دھد

 .کند  به سکته جلوگيری میءاز ابتال

 . کاھش می دھدقلب را فعال می کند و کلسترول را

 .تقويت می کند گردش خون را

 .برد به سبب داشتن آنتی اکسيدان، تنش و نگرانی را از بين می

 . آن دستگاه ھاضمه را تقويت می کندئیالياف غذا

 :ريه جلوگيری می کند پياز از سرطان

از دچار شدن به انواع » يدفالونو«مواد . کاھش می دھد  به سرطان ريه راء موجود در پياز خطر ابتالئیيمياکمواد 

 .وفور در پياز يافت می شود بيماری ھا جلوگيری می کند و به
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 .تصفيه می کند و در نتيجه رنگ چھره زيباتر و جذاب تر می شود زيرا خون را.  استپوست بسيار مفيدپياز برای 

دندانھا را  ،از به دليل داشتن آھکپي. دليل داشتن گوگرد باعث افزايش رشد موھای سر می شود ھمچنين پياز به

نرمی پياز در کودکان مبتال به  بنابراين خوردن...  می کند و باعث استحکام استخوان بندی بدن می شودمحکم

 . مفيد استاستخوان و سالمندان

 ھوا ۀ تصفيدستگاه پياز مانند يک.... ايد، چند پياز را برش داده و در نقاط مختلف خانه قرار دھيد اگر سرما خورده

 .کرد از ابتالی ساير اعضای خانواده به اين بيماری جلوگيری خواھد

ماده ای در پياز وجود دارد که از  ، پياز را ھمراه آن مصرف کنيد، زيراخارج خانه غذا می خوريدھمچنين اگر 

 .می کند  حاصل از خوردن گوشت مانده جلوگيریئیمسموميت غذا

 .نيم کرده و جلوی بينی او بگيريد  شده، پيازی را به دوحمالت عصبی دچار اگر شخصی به دليل مصيبت وارده

 ادرار آور "پيازنوش "اند که  متخصصان علوم تغذيه فرانسه دريافته به تازگی. فوايد متعددی دارد "پيازنوش " 

 .در صد آن را آب تشکيل می دھد ٨۵ است زيرا

 .گرم کالری است ٢٧  سديم وميلی گرم ۴ ميلی گرم پتاسيم و ٢۴٣ پيازنوش در 

دارای مواد قندی است که در ادرار کردن تأثير می گذارد و " پيازنوش "دانشمندان دريافته اند که بخش سفيد رنگ 

به " پيازنوش  " کاوتينۀميلی گرم ماد ٢ و. که دستگاه دفاعی بدن را تقويت می کند دارد» ث« بخش سبز آن ويتامين

 .ندبازسازی سلولھا کمک می ک

  .کند  که مشابه ھورمون انسولين است، قند خون را تنظيم می"گلوکوزين" ۀھمچنين پياز به دليل داشتن ماد

دھد و به جای  کلسترول بد خون را کاھش می درصد از مقدار ٣٠ خوردن نصف پياز متوسط در روز گفتنی است،

 در افراد بروز سرطانيدان است که از پياز منبع غنی نوعی اکس .شود آن باعث افزايش کلسترول خوب خون می

  .کند می جلوگيری

بنابراين مصرف آن به افراد مسن توصيه  کند و  نيز جلوگيری میبيماری آب مرواريد در چشماين گياه خوراکی از 

 شود می

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


