خواص تخم بلذرچین
تبهیي اًشژی ّ هْاد غزایی هْسد ًیبص ثذى ،ثِجْد ػولکشد رُي ّ پیطگیشی اص آلضایوش ،دسهبى افسشدگی،
خلْگیشی اص سیضش هْ ّ  ..اص خْاظ تخن ثلذسچیي است.
تخن ثلذسچیي یک هبدٍ غزایی ثی ًظیش ثب اسصش تغزیَ ای ثبال ّ کبسثشدُبی دسهبًی ثسیبس است ّ
ُوبًٌذ گْضت ثلذسچیي هػشف آى ثبػث تبهیي اًشژی هْسد ًیبص سّصاًَ ثذى هیگشدد .هتبسفبًَ غبلت
افشاد خبهؼَ دس ثیي اًْاع تخن پشًذگبى تٌِب ثَ هػشف تخن هشؽ ثسٌذٍ کشدٍ اًذ ،دس غْستی کَ تخن
سبیش پشًذگبى ًظیش تخن ثلذسچیي ،تخن کجک ،ضتش هشؽ ،کجْتش ،غبص یب اسدک ّ ً ...یض خْاظ هختع ثَ
خْد سا داضتَ ّ قشاس دادى آًِب دس سژین غزایی سّصاًَ ثَ سالهت ثذى کوک خْاُذ کشد .یکی اص ثِتشیي
اًْاع تخن پشًذگبى ،کَ هػشف سّصاًَ آى ثَ ّیژٍ ثشای کْدکبى تْغیَ هیطْد ،تخن ثلذسچیي استً .تبیح
پژُّطگشاى دس هْسد خْاظ تخن ثلذسچیي ًطبى دادٍ ،تخن ایي پشًذٍ کْچک دس هقبیسَ ثب تخن هشؽ
ضص ثشاثش ّیتبهیي آُ ،فت ثشاثش آُي ّ پٌح ثشاثش فسفش داسد ّ غٌی اص کلسین است ّ ثَ ُویي ػلت
ثوت ّیتبهیي ًبم گشفتَ است .ثشخی تحقیقبت ایي هبدٍ غزایی سا ػبهلی ثشای افضایص ضیش هبدس ػٌْاى
کشدٍ اًذ .ثشای آضٌبیی ثیطتش ثب خْاظ تخن ثلذسچیي ّ هضایبی هػشف آى تب اًتِب ثب ستبسٍ ُوشاٍ
ثبضیذ.

مشخصات تخم بلذرچین
تخن ثلذسچیي ُوبًٌذ چثَ خْد ثلذسچیي ثسیبس کْچک ثْدٍ ،ثَ طْس تقشیجی اًذاصٍ آى یک پٌدن تخن هشؽ
هیجبضذ .پْستَ تخن ایي پشًذٍ ثَ غْست خبلذاس ثْدٍ ّ سًگ آى غبلجب قٍِْای تیشٍ هتوبیل ثَ آثی است
ّلی گبُی ثَ سًگ تب سجض ّ سفیذ ًیض هتغیش هیجبضذ.
خواص تخم بلذرچین (طبیعت و خواص درمانی)
طجغ تخن ثلذسچیي گشم ّ خطک ثْدٍ ،ثشخی اص هِوتشیي خْاظ دسهبًی آى ػجبستٌذ اص:


هػشف تخن ثلذسچیي ثشای کْدکبى ثسیبس هٌبست ثْدٍ ّ هتخػػبى تغزیَ هػشف آى سا ثَ دلیل
کوک ثَ سضذ ّ افضایص ضشیت ُْضی کْدکبى تْغیَ هیکٌٌذُ .وچٌیي استفبدٍ اص تخن
ثلذسچیي دس ثَ حشف آهذى کْدکبى هْثشاست.



تخن ثلذسچیي سشضبس اص هٌیضین ّ ّیتبهیي ُبی گشٍّ ة ثْدٍ ،اص ایي سّ هبدٍ غزایی هفیذ ثشای
تٌظین سیستن ػػجی ،دسهبى افسشدگی ،کبُص استشط ،افضایص ضبداثی ّ ًطبط است ّ
ثبػث ثِجْد ػولکشد ّ فؼبلیتِبی هغض هیگشدد.



تخن ثلذسچیي ثشای سبلوٌذاى ثسیبس هفیذ ثْدٍ ،اهالذ هْخْد دس آى دس پیطگیشی ّ ثِجْد
آلضایوش هْثش است.



تخن ثلذسچیي ثشای دّساى ًقبُت ثیوبسی ُب ثَ ّیژٍ دّساى ًقبُت ثؼذ اص ػول ُبی خشاحی ّ
صایوبى ثسیبس هفیذ ثْدٍ ثبػث ثبصیبثی اًشژی اص دست سفتَ ثذى هیطْد.



اص خْاظ تخن ثلذسچیي ثَ دلیل ّخْد آُي کوک ثَ دسهبى ّ سفغ کن خًْی است.



تشکیجبت هغزی هْخْد دس تخن ثلذسچیي ،دس دفغ هْاد سادیْاکتیْ ،فلضات سٌگیي ًبضی اص آلْدگی
ُْا (هبًٌذ سشة ،خیٍْ) ّ هْاد صائذ ثذى هْثش است.



اص خْاظ تخن ثلذسچیي کوک ثَ دسهبى ثیوبسی ُبیی ًظیش آسن ّ آستشیت سّهبتْئیذ است.



هػشف تخن ثلذسچیي دس دّساى ثبسداسی ّ ضیشدُی ًیض ثسیبس هفیذ است ّ ضوي افضایص
ػولکشد سیستن ایوٌی ثذى ،ثش سضذ ثِتش خٌیي تبثیش داسد.



هػشف تخن ثلذسچیي ثشای حفظ سالهت پْست ّ هْ هفیذ هیجبضذُ ،وچٌیي ثشای خلْگیشی اص
سیضش هْی سش ّ سفغ کذسی سًگ پْست هی تْاى اص هبسک تخن ثلذسچیي استفبدٍ ًوْد

ارسش غذایی تخم بلذرچین
تخن ثلذسچیي ُوبًٌذ سبیش تخن پشًذگبى سشضبس اص پشّتئیي ،اسیذ آهیٌَُبی ضشّسی ،ػٌبغش هؼذًی
هْسد ًیبص ّ اًْاع ّیتبهیي ُب است .هیضاى کلستشّل صسدٍ تخن ثلذسچیي اص تخنهشؽ هؼوْلی کوتش ثْدٍ،
لیکي هیضاى پشّتئیي آى حذّد  ۳الی  ۴ثبس اص تخن هشؽ ػبدی ثیطتش است ّ ثَ لحبظ اسصش تغزیَ ای دس
خبیگبٍ ثِتشی قشاس داسدُ.وچٌیي تخن ثلذسچیي حبّی کلستشّل خْة ً ّ HDLیض هبدٍ ضیویبیی کْلیي
است کَ ثبػث هی ضْد یک خْساک هقْی ّ سبلن ثشای ُوَ گشُِّبی سٌی ثَ ّیژٍ کْدکبى ّ دّساى
سبلوٌذی ثبضذ.
جذول ارسش غذایی و خواص تخم بلذرچین
مقدار در  011گرم

مواد و محتویات

 3/7تب ( 8/7درصد)

آة

 1/1تب ( 4/1درصد)

چربی

 1/1تب ( 6/1درصد)

پروتئین

 1درصد

کربوهیدرات

 161کیلوکبلری

انرژی

 844میلی گرم

کلسترول

1/1درصد

مواد معدنی

مضزات تخم بلذرچین (موارد احتیاطی و منع مصزف)
تب کٌْى ػبسضَ خبغی دس هْسد هػشف تخن ثلذسچیي گضاسش ًطذٍ است ،تٌِب ًکتَ قبثل تْخَ ایٌکَ ثب
تْخَ ثَ طجغ گشم تخن ثلذسچیي ،صیبدٍ سّی دس هػشف آى ثَ ّیژٍ ثشای افشاد ثب هضاج گشم هضش ثْدٍ ّ
ُوبًٌذ سبیش خْساکی ُب سػبیت اػتذال دس هػشف آى ضشّسی است.
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