 ۱۰دﻣﻨﻮش ﺟﺬاب و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد .اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ی ﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﺗﺴﮑﯿﻦ اﻋﺼﺎب ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ،
ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر
از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﺑﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ :ﻣﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ روز ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻬﻢ و
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی و ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻪ

ﺻﻮرت روزﻣﺮه ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺎی دادن اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺎﻧﻮاده
دﻏﺪﻏﻪ ی ذﻫﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻬﯿﻪ ی دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﺳﺎﻟﻢ از اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺗﻬﯿﻪ ی
اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ
دﻧﯿﺎی از ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﻣﻘﻮی را ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
وﺳﺎﯾﻞ در ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن از ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاص
و ﻓﻮاﯾﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ،ده دﻣﻨﻮش ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺧﻮاص ﮐﻠﯽ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ،ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮاص و ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد .اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه و روده ی ﺑﺰرگ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻮاﺳﯿﺮ و ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زوال ﻋﻘﻞ و رﺷﺪ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ورزﺷﮑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺎده ی
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮد ﺑﺮای

ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده ی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ی
ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ را روﺷﻦ ﺗﺮ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﮑﻪ ﻫﺎی آن را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد .آﻫﻦ و ﻣﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﯿﺮی آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮ ،رﺷﺪ آن ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و از رﯾﺰش آن ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ :دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻞ ﻧﺴﺘﺮن ﺑﺮای آراﻣﺶ
ﯾﮑﯽ از دﻣﻨﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ،آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب و ﺧﻮاﺑﯽ راﺣﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و
ﮔﻞ ﻧﺴﺘﺮن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ،در اﺑﺘﺪا دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،دم ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر در اﺑﺘﺪا ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در آب ﺟﻮش ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ آن را ﺻﺎف ﮐﺮده و آب ﺳﺒﻮس را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  15ﻋﺪد ﮔﻞ ﻧﺴﺘﺮن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دم
ﺑﮑﺸﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دﻣﻨﻮش را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﻋﺴﻞ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

دو :دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ
رﯾﺰش ﻣﻮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ رﯾﺰش ﻣﻮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ دﻣﻨﻮش در اﺑﺘﺪا دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺎف ﮐﺮدن ،آب ﺳﺒﻮس را ﺑﺎ  30ﮔﺮم ﺑﺮگ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .اﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت  20دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دم ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش را روزی دو ﻓﻨﺠﺎن ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﯾﺰش ﻣﻮﻫﺎﯾﺘﺎن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش در دوران ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺳﻪ :دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎ و ﭘﯿﺮی زودرس ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺑﺪن
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﯽ
ﺗﻮان از ﺑﺮوز ﭘﯿﺮی زودرس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی ذﺧﯿﺮه ﻫﺎی ﻏﻨﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ﺧﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی زودرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ و ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺮی زودرس اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺮ روز ﻧﯿﻢ ﺳﯿﺮ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ و ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ

ﭼﺎی ﺧﻮری زﻋﻔﺮان دم ﮐﺮده ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻋﺴﻞ اﯾﻦ دﻣﻨﻮش را ﻣﯿﻞ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻬﺎر :دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﻻﻏﺮی و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام
ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ روز از دﻣﻨﻮش
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺷﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ
ﺑﺪن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ آب ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ده دﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎط ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﻫﺎر و
ﺷﺎم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﯾﺎ دوغ ﻏﻠﯿﻆ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ از اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎن
وﻋﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﻨﺞ :دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و آوﯾﺸﻦ ﺑﺮای درﻣﺎن روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ
ﺑﯿﻤﺎری روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ در اﺛﺮ ﺗﻮرم ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ درد و ﺧﺸﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻔﺎﺻﻞ در ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دردﻧﺎک و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدن ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،درد ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و
آزاردﻫﻨﺪه ای را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و آوﯾﺸﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی
اﯾﻦ دﻣﻨﻮش در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘﻮﻧﻪ و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آوﯾﺸﻦ را ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﯾﮏ ﻗﻮری ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ دم ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

ﮐﻤﯽ ﻋﺴﻞ آن را ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﭘﺰﺷﮏ از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺶ :دﻣﻨﻮش ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﺑﺮای درﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﺘﺪا دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را
در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه ﭘﺮﺳﯿﺎوﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آب ﺳﺒﻮس
ﮐﻤﯽ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای دم ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط ده دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﭘﺮﺳﯿﺎوﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﮔﻠﻮ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﻣﺼﺮف  3اﻟﯽ  6ﻟﯿﻮان از آن در ﻃﻮل روز
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﻫﻔﺖ :دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﺐ و ﺳﺮﻓﻪ
دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺗﺐ دارد و ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ دو ﻓﻨﺠﺎن از اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدران ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی دﻣﻨﻮش
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ آب اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ دم
ﺑﮑﺸﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﮔﻠﻮ ،ﻏﺮﻏﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺸﺖ :دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ
ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻌﻨﺎع اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻫﺮ دﻣﻨﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮ روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻔﯿﻒ ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺦ و ﮔﺎز ﻣﻌﺪه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﻠﺐ و ﮐﺒﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ و در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺎف ﮐﺮدن ،آب آن را ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﮔﺮم ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .اﺟﺎزه
دﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دم ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺴﯿﺎر دﻟﭽﺴﺐ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻋﺼﺮاﻧﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻪ :دﻣﻨﻮش رازﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﻮءﻫﺎﺿﻤﻪ
ﺗﺨﻢ ﯾﺎ داﻧﻪ ی رازﯾﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از آن ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ درد ﻫﺎی ﺷﮑﻤﯽ ،ﻧﻔﺦ و ﯾﺒﻮﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ داﻧﻪ ﻣﺰه ای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن دارد و از آن ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی
دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و رازﯾﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﯽ ﺑﮓ رازﯾﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺰه ی ﺗﯽ ﺑﮓ ﻫﺎی آﻣﺎده را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺬر رازﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی اﯾﻦ
دﻣﻨﻮش ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﺑﺘﺪا دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺬر ﻫﺎی

رازﯾﺎﻧﻪ را ﺧﺮد ﮐﺮده و ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری آن )ﻣﻌﺎدل  2اﻟﯽ  5ﮔﺮم( از را ﺑﻪ آب ﺳﺒﻮس اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت  15دﻗﯿﻘﻪ دم ﺑﮑﺸﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﯽ ﺑﮓ رازﯾﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .رازﯾﺎﻧﻪ
ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻌﺠﺰه ﮔﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ درد ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ و ﮔﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ده :دﻣﻨﻮش ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
اﯾﻦ دﻣﻨﻮش ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ آن ﻟﻘﺐ اﮐﺴﯿﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ داده اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب در ﺑﺪن را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .دﻣﻨﻮش ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ
و در درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ و ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻮ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ی اﯾﻦ دﻣﻨﻮش در اﺑﺘﺪا دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو اﺳﺘﮑﺎن آب و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﻮپ ﺧﻮری ﺳﺮﮐﻪ ﺳﯿﺐ ﯾﺎ ﺳﺮﮐﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﮐﻤﯽ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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