 ۱۰راه درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺒﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽﺧﻄﺮ و در ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﻨﻈﻢ و اﺻﻮﻟﯽ دارد و ﻫﺮ ﺑﺨﺶ آن وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺧﺎص ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﮐﺒﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺪن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺟﺪی در ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﮐﺒﺪ ﭼﻨﺪوﻇﯿﻔﻪ ﻣﻬﻢ
را در ﺑﺪن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ آن ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﻣﻌﻤﻮل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  5درﺻﺪ از
وزن ﮐﺒﺪ را ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺷﻮد ﻋﺎرﺿﻪ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﺑﺪن
ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن و ﭼﺎﻗﯽ ،ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت
اﻟﮑﻠﯽ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ ،دﯾﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داورﻫﺎی ﮐﻮرﺗﻮندار ﻣﺜﻞ
ﭘﺮدﻧﯿﺰوﻟﻮن ،داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪ واﻟﭙﺮوﺋﯿﮏ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و
ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺣﺎد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ درﻣﺎن دارد .ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ  10راه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﯽﺿﺮر درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.

 -1ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﮐﺒﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭼﺎﻗﯽ ﻋﺎرﺿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﭘﯽ آن ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﮐﺒﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪوزن در ﻣﻌﺮض ﺟﺬب ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﺿﺎﻓﻪوزن و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ وزن
را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﮐﺒﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و
درﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ورزشﻫﺎی
ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺎدهروی ،رژﯾﻢﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ راهﻫﺎی
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮک ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺴﺖ ﻓﻮدی ،ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﺷﺎم ﺳﺒﮏ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد.

 -2ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺪن و ﮐﺒﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای درﻣﺎن آن رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت و ﻣﺼﺮف
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن
ﺗﻬﯿﻪ آبﻟﯿﻤﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی را از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد آب آن را ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آبﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺑﺮای ﻃﻌﻢ
دﻫﯽ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻮاص ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺗﻮان
از آن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و در ﻃﻮل روز ﻣﯿﻞ ﻧﻤﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺣﺎوی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان

و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻫﻀﻢ ﻏﺬا دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ
اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -3ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻏﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن ﮐﺮد .ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﺮه ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﻮاص آنﻫﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ
اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن دارﯾﻢ ﭘﻮﺳﺖﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاص
ﺧﻮد را ازدﺳﺖداده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﺧﻮاص ﻏﻼت ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه ب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ
آﻫﻦ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻘﺶ وﯾﮋهای در ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی دارﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻮاص اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮهای ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ آن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪهاﻧﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ داﺷﺖ.

 -4رز ﻣﺎری
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺪن و ﺟﺬب آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺒﺪ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن آن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رز ﻣﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻧﺎم روﻣﺎن ﯾﺎ اِﮐﻠﯿﻞ ﮐﻮﻫﯽ

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگﻫﺎی آن ﺳﻮزﻧﯽ ﺷﮑﻞ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آن را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ
ﮐﺒﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮگﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه رز ﻣﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر  15ﮔﺮم ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه رز ﻣﺎری را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب رﯾﺨﺘﻪ
و ﺑﻪ ﻣﺪت  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آب آن را ﺻﺎفﮐﺮده و ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﯾﻦ
ﻣﻌﻀﻞ و ﺑﯿﻤﺎری را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

 -5ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ
درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ،ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﭼﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.
ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭼﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﭼﺎی ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص ﻓﻮقاﻟﻌﺎده آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﺧﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ روی ﺧﻮاص آن ﭘﺮده از ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮕﯽ آنﻫﺎ دارای ﺧﻮاص و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ
اﯾﻦ ﭼﺎی در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و
ﭼﺮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی در ﺑﺪن و ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ اﯾﻦ ﭼﺎی ﺳﺮﺷﺎر از آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ و
ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﭼﺎی ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺪال را
ﺑﻪ ﺧﺮج داد زﯾﺮا ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد.

 -6ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوز آن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﮔﺎﻫﺎ دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﺮای درﻣﺎن آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬب
آنﻫﺎ در ﮐﺒﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻟﮑﻠﯽ ﺟﺬب ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ
ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺒﺪ دﭼﺎر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﺧﺎﻧﯿﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻠﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن آن را در ﭘﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮاد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه دﺧﺎﻧﯿﺎت ﻣﺼﺮف
آنﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ درﻣﺎن

ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺨﺖ و ﮔﺎﻫﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -7ﺧﺎر ﻣﺮﯾﻢ
درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﻮاص ﮔﯿﺎه ﺧﺎر ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺧﺎر ﻣﺮﯾﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺎﻧﺎم ﻣﺎرﯾﺘﯿﻐﺎل ،ﺧﺎرﺷﯿﺮی و ﮔﺎﻫﺎ ﺧﺎر اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﻣﯽروﯾﺪ و از ﻗﺪﯾﻢ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ورود آن ﺑﻪ ﻃﺐ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ

ً
اﺧﯿﺮا ﮐﺸﺖ وﺳﯿﻊ و اﻧﺴﺎﻧﯽ آن در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﯿﺎه ﺧﺎر ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
داﺷﺘﻦ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ و
ﮐﻠﺴﺘﺮول دارد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار
داده و از ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .دمﮐﺮده ﺧﺎر ﻣﺮﯾﻢ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ و
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.

 -8زردﭼﻮﺑﻪ
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن ،ﺟﺬب ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ در ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای درﻣﺎن آن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮادی را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﺮد.
در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻮادی ﮐﻪ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ .زردﭼﻮﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ادوﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺮای ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎن ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دارای ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ از اﯾﻦ ادوﯾﻪ ﻣﻔﯿﺪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺎی دم ﮐﺮد و از ﺧﻮاص آن ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 -9زﻧﺠﺒﯿﻞ
ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ه ﺑﺮای درﻣﺎن آن راهﻫﺎی آﺳﺎن زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺮوز آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ،زﻧﺠﺒﯿﻞ اﺳﺖ.
زﻧﺠﺒﯿﻞ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ،ادوﯾﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺎزه و ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮده ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﻮد و از ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .اﯾﻦ ادوﯾﻪ ﺣﺎوی اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه ب و ث و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪانﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺑﯿﻤﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ دمﮐﺮده اﯾﻦ
ادوﯾﻪ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و ﺑﻪﻋﻨﻮان ادوﯾﻪ آن را در ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ زﻧﺠﺒﯿﻞ در
ﺑﯿﻦ ادوﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارد و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﯾﺎ ﮐﺒﺪ ﭼﺮب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻨﻈﻢ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺒﺪی ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﯾﮑﯽ از ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن آن اﺳﺘﻔﺎده از داورﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻮارد ﺣﺎد ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﺟﺪی ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ دارای ﻋﻮارض درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪودی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و از آن ﺑﺮای درﻣﺎن ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ از ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﺗﯿﺮه ﺷﺐﺑﻮﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
دارای ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ،اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﻨﯿﮏ ،اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ ،اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﯿﮏ و اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﻗﻮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی در ﺑﺪن و درﻣﺎن ﮐﺒﺪ ﭼﺮب ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ و ﯾﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آن
اﺷﺎره ﮐﺮد.

