ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﻧﺞ)ﺷﻠﺘﻮک( ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﮐﻪ ﺧﻮاص ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ،ﺳﺒﻮس ﻣﻮﺟﻮد در آن دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  B1 ،B2 ،B3 ، B6 ،K ،Eو ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻠﺴﯿﻢ ،
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ  ،آﻫﻦ  ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،روی  ،ﻓﺴﻔﺮ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  ،ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای درﻧﮕﺎه ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ
ﻗﻬﻮه ای ﺧﻮاص زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارد.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺮ ذاﺋﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ارزﺷﺶ را دارد .ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ زﯾﺎدی از آن در ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی دور
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ زﻧﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﺑﺪﻧﺸﺎن از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ در ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﭼﺮﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  2010از
ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ  2رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ارﺗﺒﺎط دارد و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮردن دو
وﻋﺪه ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای در ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ را  %16ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺧﻮردن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ وﻋﺪه ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در ﻫﻔﺘﻪ
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای دارای ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﭼﻮن ﺑﺪﻧﺴﺎزی را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای دارای ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬی ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاص ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را ﻧﺪارد و ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﺒﻮس ﺟﺰء ﻏﻼت ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﺑﺪﻧﺴﺎزی در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت وزﻧﻪ زدن و ﺧﻮردن ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻫﻢ در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﮐﺎﻟﺮی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻧﺴﺎزان
را دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﺎﯾﺪ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺮوز
ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻗﻨﺪﺧﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﺬاﯾﯽ ارﺗﺰاق ﺷﻮد ﮐﻪ از
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﯿﺴﻤﯿﮏ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻀﻢ ﺑﻪ آراﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻫﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﯿﺴﻤﯿﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ ﺳﺎز
اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ دارای ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﺴﯿﻤﯿﮏ ﭘﺎﻦ ﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و
ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ 100 .ﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای دارای ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﺴﯿﻤﯿﮏ  11و  100ﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ دارای ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻠﺴﯿﻤﯿﮏ  15اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻢ دارای ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات ﻣﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ .در ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭘﯿﭽﯿﺪه
و دﯾﺮ ﻫﻀﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﺑﺎ ﭼﺎﻗﯽ
ﺗﻔﺎوت دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻓﯿﺒﺮ ﻓﺮاوان
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪﺧﻮن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از دﯾﺎﺑﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه و روده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺴﺎزی
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ در رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ و ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺪن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ

ً
اﺳﺖ.ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  3/2ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ در اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺎﻧﻊ دﻣﯿﻠﯿﻨﻪ ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ
ﮔﺮدد و از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و ارﺗﺮﯾﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺑﯿﺶ از  300آﻧﺰﯾﻢ را در ﺑﺪن ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﮔﻠﻮﮐﺰ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎدی دارد .ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ از ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ورزﺷﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی آن ﺧﯿﻠﯽ زود اﻧﺮژی ﻻزم را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﻌﺪی رﯾﮑﺎوری ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ زﯾﺎده روی ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺮﺑﯽ
ﺷﮑﻢ و ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺎق ﺷﻮد و وزن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
زﻣﺎن ﻣﺼﺮف و ﻣﻘﺪار ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﻞ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ،
ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻟﺮی و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد ﭼﻮن
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ زود ﻫﻀﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﭼﻮن زﻣﺎن ﻫﻀﻢ
آن ﭼﻬﺎرﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺎن ﻫﻀﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺧﻮاص داروﯾﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ دارد.

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارد دارای ﻋﻮارض و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺼﺮف آن ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ،زﺧﻢ روده و ﮐﻮﻟﯿﺖ ﻋﺼﺒﯽ روده ﺑﺰرگ دارﻧﺪ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺼﺮف ان ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮔﻮارﺷﯽ و آﻟﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﻮردن آن اﻣﺴﺎک
ﺷﻮد.
ﻃﺮز ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن از آن را ﺑﺎ دو ﻓﻨﺠﺎن آب در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  45دﻗﯿﻘﻪ روی ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از دم ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ  10ﺗﺎ  15دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﺮای ﺳﺮو آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را آﺑﮑﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد اﻣﻼﺣﯽ آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
رود.در ﺿﻤﻦ از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻧﺞ

ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﯾﮏ ﻏﺬای ﭘﺮاﻧﺮژی و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ وﻟﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭘﺮ
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ.ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﭼﺎق ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺴﺎزی در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ
زﯾﺎده روی در ﻣﺼﺮف آن ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﯾﺎﺑﺖ  ،ﻗﻠﺒﯽ  ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ...را زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در وﻋﺪه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ دو وﻋﺪه در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮاص زﯾﺎدی دارد و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﻫﺎ و ﻋﻮارض

ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﮔﻮارﺷﯽ و آﻟﺮژی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

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