ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺧﻮاﺻﯽ دارد؟
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ,ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻪ داری روش ﻫﺎی ﭘﺨﺖ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ ﺧﻮاص و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ  ،ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺎﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻓﻘﻂ ﻻﯾﻪ
اول آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺳﺮﺷﺎر از آﻫﻦ  ,روی  ,ﻓﺴﻔﺮ  ,ﻣﻨﮕﻨﺰ  ,ﮐﻠﺴﯿﻢ  ,ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ,
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﻠﻨﯿﻢ  ,وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی  E ,B1 , B2 , B3 , B6 , Kاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاص ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮی از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻓﯿﺒﺮ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و اﺳﺪﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ
ﻻزم اﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺒﻮس دار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺟﺰء دﺳﺘﻪ ﻏﻼت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آورد .از ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاص زﯾﺎدی دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در آب ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﯾﮏ وﻋﺪه اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﯽ و ﺧﻮاص ﺧﻮب آن ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﺳﯿﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﯾﮏ ﻣﺎدهی ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺮﻧﺞ
ﻗﻬﻮه ای از ﻧﻮع ﻏﻼت داﻧﻪﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و در ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮرﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط در ﺳﺎﻻد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺧﻮردﻧﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﯾﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن دﺳﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎ ﻋﻄﺮ و ﻣﺰه ﮐﺮهای در ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺨﺘﻨﯽ و اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﮔﺮم ﮐﺎرﺑﺮد دارد .در ﺗﺎزه
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵۰۰۰ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از
آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اروﭘﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص ﺑﯽ ﺷﻤﺎر و ﻓﻮاﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن دارد،
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آرد ﺑﺮﻧﺞ ،ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺮﻧﺞ و روﻏﻦ ﺳﺒﻮس از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوری ﺷﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ داﻧﻪ ﭘﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻇﺎﻫﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت دارد و ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ دودی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮه ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و در
ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
اﺳﺘﻔﺎده آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ و از ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺗﺎ ﻏﺮب آن ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق دور ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده
آن رواج دارد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮه ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ژاﭘﻦ ،ﺑﻮﺗﺎن،
ﺑﻨﮕﻼدش ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﯽ ﺗﻮان ارﻗﺎم و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺮﻧﺞ را در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺮی
داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاص ﺑﺮﻧﺞ از دﺳﺖ ﻣﯽ رود .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در
ﻓﺮآوری ﺑﺮﻧﺞ اﺑﺪاع ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻧﻮع
ﺧﻮد ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺧﻮاص ﺳﺮﺷﺎر ﻣﺘﻌﺪدی دارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﻻﺳﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آن دارﯾﻢ و از آن ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮏ
داﻧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ای ﯾﺎ ﺳﺒﻮﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮏ داﻧﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  100ﮔﺮم
ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺪود  130ﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ،ﺳﺪﯾﻢ ،ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ،
آﻫﻦ ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ،ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ،و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺮوه آ ،ب ،دی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎده
ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن اﻧﻮاع ﺧﻮرﺷﺖ ﻫﺎ ،ﮐﺒﺎب ﻫﺎ ،ﺳﺎﻻد ﻫﺎ و
اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﺧﻮراک ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮔﻮﺷﺖ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ،
ﻋﺪس ﭘﻠﻮ ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﻠﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع ﺳﻮپ ﻫﺎ و ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻠﻪ زرد ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد
دارد .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﻣﺮوزه ﭘﺲ از ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
رود .ﻃﻌﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﻄﺮ ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ

داده اﻧﺪ.

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ اﻧﻮاع
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﯾﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﻓﺮآوری ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ داﻧﻪ ی آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و رﻧﮓ
داﻧﻪ ی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ در آﻣﺪه ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﻣﻘﻮی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ از ﺑﺨﺎر آب ﯾﺎ آب ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﯿﺶ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ و اﮐﺜﺮ رﻗﻢ ﻫﺎی آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه
ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﯿﺶ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺪارد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﻤﺘﺮی دارد ،و ﭘﺲ از ﭘﺨﺖ ﯾﮏ ﻃﻌﻢ و ﻋﻄﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺘﻤﺎ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای؟
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و ﻃﻌﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ و ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﺳﻤﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ دارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ
ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و ﻃﻌﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ در آن
وﺟﻮد دارد از آن ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاص ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد از ﺑﺮﻧﺞ
ﻗﻬﻮه ای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻃﻌﻢ ،ﻋﻄﺮ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری
اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ﺷﻤﺎ دارد .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﻬﻮه ای و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ

ﮐﺎﻟﺮی
ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻞ

ارزش ﻏﺬاﯾﯽ در  ۱۰۰ﮔﺮم

 111ﮔﺮم

 0.9ﮔﺮم %1

ﭼﺮﺑﯽ اﺷﺒﺎع
ﭼﺮﺑﯽ اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه
ﮐﻠﺴﺘﺮول
ﺳﺪﯾﻢ
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﮐﻞ
ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ
ﻗﻨﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﮐﻠﺴﯿﻢ
آﻫﻦ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦB6
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ

 0.2ﮔﺮم %1
 0.3ﮔﺮم
 0ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم %0
 5ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم
 43ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم %1
 23ﮔﺮم %7
 1.8ﮔﺮم %7
 0.4ﮔﺮم
 2.6ﮔﺮم %5
%1
%2
%5
%10

ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎ
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻧﺞ ،ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات)در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ  %۹۰وزن ﯾﮏ داﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۸۷درﺻﺪ ﮐﺎﻟﺮی ﯾﮏ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ در ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﻧﻮع ﮔﻠﻮﮐﻮز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی آﻣﯿﻠﻮز و آﻣﯿﻠﻮﭘﮑﺘﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﮔﻠﻮﮐﻮز
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ دارای ﺧﻮاص ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻫﻀﻢ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،داﻧﻪ
ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﺷﺎر از آﻣﯿﻠﻮز در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﭽﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﺒﺮ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮد ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺮی اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﺷﺎر از آﻣﯿﻠﻮﭘﮑﺘﯿﻦ )ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮی آﻣﯿﻠﻮز
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ( ﭘﺲ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﻐﻮر ﺑﺮﻧﺞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮدﯾﻨﮓ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ وﻋﺪه
ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻀﻢ آﺳﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاص ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی
ﺳﺮﺷﺎر از آﻣﯿﻠﻮﭘﮑﺘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن،
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاص
ﺗﻐﺬﯾﻪ ای آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﻓﯿﺒﺮ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﻬﻮه ای ،ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺷﺎﻣﻞ
 %۱٫۸ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ  %۰٫۳اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ دﯾﺮ ﺗﺮ
ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﻬﻮه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ و
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺧﺎص در روده ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺑﻮﺗﯿﺮات« ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاص ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای

را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭘﺨﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮو آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺳﺒﻮس و
ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ .ﻣﻨﮕﻨﺰ :ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﻼت وﺟﻮد دارد .ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﻘﺶ وﯾﮋه ای در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﺘﯽ
اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ :ﯾﮑﯽ از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد و وﺟﻮد ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ دارد .ﻣﺲ :ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع داﻧﻪ
ﻫﺎی ﻏﻼت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰان ﻣﺲ در رژﯾﻢ ﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ
و ﻗﻬﻮه ای ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻧﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮاص ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:

-1ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭼﺎﻗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮده ای ﺷﺪن  ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ
وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﯿﻮن ﭘﺮواﮐﺴﯿﺪاز در
ﺑﺪن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪن ) (HDLﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-2ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻧﻘﺶ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ دارد.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻗﻮی ﮐﻪ دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاص اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن آﺳﯿﺐ ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺮژی زای ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

-3در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارش ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻓﯿﺒﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﯿﺮی ﻣﻌﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻊ از ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﮐﻮﻟﯿﺖ روده
ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﺒﻮس ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ و اﺳﯿﺪ در ﻣﻌﺪه ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻮرم آن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

-4ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻠﻨﯿﻢ ﻓﺮاوان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ دﯾﻮاره ﻋﺮوق ) ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﯿﻦ ( و
ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

-5ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮب ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ و ﮔﻠﻮﮔﺰ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎﻣﺎ آﻣﯿﻨﻮﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ )ﮐﺎﺑﺎ( ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺒﺪ اﻓﺮاد اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

-6اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ دارد.
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﯿﺒﺮ و ﻓﻨﻞ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺗﺮﯾﺴﯿﻦ ،ﮐﺎﻓﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ
ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻗﻮی دارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺳﻤﻮم ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎی روده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و آﻧﻬﺎ را ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ  ،ﭘﺴﺘﺎن و ﺧﻮن در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻫﻢ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ
دارد.

-7ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻐﺰی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ، Bﻣﻨﮕﻨﺰ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﻣﻐﺰ از ﺗﺠﻤﻊ زﯾﺎدی آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و ﻣﺎﻧﻊ از اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻐﺰی و ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب و ﻋﻀﻼت ﻣﯽ ﺷﻮد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
 Eﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻐﺰی دارد .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﯿﺰﯾﻢ ﺑﺪن اﺳﺖ.

-8ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﻮی از اﺳﯿﺪ ﮔﺎﻣﺎ آﻣﯿﻨﻮ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ )ﮐﺎﺑﺎ( در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻮن آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ .از ﺟﻮاﻧﮥ اﺑﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﻧﺰﯾﻤﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ زوال ﻋﻘﻞ و
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

-9ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ و اﺳﺘﺮس در زﻧﺎن ﺷﯿﺮده و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ و اﻓﺴﺮدﮐﯽ آﻧﻬﺎ
را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻓﺮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا و روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد.

-10در درﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دارد و دارای اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﭼﻮن ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ  ،ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ و ﮐﺎﺑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی اﺳﺘﺮس  ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ
آراﻣﺶ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﯾﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﻓﺮد
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 -11ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻣﺎﻧﻊ از دﯾﻤﯿﻠﯿﻨﻪ ﺷﺪن )
اﻟﺘﻬﺎب ﻣﯿﻠﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﯿﺎف ﻋﺼﺒﯽ در ﺑﺪن( ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی از ﺧﻮاص اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ذﻫﻦ و ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻏﻨﯽ از ﻓﻮﻻت ﺑﺮای رﺷﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﻨﯿﻦ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭘﯿﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻊ از رﯾﺰش ﻣﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﭼﻮن ﭘﺴﻮرﯾﺎزﯾﺲﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای درﻣﺎن ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان و آرﺗﺮﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن

روش ﻧﮕﻬﺪاری
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻇﺮف درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در دﻣﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺖ .
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس
ﺳﺮﺋﻮس ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد
و در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮔﺮم ﻧﺸﻮد.

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای :
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ورزﺷﮑﺎران و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ را در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺞ در درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ اﻋﻢ از دﯾﺎﺑﺖ ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﭻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺬ درﺳﺖ ﮐﺮد ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی آن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدﯾﻨﮓ ،ﺳﺎﻻد ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت،ﻣﺨﻠﻮط آن ﺑﺎ ﻣﺮغ و ...

روش ﻫﺎی ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای :
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ دارای ﺳﺒﻮس ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ از زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ ازای ﯾﮏ
ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای  ،دو ﻓﻨﺠﺎن آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﭘﺨﺖ آن ﺣﺪود  30اﻟﯽ  40دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺑﮑﺸﯽ ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮاص زﯾﺎدی از آن از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﭘﺨﺖ آن ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .ﻃﺮز ﭘﺨﺖ ﮐﺘﻪ روی ﮔﺎز  :ﺑﻪ ازای  1ﻟﯿﻮان ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ  2ﻟﯿﻮان آب ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺞ را ﺷﺴﺘﻪ
و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ در آب ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺧﯿﺲ ﺑﺨﻮرد .ﺳﭙﺲ ½ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﻧﻤﮏ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و 45
دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  1ﺳﺎﻋﺖ روی ﺣﺮارت ﮐﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ دم ﮐﺸﯿﺪ از روی ﺣﺮارت ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از  15دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯿﻞ
ﻧﻤﺎﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ آب زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﻧﯿﻔﺰاﺪ زﯾﺮا داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﭽﺴﺒﻨﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع روﻏﻦ ﺧﺎص در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮع ﻣﺎﻧﺪه آن ﺧﻮد داری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻃﺮز ﭘﺨﺖ در ﻓﺮ :
اﺑﺘﺪا ﻓﺮ را ﺑﺎ دﻣﺎی  180درﺟﻪ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ1.ﻟﯿﻮان ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ دو ﻟﯿﻮان آب و ½ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎی ﺧﻮری ﻧﻤﮏ و ½ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﮐﺮه ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و روی ﻗﺎﻟﺐ را ﺑﺎ ﻓﻮﯾﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﺪت  1ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﺒﻘﻪ وﺳﻂ ﻓﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
آﻣﺎده ﺷﻮد .ﻗﺎﻟﺐ را از ﻓﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از  10دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻮﯾﻞ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﺬا را ﻧﻮش ﺟﺎن ﻧﻤﺎﺪ.

ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای

آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای واﻗﻌﺎ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ رﻧﮕﯽ ﮐﺪر ﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ دارد و رﻧﮓ اﺻﻠﯽ آن ﯾﮏ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ای اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ اﯾﻦ رﻧﮓ درآﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﭼﯿﺰی ﺟﺪا از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﯿﻮه ﻓﺮآوری اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در ﻃﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺘﻪ اول ﺳﺒﻮس ﻫﻢ از روی داﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ اول آن از روی داﻧﻪ
ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪ دوم آن ﻣﻮاد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻐﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺒﻮس ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ را روی داﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﮐﺪام ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﺷﺎﻟﯿﮑﺎران و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﻮس را از روی داﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﮑﺮد.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺪام ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻏﺬای ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎﺳﺖ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮب و اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ دارای ﺷﯿﻮه و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺨﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ؟
ﺧﯿﺮ ،ﺷﯿﻮه ﭘﺨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ آن ﻣﻘﺪار آب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را
در اﺟﺎق ﮔﺎز ،ﭘﻠﻮﭘﺰ ،ﻓﺮ و ﻣﺎﮐﺮوﻓﺮ ﭘﺨﺖ ﮐﺮد.

آﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .وﺟﻮد ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آﻧﻬﺎ ﺣﺪود
ﻧﺼﻒ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت دوﺳﺎل اﻧﺒﺎر ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﯾﮑﺴﺎل اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

در ﮐﺪام ﻇﺮف ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری درون ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﯽ و ﭘﺎرﭼﻪ ای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ
ﺳﻔﯿﺪ را ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ از ﺷﺎﻟﯿﺮاز ﺣﺮارت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻘﻮی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﻠﺘﻮک ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻪ ﻣﻐﺰ آن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺞ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺮارت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﭘﯿﺶ ﭘﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺧﺎرﺟﯽ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻮاع
اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن را در ﺑﺎزار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ وارد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا در
اﯾﺮان ارﻗﺎم ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای رو ﺑﺎ ﭼﯽ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﻮرد آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی زﯾﺎدی دارد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮد از
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻐﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاص وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در درون آن وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﺸﻮد ،دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻋﻄﺮ و
ﻃﻌﻢ آن را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

راه ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻄﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ دارد .در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﺑﯿﺪن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﻒ
دﺳﺖ و ﺗﺴﺖ ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ آن از ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد اﮔﺮ
دﭼﺎر ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻮد از ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای درﺟﻪ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻮاع اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﯿﻼن ﮐﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای اﯾﺮاﻧﯽ را از آن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد.

آﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وزن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس ﺑﻪ
ﭼﺎﻗﯽ در ﻣﺼﺮف آن وﺳﻮاس دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ

اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎﻟﺮی در ﻃﻮل روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺎﻫﺶ وزن اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺨﺮﯾﻢ؟
ﺑﺮﻧﭻ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺷﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ آن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ
دﺳﺖ واﺳﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺜﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﯿﻼن ﮐﺸﺖ آن را ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮاص ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮ ﺑﻮدن ﻃﺒﻊ آن اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﻃﺒﻌﯽ ﮔﺮم و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آب ﭘﺰ و دم ﮐﺮده درﺳﺖ
ﺷﻮد ﻃﺒﻌﯽ ﺳﺮد دارد .از ﭘﻮدر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش ﻣﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺷﻮد.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ زودﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﮔﯽ دارد؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻼح و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ را داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﻤﻪ
ﭘﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد زودﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑﯽ و ﻓﺎﺳﺪﺷﺪن دارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ و
ﺧﻨﮏ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﯾﮏ ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺴﺎزان ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻘﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﺒﻮس و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺟﺰء ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ رود و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻏﻼت ﻫﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮای
ﺑﺪﻧﺴﺎزی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻮره ﺳﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﺒﻮس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و از ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻤﯿﺮی و ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮﺷﺎر از ﮔﺮوه وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﺮوه  A،B ،Eو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﭼﻮن آﻫﻦ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ  ،ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ  ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،روی  ،ﻣﺲ و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺷﻮره ﺳﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﺑﻨﮕﻼدش ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﮔﺴﺘﺮده داﺷﺘﻪ و
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﻗﺮن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ذاﺋﻘﻪ ﺧﺎص اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻀﺮ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺞ در زﻣﺮه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن در آن وﺟﻮد دارﻧﺪ.

آﯾﺎ زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺎ زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺮق دارد؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮع ﺳﻔﯿﺪ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارد ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺨﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  45دﻗﯿﻘﻪ اﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آن را ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﻢ ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﻪ و ﯾﺎ دم ﮐﺮده ﭘﺨﺖ.

روش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺟﻮان ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ ،اﺳﮑﻮاﻟﯿﻦ و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﺷﯿﺮ و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ
ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﻣﺪت  5دﻗﯿﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ آب آن را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﻋﺴﻞ و ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺗﺎ
زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﺻﺎف ﺷﺪه از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺸﻮﺪ.

روش ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای درﻣﺎن ﺟﻮش ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﭘﻮﺳﺖ و درﻣﺎن ﺟﻮش ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
ﻣﺎﺳﮏ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺳﺒﻮس را ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ از آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 10
دﻗﯿﻘﻪ روی ﺻﻮرت ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺪت  15اﻟﯽ  20دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﺸﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﺧﻮب ﺷﻮد.

ﺧﻮاص وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺻﻔﺮا ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻠﺴﺘﺮول اﺳﺖ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﺑﺮوز ﺳﻨﮓ ﺻﻔﺮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﻧﺞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﺼﺮف زﯾﺎدی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺿﺮر دارد؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ ﺳﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آن اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺿﺮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺮﻧﺞ رژﯾﻤﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻢ ﭘﺨﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻘﻮی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺞ رژﯾﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎﻫﺶ وزن
ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪﻫﯿﻢ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ در آن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و رﺷﺪ
ﺑﺪن ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻀﺮر ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای وﺟﻮد دارد؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻠﻪ ای ﺑﺨﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﻓﻠﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻠﻪ ای ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی در ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و از دﺳﺖ دادن ﮐﯿﻔﯿﺖ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن ﺗﻬﯿﻪ
ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﻗﺒﻞ از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮارت ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی آن ﺑﻪ
داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺞ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ؟
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ آن
از ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی از ﭘﻮﺳﺖ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﻴﺪ %67 ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B3و %80
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  B1و  %90وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ، B6ﻧﺼﻒ ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﻧﺼﻒ ﻓﺴﻔﺮ 60 ،درﺻﺪ آﻫﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل و اﺳﻴﺪﻫﺎي
ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻣﻮﺟﻮد در آن از دﺳﺖ ﻣﻲ روﻧﺪ.
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