درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای :وﻗﺘﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻧﺞ از روی داﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻘﯿﻪ آن را ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﻟﯽ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻟﯿﮑﻮﺑﯽ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی آﺳﯿﺎب و ﺳﺎﯾﻨﺪه  ،ﻻﯾﮥ اول آن ﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
آﯾﺪ ﻗﻬﻮه ای رﻧﮓ و دارای ﺳﺒﻮس ﻓﺮاوان اﺳﺖ .اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ و دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬی ﻓﺮاوان اﺳﺖ.در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺣﺎوی ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮردن آن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ
ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای در ﮔﺮوه ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖcaption] .
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ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن و ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﺮﻧﺞ را
درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای][caption/
در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻏﻠﺐ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﻮن آن را ﻧﺮﻣﺘﺮ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰﯾﻖ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ
ﺑﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ و دﯾﺎﺑﺖ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدم ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای و
ﺳﺒﻮس آن ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮﯾﯽ ﺷﻔﺎف ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼﯾﻨﺪ اﻣﺎ در
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدم آن ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ.و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﺮدن  3/1ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﻮﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮ ه ای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه
ای ﯾﮏ ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آزاد ﺳﺎزی ﻗﻨﺪ در آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻬﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻨﺪﺧﻮن را ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺪن ﺷﺨﺺ دارد .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﻋﻮان ﯾﮏ وﻋﺪه
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﮐﺎﻟﺮی و ﻣﻐﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺪ ﭼﺎﻗﯽ و در درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2را ﺗﺎ  %16ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪcaption] .
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ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای دﯾﺎﺑﺖ] [caption/ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪون ﮔﻠﻮﺗﻦ )ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات( دارﻧﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ  ،ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﻮادﻣﻐﺬی را از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﻮادﻣﻐﺬی ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه
ای وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻨﺪﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن و ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آراﻣﺶ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ در ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ،ﻧﺨﻮد و ذرت  ،ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﯿﺮ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﺣﺘﯽ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
ﻫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻏﯿﺮ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﻮ  ،ﻓﻠﻔﻞ  ،ﺧﯿﺎر و ﻗﺎرچ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻓﯿﺒﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺪی ﻫﻀﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻏﺬا ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪcaption] .
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دﯾﺎﺑﺖ][caption/

دﯾﺎﺑﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ
ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯿﺰان آن را در ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
دارای ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮی اﺳﺖ .در ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات ﻓﺮاوان دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮردن زﯾﺎد ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﺷﮑﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه
ای از ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﯾﮏ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ روی دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دارد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺟﺬب ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻮن ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.ﻓﯿﺒﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻫﻀﻢ ﻏﺬا را آﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ در ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ
ﻗﻬﻮه ای و دﯾﮕﺮ ﻏﻼت ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺶ از  300ﻧﻮع آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺪن از ﮔﻠﻮﮐﺰ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارﻧﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ
رژﯾﻢ ﻋﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوه ﻫﺪف ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪﺧﻮن ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺑﻪ  80ﺗﺎ 130

ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮﺧﻮن و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﺑﻪ  180ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮن ﺑﺮﺳﺪ .در ﮐﻞ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪارﮐﻤﯽ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات و ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﯿﺒﺮ دارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ  ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﻨﺪﺧﻮن دارد .ﻣﺤﻘﻘﺎن داﺷﮕﺎه ﻫﺎروارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف  2وﻋﺪه ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ از ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺼﺮف  5واﺣﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﺬاﯾﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وزن ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای
ﺑﺮای درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ  2و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ و ﭘﯿﺎده روی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﮑﻤﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ["caption id="attachment_2849" align="alignnone" width="848] .

دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای][caption/

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﺨﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای و اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای  ،ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از آن را ﺑﺎ دوﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آب در ﻇﺮﻓﯽ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ آن را ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه و ﻧﺮم ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در ﺣﺪود  45دﻗﯿﻘﻪ روی ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ  ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺘﻦ و دم ﮐﺸﯿﺪن آن را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ادوﯾﻪ ﺟﺎت  ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و اﻧﻮاع ﻣﻐﺰﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮﻗﻊ داﻧﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ آن ﻧﻤﮏ و روﻏﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﺪه و از ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای ﭘﺨﺘﻪ
ﺷﺪه را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮﺑﺎر ﻣﻘﺪاری از آن را ﮔﺮم و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل
ﻗﻨﺪ در ﺑﺪن  ،ﺑﺮﻧﺞ ﻗﻬﻮه ای را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت ﭼﻮن ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ و ﮔﻮﺷﺖ ﻃﺒﺦ و ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﮑﺸﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﮑﺸﯽ دارای ﻗﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ
ﻗﻬﻮه ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ دارای ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎد آن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎور را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار زﯾﺎد از آن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی از آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﯿﺒﺮ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﺣﺴﺎس ﺳﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
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