روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼت ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮑﯽ از
ﻗﻮتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺞ از ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺖ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎرهﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،در ﻗﺎره آﺳﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی آنﻫﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺞ ﻏﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﻟﺤﺎظ وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آن اﻧﻮاع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در
ﻃﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﭘﻮﺳﺖﮔﯿﺮی از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ وﺟﻮد اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ در ﻻﯾﻪﻫﺎ و
ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﺮوزه در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ،آرد ﺑﺮﻧﺞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺎ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻮاﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺼﺎره ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ از آن
ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻫﻨﺪیﻫﺎ از اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﻏﻦ در آن

ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻃﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ای دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ و ﮐﺮه از روﻏﻦ
ﺳﺒﻮسﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای اﻣﻮرات ﭘﺨﺖوﭘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻣﺎی دود اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل  213درﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﯾﮏ روﻏﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻣﻮرات ﭘﺨﺖوﭘﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻧﻘﻄﻪ دود واژهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد روﻏﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎ دﻣﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻏﻦ در آن دود ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ
از ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺮخ ﮐﺮدن و ﭘﺨﺖوﭘﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ روﻏﻦ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﻮراﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازمآراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻮارد درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .روﻏﻦﮔﯿﺮی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای
اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاص داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻏﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ازﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ روﻏﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی
ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺎدامزﻣﯿﻨﯽ دارد و دارای  38درﺻﺪ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻮﻧﻮ 37 ،درﺻﺪ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع و 25
درﺻﺪ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل دارای ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ روﻏﻦ ﺳﺒﻮسﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ روﻏﻦﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻨﺘﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﺸﺎر و ﺧﺮد ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ آن را از ﺑﺎزار و در ﻧﻤﺎﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل از  38درﺻﺪ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻮﻧﻮ 37 ،درﺻﺪ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  25در اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب
اﺷﺒﺎع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ  100ﮔﺮم از اﯾﻦ روﻏﻦ ﺣﺎوی 884

ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی اﺳﺖ و ﻣﻮادی ﻣﺜﻞ اﻧﻮاع ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Eوﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Kآﻫﻦ و ﻏﯿﺮه در آن وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺳﺒﻮس
ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد زﯾﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﯿﻮهﻫﺎی روﻏﻦﮔﯿﺮی ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ از
دﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ دارای ﺧﻮاص ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﻣﻮارد درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮدن از
ﺧﻮاص ﻣﺘﻌﺪد آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه و ﺧﺎص ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاص روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد :ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن :روﻏﻦ
ﺳﺒﻮسﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع از ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻠﺴﺘﺮولﻫﺎی ﺑﺪ در ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از رﺷﺪ و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻗﻨﺪ ﺧﻮن :دﯾﺎﺑﺖ
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ روﻏﻦ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻻﻏﺮی :اﺿﺎﻓﻪوزن و در ﭘﯽ آن ﭼﺎﻗﯽ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﻢﺗﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
وزن و ﮐﺴﺐ ﻻﻏﺮی راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده روﻏﻦ ﺳﺒﻮسﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪان ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮزی در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﺼﺮف آن ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻻﻏﺮی را در
ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ :ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول
ﺧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﺮوق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ روﻏﻦ از ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﻠﺴﺘﺮول

ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎرﺧﻮن :روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد درﻣﺎن ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺧﻮاص و ﺗﺄﺛﯿﺮات روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺞ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺿﻤﻦ رﻓﻊ اﻧﻮاع ﻋﺎرﺿﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺒﺎ داﺷﺖ .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاص روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد :رﻓﻊ ﭼﯿﻦوﭼﺮوک :ﭼﯿﻦوﭼﺮوکﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای درﻣﺎن ﭼﯿﻦوﭼﺮوک ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺮدان زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻏﻦﻫﺎی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺳﮑﻮاﻻن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ دارد و ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﭼﯿﻦوﭼﺮوک ﭘﻮﺳﺘﯽ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﻓﻊ ﺗﻮرمﻫﺎ و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ :ﺗﻮرمﻫﺎی
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎ و ﯾﺎ ﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﺣﺸﺮات ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای رﻓﻊ
ﺗﻮرمﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ از روﻏﻦ ﺳﺒﻮسﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺧﻮرﺷﯿﺪ :روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺎدهای ﺑﻪ ﻧﺎم اورﯾﺰاﻧﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﮔﺰﻣﺎی را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدﻫﺪ :دردﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از اﮔﺰﻣﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای
اﮔﺰﻣﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ روﻏﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﺴﮑﯿﻦ دادن درد ،ﺑﻪ درﻣﺎن آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .درﻣﺎن

ﺗﺮکﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ :روﻏﻦ ﺳﺒﻮسﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﺳﮑﻮاﻻن و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ،ﺧﺸﮑﯽﻫﺎی
ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺗﺮکﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز آﮐﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ :روﻏﻦ ﯾﺎ
ﻋﺼﺎره ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ ،ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻏﻦﻫﺎ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز آﮐﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﺮوز و رﺷﺪ آﮐﻨﻪﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﺧﻮاص و ﺗﺄﺛﯿﺮات روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮ روی ﻣﻮ
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻮ دارد .از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮاص روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮ ﻣﻮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺣﺎﻟﺖ دادن ﻣﻮ :ﺣﺎﻟﺖ دادن ﻣﻮ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺪل ﻣﻮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﺼﻮﻻت و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ دارای ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روﻏﻦﻫﺎی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﻮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺰ وﺟﻮد اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﻪ آن ﻓﺮم ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ً
ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻓﺮاد دارد .روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ﻣﻮ ﺑﺎ
ﺟﻼدﻫﯽ ﻣﻮ :داﺷﺘﻦ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺮاق
آنﻫﺎ ﺟﻼی واﻗﻌﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺪون ﻋﻮارض در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻣﯽﺗﻮان ،ﺑﺮای ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺮاق و زﯾﺒﺎ داﺷﺖ .درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺧﻮره :ﻣﻮ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای ﺣﺴﺎس ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ روی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺧﻮره اﺳﺖ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻮﻫﺎ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪای ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای
درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری داروﻫﺎ و ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای ﻋﻮارض ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف و

اﺳﺘﻌﻤﺎل روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را درﻣﺎن ﻧﻤﻮد .دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری روﻏﻦﻫﺎی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ
وﺟﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درﻣﺎن رﯾﺰش ﻣﻮ :رﯾﺰش ﻣﻮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮ اﺷﺎره ﮐﺮد .روﻏﻦﻫﺎی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ دارای ﯾﮏ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻨﻮزﯾﺘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺎده ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻫﺎ و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت آنﻫﺎ دارد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺮ روی ﻣﻮ ﺿﻤﻦ
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﯾﺸﻪ ،از رﯾﺰش آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻨﯿﻦ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺧﺎﺻﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد .روﻏﻦﻫﺎی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ

ً
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ اﻧﺠﺎم
از ﺳﻨﯿﻦ و ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط را ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮزادان

ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ دوز ﻣﺼﺮﻓﯽ ،آنﻫﺎ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺟﻼی ﻣﻮﻫﺎ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎلﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دوران ﺑﺎرداری ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﺸﻮرت ﺷﻮد زﯾﺮا در اﯾﻦ دوران ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﻧﯽ در اﻓﺮاد ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺪﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﺮای ﻣﻮرد ﺧﺎرﺟﯽ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺎژ و ﯾﺎ رﻓﻊ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد و ﻧﻮزادﺷﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روﻏﻦﮔﯿﺮی ﺳﺒﻮس و داﻧﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺧﻮاص و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻧﺞ در آن وﺟﻮد دارﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از روﻏﻦﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ

ً
اﮐﺜﺮا ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و از آن در
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﮐﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖﻫﺎ ،ﻏﺬای ﮐﻮدک ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی داروﯾﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ روﻏﻦ
ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ روﻏﻦ ﺧﺎم ،روﻏﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه و روﻏﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻏﻦ ﺧﺎم در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع
ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎ و ﻣﻮارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه آن ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺑﻮن در ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع
ﺧﻮراک دام ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه آن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺗﻬﯿﻪ اﻧﻮاع
روﻏﻦﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ،ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .روﻏﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺷﺪه ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
دارای رﻧﮕﯽ ﺷﻔﺎف و ﻃﻌﻢ ﮐﻤﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺎزار
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ از
روﻏﻦ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺒﺎرداری ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روش ﺗﻬﯿﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم آنﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن ﺑﺮای ﻣﻮارد ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺧﺮﯾﺪ روﻏﻦﻫﺎی ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ،ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻧﻤﺎﻧﺎمﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.

