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دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿ
ﻋﺴﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ،درﻣﺎﻧ  ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﯿﮑﺮوب ﮐﺸ و داروﯾﯽ دارد ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺤﻘﻘﺎن داروﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای را ﺑﺮ روی ﻋﺴﻞ و ﺧﻮاص آن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی از اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﺴﻞ وﺣﺸ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای دارد و ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در
اﺑ ﺎد ﮔﺴﺘﺮده اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن روز ﺑﻪ روز در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣ ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد ،در واﻗﻊ ﻋﺴﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ از ﺑﺪن
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ ﺧﺎم در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺒﺎل روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺎﻧﮕ ﺑﺮای
ﺗﺴﺖ ﻋﺴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺣﺘ ﺧﻮد زﻧﺒﻮردارﻫﺎ ﻧﯿﺰ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻋﺴﻞ ﺧﺎم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﻠ را ﮐﻪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻋﺴﻠ اﺳﺖ ،و آﯾﺎ
ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﯿﻦ ﻋﺴﻞ ﺧﺎم و ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟ وﺟﻮد دارد؟ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺗﻔﺎوﺗ را ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻋﺴﻞ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﺧﺎم ﻫﻤﺎن ﻋﺴﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻮم زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮم و ﺷﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ.
وﻟ ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑ ﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻮم ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮد ،ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰاﺳﯿﻮن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣ ﮔﺬارد ،و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر اﺻﻮﻟ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺧﻮاص ﻣﻔﯿﺪ ﻋﺴﻞ ،از ﺟﻤﻠﻪ :وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ ،آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و ﻏﯿﺮه از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ و
ﻋﺴﻠ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪارد .ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ ﺧﺎم ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺧﻮاص ﻣﻔﯿﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ درﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی در ﻋﺴﻞ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼ و ﺿﺪ وﯾﺮوﺳ در ﻋﺴﻞ ﺧﺎم
وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺣﺎوی آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎی ﻗﻮی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ
راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺴﻞ ﺧﺎم
در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارد و ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﻮاع اﻣﺮاض ﻣ ﺷﻮد.

وﻟ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺴﻞ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺳﺮی از آﻧﺘ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮده ﮔﻞ در اﯾﻦ ﻋﺴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن در
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اﺛﺮ ﺣﺮارت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺴﻞ از ﺷﺮﺑﺖ ذرت ﮐﻪ دارای ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻓﺮوﮐﺘﻮز اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﻗ  ،دﯾﺎﺑﺖ و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم و از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻮﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ از ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ  :ﻋﺴﻞ دﯾﺎﺑﺘ
ﺑﺮﺧ دﯾﮕﺮ از ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ
• اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺑﻠﯿﻤﻮ ﺗﺎزه ﺑﺮای درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن
ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ روی ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﺴﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری را اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ،ﺑﻬﺒﻮد و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ،ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﺎﻟ اﺳﺖ ،ﻋﺴﻞ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻌﺪه از
ﺟﻤﻠﻪ رﯾﻔﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی دارد.
• ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ  ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ،درﻣﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻟﺸ از ﻋﺴﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
• از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻘﻮﯾﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨ ﺑﺪن اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻋﺴﻞ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎری زا در ﺑﺪن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ دارﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  :ﻋﺴﻞ اﺻﻞ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
https://0rz.tw/S3oZF
https://zaya.io/efuo7
https://1da.ir/6vcU
http://gestyy.com/eopNUA
http://alturl.com/6dtkt

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ

2

