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اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻬﺘ ﺮﯾﻦ و درﺷﺖﺗ ﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺎدام رﯾﺰ،
ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺗﻠﺦ ﯾﺎ ﺑﺪ رﻧﮕ در آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﻮرﺗﯿﻨﮓ ﯾﺎ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐﺸﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻣﺮﻏﻮب آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ را ﺑﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﺗﺎزه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻬ ﺮﯾﻮر  1400ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد .ﻓﺮآوری و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺮﺗ ﺮﯾﻦ اﻓﺮاد و ﺑﻬﺘ ﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﺸﮏﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺰه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻪ ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﮏ ﺷﻮد( .ﻗﻄﻌﺎ از ﻃﻌﻢ آن ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺑﺮد.

آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ اﯾﺮان
آﺳﺘﺎﻧﻪی اﺷﺮﻓﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در  ۳۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی رﺷﺖ و  ۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻻﻫﯿﺠﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ رودﺧﺎﻧﻪی
ﻃﻮﯾﻞ ﺳﻔﯿﺪرود در دل ﺧﻮد و آﺑﺮﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آن و ﺧﺎک ﺳﺒﮏ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻔﯿﺪرود اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای ،ﮐ ِﺸﺘﮕﺎه ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺪود  90درﺻﺪ از ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ اﯾﺮان
اﺳﺖ.
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ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺸﺖ ﻣ ﺷﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آﺳﺘﺎﻧﻪاﺷﺮﻓﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎدامزﻣﯿﻨ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎﻧﻪاﺷﺮﻓﯿﻪ از ﻧﻮع
ﮔﻠ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دارا ﺑﻮدن ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده ،ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮدن ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﻃﻌﻢ و ﻋﻄﺮ ﺧﻮب و داﻧﻪﻫﺎی درﺷﺖ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﺎدامزﻣﯿﻨ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد

ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ،ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ در اﯾﺮان
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎدام آﺳﺘﺎﻧﻪ:
ﺑﺎدام آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورز ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻧﺠﺎﻧ در روﺳﺘﺎی ﻻﮐﻮژده ﺑﺨﺶ
ﺑﻨﺪر ﮐﯿﺎﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﺎدامﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﺎورز ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر
درﺳﺖ ،ﺧﻮش ﻋﻄﺮ و ﻃﻌﻢ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن ،روﺳﺘﺎی ﻻﮐﻮژده ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﻮده و
اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ و
ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ آن وﺟﻮد دارد.

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺎدام آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺑﺎدام
ﺑﻮﺗﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻮهی آن درون ﺧﺎک ﻗﺮار دارد

ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ رﯾﺸﻪای ﺑﻮﺗﻪای ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۳۰ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑﺮگ زوج ﺑﺮ ﺳﺎﻗﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
رﻧﮓ زرد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ،دم ﮔﻞ ﺧﻢ ﺷﺪه ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎک ﻣ رﺳﺪ ،ﮐﻢﮐﻢ در ﺧﺎک ﻓﺮو ﻣ رود ﺗﺎ ﻣﯿﻮه درون
ﺧﺎک ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ از اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﺧﺮداد ﮐﺸﺖ و از اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣ ﺷﻮد.
در وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﯿﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ

ﺧﻮاص ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮب اﻧ ﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺖ .در ﺑﯿﻦ آﺟﯿﻞﻫﺎ ،ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ۱۰۰
ﮔﺮم ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻣﺮﻏﻮب ﺣﺎوی  ۲۵ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﯾﺎ ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻣ ﺧﻮرد ،از
ﮐﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﮐﻮدک ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﭼﺮﺑﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ  ،از ﻧﻮع ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ
ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻃﺒﯿ ﺘ ﮔﺮم و ﺗﺮ دارد و ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ  ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان اﺳﺖ.
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 .۱ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ:
آن ﻫﺎ ﺣﺎوی ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ آب ﭘﺰ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻨﯿﺴﺘﯿﻦ و آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪاﻧ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﯿﻮﭼﻨﺎﻧﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷ از رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد در ﭘﻮﺳﺖ را درﻣﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ
ﺷﻮد ﺟﻮان ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

 .۲وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ:
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از آﻧﺘ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دارای ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﻻی ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮای
ﻏﺬاﯾﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

 .۳ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ:
ﻓﺮاواﻧ آﻫﻦ و ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﮐﺴﯿ ﮋن ﺑﻪ ﺧﻮن و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﻮی
اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﻧ ﺮژی ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۴ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﻨﺪ ﺧﻮن:
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﺟﺬب ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﮐﻪ در ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻤﮏ
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ.

 .۵ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ:
اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ،روﻏﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨ و ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در آﺟﯿﻞ و ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﺟﯿﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﮔﺮوه  Bو  Eاﻣﻼح
ﻣﻌﺪﻧ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮادی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرﯾﻔﺎرﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﻮان
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐ اﺳﺘﺨﻮان ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ آﺟﯿﻞﻫﺎ ،ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ۱۰۰ .ﮔﺮم ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻣﺮﻏﻮب ﺣﺎوی  ۲۵ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎد ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ
آن ﻫﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗ ﮐﻤ دارﻧﺪ و ﻏﻨ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎدام زﻣﯿﻨ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﯿﻮﺗﯿﻦ ،ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ ،ﻓﻮﻻت  ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ، Eﺗﯿﺎﻣﯿﻦ  ،ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺪن و ذﻫﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ  100ﮔﺮم
 567ﮐﺎﻟﺮی
 49ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ
 18ﻣﯿﻠ ﮔﺮم ﺳﺪﯾﻢ
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 705ﻣﯿﻠ ﮔﺮم ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
 16ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﮐﻞ
 26ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺧﻮردن روزاﻧﻪ  ۸ﻋﺪد از ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

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