
آیا میدانید رابطه ی فلفل سیاه و  

  الغری چیست ؟ 
دلخواه خود را بدست    احتماال تاکنون راه های زیادی را برای کاهش وزن امتحان کردید ولی نتیجه

نیاوردید. رژیم های مختلف، داروهای مختلف، غذاهای عجیب جزء مواردی هستند که شاید انجام  

دادید ولی الغر نشدید. بسیاری از این روش ها عوارضی دارند که برای شما بسیار خطرناک است.  

  سیاه   فلفل  را با عنواناما امروز ما برای شما می خواهیم یک روش کامال کاربردی و بدون عوارض 

معرفی کنیم. فلفل سیاه و الغری رابطه مستقیمی دارند. فلفل سیاه با توجه به فرآیندهای  الغری   و 

 فلفل  خاصی می تواند به کاهش وزن شما کمک کند. ما در این مقاله قصد داریم نکات مهم بین

 .و فواید آن را بیان کنیم. با هل سبز تا آخر این مقاله همراه باشید الغری و سیاه

 

 

 

 

 

 



 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 الغری  و سیاه فلفل

 الغری  و سیاه  فلفل استفاده های روش

 پایانی  کالم

 

 

 فلفل سیاه و الغری 

روابط زیادی با هم دارند و می توان بهترین بهره را از   الغری  و   سیاه   فلفل 

برای   زیادی  بسیار  های  مزیت  همچنین   . کرد  دریافت  سیاه  فلفل  سوزی  چربی  خواض 

سالمتی دارد. یکی از مهم ترین این مزیت ها، الغری است. این ادویه بسیار معروف چربی  

عدنی است. خرید ادویه فلفل سیاه بسیار کمی دارد اما سرشار از پروتئین، ویتامین و مواد م

روش  الغری  و  سیاه  فلفل در کشور ما و یا کشورهایی مانند هند بسیار رایج است. مصرف

فلفل می توانید آن را به روش هایی استفاده   ادویه  خرید های متنوعی دارد. یعنی شما با

ی شود. ما قصد داریم در ادامه راجع به روش های مصرف فلفل سیاه و کنید که باعث الغر

 .الغری صحبت کنیم. به شما پیشنهاد می کنیم که ادامه این مقاله را از دست ندهید
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 ه و الغری روش های استفاده فلفل سیا

در این بخش از این مقاله برای شما تعدادی از روش 

های مصرف “فلفل سیاه و الغری” را ارائه کردیم که 

 .می تواند بسیار موثر باشند. همراه ما باشید

 

 

 چای فلفل سیاه برای الغری 

نیز  آیا فلفل سیاه هم  که  باشد  برایتان عجیب  شاید 

له چای دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید بگوییم، ب 

فلفل سیاه چای مخصوص به خود را دارد که دارای  

برخی  در  توان  می  و  است  بسیاری  های  مزیت 

بخش  در  ها  را  عرقیات  خرید فروشگاه  محصول  این 

مشاهده کرد . فلفل را می توانید به چای هایی مانند،  

ی  لیمو، زنجبیل و  ا چای های کیسه ای چای دارچین، 

سبز اضافه کنید. البته برای این کار باید نصف قاشق چای خوری فلفل تازه را به خوبی تمیز کرده و 

 .به چای اضافه کنید. ناگفته نماند که بهتر است این چای را ناشتا میل کنید
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 روغن فلفل سیاه و الغری 

روغن فلفل سیاه یکی از روغن های بسیار پر مزیت است که از این ادویه به دست می آید. شما  

وانید برای الغری یک قطره از این روغن را در لیوان آبی بریزید و صبح به صورت ناشتا میل  می ت 

از   را  آن  تا  کنید  دلیل سعی  به همین  دارد  زیادی  بسیاری  اهمیت  روغن  این  خالصی  البته  کنید. 

تهیه کنید. عالوه بر الغری، از این روغن می توانید بر روی   انیکارگ  محصوالت  خرید فروشگاه های

 .پوست خود قرار دهید تا از بیماری های پوستی جلوگیری شود

 

 نوشیدنی فلفل سیاه و الغری 

سومین روش از روش های مصرف فلفل سیاه و الغری تهیه کردن نوشیدنی این ادویه است. البته  

فلفل سیاه نوشیدنی ندارد و منظور ما این است که آن را با نوشیدنی های دیگر ترکیب کنید. شما 

یا ترکیب کنید و سپس میل کنید. کمی  سبزیجات  آب می توانید فلفل سیاه را با آب میوه ها و 

احساس تند بودن نوشیدنی را حس می کنید اما زیاد نیست. این روش بسیار کاربردی برای کاهش 

 .وزن است

 خوردن مستقیم فلفل سیاه 

این روش برای افرادی است که به تندی بسیار زیاد عادت دارند و می توانند تندی فلفل سیاه را نیز  

قاشق فلفل را بجوید. البته    3یا    2تحمل کنند. اگر این شرایط را دارید می توانید به صورت روزانه  

ا خودداری نمایید.  اگر دچار بیماری هستید که نباید زیادی تندی مصرف کنید، از انجام این روش جد
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البته اگر می خواهید به خوردن فلفل سیاه عادت کنید می توانید هر روز مقدار بسیار کمی بجوید 

  زخم  و روز به روز به این مقدار اضافه کنید. افرادی که دچار مشکالت کلیوی، مشکالت گوارشی،

و یا آپاندیس هستند نباید فلفل سیاه مصرف کنند. پس اگر شما جزء این افراد هستید  معده  های

 .انجام این روش را فراموش کنید

 

 فلفل سیاه و کاهو پیچ 

ی اسموتی بسیار موثر در کاهش وزن  پنجمین راه از راه های کاهش وزن با فلفل سیاه باعث ایجاد

می شود. برای درست کردن این اسموتی باید ابتدا یک فنجان کاهو پیچ خرد شده را تهیه کنید. 

سپس کاهو پیچ ها را به مخلوط کن منتقل کرده و تا جایی که می شود آبش را بگیرید. بعد از این 

ای خوری پودر فلفل سیاه به آن اضافه  کار، آب کاهو پیچ را در دخل لیوانی ریخته و یک قاشق چ 

کنید و هم بزنید. بعد از این کار نوبت اضافه کردن لیمو است. یک لیمو تازه را نصف کنید و فقط 

نصف این لیمو را به داخل محلول کاهو پیچ و فلفل سیاه بریزید. سپس خوب هم بزنید تا با هم  

کنون اسموتی شما آماده است و می توان  .ید میل کنیدقاطی شوند. ا
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 فلفل سیاه و عسل 

عسل یکی از طبیعی ترین شیرین کننده ها است که مصرف به اندازه آن برای افراد دیابتی حتی 

مشکلی پیدا نمی کند. برای تهیه این معجون ابتدا باید آب را بجوشانید و سپس به داخل یک لیوان 

  بریزید.کمی ک سرد شد عسل و فلفل سیاه را بریزید و هم بزنید تا عسل در آب حل شود و فلفل 

 .سیاه نیز اثر کند. سپس می توانید این نوشیدنی را میل کرده و شاهد کاهش وزن خود باشید

  

  کالم پایانی 

فلفل سیاه و الغری عنوان این مقاله بود که ما برای شما کامال آن را شرح دادیم. شما می توانید 

ل سیاه کاهش دهید. از  اب انجام روش هیای که گفته شد به راحتی وزن خود را با استفاده از فلف

 .اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریم
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