
آیا سیر برای سرماخوردگی خوب  
 است؟ 

قطعا تا االن راجب خواص سیر چیزهای زیادی شنیده اید. سیر یکی از گیاهان با ارزش و  
سودمند است که در وعده های غذایی ما ایرانیان استفاده می شود. سیر برای درمان بسیاری  

مقاله این  در  اما  است.  موثر  ها  بیماری  ویروس     از  با  سیر  نبرد  درباره  خواهیم  می 
کنی ازسرماخوردگی صحبت  گرامی  کاربران  شما  از  زیادی  بسیار  تعداد  که   م.  پرسیدید  ما 

مفید است؟ ما برای جواب به این سوال، این مقاله را ارائه کردیم.  سرماخوردگی  برای   سیر  آیا
 .ز دست ندهیدبه شما پیشنهاد می کنیم که ادامه این مقاله را ا

 

 

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 سرماخوردگی  برای   سیر  •

 سرماخوردگی   برای   سیر   خواص  •

 سرماخوردگی   برای  سیر   استفاده  نحوه  •

 بدن   برای   سیر   خواص  •

 پایانی   کالم  •

https://helesabz.com/garlic-for-the-common-cold/
https://helesabz.com/?p=4013&preview_id=4013&preview_nonce=288307cd4a&preview=true#garlic
https://helesabz.com/?p=4013&preview_id=4013&preview_nonce=288307cd4a&preview=true#cold
https://helesabz.com/?p=4013&preview_id=4013&preview_nonce=288307cd4a&preview=true#howto
https://helesabz.com/?p=4013&preview_id=4013&preview_nonce=288307cd4a&preview=true#body
https://helesabz.com/?p=4013&preview_id=4013&preview_nonce=288307cd4a&preview=true#fin


 

 سیر برای سرماخوردگی 
جمله  از  زیادی  های  بیماری  درمان  برای  سیر  از  دور  چندان  نه  ای  گذشته  در 

خوب است و یا   سرماخوردگی  برای  سیر سرماخوردگی استفاده می کردند. اما آیا واقعا
استفاده آن هیچ سودی برای درمان این بیماری ندارد؟ در واقع سیر دارای مواد معدنی  
و خواص بسیار مهمی برای درمان سرماخوردگی است. ترکیبات سیر با موادی مثل  
عسل نیز برای درمان این بیماری معجزه می کند. در ادامه این مقاله همراه ما باشید  

 .و همچنین ترکیبات مهم سیر آشنا شوید سرماخوردگی   ای بر   سیر  تا با خواص



 
 

 خواص سیر برای سرماخوردگی 
در این بخش می خواهیم به شما توضیح دهیم که دقیقا سیر چه کاری در بدن می کند و 

مفید است. به این موارد خواص سیر گفته می شود که در زیر  سرماخوردگی  برای  سیر چرا
با بود.  خواهید  آن  ویرووس  ارگانیک   محصوالت   خرید  شاهد  برابر  در  میتوانید  سیر 
 .سرماخوردگی مصون بمانید

https://helesabz.com/buy-organic-products/


 

 تقویت سیستم ایمنی بدن 

با مسلط شدن ویروس سرماخوردگی بر بدن، کم کم سیستم ایمنی بدن ضعیف شده و همین  
باعث می شود تا سرماخوردگی طول بکشد و روند درمان شما کند پیش برود. مصرف سیر  
پیروز  ویروس  این  به  مبارزه  در  تا  شود  باعث  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  با  تواند  می 

 .گیاهی نیز نقش موثری در بهبود شما خواهد داشت عرقیات   خرید . شود

 مبارزه با ویروس 

جدا از تقویت سیستم ایمنی بدن، سیر به طور مستقیم به مبارزه با خود ویروس می پردازد. 
ری  سیر خاصیتی آنتی اکسیدان و آنتی باکتری دارد که این باعث می شود ویروس ها و باکت

 .های مضر بدن از بین ببرد

 نحوه استفاده سیر برای سرماخوردگی 
مفید است؟ برای دریافت پاسخ ادامه مقاله را از دست  اخوردگیسرم   درمان   برای   سیر  چگونه
 .ندهید

 سیر و عسل    .1

همانطور که می دانید سیر طعمی تند دارد و مصرف خالی آن کمی سخت است. برای اینکه  
بتوانید سیر را مصرف کنید می توانید به آن عسل اضافه کنید. عسل ضد نیز مانند سیر ضد  

https://helesabz.com/buy-spirits/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6465033/#:~:text=Garlic%20is%20popularly%20believed%20to,four%20common%20colds%20per%20year.&text=The%20evidence%20is%20current%20to%20the%207%20August%202014.


ست و همچنین به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک های زیادی می  باکتری و ضد ویروس ا
 .کند

برای تهیه این معجون باید به مقدار کافی عسل را در یک قاشق ریخته و سپس تکه های  
خرد شده سیر تازه را به روس عسل بریزید و سپس میل کنید. استفاده این معجون برای 

 .درمان سرماخوردگی های شدید نیز مفید است 

 قورت دادن سیر خام    .2

شاید خوردن سیر برای بسیاری از افراد ناخوشایند باشد زیرا سیر طعمی تند دارد و همچنین  
بوی خوبی ندارد. اما مصرف سیر خام برای سرما خوردگی بسیار عالی است. برای این کار  

 .الزم نیست که سیر را بجویید

و آنها را با آب قورت بدهید و بدون    شما می توانید سیر را به قطعات کوچکی تقسیم کرده
آنکه بجویید از سیر استفاده کنید. اینگونه نه طعم تند و نه بوی بد سیر به شما آزاری نمی  

 .رسانند

 ماست و سیر    .3

بهبود   را  تواند سرماخوردگی  ماده های غذایی است که می  از  نیز یکی  تنهایی  به  ماست 
است که می تواند با ویروس سرماخوردگی مبارزه  پروبیوتیک  ببخشد. این ماده غذایی دارای

 .کند

همچنین ماست حاوی کلسیم و پروتئین هایی است که می تواند باعث تقویت سیستم  
ایمنی بدن شود. ترکیب سیر و ماست نیز ماده ای پدید می آورد که تمام ویتامین ها و مواد 
مورد نیاز برای بهبود سرماخوردگی را دارد و شما می توانید در کمترین زمان سرماخوردگی را 

 .درمان کنید

 چای سیر    .4

مصرف مایعات برای درمان بیماری های ویروسی بسیار مفید است بخصوص اگر این مایعات  
گرم باشند. چای سیر یکی از بهترین مایعات گرم است که یم تواند در بهبود سرماخوردگی  

 .بسیار کمک کند

https://en.wikipedia.org/wiki/Probiotic


لیوان برای تهیه چای سیر الزم است چند مرحله بسیار ساده را انجام دهد. ابتدا باید یک  
  15بزرگ آب را قوری بریزید و سپس دو حبه سالم و تازه سیر را در آب بیندازید و بگذارید  

دقیقه روی حرارت بجوشد. سپس از روی حرارت بردارید و پس از اینکه کمی سرد شد به آن 
 .عسل اضافه کرده و میل کنید

 

 خواص سیر برای بدن 
د اما در این بخش  در بخش های قبلی با خواص سیر برای درمان سرماخوردگی آشنا شدی

 .قرار است خواص کلی سیر برای بدن را مشخص کنیم. با ما تا آخر این مقاله همراه باشید

 الغری با سیر    .1

های متفاوت   ادویه   خرید  یکی از بهترین مزیت های سیر برای بدن، الغری است. شاید شما
 .را برای الغری امتحان کرده باشید. بهتر است که مصرف سیر را نیز برای الغری امتحان کنید

سیر با از بین بردن اشتها دروغین و یا کاذب باعث می شود تا شما به اندازه الزم غذا بخورید  
ن حاوی  و اشتهای شما کمتر شود. همچنین سیر کالری ندارد که باعث چاقی شود و به جای آ

 .مواد معدنی مفید است 

 کاهش قندخون    .2

https://helesabz.com/buy-spices/


یکی از بیماری های رایج در بین مردم، قندخون است. قندخون بیماری خطرناکی است که  
 .را نیز فراهم کند 2و دیابت نوع   1می تواند زمینه ابتال به بیماری هایی مانند دیابت نوع 

اثیر زیادی بر کاهش قندخون ندارد  یکی از راه های کاهش قندخون مصرف سیر است. البته ت
و آن تاثیر اندک نیز پس از مصرف مکرر و به اندازه سیر مشخص می شود. مصرف سیر 

 .بیشتر در تثبیت قندخون نقش دارد

 کالم پایانی 
در همه این موارد تهیه سیر سالم و تازه در اولویت است که آن را می توانید از فروشگاه های  

خواص مقاله  این  که  امیدوارم  کنید.  تهیه  ارگانیک  محصوالت   برای  سیر خرید 
مفید بوده باشد. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و   سرماخوردگی

 .قدردانی را داریم

 


