
آیا می دانید که سیاه دانه را چگونه  

 بخوریم ؟ 
سیاه دانه جزء ادویه های شناخته شده و معروف در ایران است که خواص زیادی دارد. خرید ادویه 

برای  این گیاه خواص دارویی زیادی دارد و  انجام می شود.  برای کاربردهای مختلفی  سیاه دانه 

درمان بسیاری از بیماری ها مفید است. طریقه های مصرف سیاه دانه نیز مختلف است و ما قصد  

و خواص سیاه دانه صحبت کنیم. اگر  بخوریم  چگونه  را  دانه  سیاه داریم در این مقاله راجب سوال

شما هم می خواهید با این موضوع آشنا شوید به شما پیشنهاد می کنیم که تا انتهای این مقاله با  

 .با ما همراه باشید بخوریم چگونه را دانه سیاه موضوع
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 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟

 بخوریم   چگونه   را دانه  سیاه •

 عسل   و  دانه  سیاه •

 دانه   سیاه  دمنوش •

 دانه   سیاه  و  پنیر •

 املت  و  دانه  سیاه •

 پوستی   های  خارش  بهبود   و  دانه  سیاه •

 تنفسی  مشکالت   بهبود   و  دانه  سیاه •

 معدوی  مشکالت   بهبود   و  هدان  سیاه •

 فشارخون  بهبود   و  دانه  سیاه •

 پایانی  کالم •

 

 

 سیاه دانه را چگونه بخوریم 

وجود دارد و ما می   بخوریم   چگونه   را  دانه   سیاه  پاسخ های متعددی برای جواب به سوال 

خواهیم مهم ترین و بهترین روش های مصرف سیاه دانه را در این بخش برای شما ارائه کنیم 

ای به نام سیاه دانه چطور باید آن را مصرف کنید. پس ادامه این   ادویه  خرید تا بدانید پس از

مقاله را از دست ندهید. روش های برای پاسخ به سوال سیاه دانه را چگونه بخوریم داده 

شد و در این بخش قرار است که راجب مهم ترین خواص سیاه دانه صحبت کنیم و بدانیم 

درمورد خواص سیاه دانه همراه ما عات بیشتر  که “سیاه دانه را چگونه بخوریم”. برای اطال

  د.باشی
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 سیاه دانه و عسل 

می توان گفت که مهم ترین و پر خاصیت ترین معجونی که می توان از ترکیب مواد غذایی با سیاه  

کنار در  تواند  می  معجون  این  از  استفاده  است.  عسل  و  دانه  سیاه  کرد،  درست   خرید  دانه 

از بیماری ها نظیر سرما خوردگی بسیار مفید باشد عرقیات ، برای درمان بسیاری   .التیام دهنده 

سوال به  پاسخ  و  تهیه   چگونه  را  دانه  سیاه برای 

می توان گفت که این معجون باید سیاه دانه  بخوریم

را آسیاب کنید و بالفاصله بعد از آسیاب کردن، آن را 

تواند   می  هوا  چون  کنید  مخلوط  عسل  خاصیت با 

 1سیاه دانه را از بین ببرد. این معجون را می توانید  

و   صبحانه  از  بعد  به   1ساعت  شام  از  بعد  ساعت 

 .همراه یک لیوان شیر مخلوط کرده و میل کنید
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 دمنوش سیاه دانه 

این گیاه است. دمنوش  از دمنوش  دومین پاسخ به سوال سیاه دانه را چگونه بخوریم، استفاده 

سیاه دانه نیز یکی از نوشیدنی ها معروف و مفید است. برای درست کردن دمنوش سیاه دانه باید 

ه و یک یا دو لیوان آب جوش به آن اضافه کنید. صبر کنید تا یک قاشق از این گیاه را در قوری ریخت

 .به خوبی دم بکشد. سپس می توانید به همراه عسل و یا خالی بنوشید

 پنیر و سیاه دانه 

،   ارگانیک  محصوالت  خرید شاید شما پنیر را با گردو و یا کنجد و… مصرف کنید. باید گفت که در کنار

بهتر است بدانید که بهترین جواب برای اینکه سیاه دانه را چگونه بخوریم این است که می توانید  

پنیر را با سیاه دانه نیز مصرف کنید. البته باید ابتدا سیاه دانه را پودر کنید و از پودر سیاه دانه روی  

 .فت استپنیر بریزید زیرا دانه سیاه دانه کمی س

 سیاه دانه و املت 

یکی دیگر از پاسخ های سیاه دانه را چگونه بخوریم، اضافه کردن این ادویه به املت است. نوعی از  

املت به نام املت یونانی وجود دارد که در ترکیب آن از سیاه دانه نیز استفاده می شود. برای تهیه 

ندهید دست  از  را  مطلب  ادامه  املت   .این 

لت یونانی ابتدا باید نصف قاشق غذاخوری از روغن زیتون را در تابه بریزید. سپس باید برای تهیه ام

 یک حبه سیر و یک گوجه فرنگی را خرد کرده و در روغن تفت بدهید. 

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


سپس باید تخم مرغ را به آن اضافه کنید. سپس باید مقداری پنیر فتا، فلفل و سیاه دانه را به روی 

که شد می توانید میل کنید. این چهار روش، مهم ترین پاسخ ها به    تخم مرغ بریزید. سپس آماده

 .سوال سیاه دانه را چگونه بخوریم، بوده اند

 

 دانه و بهبود خارش های پوستی   سیاه 

است. این مواد مغذی می توانند در   بتاکاروتن ، بیوتین و  Eسیاه دانه یک ادویه مملو از ویتامین

درمان خارش های پوستی تاثیر گذار باشند. برای تاثیر بیشتر می توانید روغن سیاه دانه را توسط  

کنید میل   .غذاها 

البته می توانید روی پوست خود بمالید ولی تاثیر خوردن روغن سیاه دانه هیلی بیشتر است. ناگفته  

باید از پماد سیاه دانه استفاده کنید. روغن سیاه دانه در این مورد    نماند که برای مالیدن روی پوست

 .کاربردی ندارد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%86


 

 سیاه دانه و بهبود مشکالت تنفسی 

کثر افراد مسن  آلژی، سرفه، آسم و… مشکالت تنفسی هستند که در میان مردم بیشتر رایج اند و ا

هستند. مصرف سیاه دانه می توانید به روند پیشرفت این بیماری ها را کند کرده و   نیز به آنها مبتال

نیز دیگر مشکالت تنفسی هستند که مصرف سیاه  آنفوالنزا آنها را بهبود ببخشد. احتقان، آمفیزم و

 .دانه می تواند آنها را درمان کند

 سیاه دانه و بهبود مشکالت معدوی 

بیماری هایی هستند که مصرف  بواسیر و دیگر مشکالت معده جزء  یبوست، گاز معده، اسهال، 

رمان آنها کمک های زیادی کند. البته باید در مصرف سیاه  مداوم سیاه دانه می تواند به بهبود و د

دانه توجه داشته باشید. خوردن بیشتر سیاه دانه باعث سریع تر شدن فرآیند بهبود نمی شود پس 

 .به اندازه مصرف کنید

 

 سیاه دانه و بهبود فشارخون 

آوردن فشارخون   پایین  برای  دانه  از سیاه  توانند  می  نیز  باال هستند  فشارخون  دارای  که  افرادی 

استفاده کنند. برای این کار باید عصاره سیاه دانه را دو بار در روز مصرف کنند و این کار را به مدت  

د. بعد از این مدت فشارخون روند کاهشی به خود می گیرد ولی این کاهش خیلی  دو ماه انجام دهن

https://www.nhs.uk/conditions/flu/


زیاد نیست. پس باید همچنان افراد مبتال به فشارخون باال، زیر نظر پزشک متخصص باشند و تنها 

کتفا نکنند  .به سیاه دانه ا

 کالم پایانی 

این مقاله برای پاسخ به سوال سیاه دانه را چگونه بخوریم ایجاد شده است و ما پاسخ این سوال 

یاد گرفتید.  نیز  را  ارائه کردیم. همچین شما خواص مهم سیاه دانه  این مقاله  را به طور کامل در 

نیک فراموش نکنید که برای داشتن سیاه دانه ای درجه یک به فروشگاه های خرید محصوالت ارگا

مراجعه کنید. امیدوارم این مقاله برایتان مفید بوده باشد. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده  

 .اید کمال تشکر را داریم
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