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آیا درباره ی خواص پودر موسیر چیزی میدانید؟

یکی از ادویه هایی که در طبخ غذاهای ما ایرانیان معموال مورد استفاده قرار می گیرد، پودر

موسیر است. موسیر یک گیاه از خانواده پیاز و سیر است که فواید بسیار زیادی دارد و از

آن به طور زیاد در کتاب های طب سنتی قدیم یاد شده است. البته این ادویه مورد تا�د

اکثر پزشک ها و متخصصان طب امروزی نیز می باشد. شاید شما نیز درباره موسیر و پودر

موسیر خشک شده سواالتی را داشته باشید. ما در این مقاله به تمام سواالت شما درمورد

پودر موسیر پاسخ داده ایم. برای کسب اطالعات بیشتر درمورد موسیر و همچنین خواص

پودر موسیر تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
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خواص پودر موسیر چیست و چگونه تولید می شود؟

آلیوم به گروهی گفته می شود که موسیر در آن قرار دارد. جالب است بدانید که سیر، پیاز و تربچه نیز در

همین گروه قرار دارند. موسیر مزه پیاز و طعم تند سیر را دارد و به همین دلیل گفتیم که موسیر ترکیبی از

سیر و پیاز محسوب می شود. البته خواص پودر موسیر بسته به انواع آن متفاوت است. انواع موسیر

عبارت است از : موسیر جرسی و موسیر خاکستری فرانسوی دو نوع اصلی موسیر هستند. موسیر

خاکستری فرانسوی به موسیری گفت می شود که پوست خاکستری دارد و دارای کاربردهای بیشتری در

آشپزی و غذا است.

موسیر جرسی نیز همان موسیری است که وقتی شما برای خرید ادویه به بازار مراجعه می کنید می

توانید آنرا نیز پیدا کنید. البته این دو نوع از نظر طعم و عطر آنچنان تفاوتی با هم ندارند. کارکردهای

هرکدام نیز یکسان است و برای مثال شما می توانید از از هرکدام به صورت دلخواه در غذا استفاده

کنید.

موسیر خشک چیست؟
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موسیر خشک چیست؟

شاید پس از شناخت موسیر این سوال برایتان ایجاد شود که موسیر خشک چیست؟ آیا یکی از فرآورده های موسیر است؟ برای پاسخ به این

سوال باید بگو�م که موسیر خشک همان موسیر تازه است که در فرآیندی آن را خشک کردند تا بتوان به صورت ادویه نیز از آن استفاده کرد.

موسیر خشک فواید بسیار زیادی دارد. البته شاید خواص موسیر خشک و موسیر تازه به یکدیگر کمی متفاوت باشد اما این تفاوت بسیار زیاد

نیست و اکثر فواید آنها یکسان می باشد. پودر موسیر نیز وقتی تولید می شود که ما موسیر خشک شده را آسیاب کرده و به پودر تولید کنیم. به
زبانی دیگر، فرآیند تولید موسیر خشک شده این است که ابتدا موسیر تازه خشک می شود و سپس موسیر خشک شده پودر می شود و به آن پودر

موسیر خشک شده می گویند. همچنین اگر به دنبال خرید عرقیات مطمئن و ارگانیک می باشید به فروشگاه هل سبز سر بزنید.

آشنایی با خواص پودر موسیر

اکنون که با موسیر و موسیر خشک شده و همچنین پودر موسیر خشک شده آشنا شده اید وقت این است که با خواص پودر موسیر نیز آشنا شوید.
این ادویه بسیار ارزشمند خواص بسیار زیادی برای سالمتی بدنی و جسمانی دارد که آنها را می توانید در ادامه این مقاله مطالعه کنید.

1.   بهبود عملکرد قلب و عروق و دوری از بیماری های قلبی

یکی از مهم ترین خواص پودر موسیر در حفظ سالمت قلب و عروق است. ترکیباتی به نام آنتی اکسیدان و همچنین ارگانوسولفور در پودر موسیر

وجود دارد که تاثیر زیادی در سالمت قلب و عروق دارند.

این ترکیبات می توانند موجب دوری از بیماری های قلبی و عروقی و یا سکته قلبی شوند. تیوسولفینات نیز یکی دیگر از ترکیبات مهم در پودر
موسیر است که از ایجاد لخته های خونی بسیار خطرناک در بدن جلوگیری می کند.

2.   دارای ترکیبات ضد میکروبی برای بدن

نام ترکیب ارگانوسولفور در بخش قبل نیز بیان شد. این ترکیب یکی از بهترین ترکیبات ضد قارچی، ضد میکروبی و همچنین ضد ویروسی است. به

همین دلیل استفاده از این ادویه می تواند برای درمان بیماری های ویروسی مانند سرماخوردگی و یا آنفوالنزا مفید باشد.

3.   مبارزه با آلرژی و کاهش عالئم آن

یکی از رایج ترین مشکالتی که بیشتر مردم با آن روبرو هستند آلرژی است. شما ممکن است به چیزهای مختلفی مانند یک فصل خاص، غذای

خاص و یا حتی یک آب و هوا آلرژی داشته باشید. آلرژی باعث می شود تا سیستم ایمنی بدن شما به مرور زمان ضعیف شود و همچنین عالئم

آلرژی آرامش را از شما می گیرند. خرید محصوالت ارگانیک نیز به کاهش آلرژی شما کمک خواهد کرد.

خواص پودر موسیر برای این بیماری نیز تعریف شده است. همانطور که گفته شد این ادویه دارای ترکیباتی ضد قارچی، ضد ویروسی و همچنین

ضد میکروبی است و به همین دلیل برای درمان آلرژی بسیار مفید است.

4.   خواص پودر موسیر برای پیشگری از سرطان

یکی دیگر از مهم ترین خواص پودر موسیر در پیشگیری از سرطان است. این ادویه می تواند رادیکال های آزاد که مهم ترین دلیل ایجاد سرطان و

مسموم شدن سلول های سالم است، متوقف کرده و از گسترش این بیماری جلوگیری کند.

پس از مصرف پودر موسیر فراموش نکنید زیرا “خواص پودر موسیر” برای سالمتی بسیار زیاد است و شما می توانید تنها با قرار دادن پودر موسیر

در رژیم غذای خود، سالمتیتان را تضمین کنید.

کالم پایانی درباره خواص پودر موسیر

عنوان این مقاله خواص پودر موسیر بود و شما در این مقاله با موسیر، موسیر خشک شده، پودر موسیر و همچنین خواص پودر موسیر به خوبی

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

خرید ادویه
برای اطالعات بیشتر از نحوه خرید ادویه کلیک کنید
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