
را بدانید تا سالمتی تان   خواص زنجبیل تازه 

  .تضمین شود 

به میان می آید امکان ندارد که نامی از زنجبیل برده   خرید ادویه  هر موقع حرف از ادویه و یا

می توان مصرف کرد   ادویه  نشود. زنجبیل یکی از گیاهانی است که به صورت تازه و یا به صورت

 .و خواص بسیار با ارزشی برای بدن دارد

است. ما در این مقاله می خواهیم شما را به   زنجبیل تازهخواص    موضوع این مقاله از سایت ما

زنجبیل تازه و… آشنا کنیم. برای آشنایی بیشتر با زنجبیل و نکات   طور کامل با زنجبیل، خواص

 .به شما پیشنهاد می کنیم که تا آخر این مقاله همراه باشید  مربوط به آن

 

 زنجبیل تازه چیست؟ 

بیشتر گیاهانی مانند زنجبیل، دارچین و … دو نوع تازه و یا خشک 

دارند. زنجبیل تازه یکی از گیاهانی است که در آشپزی و در   شده

کاربردهای بسیار زیادی دارد و همچنین خواص  مصارف پزشکی

 .است این گیاه برای بدن بسیار زیاد

  این گیاه از زمان های بسیار قدیم در ایران وجود داشته است و اگر
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زنجبیل در این کتاب  کتاب های مربوط به فرهنگ های سنتی قدیم را مطالعه کنید قطعا نامی از

 .ها پیدا خواهید کرد

و ترکیبات موجود   خواص زنجبیل تازه یم راجب اگر خواسته باش

بر  در آن حرف بزنیم باید بگوییم که طبق آزمایشات انجام شده

روی این گیاه، ترکیباتی مانند نشاسته، فیبر، پتاسیم، منیزیوم، 

، تیامین، ویتامین ث، کلسیم، 6Bنیاسین، ویتامین  فسفر،

یل تازه ترکیبات موجود در زنجب پتاسیم اکساالت و… از مهم

 .بوده است

  

 

 

 

 ! خواص زنجبیل تازه را بدانید تا سالمتی تان تضمین شود 

آشنا کنیم. از گذشته تا االن   ”خواص زنجبیل تازه“ ما را با مهم تریندر این بخش می خواهیم ش

خواص متفاوتی برای زنجبیل بیان شده است که شما می توانید همگی این خواص را در ادامه  

 .مطالعه کنید



 کاهش درد قاعدگی در بانوان  .1

کمک کرده تا درد کمتری  زنجبیل یکی از گیاهانی است که می تواند در دوران قاعدگی به بانوان

نوشیدنی های گرم و عرقیات بسیار مفید   بکشند. همانطور که می دانید در این دوران خوردن

 منوش ها در این دوران باشد. پس ازاز بهترین د است و دمنوش زنجبیل نیز می تواند یکی

 .برای بهبود دردهای قاعدگی غافل نشوید خواص زنجبیل تازه

 ارگانیک میتوانید به فروشگاه هل سبز رجوع کنید خرید عرقیات همچنین برای

 

 بهبود عالئم آلرژی  .2

خاصی آلرژی داریم  آلرژی جزء عادی ترین مشکالت است که همه ما داریم. بعضی از ما به فصل

می شویم. مصرف زنجبیل  ... گی نفس وکه در آن فصل دچار آب ریزش بینی، سرخی چشم، تن

 .شما در دوران آلرژی، کمتر اذیت شوید می تواند بسیاری از عالئم آلرژی را کاهش دهد و

البته سعی کنید تا همیشه زنجبیل درجه یک خریداری کنید. برای این کار کافیست به فروشگاه 

 .مراجعه کنید د محصوالت ارگانیکخری  های
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 بهبود استفراغ و حالت تهوع  .3

االن اتفاق افتاده است.   استفراغ و حالت تهوع یک اتفاق کامال عادی است و قطعا برای همه ما تا

تا حالت تهوع کاهش یافته و قطع  زنجبیل با جلوگیری از عملکرد سروتونین باعث می شود

 .شود

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم ماده ای که در بخش   چیست؟ سروتونین شاید بپرسید که 

حالت تهوع و استفراغ می شود، سروتونین نام دارد. جالب است بدانید که  گوارش باعث ایجاد

  توانید با تهوعی که در نتیجه بارداری و یا شیمی درمانی به وجود می آید را نیز می حالت

 .کنترل کنید  زنجبیل

   جلوگیری و پیشگیری از سرطان  .4

است. بر طبق آزمایشات   انجلوگیری و پیشگیری از سرط یکی دیگر از )خواص زنجبیل تازه( در

پیشگیری از   انجام شده، ترکیباتی در زنجبیل تازه وجود دارد که تاثیر بسیار زیادی در جلوگیری یا

 .دارند سرطان

 دن و یا سرطانی کردن سلول هایهای سرطانی سلول هایی هستند که با مسموم کر  سلول

این سلول  دیگر باعث گسترش سرطان می شوند. ترکیباتی که در زنجبیل وجود دارد می تواند

 .ها را از بین ببرد تا سرطان گسترش پیدا نکند

باال   هنگام ابتال به سرطان رگ های خونی ایجاد می شود که امکان ابتال به سرطان را همچنین در

 .بیماری کمک کند می برند. زنجبیل می تواند مانع این رگ های خونی شده و به بهبود

 .ز مراجعه کنید به فروشگاه هل سب خرید ادویه  شما عزیزان میتوانید برای
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 حل مشکالت قلبی و عروقی  .5

گریبان گیر بزرگ و کوچک   مشکالت قلبی و عروقی جزء رایج ترین بیماری هایی است که امروزه

برای مثال باال رفتن کلسترول خون که   .شده است. مشکالت قلبی و عروقی انواع متفاوتی دارند

های خونی می شود یکی از مشکالت مهم قلبی و   شدن رگ باعث ایجاد فشار خون و بسته 

 .در پایین آوردن کلسترول بسیار روشن و معلوم است عروقی است. خواص زنجبیل تازه نیز

همچنین قندخون و چاقی جزء مشکالتی هستند که می تواند عملکرد را مختل کرده و در بدن  

تا قندخون کاهش یافته و چاقی شما نیز باعث می شود  خواص زنجبیل تازه .اختالل ایجاد کنند

 .به مرور زمان کمتر شود

 ضد ویروس بسیار قوی  .6

بیماری کرونا نیز عامل  ویروس ها در اکثر اوقات عامالن اصلی ابتال به بیماری هستند. در

کام مرگ فرستاد. شما می توانید با   اصلی انتشار، ویروس کرونا بود که افرادی زیادی را به 

 .را در برابر ویروس ها مقاوم کرده و کامال آماده باشید از خواص زنجبیل تازه، بدن خوداستفاده 

 کالم پایانی درباره خواص زنجبیل تازه 

آشنا شده اید. برای اینکه با خواص  خواص زنجبیل تازه  زنجبیل و  شما با مطالعه این مقاله با

به شما پیشنهاد می کنیم که از دیگر  نیز آشنا شوید دارویی و پزشکی بقیه ادویه ها و گیاهان

 .بازدید کنید مقاالت سایت ما نیز

امیدوارم با خواندن این مقاله به جواب سواالت خود رسیده باشید. از اینکه تا آخر این مقاله با   

 .ما همراه بوده اید کمال تشکر را داریم

 :  hopkinsmedicine.orgمنبع

 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/ginger-benefits

