
اگر خواص گردو با عسل را نمی دانید 
 .حتما این مطلب را بخوانید

گردو و عسل جزء مواردی هستند که به تنهایی نیز خواص بسیار زیادی دارند و مصرف آنها می تواند بخش  

بزرگی از سالمت بدن را تضمین کند. گردو یک گیاه بسیار مفید و مغذی است که معموال در صبحانه از آن  

دی از آن در طول روز می استفاده می کنیم. عسل نیز جزء بهترین مواد غذایی است که استفاده های زیا

کنیم. هر کدام از این دو مورد، معجزه سالمتی هستند. اکنون فکر کنید که ترکیب این دو چه مزایایی  

 .چیست؟ با ما همراه باشید تا به طور کامل با خواص گردو و عسل آشنا شوید عسل با گردو خواص دارد؟
 



 خواص گردو با عسل 

خواهیم در مورد خواص گردو صحبت کنیم. گردو یک میوه بسیار مغذی است که  در مرحله اول می 

، آنتی اکسیدان،  فیبر ارزش غذایی باالیی نیز دارد. گردو همچنین یکی از بهترین منابع پروتئین، 

ویتامین ها و … است. مغز گردو قسمت قابل مصرف آن است و معموال به صورت خام استفاده می  

شود. البته گاهی اوقات در غذاهایی مانند فسنجان نیز از گردو استفاده می شود. گردو خواص بسیار  

است   عسل با   گردو خواص رباره زیادی دارد که برای آشنایی با آن ادامه مقاله را بخوانید. این مقاله د

اما ما می خواهیم ابتدا خواص هر یک را جداگانه بررسی کنیم و سپس به خواص گردو و عسل  

 .بپردازیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C


 همه چیز درباره خواص گردو با عسل 

 گردو مهم ترین خواص 

 :مهم ترین خواص گردو عبارت اند از

 :تقویت سیستم ایمنی بدن با گردو

و  ارگانیک محصوالت خرید یکی از مهم ترین خواص گردو، تقویت سیستم ایمنی بدن است. همانطور که با
کنید با مصرف گردو نیز این اتفاق خواهد افتاد. سیستم ایمنی بدن مصرف آن سیستم ایمنی بدن را تقویت می 

در برابر بیماری ها عمل می کند و تقویت سیستم ایمنی بدن باعث می شود تا شما کمتر   به عنوان سپری
 .بیمار شوید و در مقابل عوامل بیماری زا قوی باشید

 :استفاده از گردوکاهش فشارخون با 

است. فشارخون بیماری است که می تواند زمینه ابتال شما به   فشارخون دومین مزیت مصرف گردو، کاهش
 .دیگر بیماری ها را نیز افزایش دهد. شما می توانید با مصرف به اندازه گردو، فشارخون را کاهش دهید

 

 عسل و خواص آن 

در این بخش از مقاله “خواص گردو با عسل”، به معرفی عسل و خواص آن رسیدیم. عسل یک ماده غذایی 
است که هیچ موقع فاسد و یا خراب نمی شود. عسل کاربردهای زیادی دارد. استفاده عسل در نوشیدنی ها تا 

برای سالمتی بدن  استفاده در صنعت داروسازی را می توان جزء کاربردهای عسل نام برد. خواص عسل 
باید دقت کرد تا عسلی با کیفیت باال را خریداری   عرقیات خرید انسان بی شمار است. در خرید عسل همانند

این  کنید. در ادامه این مقاله شما با دو مورد از مهم ترین خواص عسل برای سالمتی آشنا خواهید شد. ادامه
 .مقاله را از دست ندهید

https://helesabz.com/buy-organic-products/
https://www.nhs.uk/common-health-questions/lifestyle/what-is-blood-pressure/
https://helesabz.com/buy-spirits/


 مهم ترین خواص عسل 

 :مهم ترین خواص عسل عبارت اند از

 :قوی  باکتری ضد

عسل یک ماده ضد باکتری بسیار قوی است. شما با مصرف عسل می توانید از تکثیر باکتری های مضر 
گی، مصرف عسل  جلوگیری کرده و آنها را نابود کنید. همچنین در مقابل ویروس هایی مانند سرماخورد

باید بسیار دقت کنید و ادویه ای با   ادویه خرید بسیار موثر است. همچنین باید توجه داشته باشید که هنگام
 .کیفیت تهیه کنید تا بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شما داشته باشد

 :عسل با  حافظه تقویت

ن باعث می شود تا به دلیل کم شدن سلول های خاکستری، حافظه انسان نیز کمتر شود. اگر نمی  باال رفتن س
 .خواهید با باال رفتن سنتان، حافظه شما کم شود به شما پیشنهاد می کنیم که عسل استفاده کنید

 

 خواص گردو و عسل 

نیز آشنا  عسل با گردو خواص کیب واکنون که با خواص گردو و عسل آشنا شده اید وقت آن است که با تر 
شوید. ترکیب این دو معجونی بسیار مفید را پدید می آورد که برای هر نوع دردی مناسب است. با ما همراه  

 .باشید تا با خواص گردو و عسل آشنا شوید

 :عسل با  گردو خواص پیشگیری از سرطان با استفاده از

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


شاید برای پیشگیری از سرطان، خرید ادویه های مختلفی را امتحان کرده باشید. عسل و گردو نیز یکی از 
باعث می شود تا   عسل با  گردو خواص. ترکیباتی است که می تواند در پیشگیری از سرطان بسیار مفید باشد

 .سلول های سرطانی نتوانید گسترش پیدا کنند

 :گردو با عسل  درمان کم خونی با استفاده از

این معجون شگفت انگیز در درمان کم خونی نیز بسیار موثر عمل می کند. مصرف به اندازه معجون گردو 
 .با عسل می تواند به خوبی کم خونی را جبران کرده و شما را از خطرات این بیماری دور کند

 :الغری با مصرف گردو با عسل

همه ما قطعا روش های مختلفی برای الغری را امتحان کرده ایم. خرید عرقیات، رژیم گرفتن و … جزء  
مهم ترین روش های الغری هستند. اگر شما در یک رژیم قرار دارید قطعا نباید شیرینی های مصنوعی  

انید و هم شیرینی مصرف کنید. به جای آن می توانید از گردو با عسل استفاده کنید تا هم بیشتر سیر بم
 .مصنوعی مصرف نکرده باشید

 :بهبود زخم معده با گردو با عسل

کمبود هورمون مالتونین مهم ترین دلیل بی خوابی است. برای جبران می توانید عسل با گردو مصرف کنید.  
  مصرف این دو باعث می شود تا هورمونی به نام سروتونین بیشتر تولید شود که به خواب آرام و عمیق

 .کمک زیادی می کند

 کالم پایانی 

بود و شما با خواندن این مقاله یاد گرفتید که این مواد غذایی به  عسل با  گردو خواص این مقاله درباره
صورت جداگانه چه خواصی دارد و ترکیب این دو چه خواصی را پدید می آورد. امیدوارم از خواندن این 

 .این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر و قدردانی را داریممقاله لذت برده باشید. از اینکه تا آخر 

 


