
   خواص درمانی شلغم

که موجب افزایش خون  شلغم از مواد سازنده خون است و حاوي مقدار زیادي آهن و مس است

مقایسه با آهـن حیـوانی    قابل ذکر است قدرت جذب آهن گیاهی در. (شود بویژه هموگلوبین می

 و  A ،B ايه دلیل داشتن ویتامین دهد و به  شلغم قدرت بینایی را افزایش می )بسیار پایین است

C شلغم داراي یک ماده ضدعفونی قوي . کند می کوري جلوگیري افزاید و از شب بر نور چشم می

هاي عفونی و ویروسی  سرماخوردگی و بیماري کش است، به همین جهت در درمان و میکروب

  .ر زیاد داردتاثی

. جوش صورت موثر استکند و در بهبود  هاي پوستی بیمه می را در برابر بیماري صرف شلغم افرادم

مبتال به جوش صورت و اگزما هستند، چنانچه هر روز مقدار کمی شلغم خام بخورند  افرادي که

اساسـی دارد و   ها نقش  تقویت تخمدان در.  از بین خواهد رفت در نتیجه جوش صورت آنها نیاز

ها  ننده سریع زخمک بخش و ترمیم  آرام .کند می رحم را براي پرورش نوزادي سالم و قوي، تقویت

هاسـت و خـواص    کننده قوي روده علت داشتن فیبر، پاك به. بوده و براي تقویت کبد مفید است

بـراي بهبـودي شـقاق،    . آور تبدیل کرده است طبیعی خواب دهنده شلغم، آن را به داروي تسکین

سـرفه در   شربت شلغمی براي درمان سیاه. جوشانده شلغم مفید است شستشوي ناحیه مبتال با آب
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براي تهیه شربت شلغم، . این شربت هیچ ضرري براي کودکان ندارد کودکان مفید است و مصرف

خالی کرده در آن کمی شکر بریزید، پـس از مـدتی داخـل آن آب جمـع      ابتدا وسط یک شلغم را

باشد، لذا  شلغم مانند لبو سرشار از فسفر می. ف کنیدقاشق برداشته و مصر    با آب را. شود می

   هاي عصبی مفید است قدرت حافظه و تقویت بافت براي مغز،

   :نکته *

مصرف شلغم به علت دارا بودن تیوسیانات بـراي         . درصد مواد قندي بوده   4/7شلغم تقریبا داراي    

الزم است شلغم خام را . ضر است هستند بسیار م )کم کاري تیروئید(دچار گواتر ساده  بیمارانی که

ــا ــشود     بــ ــسته نــ ــت و خــ ــما ناراحــ ــده شــ ــا معــ ــد تــ ــاط بجویــ ــت و احتیــ   .دقــ

  :نکته*

از آن را به صورت خام یا بخارپز مصرف کنید،  کنید یک مقدار  چنانچه هر روز از شلغم استفاده می

برد و از   بین می را از )ضدسرطان1از ترکیبات (ها  گلوکوزینوالت چرا که پختن آن با آب مقداري از

         .کاهد می ارزش غذایی آن
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