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أعشاب تساعد على الحرق
من هذه الوصغات الطبيعي إضافة
القرفة للشاى األخضر فهذا المشروب
السحرن ي يد من حرق الدهون ،و د
أثبتت دراسات أمريكي  ،عام  4002أن
القرف لها القدرة على وعديل مستون
نسب الجلوكوز فى الدم ووقليل نسب
الدهون الضارة )(LDL

أعشاب تساعد على الحرق
الشمر والكركم والكمون
اضافات للحوم تقلل من أخطارها
الزيت الحار

كما يمكن إضاف القليل من الزنجبيل
والقرفة لعصير التفاح الدافىء غير
المحلى ويعتبر ال نجبيل من األعشاب
القوي التى ونشط عمليات األيا
وحرق الدهون لكن ال ننسى أن
ال نجبيل والقرف كالهما محظور
استخدامه للحوامل.
Dr. Khaled Meselhy Ibrahim

Assistant Vice-dean for Community Service
and Environment Development Affairs, FOPCU

أصبح حرق الدهون من األهداف التى لها مكانه كبيرة عند محبي الررارا ره ةراصر
فى ظل انتشار الوجبات السريع والمقلير والرترى ورحرترون عرلرى نسربر كربريررة مرن
الدهون ،ومع هذه العادات الغذائي السيئ وقل الحرك ووقل ممارس الرياضر  ،مرمرا
يجعل األمر أكثر سو ًءا وةطورة عرلرى صرحر األفرراد ،و رد ورترراكرف الردهرون فرى
األوعي الدموي  ،ووسبب وصلب الشرايين وأمراض القلب واروفاع ضغط الدم.
ومع دوم األعياد وونوع موائدنا بما لذ وطاب من المشون والمرسرلروق مرن الرلرحروم
بكاف أنواعها يبدأ الحديث عن وحذيرات طبي بضرورة االعتدال فى وناولها لحمراير
أجسامنا من اروفاع نسب الكوليسترول وللرحرفراظ عرلرى الركربرد مرن الردهرون وور داد
التحذيرات لمرضى القلب واألوعي الدموي والسكر من ةطورة اللحوم علرى ورفرا رف
األعراض لديهف.
وفى ظل ةطورة وواجد العديد من األدوي المجهول المصدر التى و عف محاربرترهرا
للسمن وونشيط ةاليا الكبد ,اوجه الناس فى اآلون للبحث على الطرق اآلمن لرحررق
الدهون ،ونحن هنا بصدد إعطاء برعرا األمرثرلر ألعشراب ونربراورات طربرير يرمركرن
إضافتها لمأكوالونا ومشروباونا مما ي يد من درة أجه ة الجسف على حرق الدهون.

ويمكن إضاف القليل من الشطة
والفلفل األسود ،لمأكوالونا فكالهما
يحتويان على مواد مثل (الكابسيسين)
التى و يد من ودفق الدم مما ي يد من
سرع التفاعالت الكيميائي بالجسف
ومنها التفاعالت التى وحرق الدهون
الضارة بالغذاء.

الشمر والكركم والكمون
يفضل إضاف الشمر لمخبوزاونا أو
طحنها مع الك بره وال عتر وإضاف
هذا الخليط للسندووشات أو كمقبالت
مع المأكوالت فالشمر أثبتت بعا
األبحاث على دروه فى وثبيط الشهي
ووقليلها.
وأيضا إضاف الكركم أو الكارى
(وهو ةليط من الكركف مع بعا
التوابل األةرن يأوى على رأسها
الكمون) لمأكوالونا يكون له وأثيرا ً
وىا ً كمضاد لألكسدة كما يقوم الكركف
بتنشيط ةاليا الكبد مما يكون له وأثير
إيجابى على زيادة معدل حرق
الدهون ومعدل عمليات األيا،
ويعتبر الكركف والكمون فى الكارن
لهما الفضل فى احتفاظ اعوب ارق
آسيا بقوامهف وعدم انتشار السمن
لديهف حيث إن الشعوب اآلسيوي
يستخدمون مسحوق الكارن فى معظف
مأكوالوهف.

أضافات للحوم تقلل من أخطارها

الزيت الحار
أن إضاف القليل من زيت بذر الكتان
(ال يت الحار) لمأكوالونا د يساعد
الجسف على التخلص من الدهون
الضارة ) (LDLالحتوائه على
األوميجا  3التى و يد من نسب الدهون
المفيدة بالجسف ووقلل مستون الدهون
الضارة.

يعد القرنفل من النباوات غير المعروف فى
الطهى بالرغف أنه المسئول عن بعا
النكهات الممي ة للكاوشب ويمكن طحن
براعف القرنفل الجاف وإضافتها كتوابل
للحوم مع التوابل األةرن .يحتون القرنفل
على مادة فينوليه يطلق عليها " "Eugenol
ومواد فينوليه أةرن وهى مواد مطهرة وقتل
الجراثيف التى د وحتون عليها اللحوم ،كما مالحظة هامة:
أن له درة فائق كمضاد لألكسدة يحمى
الخاليا وي يل السموم والج يئات الشاردة • يفضل إضاف التوابل المذكورة فى
آةر مراحل الطهى أو بعد الطهى
من الجسف ،فينعكس دورها على وظائف
مباارة ألن وعرض هذه النباوات
الجسف الحيوي ومنها الهضف.
والتوابل لدرجات الحرارة العالي
كما ان أوراق الريحان الجافة والروزمارى
يفقدها الفوائد السابق ذكرها .
والزعتر لهف دور كبير فى التخلص من
أضرار اللحوم ،فهى وحتون على مواد
مضادة للتقلصات ومطهرة ومنشط لحرك
األمعاء ،كما أن الريحان ينشط المخ ويسرع
من إااراوه مما ينعكس على صح الجسف
ككل ،كما أنهف يسرعون من وجديد الخاليا
وونشيطها ووطرد الغازات ووحسن الهضف.
وال ننسى أن وضع طبق من البقدونس
وحت اللحوم المطهي يمتص نسب ال بأس
بها من الدهون الموجودة باللحوم.
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