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 : پیامبر اکرم )ص(

 ی خورد و تن را سالم و اخالق را نیکو میبر شما باد به کشمش که سودا را برطرف می کند و بلغم را م

 برد.ند و اعصاب را قوی کرده وضعف و بیماری را از بین میک

 

 :امیر المومنین علی )ع( موالی حق فرمودند 

د کشمش را ناشتا بخورد به هیچ بیماری مبتال نمی شود و فقط مرگ او را از کسی که بیست و یک عد

مرض سوء هاضمه معده و سخت دفع نمودن  چرا که خوردن کشمش باعث می شود.  پای در می آورد

و  ندمی کپاک و تصفیه  را خون ، دبرمی از بین را  بدن حرارت زیاد،  بخشد غذا در معده را تسریع می

 .می برد از بین را قلب قوی و مرض 

 

 : امام صادق)ع( می فرمایند

 . ا تقویت و کسالت را می برد و نفس و روان را جال می بخشدکشمش عصب ر
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 کشمش درمانی اصیت های خ
 

  انگور به دست می آید هنگامی که انگور خشک شد مقداری از آب و کشمش در اثر خشک شدن

 ۵۷د و به قند تبدیل می گرد ،سلولز آن تحت تاثیر دیاستازها که در روی پوست انگور موجود می باشد

لسیم و ، قند )سوربیتول( ک ، چربی درصد قند گلوکز قابل جذب بدن ساخته می شود و دارای پروتئین

  . می باشد (A-B1-B2-C )ویتامین های

  وجود پتاسیم و اسیدهای مالیک و سیتریک و تار تاریک می تواند اوره خون را تنظیم نماید و کلسترول

  .زیادی خون را دفع و به تنظیم فشار خون کمک نماید

 همراه ه باگر مویز را خالی از هسته کنیم  . دانه خشک می شود مویز نامیده می شود هنگامی که انگور با

 به بیماران آسمی کمک شایانی می نماید.  ، گاوزبان و خرمای سبز گل

  اگر دچار قارچ های پوستی هستید کشمش را کوبیده و با صبر زرد مخلوط کرده و روی محل مورد نظر

 ضماد نمایید تا قارچ را از بین ببرد. 

 شود ضماد کشمش و پیه زعفران و زرده تخم مرغ و موزه باعث گشوده شدن کورک و آبسه می. 

 شد سریعرقرار گیرد تا با استفاده از آن شاهد  کودکانمی تواند به عنوان آجیل در دسترس  کشمش 

ید است و برای مف استخوان بندی کودکانزیرا کلسیم و فسفر موجود در کشمش برای ، آنان باشیم 

 رماندو  اشتهای آنان را زیاد نمودههم دارویی بی نظیر است و  خون کودکان ضعیف و کم

 .را به نحو احسن انجام می دهد  الغری کودکان
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   اگر هر روز مقداری کشمش را به جای ویتامین های مصنوعی استفاده  مادران باردار و شیردهاما

به جگرگوشه خود کمک نموده، در تایید این حرف  حفظ و رشد جنین و فرزند خوددر ، کنند 

 .ش قابل وصف استو رشد جنین و تامین سالمت مادر و فرزندانش نقش کشم

  ما که دارای بدنی ضعیف هستند تولید انرژی می کند و در سرمای  سالخوردگان عزیزکشمش برای

 زمستان بدن ایشان را گرم می کند.

   اگر مویز را با سرکه مخلوط نماییم کبد را تقویت می نماید و در درمان هپاتیت مزمن موثر است. 

 کلیه ها هم نقش درمانی دارد و باعث سهولت خروج ادرار می  همچنین مویز بدون هسته توام با فلفل در

 .گردد و خاصیت نرم کنندگی سینه را دارد 

 میوه خشک مغذی است و مانند دیگر خشکبارها در تمام سال یافت می شود. یک غذای پر کشمش ،

. بنابراین برای افرادی که رژیم های کم سدیم را باید رعایت  انرژی، کم چرب و کم سدیم می باشد

 کنند، خوردن کشمش بسیار مفید می باشد.

 ب سلولی جلوگیری می کند.کشمش دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد و از تخری 

  ها و جلوگیری از پوکی استخوان نقش مهمی را بر عهده دارد، به همین  استخوان کشمش برای سالمت

 است. دلیل مصرف آن برای زنان قبل از یائسگی بسیار مفید

  منبع خوب ویتامینD  می باشد. هورمون استروژنو 

  می باشد، بر دندان اثر مخربی ندارد و باعث خرابی دندان نمی  چسبناککشمش باوجودی که شیرین و

ندان کشمش برای سالمت د شود، حتی می توان گفت این میوه خشک از فساد دندان جلوگیری می کند.

و  ای دندانهپوسیدگی های دهانی که باعثمصرف کشمش از رشد باکتری و لثه بسیار مفید می باشد.

کند. به گفته متخصصان ترکیبات شیمیایی گیاهی تحت عنوان شوند، جلوگیری میبیماری لثه می

 .کنندهای دهانی به بهداشت دهان کمک میهای موجود در کشمش با مبارزه با باکتریفیتوکمیکال

  بدن می باشد. عناصر و ویتامین هایی همچون آهن، پتاسیم،  عناصر مغذیکشمش منبع خوب ویتامین ها و

 در کشمش موجود است. Bکلسیم و ویتامین 
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  ...درصد آهن مورد نیاز روزانه بدن  06گرم کشمش،  066کشمش محتوی مقدار زیادی آهن می باشد

گرم گوشت  166میلی گرم آهن دارد، در حالیکه 88/1گرم کشمش در حدود  166تأمین می کند. را 

 میلی گرم آهن دارد. 2-4گاو بین 

 .کشمش، منبع خوب فیبر، آنتی اکسیدان و همچنین منبع خوب انرژی می باشد 

 باعث جلوگیری از سرطان کولون، کمک در جلوگیری از رشد غیر معمول سلول ها، بیماری ها و  فیبر

 همچنین کنترل قند خون را می شود.

  کشمش را به گوشت اضافه کنید تا مقدار چربی غذا را کم کند و مقدار فیبر و آهن را افزایش و مقدار

 دهد.سدیم را کاهش 

 .آنتی اکسیدان از پیری و بیماری های حاصله از آن می کاهد 

 .کشمش از سرطان جلوگیری می کند 

  کشمش میزانLDL .یا کلسترول بد را در خون کم می کند و باعث کاهش بیماری قلبی می گردد 

  4اگر به مدت  (هفته هر روز کشمش مصرف کنید، آنتی اکسیدان در خون افزایش و کلسترول بدLDL )

 کاهش می یابد.

  می گردد. استرسکشمش موجب کاهش 

 .این میوه خشک باعث عملکرد صحیح رگ های بدن می شود 

  کشمش برای درمان بی نظمی معده و یبوست مصرف می شود. برای جلوگیری از این ناخوشی ها می

 عدد کشمش را خیس کنید و بعد از چند ساعت، آب آن را بنوشید. ۷-0توانید، 

  و در حین ورزش، حدود یک فنجان کشمش مصرف تحقیقات نشان داده است که ورزشکارانی که قبل

 می کنند، بهتر از بقیه سلول های بدن را از آسیب حفظ می کنند.

 .کشمش به علت داشتن قند فروکتوز، دارای خاصیت مصرف سریع انرژی و کاهش وزن نیز می باشد 

  نیز خوب است.چشم کشمش مانند هویج، برای سالمتی 

 .کشمش باعث تقویت اعصاب می شود 

 .کشمش، سستی و رخوت را از بدن دور می کند 
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 .با خوردن کشمش، غضب را از خود دور کنید 

 .کشمش موجب از بین رفتن آب اضافی بدن می گردد 

 .کشمش، دهان را خوشبو می کند 

 ،یا گرفتگی عضالنی را کم می کند. اسپاسم کشمش 

 هایی مختلف از جمله ویتامینهاچون این ماده غنی از کالری و ویتامین . دها کشمش بخورنافسرده 

بسیار  ، ، تشویش و مشکالت عصبی هستند شوره، دل افسردگی ، برای کسانی که مبتال به است  B هگرو

  .مناسب است

 شودی بدن است و موجب افزایش انرژی در فرد می کنندهکشمش همچنین تقویت. 

 ر بیماری آلزایم  خوردن چند عدد کشمش در روز به تقویت حافظه کمک کرده و افراد را از ابتال به

 . داردمصون می

 

 

 توصیه ها :

،  یزدگ ، آفت های میکروبیهای موجود در بازار و امکان وجود آلودگیبا توجه به نحوه توزیع انواع کشمش

ه هنگام شود کگان توصیه میکنندبه مصرف ، ، بقایای سموم و گوگرد محصول بیشتر از حد مجاز میزان روغن

 . استفاده کنند شده با مجوزهای الزم بهداشتی بندی محصوالت بستهخرید از 
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