ﺧﻮاص ﺟﻮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﮔﺮ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﺳﻢ،آرﺗﺮوز،ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ،
ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن ،ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻠﯿﻮی ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮاص ﺟﻮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻮی ﺳﺒﻮس دار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﻨﺪ
ﺧﻮن را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﻮ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺸﺖ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟـﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﯾـﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿـﻦ ﮐﺎﻣـﻞ در رژﯾـﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻮ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺟﻮ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎد ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن
اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﻮ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎده را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮپ ،ﺳﺎﻻد و ﺣﺘﯽ در ﻣﺮغ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. 

ﺧﻮاص ﺟﻮ:
ﻣﺼـﺮف ﺟـﻮ روده و دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش را
ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد: 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺟﻮ ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪن
ﺷﻤﺎ را از ﺳﻤﻮم ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ اﺳﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﻮﺟﻮد در روده
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﻓﯿﺒﺮ در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﯿﺪ ﺑﻮﺗﯿﺮﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮای ﺳﻠﻮلﻫﺎی روده اﺳﺖ .ﺟﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ
روده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ روده ،ﺟﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن
اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺷﮑﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ و ﺑﻮاﺳﯿﺮ را ﮐﺎﻫﺶ

دﻫﺪ.

از ﺑـﺮوز ﺳـﻨﮓ ﮐﯿﺴـﻪ ﺻـﻔﺮا ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺟﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﮐﻤﮏ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﮑﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺮﺷﺎر از ﻓﯿﺒﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﺻﻔﺮاوی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪزﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﻮ و ﻣﺤﺘﻮای ﻓﯿﺒﺮی آن
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ  ۱۷درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ
ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮای ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ.

از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻓﺴﻔﺮ و ﻣﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺴﻔﺮ در ﺟﻮ در درﻣﺎن و ﻧﮕﻬﺪاری از اﺳﺘﺨﻮان و دﻧﺪان
ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .آب ﺟﻮ ﻧﯿﺰ
 ۱۱ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ دارد. ﮐﻠﺴﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮوری
ــﻪ
ــﺖ. ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑـ
ــﺎﻓﻈﺖ از اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﺳـ
ــﺮای ﻣﺤـ
ﺑـ
ﻫﻤﺮاﻫﻮﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ B ﮐـﺎر ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳﻼﻣـﺖ روده را ﺗﻀﻤﯿـﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ از اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﯿﺎز
دارد.

از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ C ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺮﺗﻐﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮی ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن را ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﺒﺨﺸﺪ و از ﺑﺮوز ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺿﺮوی اﺳﺖ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﻮ ﺣﺎوی ﻣﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ
ﺧﻮن دﺧﯿﻞ اﺳﺖ.

اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد:
ﺟﻮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﻠﻨﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد در
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده از آﺳﯿﺐ
رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد و ﺷﻞ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﺐ ،ﭘﺎﻧﮑﺮاس و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ،روده ،ﭘﺮوﺳﺘﺎت ،ﮐﺒﺪ ،ﺷﮑﻢ و
ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻓﯿﺒﺮ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﯿﺒﺮ وﺟﻮد دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺟﻮ ﺣﺎوی ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاص ﮐﻢ ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽاش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

دﯾﺎﺑﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺟﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  ۲را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺮوز دﯾﺎﺑﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎوی ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﯿﺒﺮ ﺑﺎﻻﯾﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .داﻧﻪ ﺟﻮ ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﺿﺮوری و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺬب ﮔﻠﻮﮐﺰ را ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻮ در اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ
ﮔﻠﻮﮐﺰ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺟﻮ ﺣﺎوی اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻟﯿﮕﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺑﺪن ﺑﻪ ﻟﯿﮕﻨﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻟﯿﮕﻨﺎنﻫﺎ
آﻧﺘﺮوﻻﮐﺘﻮن ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎی
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز از ﺑﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دﯾﻮاره ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺿﺨﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮب ﻣﻮادی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻠﺴﺘﺮول رخ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻮ
ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ -ﻋﺮوﻗﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .زﻧﺎن
ﯾﺎﺋﺴﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ،ﮐﻠﺴﺘﺮول زﯾﺎد ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ-
ﻋﺮوﻗﯽ دارﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  ۶ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺑﺮوز آﺳﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻮ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ ،اﻧﻮاع آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارای ارزشﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪای
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻮی ﮐﺎﻣﻞ) ﺳﺒﻮس دار( دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪای
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻮ:
 ۳۲۶ﮐﺎﻟﺮی
 ۵ﮔﺮم از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
 ۲ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ
 ۰ﮔﺮم ﮐﻠﺴﺘﺮول
 ۶۸ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات
 ۱۶ﮔﺮم ﻓﯿﺒﺮ ﻏﺬاﯾﯽ

ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟـﻮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﯿـﺎز
روزاﻧﻪ:
 ۳درﺻﺪ از ﮐﻠﺴﯿﻢ
 ۱۸درﺻﺪ از آﻫﻦ
 ۴۰درﺻﺪ از ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ
 ۱۵درﺻﺪ از رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ
 ۲۱درﺻﺪ از ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ
 ۱۵درﺻﺪ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6
 ۵درﺻﺪ از ﻓﻮﻻت

۳۰
۲۵
۱۲
۱۷
۲۳
۵۰
۹۰

درﺻﺪ
درﺻﺪ
درﺻﺪ
درﺻﺪ
درﺻﺪ
درﺻﺪ
درﺻﺪ

از
از
از
از
از
از
از

ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ
ﻓﺴﻔﺮ
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
روی
ﻣﺲ
ﺳﻠﻨﯿﻮم
ﻣﻨﮕﻨﺰ

اﻧﻮاع ﺟﻮ:
ﭼﻤﻦ ﺟﻮ ﻧﻬﺎل ﮔﯿﺎه ﺟﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻤﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۰۰روز ﺑﻌﺪ
از ﮐﺸﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮاد ،ﺟﻮ را در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا
ﺑﺮگﻫﺎی ﺟﻮان آن ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪانﻫﺎ و
اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺟﻮ ﻓﯿﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺧﻮد دارد
اﻣﺎ ﭼﻤﻦ آن ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻢ زدای ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻮی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه:
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺟﻮ را ﺑﻌﺪ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف و ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﺟﻮی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻮی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬی اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ و ﻣﻨﻈﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺧﯿﺲ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف
اﯾﻦ ﺟﻮ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺟﻮی ﻧﯿﻢ ﮐﻮب:
اﯾﻦ ﺟﻮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﻮارﺑﺎرﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﺳﺘﻔﺎده از آن
در وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد
ﺟﻮی ﻧﯿﻢ ﮐﻮب در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺟﻮ در اﺻﻞ ﺟﻮی ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮدازش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺒﻮس آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﻮدر ﺳﺒﺰ ﺟﻮ:
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺎده در واﻗﻊ ﭘﻮدری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻤﻦ ﺟﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽاﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﻮدر ﺟﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﭼﻤﻦ ﺟﻮی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻣﯽاﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﺟﻮ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﯿﺪ.

آرد ﺟﻮ:
آرد ﺟﻮ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای آرد ﮔﻨﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .آردی ﮐﻪ از ﺟﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ ﺗﺮ از آردی
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻮی ﻧﯿﻢ ﮐﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ارد ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﺎﺑﯿﺪن ﺟﻮی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ اﯾﺪ و ﺣﺎوی ﮔﻠﻮﺗﻦ اﺳﺖ.

آب ﺟﻮ:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ دارد اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﻠﯿﻮی و ﻣﺜﺎﻧﻪ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺼﺮف آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺷﮑﺎل دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪای ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺟﻮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آن را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ .ﺟﻮ را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎری از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﮕﻪ
دارﯾﺪ.در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻮ را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

