به نام خدا
نویسنده  :عابدین قبولی
کتاب درکتاب
بخوانیدوسالم بمانید
کتاب شامل ۲۵۶صفحه و ۱۲بخش میباشد
خداوند بزرگ در طبیعت نعمتهایی برای ماقرار داده اگر به موقع ودرست استفاده کنیم
دچاری وناراحتی نمی شویم
نویسنده دراین کتاب درباره خواص بسیاری از میوه هاوسبزیجات وخوراکی های سالم
وپیشگیری بیماریهارا باهمین نعمتهای خوب خدا نوشته
نویسنده دراین کتابتوضیحاتی درباره خوراکی های ناسالم وزیان آور که باعث ناراحتی
ومشکالتی در بدن می شود نوشته
بسیاری دیگر از مطالب آموزنده ونکات بهداشتی که دانستنش برای هر فرد الزم است
[ ]۲0۲0/0۱/۲7 ,۱4:34عاطفه جاللی :کاهش تنش
توجه به تغذیه مناسب وداشتن تحرک  ،سبب کاهش فشارهای روانی وافزایش شادابی
میشود.برای کاهش تنش ازمصرف لبنیات غافل نشوید.
نوشیدن یک لیوان شیر ولرم پیش ازخواب شبانه در بر قراری آرامش نقش به سزایی
دارد.
صبحانه وعده غذایی مهمی است که نخوردن آن عوارض بی شماری دارد؛از جمله :افت
شدید قند خون،سستی وبی حالی،عصبانیت وبی حوصلگی ،افسردگی وافزایش فشارهای
روانی.
ریحان ومسمومیت غذایی
متخصصان تغذیه می گویند سبزی ریحان از مسمومیت غذایی پیشگری می کند مانند
دیگر سبزی های تازه،سرشار از ویتامین های مختلف است و هر چه تازه تر باشد
ویتامین آن بیشتر است.
خواص ریحان

-۱معده راتقویت ودستگاه گوارش را ضد عفونی میکند
-۲آرام بخش است.سرفه را تسکین وسردردرااز بین می برد
-3به هضم غذا کمک واز یبوست جلوگیری می کند
-4بذر ریحان برای رفع یبوست خوب است ولعاب این بذر برای بیماریهای سوزاک
واسهال خونی ،مفید است
 -۵اگر به حرکت تند ماشین حساسیت دارید ،خوب است در مسافرت طوالنی،چندشاخه
ریحان باخود بردارید وآن رابوکنید تا دچارسردرد واظطراب نشوید
خوردن میوه قبل از غذا وکاهش یبوست
خوردن میوه ۱تا۲ساعت پیش از غذا به کاهش یبوست ورفع مشکالت هضم غذا کمک
می کندعلت اصلی یبوست کاهش آب است .این مسئله درافراد سالخورده به سبب کم
تحرکی بیشتر از سایر افراد مشاهده می شود
از میوه هایی که به کاهش یبوست کمک می کند می توان سیب،انگور،انجیر،پرتقال،زرد
آلو،هلو،گالبی،کیوی اشاره کردهمچنین خوردن سبز ی هایی مانند جعفری
،گشنیز،کاهو،اسفناج،گوجه فرنگی ،کلم،بامیه،کدوولوبیاسبز مفیداست.

