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چرا افراد مبتال به آلزایمر
عزیزانشان را به یاد نمی آورند؟

شــاید بیشــترین موضوعی که در
بیماری آلزایمر از همــه غمانگیزتر و
تاســفبارتر در نظر گرفته میشود از
یاد بــردن عزیزان از جمله شــریک
زندگی و فرزندان اســت ،یعنی همان
افرادی که قبل از ابتال به این بیماری
در زندگــی فردی و عاطفی افراد نقش
مهم و پررنگی را ایفا میکردند.
متاســفانه بیماری آلزایمر از جمله
بیماریهای تاسفبار است که درمان
قطعی برای آن کشــف نشــده است.
مطالعهای جدید که دانشــمندان دانشــگاه مونترال انجام دادند نشــان داد ،مشکل اصلی بیماران
آلزایمری عدم توانایی آنها در شــناخت چهره و صورت عزیزانشــان اســت .نتیجه این مطالعه بر
اهمیت شــناخت صورت در شــناخت افراد تاکید کرد و نشــان داد که برای شــناخت اطرافیان و
افراد آشــنا در مرتبه اول شــناخت چهره فرد انجام میشود .به این نوع درک شناختی ،درک جامع
گفته میشــود که با شــناخت و تصدیق اجزای صورت فرد آغاز شده و سپس با شناخت ویژگیها
و خصوصیات اخالقی و رفتاری همراه میشــود .اما برای شناســایی یک شخص ،در ابتدا فرد باید
تصویری ثبتشده از فرد را شناسایی کند و در مغز خود بارگذاری کند .متاسفانه این درک شناختی
در افراد مبتال به آلزایمر دچار مشکل میشود و فرد نمیتواند عزیزان و نزدیکانش را به یاد آورد.

معجزه باورنکردنی کلم برای سالمتی بدن

شــما میتوانید با قرار دادن کلم بر
روی پوست خود بسیاری از بیماری ها
را درمان کنید ،برگهای این ســبزی
میتوانــد مانند یک آهن ربا بیماریها
را از بدن شما بیرون بکشد.
مــا برخــی از فواید کلــم برای
ســامتی بدن را برای شــما تشریح
می کنیم:
با کلم از دست سر دردهایتان
خالص شوید!
سردردها معموال در اثر خستگی و
فشــار بیش از حد ســراغتان می آیند .برای تسکین سردرد خود شــما باید برگ های کلم را روی
پیشــانی و قســمت باالی ســر خود قرار دهید و برای آنکه برگ های کلم از روی سرتان نیفتد
کالهی را بر ســر خود قرار دهید .زمانی که شــما احساس آرامش کردید و سردرد شما از بین رفت
می توانید برگ ها را بردارید.
با کلم مواد سمی را از بدنتان بیرون بکشید
خوردن کلم در تصفیه خون بســیار مؤثر اســت .شما به کمک کلم مواد سمی مضر را از بدنتان
خارج کنید .این سبزی به دلیل دارا بودن ویتامین  Cو گوگرد به سم زدایی بدن کمک می کند.
تورم های ناشی از تروما را از بین ببرید
با اســتفاده از کلم می توان تورم دســت ،پا و آسیب قوزک پا را کاهش داد .به این منظورکافی
است شما برگ های کلم را دور قسمت ورم کرده بپیچید و با استفاده از یک باند برگ های کلم را
روی ناحیه ورم کرده محکم کنید .بهتر اســت برای نتیجه بهتر این کار را شب قبل از خواب انجام
داده و صبح تاثیر مثبت آن را ببینید.
فشارخونتان را با کلم پایین بیاورید
مصرف کلم به شــما کمک خواهد کرد تا فشار خونتان را کاهش دهید .این گیاه غنی از پتاسیم
است که با باز کردن رگهای خونی جریان خون را افزایش می دهد .همچنین با وجود گلوتامیک
اسید که متداولترین اسید آمینه مفید برای کاهش فشار خون است کلم موجب کاهش فشار خون
خواهد شد.
کاهش درد سینه هنگام شیردهی
بســیاری از زنان به هنگام شــیردادن نوزاد خود درد زیادی در سینه خود حس می کنند ،این
دردها را میتوان با استفاده از برگ کلم تازه تسکین داد .به این منظور کافی است برگهای کلم را
بر روی سینه قرار داد تا زمانی که مادر حس کند درد این ناحیه از بین رفته است.
با کلم ،پوست خود را زیبا کنید
کلم یک منبع عالی ویتامین  ،Cآنتوسیانین و گوگرد است .این آنتی اکسیدان ها نقش عمدهای
در بهبود کیفیت پوســت و درمان بسیاری از مشکالت پوستی از جمله خارش ،جوشهای صورت،
بثورات و زخم های صورت دارد .به منظور درمان این مشــکالت پوســتی شما باید یک برگ کلم
را در ناحیه ی مورد نظر قرار دهید و پس از  ۱۵دقیقه شــما تاثیرات آن را به خوبی مشاهده کنید.
همچنین کلم خاصیت ضد پیری دارد .با مصرف این ســبزی چین و چروک های پوســت شــما
کاهش می یابد.
مشکالت تیروئیدی خود را درمان کنید
غده تیروئید بر متابولیســم شما و سیســتم گوارش تان تاثیر گذار است اگر مشکالت تیروئیدی
دارید شما باید برگ های کلم را بر روی گردن در جایی که غده تیروئید واقع شده است قرار دهید
و با یک باند آن را ببندید و برای بهترین نتایج شــما باید برگ کلم را شــب قبل از خواب بر روی
گردن خود قرار دهید.

پوست صورت ،نشان دهنده سالمتی بدن!

پوست انسان یکی از ارگان های مهم
در بدن برای شناســایی و پیشگیری از
بیماری های مختلف محسوب می شود
به طوری که اگر شــی با اشــتباه وارد
پوست بدن شود سلول های روی پوست
به آن واکنش نشان داده و پوست تاول
می زند.
براســاس گفته دانشمندان ،علم طب
چینی بــه ما می آموزد کــه هر منطقه
از صورت انســان نماینده اندامی از بدن
اســت و هنگامی که بر روی پوســت تاول یا قرمزی رخ می دهد نشان دهنده از بین رفتن تعادل
هورمونی و آنزیمی اســت .دانشمندان می گویند :مصرف باالی غذای کنسروی و چرب سبب بروز
اســترس ناشــی از هیدرونات و قند این گونه مواد غذایی شــده و این مواد باعث هضم سخت در
درون معده می شــود .بنا بر گفته طب چینی با خوردن گوشت؛ آلرژی در بدن افراد پدیدار شده که
با روش طب سوزنی تا حدودی این حساسیت برطرف می شود .مصرف سیگار سبب ضعیف شدن
جریان خون می شود که افراد با کاهش مصرف کافئین و نوشیدنی شیرین و جایگزین کردن آن با
آب می توانند عمری بلند همراه با سالمتی داشته باشند .روش درمانی طب سوزنی می تواند در باز
کردن رگ های خونی و شــریان های اصلی کمک شایانی کند و با روش سوزن درمانی دردهای
میگرنی به راحتی قابل التیام است.
گفتنی است سوزن های طب چینی باید در نقطه مربوطه و صحیح فرود آید که در غیر اینصورت
سبب ایجاد چروک پوستی بر روی صورت می شود.

بیشتر سیر بخورید !

ســیر نه تنها باعث تقویت دستگاه ایمنی شما میشــود ،بلکه به جلوگیری از بیماری قلبی نیز
کمک میکند و باید محلول لیمو ،عسل ،زنجبیل ،زردچوبه با آب گرم بنوشید.
بســیاری قســم میخورند که این محلول ،دوای واقعی سرماخوردگی است .اما آیا این معجون
جادویی واقع ًا کارایی دارد یا همۀ اینها افســانهای بیش نیست .تحقیقاتی که به صورت مستقل بر
مواد تشکیل دهندۀ این محلول انجام شده ،نشان میدهد که این حرفها چندان هم تخیلی نیست.
یک بررســی که در ســال  2012انجام شــد ،نشــان میدهد که عســل به عنوان یک آنتی
اکســیدان ،همچون تقویت کنندۀ طبیعی برای سیســتم ایمنی عمل میکنــد.زنجبیل ،به عنوان
یک آنتیاکســیدان قوی دیگر که خاصیت ضدویروس نیز دارد ،میتواند برای درمان مشــکالت
گوارش همچون حالت تهوع مورد اســتفاده قرار گیرد .آب لیمو سرشــار ازویتامین ث است که به
خاطر خواص آنتیاکســیدانش اهمیت زیادی در درمان و پیشــگیری از سرماخوردگی دارد .نهایت ًا،
پژوهشهایی که در رابطه با کورکامین انجام شده ،نشان میدهد که این ماده میتواند دستگاه ایمنی
را تنظیم کند .کورکامین از مواد موجود در زردچوبه است.
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بــا ایجاد چند تغییر ســاده در نحــوه پیاده روی
عادی تان می توانید از شکستگی و پوکی استخوان
پیشــگیری نمایید .هــر چند پیــاده روی ذاتا برای
سالمت استخوان های تان خوب است ،اما با افزودن
کمی فشار به استخوان های تان می توانید آن ها را
وادار به تولید سلول بیشتر نمایید.
یــک فرد هر روز تقریبا مســافت یکســانی را با
سرعت مشــابه طی می کند ،این برای استخوان ها
خوب اســت اما خوب تر از آن این اســت که گاهی
هنگام پیاده روی ،به استخوان های مان شوک وارد
کنیم.
اگر شــما حداقل  5بار در هفتــه و هر بار حدود
 30دقیقه پیــاده روی می کنید و بــرای چهار روز،
برنامه چالشــی متفاوتی داشــته باشــید ،روز پنجم
می توانید به روال عادی تان ادامه دهید.
سرعت تان را بیشتر کنید
ورزش های شدید و ورزش های راکتی ،بهترین
انتخاب ها برای اســتخوان هســتند ،اما شما مجبور
نیستید برای تقویت استخوان هایتان این ورزش های
سنگین را انتخاب کنید.
در میــان زنانی که در دوران بعد از یائســگی به
ســر می برند ،آنهایی که حداقل چهــار بار در هفته
پیاده روی تند دارند ،نســبت به کسانی که تفریحی
پیــاده روی می کنند ،خطر شکســتگی اســتخوان
لگن شان کمتر است.
تند ،یعنی تند! اما شــما می توانید بعد از ده دقیقه
پیاده روی با سرعت عادی ،ســه تا پنج بار ،به طور
متناوب و به مدت دو دقیقه با ســرعتی راه بروید که
در آن حالت به ســختی بتوانید حرف بزنید .در میان
این دو دقیقه ها ،به مدت یک تا دو دقیقه سرعت تان
را کم کنید تا تنفس تان به حالت عادی برگردد.
بعــد از چنــد هفتــه ،یــک دقیقه بــه این دو
دقیقه هااضافه کنید؛ در نهایت باید سه دوره متناوب
 5دقیقه ای در پیاده روی های تان داشــته باشــید.
پیاده روی با ســرعت زیاد انتخاب بسیار خوبی برای
افرادی است که کمردرد یا مشکل مفاصل دارند.
به سمت عقب و جانبی هم راه بروید
آیا دوســت دارید پوســتی زیبا و ســالم و شفاف
داشته باشــید بدون این که سراغ محصوالت زیبایی
و آرایشی و درمان های گران قیمت بروید؟ خبر خوب
این که یک رژیم غذایی ســالم که سرشــار از مواد
مغذی مفید است می تواند به پوست شما درخششی
طبیعی و ذاتی بدهد.
ضمنــ ًا خوردنی هایی کــه پوســتتان را زیبا و
انعطاف پذیــر می کننــد ،فواید دیگــری هم برای
بدن شــما دارند مانند پیشــگیری از فشارخون باال،
پیشــگیری از ســرطان و بیماری قلبی و همچنین
بهبود عملکرد ادراک و شناخت.
ماهی های چرب
ماهی های چرب مانند سالمون ،الباکور ،ماکرل،
شــاه ماهی ،قزل آالی رنگین کمانــی ،قزل آالی
خاکســتری و ســاردین سرشار از اســیدهای چرب
امگا  3هســتند ،مخصوص ًا دوکوزاهگزاانوییک اسید
( )DHAکــه یک ضدالتهاب اســت .ســالمون و
تُــن هم حاوی کمک آنزیم  Q10هســتند که یک
آنتی اکسیدان بوده و ظاهر پوست را زیباتر می کند.
از آنجایی که التهاب مزمن موجب آکنه می شــود،
مصرف فراوان غذاهای سرشار از امگا  3می تواند از
این آکنه های ناراحت کننده جلوگیری نماید.
گردو
هرچنــد تمام مغزها و دانه هــا حاوی چربی های
سالم هستند اما گردو تنها مغزی است که حاوی اسید
چرب امگا  3آلفالینولنیک می باشــد بنابراین بســیار
ارزشمند اســت .گردو حاوی مس است که می تواند
تولید کالژن را بیشتر کند .برای دریافت امگا  3کافی،
اگر نمی توانید ماهی بخورید یا از طعم آن خوشــتان
نمی آید ،می توانید هر روز یک مشت گردو بخورید.
گردو را برشــته کنید تا عطر و طعم آن بیشتر شود و
ســپس آن را با بلغور جودوسر یا ساالد میل کنید و یا
خردشان کرده و همراه جوجه کباب یا مرغ بخورید.
روغن زیتون
بله ،زیتون قدرتمند! این میوه شگفت انگیز کوچک
خواص بی شماری در خود نهفته دارد .تحقیقی که به
برگ انگور بخشــی از غذاهــای یونانی ،ویتنامی،
ترکــی ،رومانیایــی و ایرانی را تشــکیل می دهد .با
توجه به توصیه های بهداشتی ،مقدار مصرف توصیه
شده از سبزیجات ســبز تیره  2فنجان برای مردان و
 1.5فنجان برای زنان در طول هفته اســت .با وجود
این که کالری برگ مو بسیار پایین می باشد (چیزی
در حدود تنها  13کالری در یک فنجان)؛ اما یک منبع
غنی از مواد مغذی ضروری است.
فیبر
برای افزایــش فیبر دریافتی تان برگ مو بخورید.
برگ انگور یک منبع غنی از فیبر است؛ به طوری که
در هر فنجان آن  1.5گرم فیبر یافت می شــود .این
بدان معناست که با وجود کالری بسیار کمی که برگ
انگور دارد شما را سیر خواهد کرد.
فیبر موجود در برگ انگور به حجم غذاهای شــما
می افزاید و به لحاظ فیزیکــی باعث پر کردن معده
می شــود ،از طرفی چون به آرامی هضم می شــود
باعث آزاد شدن تدریجی قند در جریان خون می شود
که همین موضوع باعث می شــود تا دیرتر احساس
گرسنگی کنید .با توجه به توصیه های گروه بهداشت
عمومی دانشــگاه هاروارد یک وعده ی  1فنجانی از
برگ مو حدود  7درصد از فیبر مورد نیاز در یک رژیم
غذایی  1500کالــری و یا  5درصد یک رژیم غذایی
 2000کالری را تامین می کند.
ویتامین  Aو k
بــرگ انگــور ،دریافــت ویتامینی شــما به ویژه
ویتامین هــای محلول در چربــی  Aو  Kرا افزایش
می دهد.
ویتامین  Aبه رشــد ســلولی کمک می کند؛ به
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راه های تقویت استخوان ها هنگام پیاده روی
راه بســیار خوب دیگر که بی خطر هم می باشد
و فشــار جدیدی به استخوان ها وارد می کند ،تغییر
جهت حین پیاده روی اســت .تحقیقات نشــان داده
است قدم برداشتن به پهلو یا قدم برداشتن به سمت
عقب می تواند تاثیر مشابه ورزش های با شدت باال
را برای افزایش چگالی استخوانی داشته باشد.
در هر جلســه پیاده روی 30 ،ثانیه از پهلوها قدم
برداریــد 30 ،ثانیه هم به ســمت عقب بروید ،روی
پاشنه ها و پنجه ها .سعی کنید این الگو را هر سه تا
پنج دقیقه تکرار نمایید.
بیست پرش بزرگ داشته باشید
مطالعات نشان داده ُفرم خاصی از پرش می تواند
در زنــان پیش از ســن یائســگی ،باعــث تقویت

استخوان هایشــان شــود .ثابت گردیده است زنان
 25تا  50ســاله ای که بیســت بار متوالی ،دو بار در
روز می پرند ،چگالی اســتخوان لگن شان به میزان
چشــمگیری بعد از چهار ماه افزایش می یابد .شــما
باید بپرید و ســپس پیش از پــرش بعدی 30 ،ثانیه
استراحت کنید.
در برنامه پیــاده روی بعدی تان این کار را انجام
دهید :تایمر گوشــی تــان را تنظیم کنیــد تا بعد از
پنج دقیقه پیاده روی ،هر ســی ثانیــه بپرید و تا ده
دقیقه ایــن روال را ادامه دهید .بــرای انجام پرش،
توقف کنید ،از زانوها خم شوید انگار که می خواهید
بــا بازوهای تان که به ســمت عقــب داده اید تاب
بخورید ،بعد به باال بپرید .بعد از انجام بیســت پرش،

پوستی زیبا و شفاف با تغذیه ای سالم

تازگی انجام شــده ،رژیم غذایی بیش از  1250زن را
که بیشــتر از بقیه روغن زیتون مصرف می کرده اند
(بیشــتر از دو قاشق چای خوری در روز) مورد بررسی
قرار داد و معلوم شد عالئم پیری و سالخوردگی شان
نســبت بــه زنانی که کمتــر از این روغن اســتفاده
می کــرده اند 31 ،درصــد کمتر بوده اســت .روغن
آفتاب گردان و روغن بــادام زمینی هم مورد مطالعه
قرار گرفتند اما فوایدشان به اندازه روغن زیتون نبوده
است .دانشمندان ،فواید روغن زیتون برای سالمتی و
پوســت را به میزان باالی چربی های غیراشباع ربط
می دهند.
تخمه ها
تخمه ها منبع عالی از ویتامین  Eهستند که برای
رشد سلول های جدید پوست و نرم و لطیف نگه داشتن
آن ضروری اســت .کدوحلوایی ،سیب زمینی شیرین،
هویج ،کدو گردویی ،طالبی ،برگه زردآلو و فلفل دلمه

ای قرمز شیرین ،زیاد مصرف کنید تا پوستتان جذاب
تر جلوه نماید .تحقیقی نشــان داد کسانی که تغذیه
سرشار از کاروتنوئید داشتند ،توسط دیگران به عنوان
سالم و جذاب رده بندی شدند.
مرکبات ،فلفل دلمــه ای ،بروکلی ،توت
فرنگی و کیوی
ویژگی مشــترک این خوراکی ها چیست؟ بازهم
مطالعــات نشــان داده افرادی که غذاهای سرشــار
از ویتامیــن ث مصــرف می کنند ،چیــن و چروک
کمتری داشته ،پوستشــان قابلیت ارتجاعی بیشتری
دارد و از رطوبت خوبی برخوردار اســت .ویتامین ث
یک آنتی اکســیدان قوی اســت که با رادیکال های
آزاد مبارزه می کند و مانع آســیب رساندن آن ها به
سلول ها شــده و جلوی تخریب کالژن را می گیرد.
کالژن پوســت را نرم و قابل انعطاف نگه داشــته و
جلــوی ایجاد خطوط ناخوشــایند را مــی گیرد .یک

آشنایی با خواص برگ انگور

این ترتیب که ســلول های نابالغ غیــر کاربردی را
تبدیل می کند به ســلول های تخصصی که بخشی
از بافت عملکردی هســتند .اســتخوان ها ،پوست،
دســتگاه گوارش و سیستم بینایی همگی تحت تاثیر
ویتامین  Aهستند.
ویتامین  Kنیز به لخته شدن و در واقع انعقاد خون
کمک می کند .سطح مناســبی از این ویتامین اجازه
می دهد که پس از یک آســیب ،خونتان لخته شــود
و بدیــن ترتیب از خونریــزی از زخم جلوگیری کرده

و باعث محدود شدن از دست دادن خون می شود.
یک واحد  1فنجانی از برگ انگور شــامل 3853
واحد بین المللی ویتامین  Aاست که تمام آن چه باید
در طول یک روز دریافت نمایید ،در آن موجود است.
یک فنجان بــرگ انگور همچنین شــامل 15.2
میکروگرم ویتامین  Kاســت که  17درصد از میزان
توصیه شــده ی روزانه برای زنان و  13درصد میزان
سفارش شده برای مردان را تامین می کند.
کلسیم و آهن

ده دقیقه راه بروید و مجددا این الگو را تکرار کنید.
پله و ســرباالیی را به پیــاده روی تان
اضافه کنید
یــک راه عالی بــرای افزایش فشــار مفید روی
استخوان ها ،باال و پایین رفتن از پله ها یا سرباالیی
اســت .اگر اطراف تان مســیرهای سرباالیی زیادی
دارید پس خوش شــانس هســتید :کافیســت دو یا
سه بار پله ها یا سرباالیی ها را باال و پایین کنید.
اگر چنین امکانی ندارید ،مــی توانید از پله های
بیرونی یک ســاختمان بزرگ اســتفاده کنید و یا از
تردمیــل کمک بگیرید .صرف چند دقیقه زمان برای
باال و پاییــن رفتن ،تاثیرات شــگفت انگیزی روی
چگالی استخوان هایتان دارد.
کیــوی 120 ،درصد از حجم ویتامیــن ث مورد نیاز
روزانه تان را تأمین می کند.
گوجه فرنگی
لیکوپــن موجــود در گوجــه فرنگی ،از پوســت
در برابــر آفتاب محافظــت می کند .مــی توانید از
گوجه فرنگی پخته شــده مانند ســس گوجه فرنگی،
تارت گوجه فرنگی یا کنســرو گوجه فرنگی استفاده
کنید زیرا این انواع حاوی لیکوپن بیشــتری نسبت به
گوجه فرنگی های تازه هستند.
چای سبز
چای ســبز حــاوی کاتچیــن اســت ،مخصوص ًا
(EGCGنوعی کاتچین) ،که گردش خون و جریان
اکسیژن را افزایش می دهد و در نتیجه پوست ،نرم تر
و منعطف تر می شود .نوشیدن چای سبز در طول روز،
از آفتاب سوختگی هم پیشگیری می کند.
بنشن
بنشــن نه تنها سرشار از پروتئین و فیبر است بلکه
غنی از روی هم است .تحقیقات نشان داده زمانی که
میزان روی در بدن کم اســت ،عیوب پوســتی ظاهر
می شود.
آب
آب باید نوشیدنی برتر شــما برای داشتن پوستی
سالم و جوان باشد .آب ،پوستتان را از درون آب رسانی
کرده و هیچ قندی هم ندارد .نوشابه های شیرین قند
خون را افزایش می دهند و منجر به پوســتی ناسالم
و نازیبا می شوند.
خوراکی های کم شیرین
ســعی کنید شــکر و قند اضافــی را از تغذیه تان
حــذف کنید .وقتــی قند خونتــان بعــد از مصرف
کربوهیدرات هــای تصفیه شــده باال بــرود ،قندها
خودشــان را بــه ذرات پروتئیــن کالژن پوســتتان
می چسبانند و ســپس ترکیباتی تشکیل می دهند که
باعث از دست رفتن انعطاف پذیری پوستتان می شود.
تغییرات هورمونــی مربوط به افزایش های ســریع
قندخــون همچنین موجب حساســیت های دردناک
پوستی و نقطه های قرمزرنگ می شوند.
برگ مــو همچنین دو مــاده ی معدنی ضروری
کلسیم و آهن را نیز برای شما فراهم می کند.
بدن شــما برای قوی نگه داشــتن استخوان ها و
دندان ها به کلسیم نیاز دارد .همچنین برای عملکرد
عصب و عضله متکی به مواد معدنی است .هر فنجان
برگ انگور شامل  51میلی گرم کلسیم است؛ چیزی
در حدود  5درصد از کلســیمی که هر روز به آن نیاز
دارید.
آهــن موجود در برگ انگــور باعث ترفیع گردش
خون سالم می شــود؛ در واقع آهن به حمل اکسیژن
خون در سراســر بدن کمک مــی کند .یک وعده ی
 1فنجانــی از برگ انگور حاوی  0/37میلی گرم آهن
اســت که  4درصد از نیاز روزانه ی آهن برای مردان
و  2درصــد نیاز روزانه ی آهن بــرای زنان را تامین
می کند.
آشپزی با برگ انگور
ما ایرانی ها از برگ مو در تهیه ی دلمه اســتفاده
می کنیم .ســعی کنید برگ های انگور خود را با مواد
تشکیل دهنده سالم پر کنید تا مغذی تر شوند .مرغ و
سبزیجات خرد شده گزینه های بسیار خوبی هستند.
اگر مــی خواهید از مواد گیاهی اســتفاده کنید ،توفو
انتخاب فوق العاده ای است .می توانید از خواص قارچ
نیز بهرمند شــوید و با کمک آن یک بافت گوشــتی
مناسب ایجاد نمایید.
البته لزوما نباید از برگ انگور در دلمه استفاده کرد.
می توانید آن را به همراه کلم بروکلی ،پیاز ،کلم پیچ،
و دیگر سبزیجات سبز به سوپی خوشمزه و یک وعده
غذایــی که طعم و خواص فوق العاده ای دارد ،تبدیل
کنید.

