
                                

 ها هم مضز نیست  شکالت آنقدر

ٞب ٞٓ ثٝ  ٘ظیشش ػاللٝ داس٘ذ. خیّی ٞب ثٝ قؼٓ ثی یه خٛسد٘ی ٔحجٛة است. خیّی (Chocolate) وبوبئٛ یب ضىالت

  .حبِت رٚة ضذٖ آٖ دس دٞبٖ اػتیبد داس٘ذ

ا٘ذ، أب ٘خستیٗ وسب٘ی وٝ  وٙٙذٌبٖ دا٘ٝ ٞبی تّخ وبوبئٛ ثٛدٜٞبی ٔىضیه ٚ اخذاد اسپب٘یبیی ضبٖ، اِٚیٗ ٔػشف  ثٛٔی

  .ٞب ثٛد٘ذ وبوبئٛ سا ثٝ ضىُ ٔذسٖ اص دا٘ٝ وبوبئٛ استخشاج وشد٘ذ، ّٞٙذی

ٞبیطبٖ حذ ٚ ٔشص دس خٛسدٖ ضىالت تؼییٗ وٙٙذ ٚ خٛدضبٖ ٞٓ ثب خیبَ  چیضی وٝ ٕٞیطٝ ثبػث ضذٜ تب ٚاِذیٗ ثشای ثچٝ
ٞبیی است وٝ  ٛساوی دٚست داضتٙی سا دس دٞبٖ ٍ٘زاس٘ذ، وبِشی ثبال ٚ اِجتٝ تشس اص ثیٕبسیساحت یه تىٝ ِزیز اص ایٗ خ

  .ٕٔىٗ است ثٝ د٘جبَ آٖ ثیبیٙذ

  .حمیمت ٔبخشا ایٗ است وٝ ضىالت تیشٜ ٚ وٓ چشة ؾشسی ٘ذاسد

  .ضىالت حبٚی غذٞب ٘ٛع ٔبدٜ ضیٕیبیی ٔفیذ اص خّٕٝ فالٚٚ٘ٛئیذٞب، وبتچیٗ، ٔٙیضیٓ ٚ آٞٗ است

ٞبی  دٞذ ثش خالف تػٛسات ٌزضتٝ، ضىالت ثشای سالٔت ثذٖ ٔؿش ٘یست، ثّىٝ ثشای ثیٕبسی تحمیمبت خذیذ ٘طبٖ ٔی

  .ٞٓ ٔفیذ است لّجی، فطبس خٖٛ ثبال ٚ حتی پٛسیذٌی د٘ذاٖ

وشد٘ذ ٚ ٘ٝ ٞیچ ٔبدٜ ضیشیٗ  اِجتٝ ثبیذ تٛخٝ داضت وٝ ایٗ ٘تبیح ٔفیذ، ٔختع وسب٘ی ثٛدٜ وٝ فمف ضىالت ٔػشف ٔی

  .وشد غذق ٕ٘ی ،وٝ ٚسصش سٚصا٘ٝ ٘ذاس٘ذ ٚ افشاد وٓ تحشن دیٍشی. ٕٞچٙیٗ ایٗ ٘تبیح دس ٔٛسد افشاد سیٍبسی

ضٛد.  دس ؾٕٗ ثٝ خبقش داضتٝ ثبضیذ وٝ ضىالت داسای ٔمذاس صیبدی وبِشی است ٚ ٔػشف آٖ ثٝ افشاد چبق تٛغیٝ ٕ٘ی

  .وٙذ صیشا ٔػشف ٔتؼبدَ آٖ ثٝ سالٔتی ثذٖ وٕه ٔیثٙبثشایٗ ثبیذ دس ٔػشف ضىالت ٘یض حذ اػتذاَ سا سػبیت وشد، 

   

 :شکالت و کاهش التهاب

تٛا٘ذ دس وبٞص اِتٟبثبتی وٝ ثٝ  ٔی (Dark Chocolate) دٞذ وٝ ضىالت تیشٜ ٔكبِؼبت ٔحممبٖ ایتبِیبیی ٘طبٖ ٔی
ٔٙدش ضٛد، ثٙبثشایٗ وٙتشَ اِتٟبة تٛا٘ذ ثٝ ثیٕبسی لّجی  ضٛد ٔٛثش ثبضذ. اِتٟبة ٔضٔٗ ٔی ٔٙدش ٔی ٞبی لّجی ػشٚلی ثیٕبسی

  .ضٛد ٞبی دسٔبٖ ٔحسٛة ٔی تشیٗ ثخص اص ٟٔٓ

http://fdo.mui.ac.ir/mambots/content/multithumb/images/b.100.100.0.0..stories.akhbar.nutrition.chaklet.jpg


  ٌشْ ضىالت ثٝ ٔؼٙبی یه تىٝ وٛچه ضىالت، دٚ تب سٝ ثبس دس ٞفتٝ 7/6دٞذ، ٔػشف سٚصا٘ٝ  ٞب ٘طبٖ ٔی ایٗ ثشسسی

اثشی ٘ذاسد. ثب ٔػشف ثیص  ػشٚلی وبفی است. اِجتٝ ٔػشف ضىالت ضیشی -لّجی   ٞبی ثشای پیطٍیشی اص اثتال ثٝ ثیٕبسی

  .سٚد اص ایٗ ٔمذاس، آثبس ٔفیذ ضىالت اص ثیٗ ٔی

ٞبی خٛ٘ی، دس افشادی وٝ ثٝ  پالوت ٞب ٚ ٌّجَٛ یىی دیٍش اص ٔكبِؼبت ثٟذاضتی ٘یض ٘طبٖ ٔی دٞذ، احتٕبَ ِختٝ ضذٖ

  .ضىالت ػاللٝ داس٘ذ وٕتش است

  .دٞذ دسغذ وبٞص ٔی 00دس وُ ٔػشف ضىالت، خكش اثتال ثٝ ثیٕبسی ٞبی لّجی یب ٞش ثیٕبسی دیٍشی سا تب حذٚد 

  :جنگ شکالت با سزطان  

ضٛد وٝ ایٗ خٛساوی ِزیز خبغیت ؾذ سشقب٘ی ٞٓ داضتٝ ثبضذ. ثٝ  ٞبی ٔختّف ٔٛخٛد دس ضىالت سجت ٔی آ٘تی اوسیذاٖ
 است وٝ ٔب٘غ اص آسیت ثٝ لّت ٚ ػشٚق ٚ اثتال ثٝ سشقبٖ ضىالت یه ٘ٛع آ٘تی اوسیذاٖػٙٛاٖ ٔثبَ، فالٚٚ٘ٛئیذ ٔٛخٛد دس 

ٞبی  ٞبی تیشٜ ثیص اص ضىالت وٙذ اِجتٝ، ٔمذاس ایٗ ٔبدٜ دس ضىالت وٕه ٔی ضٛد ٚ ثٝ حفظ سالٔت ٚ ضبداثی پٛست ٔی

  .ضیشی ٚ سفیذ سً٘ است

ضٛد ٚ ٞش چمذس ٔیضاٖ ایٗ ٔبدٜ دس ضىالت  اص آٖ ٘بضی ٔی فالٚاَ٘ٛ یىی دیٍش اص ایٗ ٔٛاد است وٝ ٔضٜ تّخ ضىالت ٞٓ
ٞبی لّجی ٚ  ضٛد. ایٗ ٔبدٜ ٘یض یه ٘ٛع آ٘تی اوسیذاٖ است وٝ خكش ثشٚص ثیٕبسی تش ٔی وٕتش ثبضذ، ٔضٜ ضىالت ضیشیٗ

  .٘یض پیطٍیشی وٙذ ٚ صٚاَ ػمُ تٛا٘ذ اص ثشٚص دیبثت، فطبس خٖٛ ثبال دٞذ ٚ ٔی سشقبٖ سا وبٞص ٔی

ٞبی لّجی ػشٚلی پیطٍیشی وٙذ. وبتچیٗ دس  ٞب ٚ ثیٕبسی تٛا٘ذ اص اثتال ثٝ سشقبٖ ٞبی ضىالت ٘یض ٔی ٛخٛد دس دا٘ٝوبتچیٗ ٔ

  .چٟبس ثشاثش چبی است ٞٓ ٚخٛد داسد، أب ٔیضاٖ آٖ دس ضىالت تّخ، چبی

 :شود  آید، قند تنظیم می فشار پایین می

وٙذ، أب ٔحممبٖ  س خٖٛ سا وبٞص ٔی دٞذ ٚ قَٛ ػٕش سا صیبد ٔیوٙذ ضىالت، فطب ضٛاٞذ صیبدی دس دست است وٝ ثبثت ٔی
ا٘ذ وٝ ایٗ دٚ ػبُٔ اص ٘ظش آٔبسی ثب ٞٓ استجبقی ٘ذاس٘ذ؛ ثذیٗ ٔؼٙب وٝ ٔىب٘یسٓ دلیك ػُٕ ضىالت دس ثذٖ  ثش ایٗ ػمیذٜ

لّجی، ثیطتش اص ایٗ ٞبی  ٞبی ٔب حبوی اص آٖ است وٝ وبٞص خكش ٔشي ٚ ٔیش ٘بضی اص ثیٕبسی ٕٞچٙبٖ یه ٔؼٕبست ٚ یبفتٝ
وٝ ثٝ دِیُ وبٞص فطبس خٖٛ ثبضذ، ثٝ دِیُ ٔىب٘یسٓ ٔشٔٛص ٚ خبغی است وٝ ضىالت ٔٙطأ آٖ است. اِجتٝ ایٗ ثٝ ضشقی 
است وٝ ٞشٌبٜ ثخٛاٞیٓ ضىالت ٚ وبوبئٛ سا دس سطیٓ غزایی خٛد ٚاسد وٙیٓ، ثٝ ٕٞبٖ ٔیضاٖ ٞٓ اص ٔػشف چشثی ٚ لٙذ دس 

  .ٚ ٔجتالیبٖ ثٝ فطبس خٖٛ ثبال ٘جبضیٓ ػٛاسؼ ٔٙفی ثٝ خػٛظ دس ثیٕبساٖ وّیٛیدیٍش غزاٞب ثىبٞیٓ تب ضبٞذ 

است، صیشا ثبیذ ثٝ  دا٘ٙذ، دس ساثكٝ ثب ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ دیبثت ٔٛسد دیٍشی وٝ ٔتخػػبٖ، ضىالت سا ثشای ثیٕبساٖ ٔفیذ ٔی
وبٞص لٙذ خٖٛ( ٚ سفتٗ ثٝ حبِت وٕب، ٔحؽ ٔطبٞذٜ اِٚیٗ ػالیٓ وبٞص لٙذ خٖٛ، ثشای خٌّٛیشى اص ایدبد ٞیپٌّٛیسٕى)



ٞب ٕٞیطٝ چٙذ حجٝ لٙذ یب ضىالت  اص یه خٛساوى ضیشیٗ استفبدٜ وٙٙذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ تٛغیٝ اویذ ٚخٛد داسد وٝ دیبثتى

  .ضیشیٗ ثٝ ٕٞشاٜ داضتٝ ثبضٙذ تب ثٝ ٔحؽ ثشٚص ػالئٓ ٞیپٌّٛیسٕی، آٖ سا ثخٛس٘ذ

   

  :وفور مواد مغذی در شکالت

ٚلتی ثذٖ چیضی وٓ داسد، آٖ "تٛاٖ ثش اسبس ایٗ اغُ وٝ  خب٘ٓ ٞب ثٝ خٛسدٖ ضىالت دس حیٗ ثبسداسی سا ٔیػاللٝ ثشخی 
 ثٛدٜ ٚ ثشای وٓ خٛ٘ی ٞب ثبضذ، صیشا ضىالت حبٚی آٞٗ ثٝ دِیُ وٓ خٛ٘ی آٖ تٛا٘ذ ٔی ٘سجت داد. ِزا ایٗ ٔیُ "سا ٔی قّجذ

  .ٔفیذ است

ٞٓ اص دیٍش  A ٚ ٚیتبٔیٗ B1سیجٛفالٚیٗ، ٚیتبٔیٗ  ٔٙیضیٓ،وّسیٓ، .ستا ضىالت ٕٞچٙیٗ حبٚی ٔمذاس صیبدی پشٚتئیٗ
تشویجبت ٔٛخٛد دس ضىالت ٞستٙذ. ضىالت داسای ٔمبدیش صیبدی چشثی ٞٓ ٞست، أب ایٗ چشثی ٔٛخت ثبال سفتٗ وّستشَٚ 

  .ضٛد ٕ٘ی خٖٛ

ٔٛخٛد دس  ایٗ ٔبدٜ ثب وبفئیٗتئٛثشٚٔیٗ ٞٓ تشویت دیٍشی است وٝ ثٝ ٔمذاس خضیی دس ضىالت ٔٛخٛد است ٚ تشویت 

  .ضٛد دس ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٔی ضىالت، ثبػث ایدبد احسبس ٘طبـ

                      فشضتٝ احٕذیبٖ                

                      ٚاحذ ٘ظبست ثش ٔٛاد غزایی،آسایطی ٚ ثٟذاضتی   


