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لن تؤذي صّحتك إذا لم تنفع في عالج أمراضك

األعشاب الشافية 
قد ُتغنيك أحيانًا عن األدوية

تغذية
ناتالي عقيقي غّرة

دائرة الشؤون الصحية

تضيف االعشاب نكهة مميزة عىل املأكوالت من دون سعرات حرارية، وتقدم يف املقابل فوائد صحية عدة. لكن عىل 
الرغم من ذلك، ال يوجد بديل من الرعاية الطبية وتناول االدوية للمعالجة يف احيان كثرية. لتجنب املرض والعيش 

بطريقة صحية، يجب اتباع نظام غذايئ جيد ألن تناول االطعمة الصحية امر مفيد 

الشايف  الطعام  هذا  ان  يبدو  الدم.  يف 
ومضادة  للبكترييا  مضادة  خصائص  له 
اساسيا  عنرصا  الكزبرة  تعترب  للفطريات. 
الهندية  السيام  املأكوالت،  من  العديد  يف 
والتايالندية، علام ان هذه العشبة تضيف 

نكهة خاصة اىل الطعام.

ورق الغار
مثة سبب لوجود اوراق الغار يف الكثري من 
زيت  عىل  تحتوي  كونها  الباردة،  اليخنات 
 ،Cineole النشط  العنرص  عىل  يحتوي 
التهاب  عن  الناجم  االنزعاج  يخفف  مام 
الجيوب االنفية. اضافة اىل ذلك، قد تلعب 
امراض  من  الوقاية  يف  دورا  الغار  اوراق 
وتعزيز  املفاصل  التهاب  وعالج  القلب 
جهاز املناعة. تعترب هذه االوراق نوعا رائعا 
اليخنة  اىل  النكهة  الضافة  االعشاب  من 

والحساء والصلصات.

الهندباء
مرييالند  جامعة  يف  الطبي  للمركز  وفقا 
للبول  مدرة  الهندباء  تعترب  االمريكية، 
العشبة  هذه  يجعل  قد  مام  الطبيعي، 
واضطرابات  الهضم،  سوء  عالج  يف  مفيدة 
الكبد، وارتفاع ضغط الدم. قد تؤدي جذور 
الهندباء ايضا اىل تحسني اضطرابات الجهاز 
واملرارة.  الكبد  وظائف  وكذلك  الهضمي، 
الهندباء، مثل  استخدام اي جزء من  ميكن 
االوراق، والزهور، والجذور كدواء لعدد من 
وقت  اي  يف  قطفها  ميكن  كذلك  االمراض. 
وتحضريها عىل شكل شاي، او استعاملها يف 

انواع من املأكوالت الضافة نكهة شهية.
االعشاب،  انواع  من  املجموعة  هذه  مع 
االطعمة  الضافة  كثرية  خيارات  تتوافر 
هو  االعشاب  طب  وجباتك.  اىل  العالجية 
دواء لكل الناس ويتميز بأنه سهل االستعامل 
يعترب  وهو  بسهولة،  اليه  الوصول  وميكن 
آمنا يف كل االحوال ألنه ال يرض بصحتنا اذا 
ينفعنا. نحن نعلم ان بعض االدوية قد  مل 
ترض احيانا بصحتنا، لذا بدال من استعاملها 
ملساعدتك  ومفيد  مغذ  عشب  عن  ابحث 
او  استعادتها،  او  صحتك  عىل  الحفاظ  يف 

ملكافحة االمراض التي قد تصيبك.

كيفية  بازاء  االساسية  االمور  معرفة  تشكل 
تناول الطعام ونوعية االعشاب التي تساعد 
لخطة  مفتاحا  امراض،  من  نعانيه  ما  يف 

االكل املعقولة والخاصة بكل شخص. 
يف ما ييل نقدم عددا من االعشاب الشافية 
من اجل اضافتها اىل حياتك واستعاملها يف 

طعامك ومأكوالتك:

اكليل الجبل
نوع من االعشاب التي قد تساعد يف منع 
تلف االوعية الدموية وتساهم يف الحفاظ 
قد  الدموية.  واالوعية  القلب  صحة  عىل 
ايضا يف وظيفة عرس  العشبة  تساعد هذه 
االم  وخفض  الذاكرة  وتنشيط  الهضم 
العضالت واملفاصل عند استعاملها موضعيا. 
 Cancer مجلة  يف  نرشت  دراسة  وجدت 
املكون  ان  الطبية   Treatment Reviews
النشط يف اكليل الجبل، حمض الكرنوسيك 
الرسطان.  انتشار  مينع  قد  الكارنوسول،  او 
لكن هذا االكتشاف ال يزال يف طور االبحاث 
الجبل  اكليل  عشبة  تتناسب  والدراسات. 
التي تتميز بنكهة حادة نسبيا، مع االطعمة 

الشهية مثل الدجاج والبطاطا.

البقدونس
البقدونس  ان  الدراسات  من  عدد  وجد 
 A والفيتامينات  االكسدة  مبضادات   غني 
التي قد   ،Apigenin الكيميائية وC واملواد 
كام  الرسطانية.  الخاليا  منو  منع  يف  تساعد 
اثبتت دراسات ان له تأثريات صحية مفيدة 
يساهم يف خفض  ما  والرشايني،  القلب  عىل 
الرسيعة  الطرق  من  الدم.  ضغط  ارتفاع 
العالجية ضمن نظامك  العشبة  لوضع هذه 
الغذايئ، تناول الطبق الشهي واملفيد: التبولة.

الزنجبيل
عالج  يف  فعاال  دورا  للزنجبيل  ان  يبدو 
يف  وخصوصا  الهضمي،  الجهاز  اضطرابات 
تخفيف االسهال او الغثيان الناجم عن غثيان 
الصباح يف اثناء الحمل والغثيان والقيء بعد 
الكيميايئ  العالج  بعد  او  الجراحة،  اجراء 
ملرىض الرسطان. كذلك تعترب عشبة الزنجبيل 
من املضادات القوية لاللتهابات والتي تقلل 

من  بد  ال  املفاصل.  آالم  من  فعال  بشكل 
االشارة هنا اىل انه ميكن اضافة هذا العشبة 

الشافية اىل الحلويات ايضا.

القرفة
بعض  عىل  يحتوي  القرفة  عود  ان  يبدو 
واملضادات  لاللتهابات  املضادة  الخصائص 
الحيوية. قد يساعد ايضا يف عالج اضطرابات 
الجهاز الهضمي، مبا يف ذلك االسهال وعرس 
الهضم، كام يبدو ان للقرفة تأثريات مضادة 

لالكسدة ايضا. 
الطب،  عامل  يف  للقرفة  االهم  االنجاز  لكن 
مسار  يف  ممتازة  انها  الشك،  يقبل  ال  مبا 
اذ  الدم،  يف  السكر  مبستويات  التحكم 
يكفي غيل عودانها جيدا وتناول كوب من 
السكر  ان  نكتشف  حتى  يوميا  محلولها 
ايضا  ثبت  وقد  ملحوظة.  بنسبة  انخفض 
اليسء  الكولسرتول  مستويات  تخفض  انها 
من  السكري  بداء  املصابني  االشخاص  لدى 

النوع الثاين. 

الثوم
الثوم  يعرف  تحىص.  ان  من  اكرث  فوائده 
بتأثرياته املحتملة واملضادة للرسطان، فضال 
مبا  اخرى،  امراض  محاربة  عىل  قدرته  عن 
يف ذلك خفض نسبة ضغط الدم وصوال اىل 
االعشاب  اكرث  من  الثوم  يعد  الربد.  نزالت 
كمحّسن  يستعمل  كام  شيوعا،  العالجية 

للنكهة يف اليخنات والشوربات.

Chives الثوم املعمر
عىل  االخرض  التزيني  عملية  يف  يستعمل 
لفيتامينات  غني  مصدر  املخبوزة.  البطاطا 
A وC املعروفة بتأثرياتها املضادة لالكسدة. 
خطر  تخفض  العشبة  هذه  ان  ايضا  ثبت 
املعمر  الثوم  رش  املعدة.  برسطان  االصابة 
نكهة  يعطيها  واملعكرونة  السلطات  عىل 
مميزة، علام ان طهيه مع الطعام مفيد جدا.

الكزبرة
الكولسرتول  الكزبرة يف خفض  تساعد  قد 
وميكن  الجيد،  الكولسرتول  وزيادة  الضار 
السكر  مستويات  خفض  يف  تساهم  ان 


