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انه ما ایرانی ها رسم داریم که باالی سر عروس و داماد قند بسابیم تا عروس بله بگوید و به خ
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 اعت اػتیبد آّسیک هبدٍ ی  ؽکش

 :هِوتشیي دال یلی کَ ًؾبى هی دٌُذ ؽکش اص ُش عن، داسّ ّ یب هبدٍ ی هخذسی خطشًبک تش اعت، ػجبستٌذ اص

 

 .ٌُگبهی کَ ؽکش سا یک ًْع هبدٍ غزایی ثذاًین ّ همبدیش صیبدی اص آى سا هقشف کٌین -۱

دتی اگش . هضش آى ؽشّع هی ؽْد صاد هتْلذ هی ؽْد ّ دسغزای تکویلی اّ ؽکش هی سیضین، اثشاتاص سّصی کَ ًْ -۲

 .هی ؽْد هبدس ؽکش هقشف کٌذ، ؽیش اّ ثَ ایي هبدٍ آغؾتَ

 .دسفذ افشاد ثب دسجبت هختلفی ثَ هقشف ؽکش هؼتبد ُغتٌذ ۵۹تمشیجبً  -۳

هبدٍ کشیغتبلی عفیذ سًگی کَ ثَ ػٌْاى ؽکش هی ؽٌبعین ، یک هبدٍ هقٌْػی ّ فشآیٌذ ؽذٍ اعت کَ اغلت 

ثَ ایي تشتیت کَ لٌذ هْجْد دس ًیؾکش ّ چغٌذس لٌذ ثؼذ اص جذاعبصی توبم . اص ًیؾکش یب چغٌذس لٌذ ثَ دعت هی آیذ 

عبکبسّص خبلـ ؽکل ، دس کبسخبًَ تقفیَ ؽذٍ ّ ثَ اهالح ، ّیتبهیي ُب ، پشّتئیي ، آًضین ّ عبیش هْاد هغزی هفیذ 

هبدٍ هقٌْػی غلیظ ؽذٍ ًذ ّ ثَ دعت هي ّ ؽوب هی سعذ  چیضی کَ ثؼذ اص ایي فشآیٌذ ثب لی هی هب .تمذین هب هی گشدد 

 .ایغت کَ هقشف اى ثشای ثذى ُیچ فبیذٍ ای ًذاسد چْى دس افل هبدٍ هغزی ًذاسد 

 ؟ هخـــذس، چشا  ؽکـــش

 :ب هبدٍ ی هخذسی خطشًبک تش اعت، ػجبستٌذ اصهِوتشیي دال یلی کَ ًؾبى هی دٌُذ ؽکش اص ُش عن، داسّ ّ ی

 

 .ٌُگبهی کَ ؽکش سا یک ًْع هبدٍ غزایی ثذاًین ّ همبدیش صیبدی اص آى سا هقشف کٌین -۱

دتی اگش . هضش آى ؽشّع هی ؽْد اص سّصی کَ ًْصاد هتْلذ هی ؽْد ّ دسغزای تکویلی اّ ؽکش هی سیضین، اثشات -۲

 .هی ؽْد بدٍ آغؾتَدس ؽکش هقشف کٌذ، ؽیش اّ ثَ ایي ه هب

 .دسفذ افشاد ثب دسجبت هختلفی ثَ هقشف ؽکش هؼتبد ُغتٌذ ۵۹تمشیجبً  -۳

 :ؽکشهضشات هقشف 

کَ دس .ؽْد ؽکش ثشای عالهتی ثذى خیلی هضش اعت صیشا، یک هبدٍ عوی ثشای ثذى هذغْة هی

 : ینهقشف ؽکش هی پشداص دس صیش ثَ ثیبى هضشات. طْالًی هذت، ػْاسك خْد سا ًؾبى هی دُذ

 

ایجبد دفشٍ دس دًذاى، خًْشیضی لثَ، تخشیت .) ُب داسد  پْعیذگی دًذاى ؽکش ًمؼ ػوذٍ ای دس .1

 (اعتذکبم اعتخْاًی ّ اص دعت دادى دًذاى ُب

 ( کبُؼ ّ افضایؼ لٌذ خْى) اعت   دیبثت ػبهل افلی .2

  فؾبسخْى ثبال ، پیشی، افغشدگی ثیوبسی ُبی سّدی، دس ایجبد ثیوبسُبی للجی، تقلت ؽشائیي، .3

 .ًمؼ داسد  عشطبى ّ

لْصالوؼذٍ هی  ثبػث ػذم تؼبدل ُْسهًْی ثذى ّ آعیت ثَ غذد داخلی ثذى هثل غذد فْق کلیْی ّ .4

 .دُذ لشاس هیؽْد کَ هیضاى لٌذ خْى سا تب دذّد صیبدی تذت تأثیش 

 .ثبػث خغتگی هضهي هی ؽْد .5

دس افشادی هی ؽْد کَ دچبس پشخْسی ػقجی  (اؽتِب اّس)ثبػث افشاط دس خْسدى هْاد غزایی .6

 .ُغتٌذ( ثْلیویب)

 عٌذسم پیؼ اص لبػذگی افضایؼ ػالئن .7

 فؼبلی ثیؼ  – دسفذ کْدکبى ۹۵افضایؼ فؼبلیت دس  .8

 افضایؼ اضطشاة ّ کج خلمی .9

 ػالئن اضطشاة ّ تشط سا دس خبًن ُبی دغبط تؾذیذ هی کٌذ .11

 سا دس افشاد چبق هؾکل هی عبصد صیشا ثب هقشف صیبد لٌذ، همذاس اًغْلیي خْى  کبُؼ ّصى .11

  .ؽْد یشٍ کشثُْیذسات ّ چشثی دس ثذى هیافضایؼ هی یبثذ کَ ایي هٌجش ثَ افضایؼ رخ

 .هستند بدن در سزطانی های سلول اصلی غذای .12
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 .اما ساکاروز یا همان شکر تنها شکر مصنوعی ای نیست که وجود دارد 

 عبخبسیي 

اّلیي لٌذ هقٌْػی ثْد کَ ثَ طْس تقبدفی تْعظ ؽیویذاًی ثَ ًبم فبلجشگ، ٌُگبهی کَ ّی سّی یک هبدٍ  

دس طی جٌگ جِبًی دّم ثَ دلیل کْپٌی ؽذى ؽکش هیضاى هقشف . کشد، کؾف ؽذ ًگِذاسًذٍ غزایی جذیذ کبس هی

 . عبخبسیي دس آهشیکب ّ ثؼذ اص آى دس اسّپب ًیض اعتفبدٍ ؽذ ۱۵۱۱ّ تب عبل  عبخبسیي افضایؼ پیذا کشد

ًتبیج تذمیمبت ثؼذی . ؽْد ًتبیج تذمیمبت ًؾبى داد کَ عبخبسیي دس هْػ عجت ایجبد عشطبى هی ۱۵۹۵دس عبل 

دس عبل هقشف آى سا هذذّد ًوْد ّ  FDAُب ثْد ّ پظ اص آى  تبییذ کٌٌذٍ افضایؼ ثشّص عشطبى هثبًَ دس هْػ

ّلی ًتبیج تذمیمبت ثؼذی ایجبد عشطبى دس اًغبى سا ثَ اثجبت . هقشف آى دس کبًبدا ًیض هوٌْع ؽذ ۱۵۱۱

تش اص ؽکش ثْدٍ ّ ثش خالف ؽکش کبلشی کوی داؽتَ ّ عجت افضایؼ لٌذ خْى  ثشاثش ؽیشیي ۳۵۵ًشعبًذعبخبسیي 

 .ؽْد ًوی

ّلی ثضسگتشیي ػیت آى، ًمؾؼ دس ایجبد عشطبى هثبًَ . بؽذث تْلیذ عبخبسیي آعبى ثْدٍ، دس همبثل دشاست پبیذاس هی

ّلی طجك . خطش تؾخیـ دادٍ ؽذٍ اعت ثی( صایی عشطبى)هٌتِی دس اًغبى اص ًظش کبسعیٌْژًیغیتَ . دس هْػ اعت

دس آهشیکب کلیَ تشکیجبت دبّی عبخبسیي ثبیذ داسی ُؾذاس فْق ثبؽٌذ کَ ایي تشکیت دبّی عبخبسیي  FDAدعتْس 

ؽْد ػلت ایجبد عشطبى دس هْػ، ّاکٌؼ ؽیویبیی ایجبد ؽذٍ ثب  ُبی آصهبیؾگبُی عجت عشطبى هی هْػ ثْدٍ ّ دس

ثَ دلیل ایجبد عشطبى هثبًَ دس . ّلی ادساس اًغبى فبلذ ایي تشکیجبت اعت. تشکیجبت خبؿ هْجْد دس ادساس هْػ اعت

 .اص آى هقشف ًکٌٌذ هبدس ّ جٌیي دس دیْاًبت آصهبیؾگبُی ثِتش اعت صًبى دس دّساى ثبسداسی 

 آعپبستبم  

 

هقشف آعپبستبم دس . تْعظ ؽیویذاًی ثَ ًبم جیوض ؽبلتش کؾف گشدیذ ۱۵۹۹دّهیي لٌذ هقٌْػی ثْد کَ دس عبل 

ُب ّ غزاُبیی هبًٌذ ؽشثت ُب، عظ،  دس کلیَ ًْؽبثَ ۱۵۵۹تبییذ ّ پظ اص آى دس عبل  FDAتْعظ  ۱۵۹۱عبل 

 .عبالد ّ ثؼضی اص تٌمالت اعتفبدٍ ؽذ 

 

ّلی دس ثشاثش دشاست پبیذاس ًجْدٍ ّ دس . تش اص ؽکش ثْدٍ ّ تْلیذ آى آعبى اعت ثشاثش ؽیشیي ۲۵۵تب  ۱۹۵عپبستبم آ

آعپبستبم دس همبدیش صیبد دس هْػ تْهْس هغضی ایجبد . دُذ اثش دشاست دیذى، خبفیت ؽیشیٌی خْد سا اص دعت هی

هقشف همبدیش هتْعظ آعپبستبم دس دّساى ثبسداسی ایوي . ُبی اًغبًی لشاس ًذاسد کٌذ، ّلی دس لیغت کبسعیٌْژى هی

 .ثبؽذ  هی

 

دوالت پبًیک کَ : ًوبیذ اص جولَ ثب ایي دبل آعپبستبم داسای ػْاسك ثغیبس صیبدی اعت کَ هقشف آى سا هذذّد هی

یک ػبسضَ ؽبیغ ًبؽی اص هغوْهیت ثب ایي لٌذ اعت، تؾٌج، فشع، گیجی، هیگشى، عشدسد ؽذیذ، اص دعت دادى 

پزیشی، فْثیب  خْاثی، تذشیک دغی اًتِبُب، خغتگی هضهي، ثی ظَ، اختالالت تکلن ثَ فْست تکلن ثشیذٍ ثشیذٍ، ثیدبف

ُبی آعوی، دسد لفغَ عیٌَ، افضایؼ فؾبسخْى،  ، تغییشات تؾخیقی ّاضخ، تبکیکبسدی، ّاکٌؼ(تشط هشضی)



ُبی آلشژیک، افضایؼ یب کبُؼ  ّاکٌؼ تِْع ّ اعتفشاؽ، اعِبل، دسدُبی ؽکن، ثلغ دسدًبک، خبسػ، کِیش ّ عبیش

لٌذ خْى، اختالالت لبػذگی، اختالالت جٌغی، کبُؼ هیل جٌغی دس هشداى، عْصػ ادساس، افضایؼ تؾٌگی، افضایؼ 

 . ّصى، ادم، ًبصک ؽذى هُْب، سیضػ هْ، دسد هفبفل، تْهْس هغضی تبییذ ؽذٍ دس دیْاًبت ّ هشگ

فیجشّهیبلژی، آستشیت، اعکلشّص : کٌذ ُب سا تملیذ هی دٍ یب ػالئن آىهقشف آعپبستبم ثیوبسیِبی صیش سا تؾذیذ کش

هْلتیپل، پبسکیٌغْى، لْپْط اسیتوبتْ، دغبعیت ثَ هْاد ؽیویبیی، دیبثت ّ هؾکالت ًبؽی اص آى، آلضایوش، ًمـ 

، افغشدگی ّ ُبی ٌُگبم تْلذ، عٌذسم خغتگی هضهي، لٌفْم، ثیوبسی الین، ثیوبسی اختالل دس تْجَ، ثیوبسیِبی پبًیک

  .سّاًی  ثیوبسیِبیعبیش

 

 آعَ عْلفبم پتبعین  

 

دس آداهظ ّ  ۱۵۵۲هقشف آى دس عبل . کؾف ؽذ آعَ عْلفبم پتبعین ثْد ۱۵۹۱عْهیي لٌذ هقٌْػی کَ دس عبل 

 .تبییذ ؽذ FDAدس هبیؼبت تْعظ  ۱۵۵۹خؾکجبس ّ دس عبل 

عبل داسد ّ  ۴تب  ۳ػوش ًیوَ طْالًی دذّد . آعَ عْلفبم هبدٍ ثی ضشسی ثْدٍ ّ دس دشاست ثبال تخشیت ًوی ؽْد

 . ثَ ٌُگبم هقشف آى دادٍ ًؾذٍ اعت عشطبىتبکٌْى گضاسؽی اص ثشّص 

 

ّ ثب ؽْد  عبخبسیي دس ثذى تجضیَ ًوی. کٌٌذ عبخبسیي ّ آعَ عْلفبم پتبعین ثذّى ُضن اص دعتگبٍ گْاسػ ػجْس هی

DNA ّلی آعپبستبم دس ثذى ثَ . دُذ ّ دس ّالغ فبلذ دّ هؾخقَ کبسعیٌْژى ُبی کالعیک اعت ّاکٌؼ ًؾبى ًوی

 .ؽْد تجضیَ هی (۱۵۵)ّ هتبًْل %(  ۴۵)، آعپبستیک اعیذ (۹۵۵)عَ جضء فٌیل آالًیي 

 

ّلی هتبًْل جِت عن صدایی ثَ ؽًْذ،  ُبی هؼذٍ ّ سّدٍ هتبثْلیضٍ هی فٌیل آالًیي ّ آعپبستیک اعیذ ثَ ّعیلَ آًضین

اگش چَ هتبًْل ثغیبس عوی اعت، ّلی هیضاى تْلیذ آى دس ًتیجَ هقشف آعپبستبم ًبچیض ّ دذّد . ؽْد کجذ هٌتمل هی

 . لزا اثش آى دس ثذى لبثل چؾن پْؽی اعت. ثبؽذ ّصى آعپبستبم هقشفی هی%  ۱۵

 

دس افشاد طجیؼی فٌیل آالًیي ثَ اعیذ آهیٌَ تیشّصیي  .یکی دیگش اص هؾکالت هقشف آعپبستبم، تْلیذ فٌیل آالًیي اعت

ثَ ( PKU)ّلی دس افشاد هجتالثَ فٌیل کتْى اّسیب . ؽْد ّ تیشّصیي ًیض ثَ ًْثَ خْد ثَ ًبلل ػقجی ال ـ دّپب ثذل هی

مت دلیل ًمـ آًضیوی، فٌیل آالًیي ثَ تیشّصیي تجذیل ًؾذٍ ّ ایي اعیذ آهیٌَ دس ثبفت ػقجی تجوغ یبفتَ ّ عجت ػ

. هوٌْع اعت PKUدس ًتیجَ هقشف توبم تشکیجبت دبّی آعپبستبم دس ثیوبساى هجتال ثَ. گشدد هبًذگی رٌُی هی

 . ثبیذ اص هقشف آعپبستبم پشُیض ًوبیٌذ PKUُوچٌیي صًبى ثبسداس ثَ دلیل اهکبى اثتالی جٌیي ثَ

 

 عبیش لٌذُبی هقٌْػی  

 

 : ؽًْذ، ثَ لشاس صیشًذ تبییذ ؽذٍ یب ثَ صّدی تبییذ هی FDAکَ ثؼضی تْعظ 

 

Alitame  تذت ثشسعیFDA  ،ٍتش اص ؽکش ّ دس همبثل دشاست همبّم اعت ّ دس  ثشاثش ؽیشیي ۲۵۵۵ثْد

صایی ًذاؽتَ ّ اثشات عوی لبثل  خبفیت عشطبى.ؽًْذ هْسد اعتفبدٍ اعت هذقْالتی کَ پختَ یب تٌْسی هی

 . یی ًذاسد هالدظَ



 

 .تش اص ؽکش ثْدٍ ّ دس همبثل دشاست همبّم اعت یشیيثبس ؽ ۳۵. کؾف ؽذ ۱۵۳۱عیکالهبت دس عبل 

پظ اص آى ثَ دلیل . ؽذ اعتفبدٍ هی ۱۵۱۵اص عبل  ۱ثَ  ۱۵عیکالهبت ثَ فْست تشکیت ثب عبخبسیي ثَ ًغجت 

 FDAُبی آصهبیؾگبُی دس آهشیکب هقشف آى هوٌْع ؽذٍ ّ دس دبل دبضش تْعظ تْلیذ عشطبى هثبًَ دس هْػ

ُبی  هلخ عذین عیکالهبت عجت آتشّفی ثیضَ ّ کبُؼ هیضاى تغتْعتشّى دس هْػ. ثبؽذ تذت ثشسعی هجذد هی

ثبؽذ ّ  هی kg/۱۱ mgدذّد  WHOهمذاس هقشف هجبص تبییذ ؽذٍ تْعظ . ؽْد ُب هی آصهبیؾگبُی ّ هیوْى

 . اعت mg ۴۵۵همذاس هجبص آى دس یک لیتش ًْؽبثَ گبصداس 

 

Neotame دس دبل دبضش تذت ثشسعی ،FDA  ،ٍتش اص ؽکش اعت ّ اص شاثش ؽیشیيث ۹۵۵۵ثْدNutra Sweet 

 .ؽْد عبختَ هی( آعپبستبم)

 . ثبؽذ دس همبثل دشاست پبیذاس ثْدٍ ّ چْى اص هؾتمبت آعپبستبم اعت، دبّی همذاسی فٌیل آالًیي هی

 

عبکشّلْص . ؽْد ایجبد هی( ؽکش)تش اص ؽکش اعت ّ اص طشیك کلشیٌَ کشدى عبکبسص  ثشاثش ؽیشیي ۹۵۵عبکبسّلْص، 

، ۱۵۵۹دس عبل . تبییذ کشد ۱۵۵۱کبًبدا اّلیي کؾْسی ثْد کَ هقشف آى سا دس عبل . کؾف ؽذ ۱۵۹۱دس عبل 

FDA هقشف ایي لٌذ دس دیبثت، عجت افضایؼ. هقشف آى دس ثغیبسی اص هذقْالت غزایی تبییذ ًوْدHbA۱c  دس

کْچک ؽذى : کَ ػجبستٌذ اص ؽْد عبکشّلْص دس دیْاًبت آصهبیؾگبُی عجت هؾکالت صیبدی هی. ؽْد دساصهذت هی

ُبی طذبل ّ تیوْط، افضایؼ ّصى، کبُؼ عشػت سؽذ، کبُؼ  تیوْط، ثضسگی کجذ ّ کلیَ، آتشّفی فْلیکْل

ؽوبسػ گلجْل ُبی لشهض، ُیپشپالصی پلْیظ، عمظ جٌیي، طْالًی ؽذى صهبى دبهلگی، کبُؼ ّصى جٌیي ّ جفت ّ 

 . اعِبل

 

هقشف دساص هذت . هْسد اثش عبکشّلْص سّی اًغبى اًجبم ًؾذٍ اعت ثب ایي ّجْد ُیچ گًَْ ثشسعی دساص هذت دس

عبکشّلْص دس همبیغَ ثب عبخبسیي، طؼن تلخ . آى هوکي اعت عجت اثشات هضهي ایوًْْلْژیک ّ ًْسّلْژیک ؽْد

 . ثبؽذ ثشد ّ دس دهبی ثبال پبیذاس هی ًذاسد، هیضاى لٌذ خْى سا ثبال ًوی

هیضاى دّص هقشفی ّ توبط هضهي ّ : ثبؽذ جبد اثشات عوی دّ هْسد هِن هیدس اًتِب الصم ثَ رکش اعت کَ دس ای

ثَ طْسی کَ هقشف هضهي دّص کن یک هبدٍ عوی هضش هوکي اعت عجت ثشّص اثشات هضش دس طْالًی . طْالًی

 . هذت ؽْد

 (چَ چیض ثَ خْسد ؽوب هی دٌُذ ؟؟؟ )ثشای دیبثتی ُب 

 .هتبعفبًَ دیبثتی ُب اغلت افشاد چبلی ُغتٌذ کَ اص فؾبس خْى ثبال ، چشثی ثبال ّ اضبفَ ّصى صیبد سًج هی ثشًذ 

چَ آى دعتَ اص دیبثتی ُبیی کَ اًغْلیي هقشف هی کٌٌذ چَ آى ُبیی کَ لشؿ لٌذ هی خْسًذ اص هضشات ایي داسّ 

کَ اثشات ثذی اص جولَ عشدسد ، ًْعبى دس . . . داسُّبیی ُوچْى هتفْسهیي ، آّاًذیب ّ . ُبی ؽیویبیی سًج هی ثشًذ 

 .داسًذ . . . هیضاى لٌذ خْى ّ فؾبس خْى ، تت ، کِیش ّ 

هٌبثغ طجیؼی ًغجتب ً خْة ّ لبثل دعتشعی هْجْد اعت کَ لٌذ خْى سا کبُؼ هی دٌُذ ، ُن چْى داسچیي ، جْاًَ 

ًمؼ هِوی داسًذ اص  ّ ًیض تٌظین اًغْلیي عشکَ ُب ًیض دس کبُؼ لٌذ ّ چشثی. . . . جْ ّ گیبُبى هثل جْاًَ گٌذم ، 

 .آى جولَ هی تْاى ثَ عشکَ عیت اؽبسٍ ًوْد 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ػغل لٌذ 

ًغجت ثَ گلْکض صهبى ثیؾتشی طْل هی کؾذ   ُوبى لٌذ هْجْد دس هیٍْ ُبعت ّ لٌذ ػغل اص ًْع فشّکتْص اعت کَ

دس ضوي تْعظ فلْئْس دُبى کوتش تخشیت ؽذٍ ّ دس ًتیجَ کوتش ثبػث پْعیذگی دًذاى ُب .  تب تْعظ ثذى جزة گشدد

 . هی ؽْد 

 :ُؾذاس ثشای دیبثتی ُب 

دتی  ًگِذاسی ػغلیگضیٌی هٌبعت ثشای لٌذ ّ ؽکش اعت ّلی خْة اعت ثذاًیذ کَ ػغل گشچَ هٌجؼی طجیؼی ّ جب

ثٌبثشایي .  دُذ ی آى سا تغییش هی ُب گشاد، سًگ، طؼن ّ خبفیت آًضین دسجَ عبًتی 32هذت دس دهبی ثبالی  ثشای کْتبٍ

 .سیختي ػغل دس اعتکبى چبی کَ هؼوْالً  داؽ عشّ هی ؽْد ثشای عالهت هضش اعت 

 

 

 

 

  

  

    
   

که . جایگزین های معروفی که از قدیم االیام نیز استفاده می شده است توت خشک ، انجیر خشک و کشمش است 

 .عالوه بر اینکه قند خون را خیلی افزایش نمی دهند خواص غذایی مفید دیگری نیز دارند 

 .دیابتی ها گول نخورید ! نوشابه های رژیمی نخورید 

هبدٍ اؽتِب آّس اعت ّ هقـشف آى  اعتفبدٍ هٔ ؽْد کَ یک آعپبستبمًْؽبثَ ُبٓ سژیؤ ًیض جبٓ ؽکش هؼوْلٔ اص  دس

 .دًجبل داسد فظَ سا ثَهیگشى، عشگیجَ ّ کبُؼ تْاى دب

 

 



 : قند های رژیمی 

ز از جمله جایگزین های دیگر قند و قند های رژیمی و دیگر محصوالت آن که به تازگی در بازار زیاد شده اند نی

ولی متاسفانه خیلی از این قند ها که با مارک های خارجی هم هستند حاوی . شکر ساکاروزی و گلوکزی هستند 

هستند و شاید کمتر داروسازی این ( که مضرات خیلی بدی دارد)، اسپارتام ( که احتماال ً سرطانزاست)ساخارین 

ضمن این که وقتی این قند ها در بقالی ها و شیرینی . که این قند برای شما خوب نیست مساله را به شما گوشزد کند 

 ؟!فروشی ها توسط فروشنده هایی به فروش رسد که اسم ساخارین را هم نشنیده اند دیگر چه می توان گفت 

از سوء تغذیه این  به هر صورت خوب است دیابتی های عزیز اطالعات خود را در زمینه بیماری خود باال ببرند تا

 .مواد خطرناک در امان باشند 

 

 

 

 : استـــویا گیاهی به نام

 

 

در جنوب آمریکا،  که استویا گیاهی است

این گیاه . پاراگوئه و برزیل رشد می کند

دارد و در ارتفاع  گونه 053-033حدود 

متری از سطح دریا رشد  0333تا  533

 و کره جنوبیگیاه در پاراگوئه، مکزیک و آمریکای مرکزی، ژاپن، چین، مالزی  هم اکنون این. میکند

پودر شده استویا و یا  تاکنون در ایاالت متحده به صورت برگهای 0995این گیاه از سال . کشت می شود

  .مورد استفاده قرار می گیرد عصاره پاالیش شده آن به عنوان یک مکمل رژیمی بدون قند

 .ای کشت میشودبا توجه به اینکه این گیاه در تابستان دوام ندارد در اروپا به صورت گلخانه 

درجه سانتیگراد به مدت  03اروپا، پاراگوئه و ژاپن پس از سر شاخه زدن گیاهان، آنها را در دمای  در

درصد آب آن باقی می ماند و برگ ها خشک می  8تا  5ساعت قرار می دهند که طی این مراحل تنها  0

سال دور از  2برگ های خشک را به مدت . آن تجزیه نمی شود تحت این شرایط اجزا شیرین. شوند

 .نگهداری شود هوای آزاد می توان

تولید محصوالتی سالم با قند طبیعی گیاهی از  اقدام بهاصفهان  –شرکت تولیدی به نام کامور در ایران 

ت از نظر طعم و کیفیت به قند های رژیمی این شرککه طبق تجربه چندین دیابتی . استویا نموده است 

 .شکر ساکاروزی شباهت بیشتری دارد و نسبت به محصوالت خارجی از کیفیت بهتری برخوردار است 

  co.com-http://www.kamvar: آدرس اینترنتی این شرکت 

 اینترنت : منبع 
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