شوفان جلوي
ٌتم استٌراد شوفان جلوي من دول االتحاد االوربً وهو عبارة عن مجروش حبوب القمح الطازج عالٌة القٌمة الغذائٌة ذات
المحتوى الغنً بالفٌتامٌنات

فوائد شوفان جلوي
سب الكولسترول داخل الشراٌٌن والتصاقه بجدرانها ،حٌث إنّ ذلك ٌساعد فً الوقاٌة
ٌقلل من الكولسترول؛ أل ّنه ٌمنع تر ّ
من تصلّب األوعٌة الدمو ٌّة وانسدادها ،وذلك بتناول ثالثة غرامات من هذه الشوفان ٌوم ٌّا ً (أي بمقدار كوب من الشوفان).
لصحة القلب حٌث إنّ هناك أربعٌن دراسة سرٌرٌة عبر أربعٌن عام تؤ ّكد قدرة الشوفان على
أثبتت الدراسات أ ّنه مفٌد
ّ
خفض الكولسترول الكلًّ والضار ،وأه ّم تلك الدراسات ما نشر فً المجلة األسترالٌة للتغذٌة والحمٌاتالتً أ ّكدت أنّ مركبات
البٌتاغلوكان هً المسؤولة عن خفض الكولسترول الضار.
فً دراسة أجرٌت على الشوفان أثبتت أنّ إضافته إلى حمٌة مرضى فرط الضغط الشرٌانً من الجنسٌن قد سمح بخفض
قٌم الضغط والدسم وسكر الدم لدٌهمٌ .ساعد فً عالج السمنة ،فالشوفان ٌمتلك ،على قٌمة شبغ بٌن األغذٌة م ّما ٌسمح
بالحصول على إحساس أعلى بالشبع بعد تناوله .
ٌحفز الجسم على النومٌ .نظم عملٌة الهضم بالجسم وٌحافظ على الوزن المثالً إذ ٌعطً الشوفان الشعور بالشبعٌ .عالج
اإلرهاقٌ .نظم حاالت االضطراب العصبًٌ .فٌد فً عالج الكحةٌ .فٌد فً عالج مرض الجذام .سٌقان وأوراق الشوفان
مفٌدة لألمراض الجلدٌة.
كما أنّ سٌقان وأوراق الشوفان مفٌدة لمرض الروماتٌزم.
قش الشوفان ٌمنع من االكتئاب ،وذلك
ٌمكن استخدام طحٌن الشوفان لتدلٌك الجلد به عند االستحمام بدالً من الصابونّ .
قش الشوفان ٌقوي الجهاز العصبً.
لإلنسان المصاب بالحزن فإنّ الشوفان ٌعطٌه اإلحساس بالهدوء والراحةّ .
و ٌتض ّمن على مادّة لزجة تساعد على تهدئة المجرى الهضمً.غلٌه وشربه فهو مفٌد للسعال الشدٌد.
و ٌساعد فً تخفٌض الوزن و الرجٌم و ٌفضل تناوله فً وجبة الفطور.
ٌحمً من اإلصابة بالسرطانات وخاصة سرطان األمعاء ،الحتوائه على نسبة عالٌة من االلٌاف التً تمنع السرطان.
و ٌحسن مستوى السكر فً الدم علما ان الشوفان ال ٌحوي على سكرٌ .عالج حاالت اإلمساك.
وغنى بمعادن الكالسٌوم ،والبوتاسٌوم ،والمغنسٌوم ،والزنك ،والنحاس .الشوفان مفٌد فً عالج اإلكزٌما واضطرابات الجلد

