
  
 سد األعسل ال

 ًّ ة اللدن دلزج ندعاً ما، ٌنتج عن   بس الُسكر أد العسل األسد  هد سائل ُبن ٌّ تكرٌر قصب الُسكر، ٌ خلُ فً صناعات كثٌرة أهّمها الكحدل  عصر دعمل

ة بالمكّدنات المفٌ ة دالمهّمة  ٌّ ٌُعتبر من األغذٌة الغن ة الق ٌمة، كما د ٌّ ٌُستعمل فً الصناعات المصر  . لجسم اإلنسان دلكافة األعماردالغلٌسرٌن، دكان 

  جلدي أسد فدائ  عسل 

 عالٌة من الكالسٌدم، دٌحتدي على مضا ات لاللتهابات، كالتهاب المفاصل.ٌُقّدي العظام؛ الحتدائه على نسبٍة 

لُسمنة ٌُقدي جهاز المناعة دٌقً من مرض السرطان. ٌقدى األدعٌة ال مدٌة دالقلب. ٌحتدي على مدا  مضا ة لألكس ة، دالتً لها تأثٌر فً تقلٌل ا 

 دزٌا ة عملٌة حرق ال هدن. 

ٌّات قلٌلة.ٌؤ ي إلى تنظٌم مستدى السكر فً   ال م؛ نتٌجًة الحتدائه على نسبٍة عالٌٍة من الكردم، لذا فهد مناسب لمرضى الُسكرّي، دلكْن بكم

ًّ دالقاع ّي لخالٌا الجسم.6ٌُخّفُف من ألم الص اع؛ الحتدائه على فٌتامٌن ب    ، دحمض البانتدثٌنٌك. ٌحفظ التدازن الحمض

ٌّة ألنه ٌُقّدي العظام دالقلب. ٌقللُ من ظهدر حب ا  ، دٌساع  على استرخاء األدعٌة ال مد ًّ ٌُنشط الجهاز العصب لشباب الحتدائه على حمض الالكتٌك. 

 ٌحتدي على الِمغنٌسٌدم. 

ٌُغّذي الشعر، دٌزٌ  كثاقته دنعدمته.   ٌم ُّ المرأة بالح ٌ  الالزم لتعدٌض ما فُق  فً فترة الحٌض. 

، كما نصح به للمرأة الحامل الحتدائه على الفٌتاٌ ًّ مٌنات دالبردتٌنات، دذلك بتنادل ملعقتٌن ٌدمٌاً. ٌمنُع تنادله باستمرار من اإلصابة بالعشى اللٌل

ٌُقدي من ح ة البصر.   د

ٌّة. ٌّة، دٌعالُج التهاباتها. ٌعالج خلل غ ة الث ّي، دالغ ة الَعرق ة المرار ٌّ  ٌُفتت العسل األسد  الحصدات الحدٌصل

 لألطفال جلدي أسد عسل  فدائ 

ٌُعالج نقص الح ٌ ؛ الحتدائه على نسبٍة عالٌة من ا  ًّ لألنٌمٌا.   لح ٌ .ٌُعالج األنٌمٌا عن  األطفال؛ بحٌُث ٌكدن ضمن النظام الغذاء العالج

ٌُقّدي األسنان لغن  اه بالكالسٌدم. ٌحتدي ملعقتان من العسل األسد  تحتدٌان على نسبٍة عالٌة من الكالسٌدم ُتسادي ما نسبته فً كدب من الحلٌب. 

ٌّة؛ فعلى سبٌل المثال للتخفٌف من الطاقة المفقد ة نتٌجة كثرة الحركة ل ى األطفال ُتنصح األُم بإعطاء طفلها ملعقة من  على الكثٌر من السعرات الحرار

 العسل األسد  ٌدمٌاً لتعدٌض ما فق ه من طاقة.

ٌّة خاصة عن  األطفال.   ٌقً من أمراض سدء التغذ

 جلديعسل أسد   عامة حدل كٌفٌة استعمال نصائح



 استب ال العسل األسد  بالُسّكر العا ي لتحلٌة الحلٌب أد الشاي دتق ٌمه للطفل. 

ٌُحبدن الحلدى.  تصنٌع بعض الحلدٌات التً ٌ خل فٌها العسل األسد ، دخاّصًة لألطفال الذٌن 

ٌّات الُمحمصة كالع س دالفدل، دإع   طائه للطفل.إضافة بعٍض منه مع البقدل

ٌّة كبٌرة للعسل األسد  بخلطه مع بعض عصٌر اللٌمدن  ٌّة للطفل. الحصدل على قٌمة غذائ ٌّة السمسم كدجبة إفطار صح  .إضافته مع طحٌن


