
    
 جلوي تمردبس 

ص هذه ٌتمٌز التمر بانه ٌحتوي على كمٌة عالٌة من سكرٌات سرٌعة االمتصاص والتً تمد الجسم بالطاقة الالزمة بسرعة عالٌة ووفٌرة وٌتم استخال

ال ٌستغنٌن عن وجوده فً  كانت تصنعه النساء فً الماضً فً مطابخهن ، وو ،  )دبس التمر ( وهو ما ٌسمى بُرب التمر أو معقود التمرالسكرٌات 

الكثٌر من  منازلهن ، وال زال إلى االن هناك الكثٌر من السٌدات ٌفضلن وجوده دائماً فً المنزل ، وبسبب فوائده التً ال تعد وال تحصى ، تم انشاء

  .لذٌذ ، و الفوائد العالجٌة الكثٌرة جداً مصانع دبس التمر ، واآلن أصبحت تشهد إقباالً كبٌراً جداً من مستهلكً هذا المعقود ذو الطعم السكري ال

 جلوي تمرفوائد دبس 

 على نسبة كبٌرة جداً من عنصر الحدٌد ، وهو ما ٌمنع حدوث فقر الدم ، وٌقوي الدم بشكل ملحوظ . جلوي تمر: ٌحتوي دبس 

ته ٌحتوي دبس التمر على سكرٌات سرٌعة اإلمتصاص مثل ) الجلوكوز ، الفركتوز ( ، والتً تقوم بإمداد الجسم بالطاقة الالزمة لممارسة نشاطا 

ن مرض م ومهامه الٌومٌة . ٌدخل الكالسٌوم و الفسفور فً تكوٌن دبس التمر ، لذلك فإنه مفٌد جداً لتقوٌة العظام ، والمساهمة فً وقاٌة اإلنسان

تزٌد من هشاشة العظام ،وعالج الكساح ، وهناك الكثٌر من الدراسات التً تشٌر إلى أن إضافة الحلٌب أو الزبدة أو القشدة إلى جانب دبس التمر ، 

 قٌمته الغذائٌة بشكل كبٌر جداً .

 لوالدة و التخلص من حاالت اإلمساك .ٌحتوي دبس التمر على نسبة كبٌرة جداً من األلٌاف ، وذلك ٌساعد فً تٌسٌر مراحل الحمل و ا 

اض الخطٌرة ٌساهم دبس التمر فً إذابة الكثٌر من دهون الجسم الضارة ، لذلك فإنها تقً اإلنسان من تصلبات الشراٌٌن ، والنوبات القلبٌة ، و األمر 

 األخرى الناتجة عن ارتفاع نسبة الدهون الضارة فً الدم 

ة من البوتاسٌوم ، والذي ٌحتاجه الجسم لزٌادة التركٌز ، وتنشٌط الدماغ ، وزٌادة الشهٌة ، و إعطاء طاقة ونشاط . ٌحتوي دبس التمر على نسبة عالٌ

 لجسم اإلنسان .

 .ٌساعد دبس التمر فً عالج تسارع نبضات القلب ، إلحتوائه على النحاس و المغنٌسٌوم ، إذ ٌساعد فً تنظٌم نبضات القلب و تهدئة األعصاب  

 . بس التمر على العدٌد من الفٌتامٌنات الضرورٌة لعالج إلتهابات الفم ، واألغشٌة المخاطٌة ، والحلق ، و الشفتٌن ، ومنطقة ما حول الفمٌحتوي د 

 دةأٌضاً ٌحتوي دبس التمر على الفٌتامٌنات الضرورٌة لعالج تشققات الجلد و إلتهاباته ، وتصفٌة البشرة و التخلص من مشكلة جفافها ، وزٌا 

 نضارتها و جمالها .

ٌساعد دبس التمر فً عالج حموضة المعدة ، و التخلص من آالمها ، والتً ٌنزعج منها الكثٌر من األشخاص ، وذلك إلحتوائه على الكلور و  

 الصودٌوم .

 ٌستخدم دبس التمر لتقوٌة الكبد و الكلى ، و التخلص من إلتهابات الكبد ، وحصوات الكلى و المرارة 

و  بس التمر كوجبة متكاملة لألطفال ، إلحتوائه على نسبة عالٌة من جمٌع العناصر التً تحتاجها أجسام األطفال ، من كالسٌوم ، و صودٌوم ،. ٌعد د

 فٌتامٌنات ، و حدٌد ، و ٌود ، وغٌرها ، لذلك كانت األمهات قدٌماً تستخدمه كعنصر أساسً ال غنى عنه لغذاء األطفال 

 مر على الرٌق لألشخاص الذٌن ٌعانون من الدٌدان بجمٌع أنواعها ، والتً ٌعانً منها األطفال بشكل خاص . ٌوصى بأكل دبس الت



من الفٌتامٌنات و . دبس التمر مفٌد جداً لجمال الشعر و زٌادة نموه و كثافته ، والمحافظة علٌه دائماً قوٌاً و صحٌاً ، إلحتوائه على نسبة عالٌة جداً 

 ها الشعرالمعادن التً ٌحتاج

لشتاء الباردة . ٌستخدم دبس التمر لعالج مشاكل العٌون ، من إلتهابات و آالم و تحسسات و إجهادات . عادًة ما ٌتم أكل دبس التمر مع الخبز فً أٌام ا 

  .، إذ أنه ٌزود الجسم بالحرارة و الدفء


