هرٌسة ّ
الحارة
شطة جلوي
ّ
الحارة من أبرز العناصر الطبٌعٌة المستخدمة فً العدٌد من المجاالت على رأسها المجاالت الغذائ ٌّة وهً عبارة عن مهروس
تعتبر الش ّطة
ّ
والحارة التً تضفً مذاقا ً خاصا ً ورائعا ً على األطعمة المختلفة مضاف الٌه الملح والزٌت
فلفل الشطة االحمر الحاروذلك بفضل نكهتها الالسعة
ّ
والخلمطهوه على درجة حرارة عالٌة .

الحارة
فوائد هرٌسة ش ّطة جلوي
ّ
 ،للشطة فوائد عدٌدة فً مجال عالج العدٌد من المشكالت الصحٌة والوقاٌة من عدد كبٌر من األمراض ،وفً حال العدٌد من المشكالت التً
والخارجً للجسم ،وذلك بفضل تركٌبتها الفرٌدة الغنٌة بالفٌتامٌنات العدٌدة على رأسها كل من فٌتامٌن
الجمالً
سلبً على المظهر
تؤ ّثر بشكل
ّ
ّ
ّ
 ،وغٌرها من العناصر التً تجعل من تركٌبتها أحد أقوى مضادات األكسدة ، Cوفٌتامٌن ، Eوفٌتامٌن B6بما فً ذلك  ، BوفٌتامٌنA
 Aتحتوي على نسبة عالٌة من فٌتامٌن
الذي ٌعدّ أساسا ً لتقوٌة الجهاز المناعً فً الجسم ،حٌث ٌكافح العدوات الفٌروس ٌّة ،والجرثوم ٌّة ،والبكتٌرٌة ،والتً تعد المسبب الرئٌسً لعدد
ال محدود من األمراض التً ُتشكل تهدٌداً حقٌقٌا ً على صحة اإلنسان وحٌاته.
تحتوي على نسبة عالٌة من مركب البٌتا كاروتٌن ،والذي ٌع ّد أساسا ً للتخلّص من مشاكل التنفس أو الجهاز التنفسً ،حٌث ٌساعد على تنقٌة
الرئتٌن ،وٌحافظ على سالمة األغشٌة المخاطٌة.
تعتبر من أقوى مضادات األكسدة التً تقاوم الجذور والشقوق ال ُحرة ،التً تع ّد من أبرز مسببات الخالٌا واألورام السرطانٌة القاتلة.
تحتوي على نسبة عالٌة من الحدٌد ،مما ٌجعلها ترفع من مستوى الهٌموجلوبٌن فً الدم ،وبالتالً تقً من فقر الدم أو كما ٌس ّمى علمٌا ً
باألنٌمٌا.
تخ ّفض معدّل السكر فً الدم ،مما ٌجعلها مفٌدة جداً لمن ٌعانون من مرض السكري .تخ ّفض معدّل الكولسترول فً الدم ،م ّما ٌقً من أمراض
القلب واألوعٌة الدمو ٌّة والشراٌٌن والسكتات القلب ٌّة والدماغ ٌّة.
تحرق الدهون المتراكمة فً الجسم ،م ّما ٌجعل منها خٌر عالج طبٌعً لمشكلة السمنة والدهون والسٌلولٌت المتراكم فً مناطق مختلفة من
الجسم.
تعالج مشكالت الجلد المختلفة على رأسها مرض الصدفٌة واألكزٌما والجرب والحاالت المستعصٌة من هذه األمراض ،كما وتلعب دوراً كبٌراً
فً التخفٌف من كافة األوجاع المرافقة لها.
التخفٌف من أعراض نزالت البرد واألمراض الشعب ٌّة بما فٌها االنفلونزا والزكام وغٌرها.
الحارة والمذاق الحار ،حٌث تح ّفز من الناقالت العصب ٌّة
صة لألشخاص اللذٌن ٌفضلون األطعمة
ّ
تحسن من الحالة المزاجٌة لدى األشخاص ،وخا ّ
الكٌمٌائ ٌّة والتً ُتعرف باألندورفٌن ،والتً بدورها تعتبر من العوامل الرئٌسٌة التً تقف وراء الشعور بالسعادة والفرح.
أخٌراً ال بدّ من الحذر من اإلفراط فً تناول كمٌات كبٌرة من الش ّطة ،وذلك لتس ّببها فً ته ٌّج المعدة ،مما ٌنتج عن ذلك على المدى البعٌد
اإلصابة بالقرحة

