عسل نحل زهرة الموالح
ٌعرف أٌضا ً بعسل الحمضٌات وهو صنف مم ٌّز من أصناف العسل قلٌل السكر تمتصه شغاالت النحل من أشجار
الحمضٌات كالبرتقال ،واللٌمون ،والٌوسفً ،والجرٌب فروت ،والكالمنتٌنا ،والمندلٌنا ومعظم أصناف الفاكهة ذات
الذهبً الفاتح ورائحته المح ّببة التً تقارب رائحة اللٌمون
المذاق الحامضً ،وٌمتاز هذا العسل بكثافته الخفٌفه ولونه
ّ
أو البرتقال ،وٌبدأ إنتاج هذا العسل منذ شهر آذار وحتى شهر نٌسان من كل ّ عام.

محتوى عسل نحل جلوي زهرة الموالح الغذائً
ٌتمٌز عسل نحل جلوي زهرة الموالح باحتوائه على مجموعة كبٌرة من المعادن ،والفٌتامٌنات ،والزٌوت الطٌارة،
واألحماض األمٌنٌة العضوٌة ،فهو غن ًٌ بالكالسٌوم ،والحدٌد ،والمغنٌسٌوم ،والفسفور ،والبوتاسٌوم ،إضافة إلى
ت متنوعة مثل
البروتٌنات ومضادات األكسدة الف ّعالة ،كذلك فهو ٌحتوي على بعض الموا ّد السكر ٌّة البسٌطة وفٌتامٌنا ٍ
المكونات التً تجعله غذا ًء مفٌداً لجسم اإلنسان وخصوصا ً األطفال.
فٌتامٌن أ ،وب المركب ،ج وغٌرها من
ّ

فوائد عسل الموالح
ٌساعد هذا العسل فً تحفٌز إنتاج كرٌات الدم الحمراء وزٌادة نسبة الهٌموجلوبٌن فً الدم ،األمر الذي ٌجعلها عالجا ً
فعاالً لمشكلة فقر الدم لدى الكبار والصغار
ً
خاصة من هشاشة العظام ،كما ٌعمل على تسرٌع نمو األسنان لدى
صحة العظام وٌحمً كبار السن والنساء
ٌ .قوي ّ
األطفال الصغار ومنعها من التكسر السرٌع.
ٌعالج مشكلة األرق اللٌلً والنوم المتق ّطع التً ٌعانً منها الكثٌرون ،فهو مهدئ لألعصاب ومسكن عام للجسمٌ ،ساعد
على االسترخاء العضلً والعصبً.
ٌخفض من ضغط الدم المرتفع وٌساعد على توسٌع الشراٌٌن الضٌقة وبالتالً ٌحمً القلب من السكتات المفاجئة.
ٌساعد على تسرٌع الشفاء من معظم نزالت البرد واإلنفلونزا والزكام ،كما ٌوقف السعال وٌطرد احتقانات الجهاز
التنفسً والبلغم فً الحلق وٌشفً اللوزتٌن من االلتهابات المتكررة فً فصل الشتاء.
ٌطهر الفم من التهابات اللثة إذا ت ّم استخدامه كغسول ومضمضة بانتظامٌ .عالج بعض مشاكل البشرة إذا ت ّم استخدامه
سن من ملمس الجلد وٌزٌد من نعومته
كدهون للوجه؛ حٌث ٌساعد على عالج الكلف والبقع الداكنة فً الوجه ،كما ٌح ّ
وٌمنع التش ّققات.

ٌنقً الدم من السموم وٌزٌل فضالت الجسم المتراكمة فً الجهاز الهضمً ،لذا فهو ٌعالج مشاكل األمعاء فٌمنع اإلمساك
وٌنشط الحركة المعوٌة ،كما ٌعالج الحموضة وٌطرد الغازات ،وٌوقف المغض المعوي لدى األطفال
ٌ .ن ّ
شط عمل الكلٌتٌن والمثانة وٌطرد منهما الترسبات والحصى وٌفتتها وٌخرجها عبر البول ،كما ٌمنع االلتهابات
المتكررة فً الجهاز البولً.
ّ
ٌن ّ
شط الذاكرة وٌساعد على التركٌز ،لذا فهو الخٌار األمثل لعالج الزهاٌمر لدى كبار السنٌ .منع الشعور باإلرهاق
والضعف العام ،فهو من ّ
شط للجسم ٌمنحه الحٌو ٌّة الدائمة والنشاط.

