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 التً المواد أي القوٌة، األكسدة بمضادات الغنٌة المنتجات من األرجوانٌة والخضروات الفواكه

 هذه تتشكل وعموما،.الحرة الجذور تسمى التً المدمرة الحرة الجزٌئات محاربة على الجسم تساعد

 للتلوث والتعرض النفسً، للتوتر والتعرض الرٌاضة، وممارسة الهضم، عملٌة أثناء الجزٌئات

 إلى تؤدي أن ٌمكن التً الجزٌئات هذه من التخلص الضروري ومن.الكٌمٌائٌة المواد أو البٌئً

 مضادات تساعد المنطلق هذا من المبكرة، الشٌخوخة ذلك فً بما األمراض، ببعض اإلصابة

 مما الجزٌئات، هذه من التخلص على اللون أرجوانٌة والفواكه الخضروات فً الموجودة األكسدة

 مضادة مواد على األرجوانٌة األطعمة تحتوي ذلك، جانب إلى.الجسم صحة على الحفاظ فً ٌساعد

 هذه وتساعد واألنثوسٌانٌن، والبولٌفٌنول، الفالفونوٌد أهمها األكسدة، ومضادات للشٌخوخة

 على والحفاظ االلتهاب وتخفٌف والكولٌسترول السكر مستوٌات خفض على العضوٌة المركبات

 األرجوانٌة والخضروات الفواكه بتناول ٌنصح للجسم الغذائً التنوع لضمان كما انه.الدماغ وظٌفة

 على واحد منتج على الٌومً الغذائً النظام احتواء ضمان على الحرص ٌجب كما اإلمكان، قدر

 على الغالب فً ٌحرصون والفواكه الخضراوات الناس ٌتناول حٌن .األرجوانً اللون من األقل

 خطٌرة، أمراض من الصحة حماٌة فً مفٌدا دورا ٌؤدي قد اللون أن ٌغفلون لكنهم الطٌب، المذاق

.األحٌان بعض فً قاتلة، أو

 



 هً ،"أنتوسٌانٌنس" تسمى لألكسدة مضادة مكونات تضم اللون أرجوانٌة والخضروات الفواكه إن

 باستهالك للسرطان األمٌركٌة الجمعٌة توصًو.للونها الثمرة اكتساب فً كبٌر بشكل تتحكم التً

 الشوارد"بـ تعرف ضارة ذرات من الجسم تحمً أنها وتوضح األرجوانً، اللون ذات الثمار

 بمذاق عدة خٌارات األرجوانٌة الفواكه وتضم.القلب وأزمات السرطان من تقً أنها كما ،"الحرة

 فاكهة"ب ٌعرف   وما البٌلسان، وثمار البري والتوت العلٌق وتوت والبرقوق والتٌن العنب مثل لذٌذ،

 خضراوات" الصحٌة" القائمة تضم كما.الصغٌرة بالتفاحة الشبٌهة" تشوكٌبري" وفاكهة" الحب

 والخرشوف والبصل والزٌتون الحلوة والبطاطس والسبانخ والكرنب الجزر مثل عدة، أرجوانٌة

 .والفجل والقنبٌط

" ب"و" أ" الفٌتامٌنات غرار على الفٌتامٌنات من بالعدٌد الغنٌة المنتجات من(: الشمندر) البنجر -

 الصحٌة، المعادن من وغٌرها واللوتٌن والزٌكنسن واأللٌاف للفوالت مصدرا ٌعد كما ،"سً"و

 .الخرف ومنع الدم ضغط على والسٌطرة المزمنة، باألمراض اإلصابة خطر تخفٌض على وٌساعد

           

 العدٌد على الفاكهة هذه وتحتوي األكسدة، بمضادات غنٌة منتجات(: األزرق التوت) اآلسٌة العنبٌة -

 على العنبٌة تناول ٌساعد وعموما،.والزنك والكالسٌوم الحدٌد ذلك فً بما والمعادن، الفٌتامٌنات من

 الدراسات أثبتت وقد والسمنة، ألزهاٌمر ومرض القلب، وأمراض السكري، مرض مخاطر من الحد

.%05 بنسبة السرطانٌة الخالٌا نمو ٌقلل أن ٌمكن األزرق التوت أن

 

 الكبرٌت، مركب على ٌحتوي أنه ٌعنً مما الصلٌبٌة، الخضروات فئة إلى ٌنتمً: الملفوف -

 ومضادات والكاروتٌنات والفالفونوٌد، األنثوسٌانٌن، على الصلٌبٌة الخضراوات وتحتوي

 من وٌعتبر القلب، وأمراض بالسرطان اإلصابة خطر خفض على الملفوف تناول وٌساعد.األكسدة

 .والفٌتامٌنات باأللٌاف الغنٌة المنتجات



 

 األخرى، األرجوانٌة والخضروات الفواكه فً الموجودة األكسدة مضادات على تحتوي: العلٌق ثمار

 عالوة.والمغنٌسٌوم والبوتاسٌوم والزٌكنسنثٌن واللوتٌن واأللٌاف" سً" بالفٌتامٌن أٌضا غنٌة وهً

 الحرة، الجذور من التخلص على تساعد التً المنتجات أكثر من العلٌق ثمار تعتبر ذلك، على

 محددة أكسدة مضادات على احتوائه بفضل والبروستات والقولون والثدي الرئة سرطان نمو وإبطاء

 .اإلٌالجٌك وحمض والغلوكوزٌد السٌانٌدٌن تسمى

 

 الحرارٌة، السعرات منخفض أنه كما األلٌاف، من عالٌة نسبة على ٌحتوي: األرجوانً القرنبٌط

 وٌنتمً.الفولٌك وحمض" ب"و" ك"و" سً" الفٌتامٌنات من كبٌرة كمٌات على أٌضا وٌحتوي

  من وٌعد لها، مماثلة خصائص وٌمتلك الصلٌبٌة الخضروات عائلة إلى األرجوانً القرنبٌط

.الهضمً والجهاز الرئة حماٌة على تساعد التً المنتجات

 



 على واألرجوانً البرتقالً الجزر ٌحتوي وعموما للصحة، الفوائد من الكثٌر فٌه: األرجوانً الجزر

 ."أ" وفٌتامٌن كاروتٌن البٌتا من الكمٌة نفس

      

 الضرورٌة والمعادن" ب"و" ك"و" سً" فٌتامٌنات من مهمة كمٌات على ٌحتوي: الباذنجان -

 السرطان بمرض اإلصابة خطر تقلٌل على الباذنجان فً الموجود األنثوسٌانٌن وٌعمل للصحة،

 .الدماغ شٌخوخة وٌمنع الدموٌة واألوعٌة القلب وأمراض

 

 مع تتفاعل والفواكه الخضراوات هذه فً الشهٌرة األكسدة مضادات إن الصحة خبراء وٌقول

 الثمار وتعمل.اإلنسان جسم فً جدا مهمة جزٌئات حماٌة إلى العملٌة هذه فتؤدي ،"الحرة الشوارد"

 من بها ٌلحق مما البشرة ووقاٌة خالٌاه وحماٌة اإلنسان جسم فً االلتهاب خفض على األرجوانٌة

 على األرجوانٌة والفواكه الخضراوات وتتفوق.الضارة الشمس ألشعة التعرض جراء من أضرار

 63 ٌضم مثال األرجوانً فالكرنب منتظم، بشكل عادة فً الناس ٌتناولها التً الخضراء، نظٌراتها

 تقتصر وال.األخضر بالكرنب مقارنة مرات بثمانً أكثر فٌتامٌنات ٌحوي كما لألكسدة، مضادة مادة

 من وحماٌته الدماغ تحفٌز على أٌضا تساعد بل األمراض بعض من الحماٌة على األرجوانٌة الثمار

 .لألكسدة مضادة مواد من تحتوٌه ما بفضل العمر، فً التقدم آثار


