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ثبسرس اًجوي علوی ثْذاضت ٍ ایوٌی هَاد غذایی ایزاى ثب اضبرُ
ثِ ایي وِ عسل هوىي است حبٍی ًَعی ثبوتزی ثیوبریشا ثبضذ،
گفت :خَراًذى عسل ثِ ًَساداى ووتز اس یىسبل ثِ عٌَاى غذای
ووىی خطز هزي ًبگْبًی را در پی دارد.
دوتز«ثْبدر حبجیهحوذی» در گفتٍگَ ثب خجزًگبر ایسٌب -ثب
ثیبى ایي وِ ًجبیذ تحت ّیچ ضزایطی ثِ ًَساداى سیز یىسبل
عسل دادُ ضَد ،اظْبر وزد:

عسل هوىي است آلَدُ ثِ ثبوتزی ولستزیذیَم ثَتَلیٌَم ثبضذ وِ ثزای ًَساداى ثسیبر خطزًبن ٍ حتی وطٌذُ است.
ٍی ثب اضبرُ ثِ ایي وِ اغلت ثبوتزیّب در دهبی ثیص اس  80درجِ سبًتیگزاد وطتِ هیضًَذ ،افشٍد :ثبوتزیّبیی وِ در حبلت ّبي
ّستٌذ دهبی  100درجِ سبًتیگزاد را ًیش تحول هیوٌٌذ.
ثبسرس اًجوي علوی ثْذاضت ٍ ایوٌی هَاد غذایی ایزاى ثب ثیبى ایي وِ گبّی ّبي ثبوتزی ولستزیذیَم در وٌذٍّب ٍارد عسل هیضَد،
گفت :هعوَال ّبي ایي ثبوتزی ثزای ثشرگسبالى خطزی ًذارد سیزا در رٍدُ آًْب دفع هیضَد
ٍی ثب اضبرُ ثِ ٍجَد صذّب ًَع ثبوتزی در رٍدُ اًسبى ،تصزیح وزد :ایي ثبوتزیّب وِ ثِ آى فلَر رٍدُ ًیش هیگَیٌذ ثزای سالهت رٍدُ
ثسیبر اّویت دارًذ.
حبجی هحوذی ثب ثیبى ایي وِ ًَساداى سیز یىسبل تَاًبیی دفع ایي ثبوتزی را ًذارًذ ،گفت :فلَر ثبوتزیبیی رٍدُ ًَساداى تىبهل یبفتِ ًیست
لذا تَاى دفع ّبي ثبوتزی ولستزیذیَم ثَتَلیٌَم را ًذارًذ.
ٍی اداهِ داد :ثِ دلیل ایي وِ فلَر طجیعی رٍدُ ًَساداى پس اس گذضت یه سبل ضىل هی گیزد ،حضَر ایي ثبوتزی در رٍدُ ًَساداى سن
خطزًبوی را تَلیذ هی وٌذ.
ایي فَق دوتزای سن ضٌبسی هَاد غذایی ثب اضبرُ ثِ ایي وِ عالین هسوَهیت ثَتَلیسن ًَساداى ضبهل یجَست ٍ عذم دفع ،سَء تغذیِ،
ثیحبلی ،وبّص ٍسى ٍ گزیِ ّبی غیزهعوَل ٍ هىزر است ،خبطزًطبى وزد :ایي هسوَهیت هَجت اختالالت عصجی ٍ عضالًی هی ضَد،
ثٌبثزایي در صَرت ٍخبه ت ثیوبری ثِ علت ضعف عضالًی ًَساد لبدر ثِ وٌتزل سز خَد ًیست ٍ سز اٍ رٍی گزدى هی افتذ ٍ گبّی ًیش
افتبدگی پله رخ هی دّذ.
ٍی ثب ثیبى وِ ٍالذیي ثبیذ در صَرت هطبّذُ عالین هسوَهیت فَرا ًَساد خَد را ثِ هزاوش درهبًی هٌتمل وٌٌذ ،افشٍد :اگز تطخیص ٍ
درهبى ثَتَلیسن ًَساداى ثِ سزعت اًجبم ًطَد ،خطز هزي ٍجَد دارد.

حبجی هحوذی در ثخص دیگزی اس سخٌبى خَد ثِ اثجبت ارتجبط هسوَهیت ثَتَلیسن ًَساداى ثب سٌذرٍم هزي ًبگْبًی ًَساد اضبرُ وزد ٍ
گفت :سٌذرٍم هزي ًبگْبًی ًَساد ثِ ضزایطی اطالق هی ضَد وِ ًَساد ثذٍى دلیل ٍ عبرضِ ٍاضح ٍ هطخصی فَت وٌذ.
ٍی ثیبى وزد :در ایي ًَع هزي حتی پس اس وبلجذضىبفی ًَساد ًیش علت دلیك هزي لبثل اثجبت ًیست ٍ ًتبیج تحمیمبت علوی در جْبى
ّن ًطبى دادُ گبّی سٌذرٍم هزي ًبگْبًی ًَساد ثِ علت هسوَهیت ثَتَلیسن در اثز خَراًذى عسل ثِ ًَساداى رخ هی دّذ.
حبجی هحوذی ثِ گشارش ّب ی هٌتطز در سهیٌِ هسوَهیت ًَساداى ایزاًی اضبرُ وزد ٍ گفت :گبّی ٍالذیي ثِ دلیل استفبدُ اس عسل در
غذاّبی ووىی ًَساد ثبعث ثیوبر ضذى وَدن خَد ضذًذ وِ ثب درهبى ثِ هَلعًَ ،ساداى ثْجَد یبفتِ اًذ.
ٍی ثب اضبرُ ثِ ایي وِ حزارت ثِ ّیچ ٍجِ ًوی تَاًذ ّبي ایي ًَع ثبوتزی را ًبثَد وٌذ ،گفتّ :یچ فزلی ثیي عسل پبستَریشُ ٍ غیز
پبستَریشُ ٍجَد ًذارد ٍ ّز دٍ هوىي است هَجت هسوَهیت ثَتَلیسن در ًَساداى ضًَذ.
ایي هسئَل در پبیبى خبطزًطبى وزد :ضزٍری است ٍسارت ثْذاضت ٍ ًیش سبسهبى داهپشضىی وطَر تَلیذوٌٌذگبى عسل را هلشم ًوبیٌذ تب
ثزای افشایص سطح آگبّی هصزف وٌٌذگبى ایي ّطذار ثْذاضتی را ثز رٍی ثستِ ثٌذی عسلّب درج وٌٌذ تب اویذا اس خَراًذى عسل ثِ
ًَساداى اجتٌبة ضَد.

