
  !اسراری از ھندوانھ کھ نمی دانستید

 ھایی است کھ عالوه بر طعم و مزه مطلوبش، فوائد و خواص بسیاری برای سالمتی دارد.ھندوانھ از جملھ میوه

مورد نیاز بدن را تامین کند. ھمچنین ھندوانھ حاوی فیبر خوراکی Aو Cمصرف ھندوانھ می تواند بخشی از کالری، ویتامین 
  کھ بھ کاھش فشار خون کمک می کند.و پتاسیم است 

در گزارشی از چند سر نھفتھ در دل این خوردنی خوشمزه و تابستانی پرده برداشتھ کھ بھ » ABCNEWS«شبکھ خبری  
  شرح زیر است:

  لیکوپن ھندوانھ بیش از گوجھ فرنگی خام است 

  یش از گوجھ فرنگی بزرگ و تازه است.برابر ب ١٫٥بررسی ھا نشان می دھد میزان لیکوپن موجود در ھندوانھ حدود  

  لیکوپن آنتی اکسیدانی است کھ از تولید رادیکال ھای آزاد مضر برای سلول ھای بدن جلوگیری می کند. 

ھمچنین لیکوپن موجود در میوه ھای قرمزرنگ و سبزیجات بھ مبارزه با بیماری ھای قلبی و برخی انواع سرطان ھا کمک  
  می کند.

ی شود برای حفظ بیشترین میزان آنتی اکسیدان در ھندوانھ الزم است آن را پیش از بریدن در دمای اتاق ھمچنین توصیھ م 
  نگھداری کنید.

  آب ھندوانھ تسکین دھنده دردھای عضالنی است 

نتایج یک بررسی نشان می دھد مصرف آب ھندوانھ یک ساعت پیش از ورزش کردن از بروز دردھای ماھیچھ ای و  
  ان قلب جلوگیری می کند.افزایش ضرب

در این میوه است کھ عملکرد رگ ھا را بھبود داده و فشارخون را » سیترولین«این خاصیت ھندوانھ بھ دلیل وجود ماده  
  پایین می آورد.

  ھندوانھ ھم جزو میوه ھا و ھم جزو سبزیجات است 

  ھمچنین پوست این میوه قابلیت مصرف دارد. ھندوانھ نیز ھمچون بسیاری از میوه ھا با کاشت دانھ آن تولید می شود. 

در حقیقت طبیعت دو وجھی ھندوانھ تمام قسمت ھای آن را قابل خوردن کرده و ھیچ بھانھ ای برای دور انداختن این میوه 
  وجود ندارد.

  ھندوانھ سرشار از آب است 

آب از دست رفتھ بدن را کھ موجب درصد از میوه ھندوانھ را آب تشکیل داده و با مصرف آن می توان میزان  ٩١٫٥ 
  سردرد، احساس خستگی و پایین آمدن تمرکز می شود، جبران کرد.

 


