
 گردو منبع غنی از آھن 

و افزایش کلسترول  (LDL)غذایی بھ پایین آوردن کلسترول کلی و ھمچنین کلسترول بدمصرف مداوم گردو در رژیم
 کند.در خون کمک می (HDL)خوب

ھای پرفایده بسیاری در خود دارد، اکسیدان و ویتامینگردو منبعی عالی از انرِژی است کھ موادمغذی، موادمعدنی، آنتی
درصد مثل اسید اولئیک است و منبعی عالی از کلیھ  ٧٢شده مونو حدود افزود: گردو سرشار از اسیدھای چرب اشباع

  باشد.سید آلفا لینولئیک و اسیدھای آراشیدونیک میمثل اسید لینولئیک و ا٣اسیدھای چرب ضروری امگا 

و افزایش کلسترول  (LDL)غذایی بھ پایین آوردن کلسترول کلی و ھمچنین کلسترول بدمصرف مداوم گردو در رژیم 
  کند.در خون کمک می (HDL)خوب

باشد، می٣و اسیدھای چرب امگا ای کھ سرشار از اسیدھای چرب اشباع مونوغذایی مدیترانھدھد کھ رژیممطالعات نشان می
درصداز اسیدھای ٩٠گرم گردو در روز ٢۵کند. مصرف حدود بھ پیشگیری از بیماری قلبی کرونری و سکتھ کمک می

  کند.ضروری (مصرف توصیھ شده روزانھ) را فراھم می٣چرب امگا

فنولیک است کھ با تینوئید و ترکیبات پلی، کاروEگردو منبعی عالی از مواد فیتوشیمی مثل مالتونین، اسید االژیک، ویتامین
ھای ای برعلیھ سرطان، پیری، التھاب و بیماریاکسیدانھ بودن آن در ارتباط است. این ترکیبات اثرات بالقوهخاصیت آنتی

  .نورولوژیکی دارند

حدود در چربی بسیار اکسیدان میک آنتی Eتوکوفرول است؛ ویتامین-و بھ ویژه گاما Eگردو منبعی بسیار خوب از ویتامین
ھای آزاد قوی است کھ برای حفظ یکپارچگی غشای سلولی غشاھای مخاطی و پوست با محافظت از آن دربرابر رادیکال

مثل ریبوفالوین، نیاسین، تیامین، اسید پانتوتنیک،  Bھای گروهمضر اکسیژن الزم است. گردو حاوی بسیاری ویتامین
  و فوالت نیز است.B۶ویتامین

باشد، مس نبع بسیار قوی از موادمعدنی مثل منگنز، مس، پتاسیم، کلسیم، آھن، منیزیم، زینک و سلنیوم میگردو م
باشد و سایر موادمعدنی کھ ھای حیاتی مثل سیتوکروم سی اکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز میکوفاکتوری در بسیاری آنزیم

ید اسپرم، ھضم و ھایی کھ رشد بدن، تولک نیز در بسیاری آنزیمباشند. زینکوفاکتور این آنزیم ھستند منگنز و زینک می
رود. سلنیوم یک ریزمغذی مھم است کھ بعنوان کنند یک کوفاکتور بھ شمار میگوارش و سنتز اسید نوکلئیک را تنظیم می

راکسیداز نقش داردھای آنتیکوفاکتوری در آنزیم ِ   .اکسیدانھ مثل گلوتاتیون پ

شود. بھ دلیل حساس شدن زا بھ موادغذایی است کھ در آن از این ماده استفاده میواکنش حساسیتآلرژی بھ گردو نوعی 
ھا و گلو درد، استفراغ، تورم لبزای موجود در گردو است کھ عالئم جسمی مثل دلسیستم ایمنی بدن توسط مواد حساسیت

شود برای افرادیکھ آلرژی بھ گردو نتیجھ، توصیھ میآید. درشود، پدید میسینھ میکھ موجب دشواری تنفس و احتقان قفسھ
  تشخیص داده شده است، از مصرف ھر نوع از آن در موادغذایی خودداری شود

 


