کنجد

دانه کنجد به عنوان یک دانه روغنی حاوی ترکیبی از اسیدهای چرب اشباعنشده با نسبب

سسباوی

اسید لینولئیک و اولئیک و اسیدپالمتیک و اسبتئاریک اسب  57 .درصبد دانبه کنجبد را چرببی و
پروتئین و  57درصد آن را سوادسعدنی ،کربوهیدرات (قند) و فیبر تشکیل داده اس  .کنجد همچنین
حاوی فنولها ،استرولهای گیاهی ،فسفولیپیدها و ویتاسینها بهخصوص ویتاسین  Eو ویتاسینهبای
گروه  Bو سواد سعدنی نظیر کلسیم ،سنیزیم ،روی ،سس و فسفر اس .
کنجد؛ مسافری از هند
دانه کنجد ،یکی از سغذیترین دانههای روغنی اس  .وطن اصلی کنجد هندوستان بوده و در ایران در
زسان خشایار شاه سربازان از کنجد و سایر دانههای روغنی برای کسب نیرو استفاده سبیکردنبد اسبا
کمی بعد ،در زسان صفویه حلواارده با ترکیب کنجد آسیاب شده با شیره انگور ،خرسا یا کشمش تهیه
شد و بهعنوان غذایی کمحجم و سقوی سورد استفاده سربازان قرار گرف  .کنجد گیاهی یک سباله ببا
ارتفاع حدود یک ستر اس  .این گیاه ،گرسادوس

و خاص سناطق گرسسیری اس  .سیوه آن به صورت

کپسولی و دارای دانههای کوچک و بیضی شکلی اس

که قسم

سورد استفاده آن به شمار سیآیبد.

بزرگ ترین تولیدکننده کنجد در دنیا چین و بعد از آن هندوستان اس  .ایران نیبز سقبداری کنجبد
تولید سی کند که بیشتر به سصرف تولید روغن و حلواارده سیرسد .کش

کنجد در ایبران بیشبتر در

خوزستان ،بلوچستان ،یزد ،اصفهان و حتی سناطق سردسیری چون اراک ،همبدان ،نهاونبد و سراغبه
انجام سیشود .برداش

کنجد در کشور حدود  03تا  07هزارتن در سال اس

که  57هبزارتن آن ببه

سصرف حلواسازان53 ،هزارتن به سصرف نانواییها و  7هزارتن به سصرف آجیلفروشبیهبا و قنبادان
سیرسد.

خواص کنجد
کنجد سنبع غنی از پروتئین اسب

و ارز

غبذایی

باالیی دارد .هر قاشق غذاخوری کنجد تأسین کننده
 51درصد از نیاز روزانه به کلسیم بدن اس ؛ سصرف
 73گرم از کنجد 57 ،درصد از نیاز روزانه ببه اسبید
فولیک را بر طرف سیکند.
این دانه سنبع آهن گیاهی اس

که برای رفع خستگی سفید اس

همچنین سصرف این دانبه گیباهی

برای افرادی که سبتال به کمخونی فقر آهن هستند سیتواند بسیار سؤثر باشد.
دانه کنجد دارای  53تا  57درصد پروتئین 73 ،درصد چربی و ببه نسبب

سسباوی اسبیدلینولئیک و

اولئیک اس  .کنجد یکی از سنابع بسیار سفید برای جذب آهن ،روی و کلسیم به شمار سیآید.
کسانی که شیر دوس

ندارند سیتوانند از کنجد برای تأسین کلسیم ،روی و آهبن خبود کبه از سبواد

سعدنی سهم به شمار سیآید ،استفاده کنند.
و سصبرف 03

جایگزین کردن کنجد و بیسکوی های کنجدی به عنوان سیان وعدهها بسیار سهم اس

گرم از این دانه بسیار سفید اس  .سصرف یک قاشق غذاخوری کنجد سعادل یک واحد چربی اسب

و

 17کیلوکالری انرژی دارد همچنین کنجد سوجب افزایش چربی خون نمی شود بلکبه کلسبترول ببد
خون را نیز کاهش سیدهد.
کنجد آثار ضدالتهابی و آنتیاکسبیدانی شبناختهشبده ای دارد .سصبرف آن باعب

کباهش سیبزان

تریگلیسیرید ،کلسترول بد یا  LDLو قندخون و افزایش  HDLیا همان کلسترول خوب سیشود و
تمام این سوارد به کاهش خطر بروز بیماریهای قلبی  -عروقی کمک خواهد کرد .سصرف کنجد باع
افزایش سطح ویتاسین  Eدر باف ها هم سیشود .در صورتی که دچار دردهای شدید در دوران عادت
ساهانه هستید ،بهتر اس

بدانید سصرف کنجد و فبرآوردههبای آن باعب

کباهش التهباب و شبدت

انقباض های رحمی و در نتیجه کاهش شدت درد در دوران قاعدگی هم سیشود .کنجبد همچنبین در
بهبود ترشح هورسونهای جنسی در زنان یائسه نقش دارد.
بررسی ها نشان داده اند سصرف کنجد در بهبود روند بیماری پارکینسون تاثیرگذار اس
سلول های عصبی سرکزی در نوزادان نیز کمک سیکند و باع

و ببه رشبد

افزایش قدرت بینبایی سبیشبود .ببه

همین دلیل ستخصصان تغذیه سصرف آن را به خانمهای باردار و شیرده توصیه سیکنند.
کلسیم سوجود در کنجد برای داشتن استخوانها و دندانهای سالم سبوثر اسب
کاهش فشارخون و عملکرد عضالت نقش دارد .در نهای

کنجبد ببهعنبوان سنببع آهبن در درسبان

کمخونی نقش دارد و ویتاسینهای گروه  Bسوجود در آن نیز به بهبود سبوخ
سیکند.

و در انعقباد خبون،
و سباز ببدن کمبک

خواص روغن کنجد
این روزها با افزایش آگاهی افراد نسبب

ببه

خواص سواد غذایی ای سثبل کنجبد ،سصبرف
روغنکنجد نیز بهعنوان یک روغن گیاهی در
سراسر دنیا افزایش یافته اس  .روغن کنجبد
از بهتببرین روغببنهببای گیبباهی و حبباوی
اسیدهای چرب دارای چنبد پیونبد دوگانبه،
اسید اولئیک ،لینولئیک ،پالمتیک ،استئاریک ،ویتاسین  Eو لیستین اس  .روغن کنجبد ،ببه دلیبل
سرغوبی
اس

زیاد و بو و سزه سطبوع ،سلکه روغنهاس

و این ویژگیها به دلیبل وجبود سبزاسول در آن

که یک آنتی اکسیدان طبیعی سحسوب سی شود و سقاوس

روغن را در برابر اکسیداسبیون بباال

سیبرد .روغن کنجد روغن سناسب برای پخ وپز ،سرخکردن و روغن ساالد اس  .روغن کنجد با رنگ
روشن نسب
(به دس

و برای سرخ کردن سناسب اس  ،در حالی که روغن کنجد تیبره

به حرارت سقاوم اس

آسده از کنجد بوداده) برای تف

دادن یا پختن غذا سناسب اس  .این روغبن تنهبا حباوی

چربی و سنبع غنی اسیدهای چرب غیراشباع اس 51/5 .درصد این روغن چربی اشباع 03/5 ،درصد
چربی تک غیراشباع و 03/5درصد چربی چند غیراشباع اس  .البته در کشورهای پیشرفته از روغن
کنجد برای تولید سارگارین نیز استفاده سیشود
خواص مفید کنجد برای سالمتی بدن
ازنظر طب قدیم ایران ،کنجد گرم اس  .کنجد بسیار سغذی اس
جانشین گوش

و در اکثر کشورهای فقیر به عنبوان

بکار سی رود .خواص سفید کنجد به شرح زیر اس :

 برای چاق شدن و تقوی

نیروی جنسی سوثر اس .

 برای رفع قولنج کنجد را آسیاب کرده و با سرکه سخلوط کنید و به سقدار نصب
سغز بادام پوس

وزن کنجبد،

کنده را به آن اضافه کنید .سپس آنها را پودر کنید و هر روز به سقبدار یبک

قاشق سوپ خوری از آن بخورید.
 کنجد گرفتگی صدا را از بین سی برد.
 نرم کننده سعده و روده اس .
 برگ کنجد را اگر به سر بمالید ،باع

رشد و سیاهی سوی سر سی شود.

 ارده نرم کننده سعده و روده هاس .
 کنجد فشار خون باال را کاهش سی دهد.
 کنجد ضد رساتیسم اس .

 برای رفع ناراحتی کیسه صفرا سفید اس .
 دم کرده برگ کنجد ،اسهال خونی را برطرف سی کند.
 روغن کنجد برای رفع تنگی نفس ،سرفه خشک و زخم ریه سفید اس .
 روغن کنجد سوز

ادرار را رفع سی کند.

 از روغن کنجد به جای روغن زیتون در ساالد استفاده کنید.
 کنجد با تمام فوایدی که دارد برای سعده ضعی

سناسب نیس  ،زیرا هضم آن سنگین اسب .

این گونه اشخاص باید آن را با عسل و سرکه بخورند.
خواص ارده
آسده از کنجد به صورت سنتی بهعنوان صبحانه در ایبران

ارده بهعنوان یکی از فرآوردههای به دس

همراه نان و سواد شیرین سثل عسل و شیره انواع سیوهها از جمله خرسا و انگور یا سربا سصرف سیشود.
ارده ،سایعی روغنی اس
کوبیده اس

که از دانه کنجد پوس گیری و آسیاب شده به دس

سیآید و در واقع کنجد

که در روغن خود غوطهور شده در کل 51/5 ،درصد ارده را پروتئین 73 ،درصد چرببی،

 5/0درصد فیبر و  0درصد را سوادسعدنی تشکیل سیدهد.
سصرف هرازگاه ارده بهعنوان صبحانه به خصوص برای کودکان ایرادی ندارد اسا افراد سبتال ببه اضبافه
وزن و دیاب

باید در سصرف آن احتیاط کنند .ارده سرشار از چربی اس

باید در سصرف آن حد اعتدال را رعای

و کالری باالیی دارد بنابراین

کنید .ارده در سقایسه با روغن کنجد فواید بیشتری دارد زیرا

در روغن کنجد تنها چربی و ویتاسینهای سحلول در آن وجود دارد در حالی که در ارده دیگبر سبواد
سغذی سوجود در کنجد نیز حفظ سیشود.
نحوه نگهداری از کنجد و مشتقاتش
ارده و روغن کنجد سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده اند که اگر در سعرض هوای گرم و نور قبرار
بگیرند ،چربی هایشان اکسید شده و روغن به اصطالح فاسد سیشود بنابراین کنجد و فبرآوردههبای
تهیهشده از آن باید در جای خشک ،خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.
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