فلفل
)،(pepperپلپل در فارسی ،به گونه های
متفاوتی از گیاهان گفته می شوود هوه در
مزه (تنویی) و یوا شو ل بوه هوی شو یه
هستنی.


فلفل سیاه



فلفل تنی



فلفل دلمهای
فلفل ها ،همگی در گروه س زیجات هستنی و تقری اً دارای یک سوری از وووام مفیوی بورای بوین
هستنی.
تحقیقات ارائه شیه در نشریه بیریتیش میی ال نشان می دهی هه هفت هوزار سوال ل ول از موی د
مسیح ،در آمری ای جنوبی و مرهزی از این س زی به عنوان چاشنی در غذاها استفاده می شوی و بوا
سفر هریستف هلمب به این مناطق ،این س زی به هشورهای اروپایی و سپس به سراسر دنیوا مررفوی
شیه است .جالب ترین مطلوب دربواره ی ایون گیواه آن اسوت هوه ایون مواده ی غوذایی ی وی از
منابع ویتامین  Cو هاروتن ها محسوب می شود.
بر اساس اع م سازمان وواروبار جهانی ) ،(FAOهنیوستان با تولیی حیود  06میلیون تن فلفول در
سال ،بزرگ ترین تولییهننیه و صادرهننیه فلفل در دنیا محسوب میشود .در هنی بویش از  25نوو
فلفل و ادویههای تنی دیگر تولیی میشود و این هشور حیود  56درصی از ادویوه هول دنیوا را تو مین
میهنی .انیونزی و برزیل هی با تولیی  84و  56میلیون تن فلفل در سال ،رت ههای دوم و سوم تولیوی
جهانی این گیاه تنی را به وود اوتصام دادهانی.
فلفل در طب سنتی
بی نیست بیانیی هه این دسته از س زی ها از لییی مورد توجه گیاه شناسان غربوی بووده انوی .آنهوا
مرتقی بوده انی هه از این گیاهان میتوان برای افزایش جریان وون ،تحریک سیستی عص ی ،افزایش
اشتها و رهایی از سوءهاضمه استفاده هرد .حتی بسیاری از گیاه شناسان چینی توصیه هرده انی هوه
وانی ها برای رهایی از دردهای ناشی از دوره لاعیگی بهتر است از ایون سو زی هوا در ایون دوران

استفاده هننی .آنها در اصط ح می گوینی این دسته از وانی ها بهتر است در این دوران از بشقاب های
داغ استفاده هننی.
فلفل ها ع ارتنی از فلفل لرمز هه تنی است ،فلفل س ز هه یا به ش ل فلفول دلموه ای یوا بوه شو ل
مرمولی است.

فلفل های دلمه ای نیز به صورت س ز ،نارنجی،زرد و لرمز عرضه می شونی هه اص تنی نیستنی و موا
اغلب آنها را با غذا یا در ساالد استفاده می هنیی .فلفلی هه به فلفل لرمز نیز مرروف است ،برای اولین
بار از سوی سروپوستان "هاراییب" به وارج آمری ا مررفی شی .از آن زمان به بری شهرت این گیواه
فراگیر شیه
"هپساسین )"(capsicinماده ای در فلفل است هه س ب گرم بودن این گیاه می شود .هر چنی هه
فلفل گیاهی گرم است ،اما هپساسین موجود در آن س ب هاهش درجه حرارت بین شیه هه ی وی از
دالیل اصلی تمایل مردم مناطق آب هوایی گرم به مصرف زیاد فلفل محسوب می شود.
تحقیقات نشان داده است هه هپساسین به عنوان فرال ترین عنصر موجود در فلفل  ،سو ب هواهش
میزان هلسترول وون و هاهش شیت سیگنال هوای درد در بوین موی شوود .ایون مواده همینوین
واصیت آنتی اهسییانی (هه سلول های شما را از آسیب های رادی الهای آزاد محافظت می هنوی) و
ضی باهتریایی نیز دارد.

این ماده به بسیاری از ووام درمانی فلفل همک می هنی و سیستی لل ی عرولی را تحریک ،سیستی
هاضمه را تقویت ،درد موجود روی پوست یا مفاصل بین را تس ین بخشییه و برای مثانه بوه عنووان
داروی ضی احتقان و ضی باهتری عمل هنی.
فلفل میزان هلسترول وون را پایین می آورد هه این امر باعث هاهش فشار وون نیز می شوود .ایون
گیاه همینین از انرقاد وون در رگ ها جلوگیری می هنی ،این ووام فلفل به پیشوگیری از بیمواری
های لل ی نظیر آرترواس لروز(سخت شین رگ ها) همک فراوانی می ننی.
هر چنی فلفل س ب سوزش زبان می شود ،اما این گیاه والراً مس نی لوی است .این گیاه ابتیا سو ب
تحریک درد می شود ،اما بری از میتی شیت ع یی درد را در بین هاهش می دهی.
هپساسین موجود در فلفل نه تنها درد آرتروز و آرتریت روماتوئیی را تس ین می دهی ،بل ه هنگوام
استفاده به ش ل موضری ،میزان ورم ناشی از این بیماری ها را هاهش می دهی.
فلفل با تحریک ترشح آنزیی های گوارشی در مریه و نابودی باهتری هایی هه می تواننی عامل عفونت
باشنی ،لیرت هضی را تقویت می هنی.
واصیت ضی باهتری فلفل ،همینین از اسهال ناشی از عفونت جلوگیری می هنی .این گیاه به عنووان
داروی ضووی احتقووان سوو ب رلیووق و نووازو شووین ولوون و وووارج شووین آن از ریووه هووا
می شی .از آنجا هه این گیاه بافوت ریوه را تقویوت موی هنوی ،در نتیجوه بورای بیمواران م وت بوه
آمفیزم(بیماری اتسا و بزرگ شین ریه ها) نیز مفیی است.
فلفل وشک یا پودر فلفل جزو ادویهها محسوب میشونی و ادویهها هی از نظر تغذیهای بایی به صورت
مترادل مصرف شونی تا مش لی را برای فرد مصرفهننیه به وجود نیاورنی.

تفاوت فلفل قرمز و سیاه در چیست؟
رنگ پودر فلفول سویاه و لرموز بیشوتر بوه
فرآینیی هه در هاروانه ها روی تولیوی ایون
محصوالت انجام می شوود ،برموی گوردد .در
والع طوی فرآینوی وشوک هوردن و تهیوه
صنرتی پودر فلفل ،ام ان تغییر رنگ آن هی
وجود دارد .از طرف دیگر ،رنگ فلفل سیاه و
لرمز به نو گیاههای پایه آنها هی بسوتگی

دارد .فلفل سیاه ،دانهای سیاه رنگ و هوچک ،فلفل لرمز هی گیاهی بوتهای با پوستهای لرمز است .در
ضمن ،رنگ دانه ها و ف وونوئییهای ط یری موجود در گونه های مختلف فلفل باعث تغییر رنگ انووا
آن میشود.
مرموالً واصیت انوا فلفلها از فلفل سیاه و لرمز گرفته تا فلفل دلمهایهایی با رنگهوای متفواوت
(لرمز ،س ز ،زرد ،نارنجی و حتی سیاه) و فلفل س زهای تنی و شیرین ،تفاوت چنیانی با هی نمیهنوی.
یرنی رنگهای مختلف فلفل به هاروتنوئییهای موجود در این گیاهان برمیگردد .به طور هلی اگرچوه
واصیت فلفل های مختلف از نظر وجود هاروتنوئییهای موجود در آن ها همی با هی متفاوت است اموا
فرق هلی ،لابل توجه و اساسی در واصیت فلفلهای رنگی ،تنی یا شیرین وجود نیارد .در یوک هو م
این ه ارزش تغذیهای فلفلهای مختلف با ی ییگر تفاوت بارزی نیارد.
ادویه هایی ماننی فلفل ،محرو اسیی مریه هستنی و افراط در مصرف آنها میتوانی باعوث ابوت بوه
التهاب مریه یا حتی گاستریت شود .ابت به زوی مریه یا زوی دوازدهه هی از دیگر عووار

مصورف

طوالنی میت ،میاوم و زیاد انوا فلفل (به وصوم فلفلهای تنی) است.
ترهیبهای ف وونوئییی ،فوایی آنتیاهسییانی دارنی و در تمام گونههای فلفل هی یافوت مویشوونی.
ترهیبهای آنتیاهسییانی موجود در فلفلها ماننیویتامینهای  Eو  Cهی برای بوین بسویار مفیوی
هستنی .در ضمن ،آنتیاهسییانها جزو مواد ضیسرطان و دوستیار للب محسوب میشونی.
ترهیبهای ف وونوئییی مفیی موجود در فلفلها ارت اط چنیانی با ترهیبهای تش یلدهنیه طری تنی
یا شیرین آنها نیارنی .یرنی تنیی یا شیرینی یک فلفل بوه گروهوی از ف وونوئیویهای موجوود در
فلفلها برمیگردد و ترهیب های ف وونوئییی و مفیی دیگری هه در فلفلها وجود دارد هوی در تموام
انوا این گیاه تقری اً پییا میشود .به طور حتی می توان گفت هه تنیی بیشتر فلفل ربطی به واصیت
بیشتر یا همتر آن نیارد.
بروی از ادویه ها یا مواد غذایی جییی برای تنو بخشیین به بازار فروش و جذب مشوتریهوایی بوا
ذائقههای متفاوت ،روانه فروشگاهها میشونی .در دانش تغذیه اصل بر مصرف ووراهیها و مواد غذایی
تازه است .یرنی هر چه لیر فرآینی بیشتری برای صنرتی هردن یک مواده غوذایی روی آن صوورت
گیرد ،به طور حتی ارزش غذایی آن هی هاهش پییا وواهی هرد .به طور هلی از نظر تغذیوهای مصورف
فلفل دلمه ای تازه به پودر آن ارجحیت دارد .بهتر است پودر فلفل یا هر ادویه دیگری در صوورت در
دسترس ن ودن ماده غذایی تازه در برنامه غذایی افراد گنجانیه شونی .ویلی از ویتامینهوای گوروه
Bیا ترهیبهای آنتیاهسییانی ،بیشتر در فلفلهای تازه پییا میشونی .بسیاری از این موواد مغوذی

نس ت به نور و حرارت حساسیت باالیی دارنی و طی فرآینی صنرتی هردن یک ماده غذایی تازه از بین
میرود.
فلفل جزو آن گروه از موادی است هه مصرف آن همی متابولیسوی بوین را افوزایش مویدهوی اموا
مت سفانه بروی این واصیت فلفل را ویلی اغراقآمیز مطرح میهننی .بهتر است بیانیی هوه مصورف
فلفل یا چای س ز به تنهایی باعث هاهش وزن نمیشود .یرنی باال رفتن سووت و سواز بوین در ا ور
مصرف فلفل یا چای س ز به انیازهای نیست هه منجر به الغر شین افراد چاق شود.
صرفنظر از تفاوت های فردی ،این موضو به سازش پذیری افراد هی بستگی دارد .یرنی شخصی هه
میتها و به طور میاوم فلفل را در برنامه غذایی وود داشته و به مرور زمان غوذاهای ووود را تنوی و
تنیتر هرده است ،به طور حتی میتوانی طری ووراهیهای بسیار تنی را به راحتی تحمول هنوی .لطرواً
چنین فردی از روز اول لادر به ووردن غذاهای ویلی تنی ن وده است .بی نیست چنین افرادی بیاننی
هه مصرف غذاهای ویلی تنی میتوانی به مرور زمان باعث آسیب بافت مریه و حنجره شود.
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