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  پاییز فصل مناسب های دمنوش انواع خواص و فواید با آشنایی

 ثابت سالمتی برای هاآن خواص که شوند تهیه دارویی گیاهان انواع از تواندمی  هر فصل مناسب ش هایدمنو    

   برای افرادی که از آن استفاده  را پاییز فصل زیبایی توانند می عالقه مورد های دمنوش رو از این باشد شده

و این رو مسئله  نموده تقویت افراد را بدن که ایمنی دارند وجود متعددی های دمنوش. نماید بیشتر می کنند،

 .بیماری های نظیر آن استآنفوالنزا و  حائز اهمیت است، سرما فصل شدن به نزدیک و هوا شدن سردتر با که ای

ها اشاره آنو یا میزان کم کافئین موجود در بودن  کافئین می توان به فاقد گیاهی های دمنوش دیگر مزایای از

 دمنوش و می بایست با غذا پاییز دراز این رو  شودمی  محسوب خشکی و سرد فصل که پاییز فصل در. نمود

دوری  خشک و سرد طبع با گیاهی های دمنوش و غذایی از مواد کامل طور به استفاده گردد و گرم طبع با های

 به نسبت افراد شودمی  موجب امر همین. است گرم روز اواسط و سرد ها شب و صبح پاییز فصل در. گردد

 بیماری به شدن مبتال باعث از بدن مراقبت عدم. نکنند محافظت بدن خود از و باشند توجه بی فصل این سرمای

 مانند ای دهنده آزار هایی بیماری باگردند و  دچار  آن از ناشی احتمالی خطرات نتیجه در و مختلف های

 این در که هایی بیماری دیگر و مدت طوالنی های هسرف و بینی آبریزش تب، گلودرد، آنفوالنزا، سرماخوردگی،

 های می بایست راه ها، بیماری و مشکالت این به ابتال از پیش اما. دشون می مواجه دارد رواج سرما فصل

بوده و  بخش آرامش خاص عطر و طعم با پاییزی دمنوش فنجان یک نوشیدن. ها آموختآن با مقابله و پیشگیری

 توانید می پاییز فصل ورد از این رو درنار دوستان و آشنایان به ارمغان می آلحظات آرام و خاطره انگیزی را در ک

مند ه ها عالقدی که به استفاده از آناین فصل هستند را انتخاب نموده تا افراکه مناسب  ترکیبی های دمنوش

 .ها بهرمند شوندهستند بتوانند از آن
 نگه گرم جهت سیاه چای و زنجبیل نعناع، بابونه، دارچین، میخک، همچون گیاهی های دمنوش از استفاده    

  .بوده است ، مفیدهمواره ها بیماری سنتی درمان یا و بروز از جلوگیری و بدن داشتن
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افرادی که تمایل به نوشیدن یک دمنوش مناسب سلیقه و نیازهای روزانه خود دارند هیچ اجباری به خرید     

عطر و طعم آن ها و فوایدشان بهره نمایند و از  خانه درست در را آنها انواع دتوانن می ندارند، زیرا ای کیسه چای

 .مند گردند

 
  دمنوش تهیه طرز

 عالقه مندان رو ز این ا. می گردد تهیه جوش آب با همراه تازه، یا شده خشک گیاهان از را دمنوش معموالً    

 در دمنوش، دهنده طمع یا گیاه هر. نمایید استفاده گیاه چند ترکیب یا گیاه یک از دمنوش تهیه برای می توانند

 به توجه با گیاه چندین یا گیاه یک توان از میدمنوش  هر تهیه برای .گذاردمی  تأثیر آن بیشتر فواید و مزه

تا زمانی که بصورت کامل  دقیقه و یا ۰۱ تا ۵ از پس و گردد مخلوط جوش آب با نموده و انتخاب مزه و خاصیت

 .نگردد استفاده مصنوعی قند یا شکر از توصیه می شود دمنوش ها تهیه برای. دبکش دم
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 سبز چایدمنوش 

 
 

 از دمنوش این .مندان به آن برای تمامی فصول می باشده استفاده عالق برای عالی دمنوش یک سبز چای    

افرادی که از چای سبز  .شود می تهیه ،دارند گل شبیه و گیاهی طعم که ای خوشمزه و خشک های برگ

 از ،خاص طعم از نبرد لذت بر عالوه تا نمایند اضافه لیمو و دارچین چوب آن به دتوانن می استفاده می کنند،

 .دشون مند بهره نیز سالمتی برای آنها مزایای

 ترکیب چای سبز و لیمو

 کمک سرفه و گلودرد درمان به شود و  می محسوب التهاب ضد دمنوش نوعی که لیمو و سبز چای ترکیب    

 چای موقع به مصرف با می توانند ،به استفاده از این دمنوش عالقه داشته باشندکه دی اافر .کندمی  بسیاری

 ازنیز  را بدن های عفونت کلی صورت به و دهنده آزار های سردرد سرفه، و گلودرد بهبود بر عالوه لیمو و سبز

آن بصورت  بوده و مصرف آسم ضد و تشنج ضد لیمو به و سبز چای الزم به ذکر است که دمنوش .دببرن بین

 .دهد کاهش را احتمالی دوره ای می تواند خطرات
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