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پاییزفصلمناسب هايدمنوشانواعخواص وفوایدباآشنایی 

شوندتهیهداروییگیاهانانواع ازتواندمی  هر فصلمناسب ش هايدمنو

موردهايدمنوشرواز اینباشد شدهثابتسالمتیبرايهاآنخواصکه

استفادهراپاییزفصلزیباییتوانندمیعالقه آن  از  که  افرادي  می  براي 

افراد  بدنکه ایمنیدارند وجودمتعدديهايدمنوش .  نمایدبیشترکنند،
شدن به نزدیکو هواشدنسردتر باکهو این رو مسئله اينموده تقویترا

دیگر از.آنفوالنزا و بیماري هاي نظیر آن استحائز اهمیت است،سرمافصل
و یا میزان کم  بودن  کافئینمی توان به فاقد گیاهیهايدمنوشمزایاي

خشکی و سرد فصلکه پاییزفصلها اشاره نمود. در آنموجود در  کافئین  

طبع باهايدمنوشومی بایست با غذاپاییزدراز این روشودمی محسوب
باگیاهیهايدمنوشوغذاییاز موادکاملطوربهاستفاده گردد وگرم

اواسط وسردهاشبوصبحپاییزفصلدر. دوري گردد خشکوسردطبع

فصلاینسرمايبهنسبتافرادشودمی  موجبامرهمین .  است گرمروز

بدنمراقبتعدم .  نکنندمحافظتبدن خوداز وباشند توجهبی باعث از 
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آن ازناشیاحتمالیخطراتنتیجهدرومختلفهايبیماريبهشدنمبتال
آنفوالنزا،سرماخوردگی،مانند ايدهندهآزارهاییبیماريباگردند و  دچار  

هاییبیماريدیگرومدت طوالنیهايهسرفوبینیآبریزشتب، گلودرد،

این بهابتالازپیشاما.  د شون میمواجهداردرواجسرمافصلایندرکه

ها آموخت.  آنبا مقابلهوپیشگیريهايمی بایست راهها،بیماريومشکالت 
بوده  بخشآرامشخاص عطرو طعمباپاییزيدمنوشفنجانیکنوشیدن

نار دوستان و آشنایان به ارمغان می  و لحظات آرام و خاطره انگیزي را در ک
که مناسب این  ترکیبیهايدمنوشتوانید میپاییزفصلورد از این رو درآ

افرا تا  نموده  انتخاب  را  هستند  آنفصل  از  استفاده  به  که  عالقدي  مند  ه  ها 
. ها بهرمند شوند بتوانند از آنهستند  

نعناع،بابونه، دارچین،میخک،همچونگیاهیهايدمنوش از استفاده

یا وبروز ازجلوگیريوبدنداشتننگهگرم جهتسیاهچايو زنجبیل
بوده است.، مفیدها هموارهبیماريسنتیدرمان
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سلیقه و نیازهاي روزانه  افرادي که تمایل به نوشیدن یک دمنوش مناسب  
انواع د تواننمیندارند، زیراايکیسه خود دارند هیچ اجباري به خرید چاي

مند  عطر و طعم آن ها و فوایدشان بهره  نمایند و از  خانه درستدرراآنها
گردند. 

دمنوشتهیهطرز

تهیه جوش آبباهمراهتازه،یاشدهخشکگیاهاناز رادمنوش معموالً 
گیاه یکازدمنوشتهیهبرايمی توانند عالقه مندان  رو  ز این  امی گردد.  
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مزه دردمنوش،دهنده طمعیاگیاههر. نمایید استفادهگیاهچند ترکیبیا
گیاهیکتوان ازمیدمنوش  هرتهیهبراي.گذارد می  تأثیرآنبیشترفواید و

مخلوط جوش آببا نموده و انتخاب مزه وخاصیت بهتوجه باگیاه چندین یا

براي د.  بکش تا زمانی که بصورت کامل دم دقیقه و یا10تا 5از پس وگردد

. نگردداستفادهمصنوعی قند یاشکرازتوصیه می شود دمنوش هاتهیه
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سبز چايدمنوش  

مندان به آن براي تمامی  ه  استفاده عالقبرايعالیدمنوشیک سبزچاي
باشد. می  طعم کهايخوشمزهوخشکهايبرگازدمنوشاینفصول 

افرادي که از چاي سبز استفاده می  .شود میتهیه،دارند گلشبیهوگیاهی

لذت برعالوهتانماینداضافهلیموودارچینچوبآنبهد تواننمیکنند،

. دشونمند بهرهنیزسالمتی برايآنهامزایاياز، خاصطعم ازنبرد
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