ประโยชนของสตรอเบอรี่

สตรอเบอรี่ไดรับการยอมรับวาเปนผลไมที่ใหคุณคาทางโภชนาการสูง เพราะ....
1.มีสารตานอนุมูลอิสระอยางวิตามินซี วิตามินเอ โฟเลต และแอนโธไชยานินส ที่มีอยูมากมายใน
สตรอเบอรรี่ที่ชวยป%องกันการเกิดมะเร็ง ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา เมื่อเทียบน้ําหนักที่เทากับผลไม
ชนิดอื่นๆ แลว พลังในการตานอนุมูลอิสระของสตรอเบอรี่จะสูงกวาสมถึงหนึ่งเทาครึ่ง สูงกวาองุน
แดง 2 เทา สูงกวากีวี 3 เทา สูงกวา “กลวยหอม” กับ “มะเขือเทศ” 7 เทา และสูงกวา “ลูกแพร”
ถึง 15 เทา!!
นอกจากนี้ ผลสตรอเบอรีย่ ังอุดมไปดวยสารแอนตี้ออกซิแดนทอีกหลายชนิด เชน เคอซิติน
(quercetin) แอนโทไซยานิน (anthocyanin) เคมเพอรอล (kaempferol) รวมถึงวิตามินซีดังที่กลาวมา
ซึ่งพบวามีอยูในอัตราที่สูงมาก (สตรอเบอรี่ฝานบางๆ 1 ถวยจะมีวิตามินซี ประมาณ 94 กรัม)
โดยมีผลงานวิจัยมากมายยืนยันวา สารดังกลาวไดไปชวยยับยั้งการสรางสารคารซิโนเจน
(Carcinogens) ซึ่งเปXนสารตั้งตนในการกอโรคมะเร็ง รวมทั้งไปบล็อคกลไกหรือกระบวน (ตั้งแต
เริ่มแรก) ไมใหเกิดโรคขึ้น และถาเกิดขึ้นแลว มันก็จะไปยับยั้งเนื้องอก (tumors) ไมใหเจริญอีกตอไป
2.ชวยป%องกันการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน
3.อุดมดวยวิตามินซี และธาตุเหล็ก มีคุณประโยชนตอระบบเลือดและหัวใจ

4. ในวิตามินซีนั้น เปXนที่ทราบกันดีวามีกรดอินทรียสําคัญที่เรียกวา "กรดแอสคอรบิก" (Ascorbic
acid) ชวยป%องกันโรคเลือดออกตามไรฟ^น ทั้งยังชวยเพิ่มภูมิตานทานของรางกายตอโรคภัยตางๆ เชน
โรคภูมิแพ และโรคหวัด เปXนตน ที่สําคัญคือ ยังชวยชะลอความชรา และการเกิดริ้วรอยกอนวัยอัน
ควร อีกดวย
5.ชวยใหระบบทางเดินอาหารทํางานไดสะดวก มีสรรพคุณเปXนยาระบายอยางออน ยาขับป^สสาวะ
รับประทานผลสดครั้งละ 5-6 ผล เพราะสตรอเบอรรี่นั้นอุดมไปดวยวิตามินซีและธาตุเหล็ก
6.สามารถยับยั้งสารกอมะเร็งกลุมไนโตรซามีนได (สารกลุมนี้กระตุนการเกิดมะเร็งในลําไส)
เนื่องจากมีโพลีฟbนอลปริมาณสูง
7. มีสวนชวยในการสรางคอลลาเจน ลดริ้วรอย เพราะอุดมดวยวิตามิน ซี
8.อุดมดวยซูเปอรไฟเบอรเพคติน ซึ่งสามารถชวยลดปริมาณโคเลสเตอรอลไดระดับหนึ่ง
9. ดูแลสายตา ป^ญหาเกี่ยวกับดวงตาสวนใหญจะเกิดจากอนุมูลอิสระ และการขาดสารอาหารบาง
ชนิด และเมื่อเราอายุมากขึ้น ดวงตาของเรายิ่งถูกทํารายไดงาย ซ้ํารายความแกชราจะทําใหกลามเนื้อ
ดวงตาเสื่อมสภาพ แตสตรอเบอรรี่มีสารตานอนุมูลอิสระ อยางวิตามินซี ฟลาโวนอยด กรดฟdโนลิก
และกรดเอลลาจิก ซึ่งชวยชะลอกระบวนการดังกลาว แถมยังมีโพแทสเซียมซึ่งชวยปรับความดันในตา
ใหเปXนปกติอีกดวยผลไมตระกูล เบอรรี่สารมีสารตานอนุมูลอิสระ อุดมไปดวยวิตตามินเอ เบตาแคโร
ทีน ลูทีน ซิแซนทิน โอฟลาวโวนอยด และสารแอนตาแซนธิน ชวยบํารุงดวงตา ชวยใหผิวบุนัยนตา
รวมทั้งเยื่อบุของอวัยวะตางๆ แข็งแรง โพแทสเซียมซึ่งชวยปรับความดันในตาใหเปXนปกติและสตอ
เบอรรี่ยังชวยป%องกันโรคตา เชน ตอกระจก โรคตาบอดกลางคืน การรับประทานสตอเบอรรี่เปXน
ประจําทุกวัน ชวยลดความเสื่อมของจอประสาทตาไดถึง 50%
10. ป%องกันโรคขออักเสบและโรคเกาต เมื่อกลามเนื้อถูกใชงานนาน ๆ เขา กลามเนื้อของเราก็มีแต
จะถดถอย ของเหลวบริเวณขอตอกระดูกจะเหือดแหงลงไปเรื่อย ๆ และรางกายก็สะสมสารพิษอยาง
กรดยูริกเอาไวมากขึ้น ๆ ทําใหโรคขออักเสบและโรคเกาตถามหา แตเราสามารถขับไลโรคทั้งสองได
ดวยสารตานอนุมูลอิสระ และสรรพคุณลางพิษของสตรอวเบอรรี่
11. สงเสริมการทํางานของสมอง ยิ่งแกยิ่งขี้หลงขี้ลืม เพราะเนื้อเยื่อและเสนประสาทในสมอง
เสื่อมสภาพจากอนุมูลอิสระตัวราย ซึ่งสตรอวเบอรรี่ชวยได เพราะมีวิตามินซี และไฟโตนิวเทรียนต ที่
ทําใหอนุมูลอิสระหมดฤทธิ์ และคืนความออนเยาวใหแกระบบประสาท แถมยังมีไอโอดีนที่ทําใหสมอง
และระบบประสาททํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
12.ลดความดันโลหิต หากโซเดียมเปXนตัวการทําใหเกิดความดันโลหิตสูง สตรอเบอรรี่ก็มี
โพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่ชวยปรับความดันใหเปXนปกติ

13. ปราบโรคหัวใจ ใยอาหาร โฟเลต และสารตานอนุมูลอิสระมากมาย จะชวยลดระดับ
คอเลสเตอรอลในรางกาย แถมวิตามินบีบางชนิดที่พบไดในสตรอเบอรรี่ จะเสริมสรางกลามเนื้อหัวใจ
ใหแข็งแรงอีกดวย
14. มีแคลเซียม และฟอสฟอรัส ชวยในการสรางกระดูกและฟ^นใหแข็งแรง
15. มีคุณสมบัติในการรักษาโรคหลายชนิด เชน นิ่วในไต
16. นําใบสตรอเบอรี่สดมาแชน้ําทิ้งไวคางคืน แลวนํามาอมบวนปาก จะใชเปXนยาแกกลิ่นปากไดอยาง
ดี ทําใหลมหายใจสดชื่น ใชกลั้วคอ แกอาการเจ็บคอ ทําใหสุขภาพเหงือกและฟ^นแข็งแรงรักษาแผลใน
ปากไดอีกดวย
17. สรรพคุณทางสมุนไพรของสตรอเบอรรี ผลสด ชวยบรรเทาโรคตับอักเสบ ทองรวง และโรค
เหน็บชา
18. ใบสดของสตรอเบอรรี นํามาโขลก แลวนําไปประคบตามรางกายจะชวยลดอาการอักเสบ และ
บวมช้ําไดเปXนอยางดี
19.มีกรดฟอลิค เปXนประโยชนสําหรับหญิงตั้งครรภ ชวยป%องกันไมใหทารกในครรภสมองพิการได
20.ชวยดีท็อกซขับสารพิษออกจากรางกาย ทําใหรางกายสดชื่นผอนคลาย
21.ใชทําความสะอาดผิวหนา ผสมสตรอเบอรรี่ 2-3 ผลกับน้ํามะนาว นํามานวดใหทั่วใบหนา แลว
จึงลางออก สตรอเบอรรี่อุดมดวยวิตามินและกรดเอเอชเอธรรมชาติ ซึ่งสามารถชวยปรับสภาพผิว
และลดการอุดตันของรูขุมขนไดดี
22. ชวยบํารุงผิวใหสวยใสไรริ้วรอย นําผลสตเบอรรี่สดฝานบางๆ วางใหทั่วใบหนา ทิ้งไว 10-15
นาที แลวลางออกดวยน้ําอุน ใชบํารุงผิวหนากอนนอนเปXนประจํา จะชวยลบริ้วรอยจากแสงแดดได
23.มีพลังงานต่ํา จึงเหมาะสําหรับ ลดความอวน
24. วิตามินซีสูง สามารถป%องกันโรคหวัดไดเมื่อทานเปXนประจํา
25.ชะลอความชรา เพราะมีสารชวยตอตานอนุมูลอิสระได26.ลดความเสี่ยงในการเปXนมะเร็งตอม
ลูกหมาก และชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได

27.ใบและรากสตรอเบอรี่ตากจนแหง ใชชงกับน้ําเดือด ดื่มแทนน้ําชา ใชใบ และรากสตรอเบอรี่ 2
ชอนโตiะ ตอน้ําเดือด 1 กาขนาดกลาง สําหรับสตรีที่มีประจําเดือนไมปกติ มาไมสม่ําเสมอ จะหาย
เปXนปกติ
28.ใชเหลาไวน 1 ถวยตวง ใสรากและใบสตรอเบอรี่ที่ตากแหง 1/2 ถวยตวง ตมใหเดือดแลวกรอง
เอาแตน้ํา ใหคนที่เปXนโรคตับอักเสบ โรคเลือดออกตามไรฟ^น โรคทองรวง โรคทางเดินป^สสาวะ ดื่ม
กอนอาหารทุกมื้อ อาการปkวยจะทุเลาลงได
29. บํารุงรางกายหลังฟlmนไข โดยรับประทานน้ําคั้นจากผลสตรอเบอรรี่สดวันละ 1 แกว
30. ใชใบสตรอเบอรี่ซอนกันหลาย ๆ ใบ นํามาประคบแกรอยช้ําบวมบนรางกาย
31.นําใบสตรอเบอรี่ และรากที่ตากแหงแลว มาใสโถป^nน ป^nนจนเปXนผงใชแทนยาสีฟ^น ทําใหฟ^นขาว
เปXนเงางาม
32. มีวิตามิน บี 9 (โฟลิค) ลดระดับคลอเลสเตอรอลในเลือด สรางเม็ดเลือด ป%องกันโรคโลหิต
จางฟลาโวนอยด ชวยเพิ่มระดับคลอเลสเตอรอลตัวดี (HDL) ชวยทําใหหลอดเลือดสะอาดปราศจาก
คราบไขมันเกาะจับ ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ

สตรอเบอรี่ผลไมหนาตานารักๆ แถมยังมีประโยชนมากมาย พรอมใหพวกเราหา
ทานไดในประเทศ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - เมษายนของทุกป5นะคะ
พบกันใหมฉบับหนานะเจา
สวัสดีเจา
มกราคม ป 2555
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