




قيمة غذائية مضاعفة مقارنة بالبذور العادية أو المطبوخة

سهولة االستعمال مع مختلف الوجبات الغذائية في اليوم

صديقة الجهاز الهضمي ألنها سهلة االمتصاص

يةفعالة في البرنامج العالجي للعديد من األمراض المستعص

التخزين في المنزلوسهلة التحضير 

: مستنبت البذور
فائدة100%

بقايا0



نز كالمستنبةالبذور 
غذائي

العدس

الفجل

Cملغ فقط من فيتامين 1.15

من العدس المطبوخ للحصول على غ 75

المغنيزيومملغ من 11

من جذور الفجل للحصول على غ 100

Cملغ من فيتامين  12.7

بمن العدس المستنبت يزود الجسم غ 75

المغنيزيومملغ من 11

بم فقط من بذور الفجل المستنبتة تزود الجسغ  38

Cملغ من فيتامين 85برتقالة واحدة تتوفر تقريبا على : مالحظة 



كنز المستنبةالبذور 
غذائي

البروكولي

القمح

B1فيتامين 

البذور تضاعف نسبة الفيتامينات في

:للبروكوليالمستنبة

درتهما الشعير بقويعرف مستنبت القمح 

ة مقاومة شيخوخوعلى تجديد البشرة 

في هبوينصح , الخاليا وتساقط الشعر

د كما أنه مفي, فترة الحمل عند النساء

.في هشاشة العظام

مستنبت القمح غني باألمالح المعدنية 

و( الزنك, الحديد, مغنيزيوم, كالسيوم)

 A B2 B6 C)بالفيتامينات وباألنزيمات 

E.) 72كما أن كميته تتضاعف كذلك بعد

.من االستنبات

Aفيتامين 

B2فيتامين 

B3فيتامين 

285%

208%

515%

256%



نموذج مستنبت

الحلبة
دواءوغذاء  الحديد▪

الكالسيوم▪

البوتاسيوم▪

الفوسفور▪

الصوديوم▪

األساسيةاالمينيةاألحماض ▪

(D A B1 B2 B3 B6 B8 C)الفيتامينات ▪

.مضادات األكسدة▪

غنية بالمكونات األساسية للجسم



نموذج مستنبت

الحلبة
دواءوغذاء 

متصاص التي تزيد االاألمينيةاألحماض ويرتفع تركيز األنزيمات ▪

.في األمعاء

صا الذي يعيق امتصاص المعادن وخصوالفيتيكانخفاض حمض ▪

.%53.96الحديد في األمعاء وذلك بنسبة 

الذي تقوم الفيتوستروجيناتوالمعادن وارتفاع نسبة الفيتامينات ▪

.التوازن الهرموني في الجسمبظبط

الكاربوهيدراتارتفاع نسبة ▪

ة بنسبة الذي يعيق فعالية األنزيمات الهضميالتانينانخفاض حمض ▪

77.85%

م وذلك عند انخفاض نسبي في رائحة الحلبة النفاذة المنبعثة من الجس▪

.تناولها مستنبتة

شكل رغوي يفيد في الىMucilagesتتحول المادة الصمغية ▪

.تسوية األمعاء

عند االستنبات



نموذج مستنبت

الحلبة
دواءوغذاء 

عاء على يساعد في زيادة الوزن ألنه يزيد من قدرة األموفاتح للشهية ▪

.امتصاص المغذيات وبالتالي قدرة الجسم على االستفادة منها

.مضاد لعسر الهضم ومقاوم فعال لغازات األمعاء▪

د يعمل بكفاءة عالية على ضبط التوازن الهرموني خصوصا عن▪

.النساء

اءه على هشاشة العظام بسبب احتوونتائج باهرة في مقاومة فقر الدم ▪

.Dمعادن وفيتامينات أهمها فيتامين 

.ار في الدمنسبة الكولسترول الضوفعال في تخفيض نسبة السكري ▪

.يساعد على تنقية الكبد من السموم ويحفز عمل البنكرياس▪

.الشرايين ألنه غني بمضادات األكسدةوجيد للقلب ▪

.أساسي في فترة اإلرضاع لدى األم ألنه مدر للحليب▪

.مقاوم للخاليا السرطانية داخل الجسم▪

منجم من الفوائد



وتناول مستنبت البذور يجب أن يكون دائما في إطار  نظام غذائي صحي 
.من أجل استفادة قصوىمتوازن

A B

C D

تنقية الجسم

تقوية الجسم

وتجنب المعلبات 

ت و الوجباالمقليات

السريعة

الدجاج الروميوتجنب اللحوم 

والحليب

و مشتقاته  

السمكواالعتماد على الخضر 

وعدم نسيان شرب, الفواكهو

الماء  

زيت الزيتون البكر ضروري

في االستهالك اليومي

www.apitherapie.ma 



إيقاظ البذرة-طريقة استنبات البذور 

غمر البذور في الماء

لماء توضع البذور مباشرة في ا

ساعة  24إلى 12وتترك لمدة 

.تقريبا حسب نوع البذور

وضع البذور في الثالجة

يف في حالة االستنبات في فصل الص

لى يستحسن وضع البذور في الثالجة ع

.ساعة 24درجات لمدة   6أو 4حرارة 

Zéro végétation

وضع البذور في المكان المناسب لبداية 

عملية االستنبات

,  توضع البذور في مكان نقي ورطب 

دون أن تكون معرضة ألشعة الشمس 

ين وتغطس أو ترش بالماء مرت, المباشرة

مع الحرص على أال, في اليوم تقريبا

.دتبقى مغمورة في الماء حتى ال تفس

13 2



المستنبت-طريقة استنبات البذور 

بداية االستهالك 

72في العادة يبدأ االستهالك بعد مرور

ت ساعة وفي حدود أسبوع تقريبا حي

بدأ وتفلقات البذور واضحا يكون نمو 

األوراق الخضراء الغنية بمادة 

.الكلوروفيل بالظهور

تةالعناية بالبذور المستنب

يجب الحرص على عدم 

ار االستمروجفاف البذور 

عد في رشها بالماء حتى ب

خروج النبتة

ةحفظ البذور المستنبت

,  فيما يستمر نموهايبدأ استهالك البذور

ويمكن حفظها بعد ذلك في إناء محكم

.اإلغالق داخل الثالجة

تتجاوز مدة الحفظ من األفضل أن ال

.أيام داخل الثالجة3بعد االستنبات 

46 5



www.apitherapie.ma 

رجدول لمدة استنبات بعض أنواع البذو
ل طول النبتة األفض

لالستهالك 

(  بسنتمتر)

مدة االستنبات

(باليوم)

مدة الغمر في 

(بالساعة)الماء 

نوع البذور

1.5 7 12 القمح

1.5 4 12 الشعير

2.5 5 12 الحلبة

3 4 12 العدس

2.5 2 48 الحمص

1.5 5 12 الذرة

4 6 2 زنجالن



اإلستهالكطريقة 

رة أو أفضل طريقة تكون باستهالكها لوحدها مباش

بوضعها مع سلطة خضر طرية أو سلطة فواكه

طرية

ون يكانبعد الطاجينفوق اضافتهايمكن كذلك 

الحريرةجاهزا لألكل أو مع 

مع وجبة ساخنة

ذائية طبخها ألنها ستفقد نسبة مهمة من فوائدها الغ

و العالجية

من األفضل تجنب

www.apitherapie.ma 




