
بامیه گیاهی است از خویشاوندان نزدیک پنیرکیان. ظاهراً موطن اصلی آن آفریقا و یا مناطق گرم آسیا بوده 
ولی به هرحال به سایر مناطق دنیا رفته و درحال حاضر در اغلب کشورها و مناطق معتدله و سرد کاشته میشود. 
بامیه چون تحمل سرمای زمستان را ندارد، بصورت یکساله می روید و معموالً میوه های نارس و سبز آن را 
چیده، به مصارف غذایی و دارویی میرسانند. تکثیر بامیه از طریق کاشت بذر آن صورت میگیرد که در نواحی 
معتدل ایران، بین اواخر فروردین تا اوائل خرداد کاشته میشود. گیاه بامیه معطر بوده، عطری شبیه عطر میخک 
از آن متصاعد میشود. برگ و ساقه های بامیه دارای Iodine است. از نظر ترکیبات شیمیائی، غالف میوه بامیه 
غنی از لعاب و pectin است و از نظر میزان آهن و کلسیم موجود نیز قابل توجه میباشد. در غالف میوه تازه و 
سبز بامیه، مقدار زیادی ویتامین A وجود دارد. بامیه با داشتن مواد مغذی با ارزشی مانند ویتامین های C و 
گروه B از جمله : اسیدفولیک، ویتامین های B6 ،B5 ،B2 و عناصری از قبیل : منگنز، کبالت، کلسیم، فسفر و 

پتاسیم، فیبر و ماده لزج، تاثیرات مثبت و فراوانی بر حفظ سالمت انسان دارد.
 در هر ۱۰۰ گرم از بامیه خام ناررس (سبز رنگ)، مواد زیر وجود دارد :

آب ۸۰ گرم، پروتئین ۲.۴ گرم، قند ۱.۲ گرم، سایر کربوهیدراتها ۷.۶ گرم، کلسیم ۹۲ میلیگرم، فسفر ۵۱ میلیگرم، آهن ۰/۶ میلیگرم، سدیم ۳ میلیگرم، 
پتاسیم ۲۴۹ میلیگرم، تیامین ۰/۱۷ میلیگرم، رایبوفالوین ۰/۲۱ میلیگرم، ویتامین C ۳۱ میلیگرم، ویتامین A ۵۲۰ واحد بین المللی، فیبر ۳.۲ گرم، 

انرژی ۱۲۹ کالری و چربی ۰.۱ گرم.
 خواص درمانی بامیه :

- بامیه از نظر طبیعت سرد و تر بوده و رطوبت آن از سایر بقوالت نیز، بیشتر است (از نظر خواص، بامیه برای مزاج های گرم خوب است).
- جوشاندهی میوهی نارس بامیه، مقوی و نرم کننده بدن است. بامیه فاقد پورین بوده و برای درمان نقرس مناسب است.

- مدرّ (ادرار آور) است. کسانی که سوزش ادرار دارند یا هنگام ادرار کردن احساس درد میکنند، 
بامیه را آب پز نموده و قبل از غذا به همراه آب میل نمایند.

- جوشانده میوه نارس بامیه مقوی و نرم کننده و لطیف کننده پوست است و ضماد حاصل از آن، 
التیام دهنده زخم است. مصرف خود بامیه نیز، به پوست لطافت می بخشد.

- برای کمک به درمان سفلیس، از جوشانده ریشه بامیه استفاده شود (۳۰ گرم را در یک لیتر آب 
جوشانیده و هر شش ساعت یک لیوان از آن میل گردد). لعاب حاصل از میوه و تخم آن نیز نرم 

کننده است و برای سوزاک مفید است. جوشانده بامیه سنگ مثانه را دفع میکند.
- لعاب بامیه برای کسانی که زخم اثنیعشر یا ورم روده (سوءهاضمه) دارند بسیار مفید است.

- خوردن بامیه خونریزی سینه را برطرف و گرفتگی صدا را باز میکند.
- فیبر موجود در بامیه به حفظ سطح قند خون کمک میکند؛ بدین ترتیب که سرعت جذب قند را کاهش میدهد و نمایه گالیسمی پایینی به آن میدهد 

(مانع شدن از افزایش سریع قند خون). بنابراین مصرف بامیه برای افراد مبتال به دیابت مفید میباشد.
- از برگهای ان بعنوان ضماد نرم کننده استفاده میشود. تخم بامیه معرق است و محرک قلبی و ضد اسپاسم میباشد.
- جوشانده ۳۰ گرم گل بامیه در ۵۰۰ سیسی آب، ضد سودا میباشد. سه بار در روز و هر بار یک استکان میل شود.

- دمکرده ۳۰ گرم تخم بامیه در ۵۰۰ سیسی آب، ضد تشنج است.
- در چین از تخم و ریشه و میوه آن بعنوان دارو استفاده شده و برای تسهیل زایمان های مشکل تجویز میگردد.

- کسانی که دچار کمخونی هستند حتماً بامیه استفاده کنند، چون لعاب بامیه غنی از مواد اصلی، مشابه پالسمای خون میباشد.
- در برگ و ساقه بامیه مقدار زیادی ید وجود دارد در نتیجه مصرف آن برای بیماران گواتری مفید است.

- بامیه مقوّی اعصاب و تقویت کنندهی بینائی میباشد.
- بامیه به خاطر وجود ویتامین B1، برای نیرو بخشیدن به عضالت ضعیف و اعصاب تحریک پذیر، داروی خوبی به شمار میرود.

- کسانی که دارای چربی خون باال میباشند بامیه را در لیست غذائی خود بگنجانند. موسیالژ یا فیبر موجود در بامیه، از طریق متصل شدن با نمک های 
صفراوی و اسیدهای چرب، موجب کاهش کلسترول سرم و پروفایل لیپیدی خون 
میشود و اثرات جانبی داروهای کاهنده کلسترول را هم، ندارد و لذا مصرفش برای 

بیماران قلبی و هایپرلیپیدمیک (واجد چربی خون باال) توصیه میگردد.
- این سبزی دارای ماده لزجی است که به دفع مواد زائد و سموم سیستم 

گوارشی، بلغم، صفرا، سودا و رفع فساد خون، کمک فوق العاده ای میکند.
- برای درمان تبهای کهنه و مزمن، ساقه بوته بامیه را خیسانده و آب آن را چند 

روز متوالی بیاشامید.
- بامیه به علت داشتن ماده ضدعفونی کننده، کرم معده و کرمک را از بین میبرد.



- اسید فولیک موجود در بامیه باعث کاهش هموسیستئین خون میشود. افزایش هموسیستئین و رسوب و تاثیر آن در رگها، منجر به انسداد رگ های 
خونی شده و یکی از عوامل خطر ساز ابتال به بیماریهای قلبی - عروقی است.

- بامیه به خاطر وجود منگنز و کبالت، تنظیم کننده ترشح غدد داخلی میباشد.
- ویتامین C نیز یکی از آنتی اکسیدان های مهمی است که کمبود آن میتواند باعث اختالل در جذب اسید فولیک و بروز کم خونی شود. در مجموع بعلت 

دارا بودن این مواد مغذی و نیز فیبرهای محلول و امالح، خوردن بامیه باعث پیشگیری از بروز بیماری های قلبی - عروقی میشود.
- فیبر موجود در بامیه بر باکتری های مفید روده موثر است. همچنین، این ماده فیبری با جذب آب کافی از بروز یبوست جلوگیری کرده و احتمال ابتال به 
بیماریهائی از قبیل : بواسیر و دیورتیکولیت را به خوبی کاهش میدهد. معموالً برای افزایش حجم مدفوع و رفع یبوست، مصرف سبوس گندم توصیه میشود 

که امکان دارد دیواره روده را حساس کند ولی موسیالژ موجود در بامیه، روده را نرم کرده و خروج مدفوع را آسان میسازد.
- مصرف بامیه به کاهش وزن نیز کمک میکند. ارزش غذایی نصف لیوان بامیه پخته به قرار زیر است :

 ۲۵ کالری انرژی دارد (کالری پائین)
 ۲ گرم فیبر دارد (منبع خوبی از فیبر)

(A منبع خوبی از ویتامین) A ۲۶۰ واحد ویتامین 
 ۱۳ میلیگرم ویتامین C دارد

 ۵۰ میلیگرم کلسیم دارد (منبع خوب کلسیم و ضد پوکی استخوان)
 ۵۶ میلیگرم پتاسیم دارد (موثر در کاهش سطح فشارخون).

با مصرف یک لیوان بامیه، ۵۰ کیلوکالری انرژی به بدن میرسد و با اشغال فضای 
زیاد در معده، فرد احساس سیری میکند و اشتهایش نسبت به مصرف غذاهای 
دیگر کمتر میشود. به همین دلیل میتوان از بامیه بعنوان یک ماده غذائی مناسب 

در رژیم های کاهش وزن استفاده کرد.
- مصرف بامیه به جهت داشتن پتاسیم و منیزیم در بیماران مبتال به فشارخون باال میتواند اثر کمک کننده در کاهش سطح فشارخون داشته باشد. 

همچنین میتواند برای پیشگیری از فشارخون باالی دوره بارداری (پره اکالمپسی و اکالمپسی) و رفع گرفتگی عضالت در طی دوران بارداری، مفید باشد. 
- کلسیم موجود در بامیه میتواند برای جلوگیری از پوکی استخوان موثر باشد.

- بامیه خطر ابتال به بسیاری از بیماریها و سرطانها را بیش از آنچه فکرش را بکنید، کاهش میدهد و سیستم ایمنی بدن را قوی میکند.
- افرادی که دیابت دارند، میتوانند هرشب یک بامیه را از وسط دو نیم کنند و داخل لیوان آب قرار دهند، سپس این مخلوط را در یخچال گذاشته و صبح 

ناشتا آب آن را میل کنند. اگر یک هفته منتظر بمانند اثر معجزهآسای آن را دیده و حتما شگفتزده خواهند شد.
- غده پروستات را تقویت میکند.

- بامیه در افراد ضعیف و آسیب پذیر، اشتها به غذا را افزایش میدهد و ماده غذایی مناسبی برای زنان باردار، کودکان در حال رشد و افرادی که به دالیلی 
دچار وقفه در رشد شدهاند، محسوب میگردد.

- برای درمان جوش های صورت ابتدا بامیه را خشک کرده و بعد آن را پودر کنید، سپس یک قاشق از پودر بامیه را در نصف استکان عرق کاسنی مخلوط 
کنید و به شکل ماسک روی جوشهای صورت بگذارید (پیش از استفاده، مطمئن شوید که پوست شما به این مخلوط حسّاسیّت نداشته باشد).

- در کشورهای هند و چین از ریشه بامیه مانند جانشینی برای خواص درمانی گل خطمی، استفاده میگردد.
- شربتی که از جوشاندن میوه آن در فیلیپین تهیه میشود، برای درمان زخم گلو و گرفتگی صدا استفاده شده که بسیار مفید است.

- در هندوستان بامیه را با گوشت پخته میخورند و معتقدند که مقوی قوه باء (افزاینده نیروی جنسی) است.
 تذکرات مهم در مصرف بامیه :

- برای حفظ اثرات مفید بامیه و آنزیم های هضمی آن، باید آن را خیلی کم بپزید، یعنی با حرارت کم یا با 
بخار مالیم پخته شود ولی اگر خواستید آن را سرخ کنید، از مقدار کمی روغن زیتون و یا دیگر روغن 

گیاهی برای سرخ کردن آن استفاده کنید.
- بامیه ممکن است سوء هاضمه ایجاد کند و مصرف زیادش میتواند تهوع آور باشد.

- استفاده از بامیه به علت داشتن پتاسیم باال به افراد مبتال به بیماریها و نارسائی های کلیه توصیه نمیشود.
- یکی از مضرات بامیه، معرّق بودن آن (زیاد کننده ترشح عرق از بدن) است.

- درصورتی که اشخاص سرد مزاج بخواهند بامیه بخورند، برای اینکه سردیش ضرری نرساند و عوارضی 
ایجاد نکند، باید آن را به همراه ادویه (مانند زعفران و فلفل قرمز) میل نمایند.

 بامیه را چگونه مصرف کنیم؟
۱- بامیه را بصورت خورشت، مربا، ترشی، ساالد، شور و کنسرو مصرف میکنند. این گیاه همچنین از نظر اقتصادی ارزان و بعنوان یک ماده غذائی مفید، در 

دسترس همه افراد جامعه است.



۲- بهتر است بامیه بصورت تازه (سبز رنگ و تازه چیده شده) مصرف شود.
۳- ترجیحاً از بامیههایی با سایز کوچک و مناسب (حداکثر طول ۸ سانتیمتر) استفاده کنید.

۴- از پختن بامیه در ظروف آهنی، برنجی و مسی اجتناب کنید، چون ظروف فلزی باعث تغییر 
رنگ بامیه میشوند و آن را تیرهرنگ میکنند؛ ترجیحا از ظروف چینی یا شیشهای استفاده کنید.

الف)- به شکل خام
بامیه خام در تهیه ساالد با سایر محصوالت گیاهی مثل نخودفرنگی، هویج، کاهو، خیار، کلم، 
گوجهفرنگی، پیاز و … مصرف میشود. بامیههایی که برای ساالد انتخاب میشوند بهتر است ریز 

و به طول ۳-۲ سانتیمتر و از انواع بدون کرک باشند.
ب)- فرم پخته

بامیه تازه را با سایر سبزی ها بویژه بادمجان، کدو خیار، گوجهفرنگی، نخودفرنگی، لوبیا، هویج و سیبزمینی پخته یا بصورت خورشت با برنج مصرف کرده 
و یا بعنوان تزیین در اطراف دیس غذاهای گوشتی، سرو میکنند.

بامیه را کف قابلمه با پیاز خرد شده، تکّه های گوشت گوسفند، مقداری روغن مایع، 
زردچوبه، کمی آب زعفران و سیر تفت بدهید، سپس مقداری لپه و آب به آن اضافه کنید و 
بگذارید تا بجوشد. چون بامیه خیلی زود می پزد، خورشت را زیاد نجوشانید تا خواصش 
حفظ گردد. در آخر فلفل، آب تمرهندی، نمک، رب و گوجه فرنگی رنده شده را اضافه 

کنید. کمی که حرارت دید، خورشت را برداشته، به همراه پلو میل نمائید.
اگر میخواهید که آب خورشت حالت لزج پیدا نکرده و به اصطالح کش نیاید، بامیه ها را 
قبل از پختن چند دقیقه در شیر گاو بجوشانید و یا اینکه کالهک آن را کامل جدا نکرده و 

بدنه بامیه را قطعه - قطعه و سوراخ نکنید!




