
پرتقال یکی از قدیمی ترین میوه هایی است که بشر از آن استفاده میکرده است و در حدود ۵۰۰ سال قبل از 
میالد مسیح، حکیم چینی "کنفوسیوس" از آن نام برده است. در حال حاضر بیشتر از ۲۰۰ نوع پرتقال در جهان 
کشت میشود و آمریکا نصف کل محصول پرتقال دنیا را تولید میکند. پرتقال اولیه کوچک، تلخ و پر از هسته بوده 
است که در اثر تربیت مهندسی ژنتیکی و همچنین انتخاب نوع بهتر و کود کافی، درشت تر و شیرین تر شده 

است. پرتقال ابتدا از چین به هندوستان برده شده و سپس از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است.
 ۱۰۰ گرم پرتقال بدون پوست، حاوی ارزش غذایی زیر میباشد :

صفر کلسترول صفر چربی ۴۷ کالری انرژی
١ گرم پروتئین ۲ گرم فیبرهای غذایی گلوسید  ١۲ گرم

٣ میلیگرم اسید پانتوتنیک (ویتامین ب ۵) ۸.۴ میلیگرم کولین (ویتامین ب ۴) ۸۴ گرم آب
معادل ۴ درصد نیاز روزانه ۴۰ میلیگرم کلسیم
معادل ١ درصد نیاز روزانه ۰.١ میلیگرم آهن
معادل ۲ درصد نیاز روزانه ١۰ میلیگرم منیزیم 
معادل ١ درصد نیاز روزانه ١۴ میلیگرم فسفر
برابر ۵ درصد نیاز روزانه ١۸١ میلیگرم پتاسیم

معادل ١ درصد نیاز روزانه ۰.۵ میکروگرم سلنیوم
برابر با ۴ درصد نیاز روزانه ۲۲۵ واحد بینالمللی ویتامین آ
معادل ۸٩ درصد نیاز روزانه ۵٣.۲ میلیگرم ویتامین ث
معادل یک درصد نیاز روزانه ۰.۲ میلیگرم ویتامین ای
معادل ۶ درصد نیاز روزانه ۰.١ میلیگرم تیامین (ویتامین ب١)
معادل ٣ درصد نیاز روزانه ۰.٣ میلیگرم نیاسین (ویتامین ب٣)
معادل ٣ درصد نیاز روزانه ۰.١ میلیگرم ویتامین ب ۶
معادل ۸ درصد نیاز روزانه ٣۰ میکروگرم فوالت (ویتامین ب٩)

 فوائد پرتقال :
- پرتقال عالوه بر ویتامین C دارای انواع ویتامینهای A ،E ،B و همچنین سرشار از بتاکاروتن است؛ در ضمن در این میوه، امالح معدنی بسیاری از 

جمله کلسیم، فسفر، آهن، منیزیم، پتاسیم و مقدار کمی مس، آهن، منگنز و روی نیز وجود دارد.
- آب پرتقال با مزه شیرین متمایل به ترش، سرشار از انواع ویتامین ها میباشد، مخصوصاً از نظر مقدار ویتامین C بسیار غنی است؛ بنابراین توصیه میشود 
به منظور تأمین ویتامین C و ایجاد نیرو و مقاومت در مقابل انواع بیماریها، در طول ۲۴ ساعت به میزان یک تا دو لیوان از آب پرتقال بنوشید. آب پرتقال 
به علت دارا بودن پروتئین و کلسیم قابل جذب و نیز قند کافی، یک ماده مغذی و مقوی محسوب میشود که میتوان به منظور تقویت عمومی بدن، از آن 

استفاده نمود. مادّه کولین (ویتامین B4) موجود در آن، به افزایش سوخت و ساز چربی ها و جلوگیری از بروز کبد چرب کمک میکند.
- پرتقال مقوی معده و ضد گاز معده است. گفته شده که خوردن پرتقال کرم روده را از بین می برد.

- پرتقال (اگر در فواصل غذاهای روزانه میل شود) نرم کننده سینه و ضد استفراغ بوده، اخالطی که در ریه، گلو و حنجره جمع شدهاند را، خارج میکند.
- برای تقویت و رشد اطفال و نیز تأمین موادالزم بدن، مصرف آن به زنان باردار و شیرده توصیه میشود.

- مصرف پرتقال به دلیل اینکه حاوی مواد معدنی کافی بویژه پتاسیم است، منجر به افزایش حجم ادرار در طول شبانه روز میشود و از این طریق سموم 
بدن دفع میگردد؛ درنتیجه انسان را با نشاط میسازد (ضد سم و ادرار آور). الزم به ذکر است آن عده از بیماران آسمی، رماتیسمی و پوستی که روزانه 

مقداری ترکیبات کورتون دار مصرف میکنند، برای جلوگیری از خیز و عوارض دیگر، بهتر 
است که پرتقال میل نمایند.

- پرتقال پائین آورنده تب میباشد و خوردن آن ضد اسپاسم و آرام بخش است.
- پرتقال گرچه اسیدی است ولی خاصیت قلیایی به بدن میدهد و برای کسانی که گوشت 

زیاد مصرف میکنند و بدنشان اسیدی شده است، مفید میباشد.
- پرتقال خون را تمیز و تصفیه میکند و تشنگی را فرو می نشاند.

- کسانیکه سرما خوردهاند، باید روزی ٣ عدد پرتقال بخورند. افراد آسمی، اگر هر روز پرتقال 
یا آب پرتقال مصرف کنند، شدّت آسم آنها کاهش می یابد.



- آب پرتقال به اضافه عسل، یک نوشیدنی خوب برای کسانی است که درد مفاصل دارند. برای کمک به درمان بیماریهای رماتیسمی، پرتقال با آلو یا سیب 
درختی و انجیر میل شود. 

- افراد مسلول از خوردن آب پرتقال غفلت نکنند.
- مصرف آب پرتقال برای درمان بیماریهای عفونی مانند سفلیس، سوزاک، آبله، سرخک، مخملک، 

تیفوس، تب زرد و جوشهای صورت توصیه شده است.
- پرتقال بدلیل دارا بودن میزان زیادی از فیبر، درمان کننده یبوست مخصوصاً در کودکان میباشد. 
برای کودکان روزی یک عدد پرتقال مناسب است (میتوانند پرتقال را با نان سبوسدار بعنوان غذا 

میل کنند).
- کسانی که کولیت دارند اگر رژیم غذایی بگیرند، پرتقال به زودی بیماری آنها را رفع خواهد کرد. 

هر ۲ ساعت یک پرتقال همراه ۲ عدد خرما میل شود.
- آب پرتقال برای ناراحتی های صفراوی مفید است. کسانی که ترش میکنند اگر از پرتقال بصورت مداوم استفاده کننده، سریع تر خوب میشوند.

- پرتقال دندانها را تقویت میکند. کسانی که میخواهند ناخنهای سالم، موهای زیبا، دندانهای براق و استخوانهای محکم داشته باشند، خوردن پرتقال را 
فراموش نکنند.

- پرتقال سنگ ریزه و شن هائی را که در درون بدن به وجود میآید، آب کرده و از رسوب آنها در اعضاء مختلف بدن (بویژه کلیه ها) جلوگیری میکند.
- پرتقال به اشخاص کم خون اشتها میدهد و به خاطر ویتامین ث باعث رفع کم خونی میگردد.

- پرتقال تقویت کننده مغز و سیستم اعصاب بوده، خواب آور و آرام کننده قلب و سیستم اعصاب مرکزی (مغز) میباشد.
- ویتامین C آنتی اکسیدانی بسیار قوی و مهم است و رادیکالهای آزاد را خلع سالح میکند. متأسفانه آسیبهایی که رادیکالهای آزاد به سلولها میرساند 
باعث ابتال به سرطان میشود. درعوض جذب میزان الزم از ویتامین C، خطر ابتال به این سرطان ها، مانند سرطان حلق و کولون را پائین میاورد (تقویت 
کننده سیستم ایمنی بدن). مصرف پرتقال و مرکبات دیگر خطر ابتال به سرطانها را بین ۴۰ تا ۵۰% کاهش میدهد. پرتقال از سرطان معده جلوگیری 
میکند (دو ساعت بعد از غذا میل شود). مواد مغذی موجود در پرتقال بویژه پولی فنول های 
آن، خواص آنتی اکسیدانیِ بسیار قوی دارد. مصرف پرتقال به مقدار زیاد، عالوه بر پیشگیری از 
سرطان معده، در پیشگیری از انواع دیگر سرطانها نیز مؤثر است. سرطان مری در اشخاصی که 
زیاد پرتقال میخورند، ۵۰% پائین تر از کسانی است که آن را کمتر مصرف میکنند و یا اصالً 
نمیخورند. همچنین میزان ابتال به سرطان لوزالمعده در مصرف کنندگان پرتقال در پایین ترین 
حد قرار دارد. پیشگیری از عفونت های ویروسی از خواص دیگر پرتقال است که در عصاره آن 
وجود دارد. دانشمندان این خاصیت را فقط به دلیل ویتامین C موجود در آن نمیدانند، بلکه 

معتقدند که ممکن است یک ترکیب ناشناخته ضد ویروسی نیز در عصاره پرتقال موجود باشد.
- از این گذشته، ویتامین C رفع کننده التهاباتی است که رادیکالهای آزاد در بدن ایجاد 
میکنند و برای همین میتواند تا حدّی از شدت بیماری های التهابی مانند آسم، آرتروز و روماتیسم بکاهد. مصرف مرکبات تأثیر خوبی در بهبود آلزایمر، 

بیماری پارکینسون، دژنراسیون ماکوالی چشم، دیابت، وبا، ورم لثه، آب مروارید و غیره دارد.
- رادیکال های آزاد باعث اکسید شدن کلسترول خون میشوند. در این صورت کلسترول به جداره رگ های خونی می چسبد و کم کم تبدیل به جرم 

هایی میشود که در نهایت رگ ها را مسدود کرده و جلوی گردش خون را میگیرد. متأسفانه زمانی که این اتفاق میافتد ایست قلبی یا سکته 
مغزی غیرقابل اجتناب است. از آنجایی که ویتامین C قادر است اثرات منفی رادیکالهای آزاد را خنثی کند، میتواند از اکسید شدن کلسترول نیز 
پیشگیری نماید. پرتقال را با الیه سفید رنگ زیر پوست نارنجی و الیه های نازک داخل پرتقال که حاوی پکتین هستند (بهترین دارو برای کاهش 

کلسترول خون)، مصرف کنید.
- به افراد دیابتی توصیه میشود روزانه یک عدد پرتقال برای کنترل قند خون خود مصرف کنند (اما خوردن آب پرتقال توصیه نمیشود زیرا فاقد فیبر کافی 

است). آب میوۀ طبیعی با پالپ های خود پرتقال بهتر از آب پرتقال با اضافه شدن قند است.
- مرکبات حاوی فوالتها هستند که میزان هموسیستئین خون (یکی از عوامل ابتال به بیماری های قلبی عروقی) را کاهش میدهد. پتاسیم موجود در این 
میوه ها به کاهش میزان فشارخون کمک میکند و برای همین جلوی مشکالت قلبی عروقی را میگیرد. ویتامین C، کاروتنوئیدها و فالوونوئیدهای موجود 
در مرکبات قادر هستند محافظ سالمت قلب و عروق ما باشند. آب پرتقال طبیعی سرشار از پتاسیم (و در عین حال کم کالری) بوده و بنابراین مصرف آن 

در افرادی که فشارخون باال دارند (و برای کنترل آن دارو میل میکنند)، بسیار مفید است. 



- نتایج پژوهشهای آمریکایی هم نشان میدهد مصرف یک واحد میوه و سبزیجات بیشتر در روز، خطر سکته مغزی را ۴% کاهش میدهد. این در حالی 
است که اگر یک واحد بیشتری از مرکبات در روز مصرف شود، خطر این بیماری به میزان ١٩% کاهش می یابد.

- به عقیده محققان، مواد غذایی سرشار از مواد مغذی کم چرب با شاخص گلیسمی پایین مانند مرکبات، جلوی ابتال به چاقی و چاقی مفرط را میگیرد و 
به این ترتیب، خطر بیماریهای قلبی، برخی از سرطانها، دیابت، فشارخون باال و سکته مغزی نیز، کاهش مییابد.

- برای رفع چین و چروک صورت و شادابی آن، قسمت خوراکی پرتقال را روی صورت بمالید و بعد از ١۵ دقیقه با آب بشوئید. تخم پرتقال له کرده را 
بصورت ماسک، شبها روی پوست بگذارید تا چین و چروک پوست را برطرف کند. مالیدن پوست پرتقال پس از آرایش، چین و چروک صورت را از بین می 
برد. اسانس پرتقال برای برطرف کردن چین و چروک، شادابی صورت و عفونت های میکروبی پوست صورت بکار میرود. (ماسک پرتقال، روشن کننده 
پوست است). جهت نرم کردن دست های خشن و تیره، میتوان از مخلوط آب پرتقال و عسل استفاده کرد (پیش از استفاده، مطمئن شوید که حساسیّت 

موضعی به این ترکیبات ندارید).
- مادرانی که میخواهند کودکان سالم و قوی داشته باشند، مصرف پرتقال را در دوران بارداری فراموش نکنند. 

- خستگی یکی از مهمترین عوامل کاهش شیر مادران است که میتوان با پیروی از یک رژیم غذایی درست، بر آن غلبه نمود. نیاز مادران شیرده به 
ویتامین C بیشتر از نیاز مادران باردار است. مصرف پرتقال و آب پرتقال، هم میتواند شیر مادران را بیشتر کند و هم خستگی روزانه آنها را از بین ببرد. 

نوشیدن آب پرتقال همراه غذا، باعث افزایش جذب آهن غذا هم میگردد که برای مادران شیرده و فرزندان آنها اهمیت زیادی دارد.
- پرتقال در پرورش اندام و رشد ماهیچه ها بسیار مفید است.

- پرتقال بهترین محرک برای افزایش اشتها است؛ به همین دلیل سعی کنید آن را بعنوان اشتهاء آور، قبل از غذا میل کنید و نه بعد از آن.
- میوهها و سبزیجاتی همچون پرتقال و کرفس، به تنهائی بعنوان عامل کاهش وزن بیان میشوند در صورتیکه اینگونه نیست! در رژیم های غذایی که مورد 
استفاده قرار میگیرد، تفاضل بین دریافت و مصرف انرژی در کاهش وزن تأثیر میگذارد. به افرادی که اضافه وزن شدیدی دارند مصرف پرتقال را بعنوان 
عامل کاهش وزن توصیه نمیکنیم بلکه میوه و سبزیجات را میتوان بعنوان جایگزین غذاهای پرکالری در رژیم های غذایی، معرفی نمود. برای کمک به 
کاهش وزن میتوانید یک عدد پرتقال و ٣ عدد لیموترش را پوست کنده و به قطعات کوچک تقسیم کنید. بعد آن را داخل دیگی ریخته و به آن یک لیتر 
آب اضافه نمائید. به این مخلوط حرارت داده تا به جوش آید (به مدّت ١۰ دقیقه آن را بجوشانید). سپس سه قاشق غذاخوری عسل به آن اضافه کرده و 

مجددا به مدّت ۵ دقیقه دیگر بجوشانید و آن را صاف کنید. هر روز از این شربت ٣۰۰ سی سی بنوشید (به مقدار کم تهیّه و تازه به تازه میل کنید).
 خواص پوست پرتقال :

محققان میگویند پوست پرتقال مرکز تجمع بسیاری از خواص، از جمله خواص آنتیاکسیدانی و آنزیم 
های اساسی است که در خود پرتقال کمتر وجود دارد. پوست پرتقال برای مصارف آشپزی هم کاربرد 
دارد. از پوست خوش طعم این میوه در تهیه کیکها و شیرینیجات و نیز نانها و موارد بسیار دیگری 
استفاده میشود. پوست پرتقال دارای ویتامینهای C و B1 و فولیک اسید، فالوونوئید، آلفاکاروتن و 

بتاکاروتن است.
 از پوست پرتقال میتوان به صورت دمنوش نیز استفاده کرد :

حدود یک قاشق غذاخوری پوست درشت خرد شده پرتقال را درون آب تازه جوش بریزید که دم بکشد 
و پس از ١۵- ١۰ دقیقه آن را میل کنید.

* این دم نوش سرفه، آسم، برونشیت، سرماخوردگی و هر بیماری تنفسی که بر اثر وجود خلط در سینه ممکن است بروز کند را درمان می نماید.
* دارای خواص ضد میکروبی، ضد ویروسی، ضد باکتریائی و ضد التهابی است.

* دمنوش پوست پرتقال ممکن است از بروز سرطان و تومور پیشگیری و نیز با آن مقابله کند.
* باعث تقویت سیستم هاضمه شده، اشتهاء را کاهش داده و نفخ و حالت تهوع را از بین میبرد.

* سیستم گردش خون را بهبود می بخشد.
* دمنوش مذکور استرس و تنش های عصبی را تسکین داده و بیخوابی را درمان میکند.

 خواص برگ درخت پرتقال :
جوشانده برگهای پرتقال برای شست و شوی نواحی آماس کرده و متورم و کاهش درد مفید 

است.
 اسانس پرتقال چیست و چه خواصی دارد؟

قبل از این که پرتقال کامالً رسیده شود، با فشردن قسمت خارجی پوست پرتقال تازه، اسانس 
پرتقال به رنگ زرد و بوی معطر و طعم مالیم جدا میشود که از آن در تهیه ادکلن، محلول 
های زیبایی و معطر کردن شربت های طبی استفاده می نمایند. اسانس پرتقال خاصیت 
ضدعفونی کنندگی دارد؛ بنابراین در تهیه پمادهای ضدعفونی کننده به کار میرود. اسانس 

پرتقال مسکن خوبی برای دردهای نقرس و رماتیسم میباشد.



 تذکرات مهم :
خواص گفته شده فقط منحصر به پرتقال رسیده میباشد و آب پرتقال موجود در فروشگاهها و سوپر مارکت ها این خواص را ندارند. الزم است بدانید که 
یک لیوان آب پرتقال دارای ١۲۰ میلیگرم ویتامین C یعنی دو برابر مقدار توصیه شده در روز است و عالوه بر آن دارای مقادیری کلسیم، پتاسیم، نیاسین 
و اسید فولیک است. آب پرتقال اگر با گوشت میوه (پولپ) مصرف شود، سرشار از الیاف (فیبر) خواهد شد. آب پرتقال هر اندازه که سردتر باشد و در 
یخچال نگهداری شود ویتامین ث آن بیشتر حفظ خواهد شد. برای استفاده بیشتر از مواد غذائی پرتقال، بهتر است که پوست زرد رنگ آن را بگیرید و با 

پوست سفید و پره های داخلش بخورید زیرا در پوست سفید پرتقال مواد معدنی زیادی وجود دارد که اثر اسید موجود در آن را خنثی میکند.
 مضرات پرتقال :

- در پرتقال موادی از نوع آلکالوئیدها وجود دارد که در مبتالیان به نارسائی کبدی ایجاد حساسیت و ناراحتی می نماید بنابراین این گونه اشخاص باید در 
مصرف پرتقال احتیاط کنند.

- مصرف پرتقال با گوشت و ماهی سازگار نیست لذا بهتر است که ۴ ساعت بعد از خوردن ماهی، میل شود.




