ওজন দ্রুত কমােত চান? িনয়িমত
পােত রাখুন এই ৮ রকম মশলা

সুন্দর েমদহীন শরীর েক না চায়! শরীর সুস্থ সবল রাখেত, শরীেরর
নমনীয়তা ও স্ফূর্িত অটুট রাখেত ওজন িনয়ন্ত্রেণ রাখাটা অত্যন্ত
জরুির। শরীেরর ওজন যিদ খুব েবেড় যায়, েস ক্েষত্ের নানা সমস্যা
েদখা েদয়। অেনক েচষ্টা কের, িজম িগেয় এবং ডােয়ট কন্ট্েরাল করেলও
অেনক সময় ভুঁিড় কমেত চায় না। তেব িনয়িমত কেয়কিট মশলা খােত পারেল
তা আমােদর ওজন দ্রুত িনয়ন্ত্রেণ আনেত সাহায্য কের।
আমরা রান্নায় নানা রকম মসলা ব্যবহার কির। আমােদর ব্যবহৃত এই সব
মসলাগুেলােত রেয়েছ িবস্ময়কর িকছু ওষিধগুণ। মসলা শুধু আমােদর
খাবােরর স্বাদ আর গন্ধই বাড়ায় না, এগুেলােত রেয়েছ েরাগ-প্রিতেরাধ
ক্ষমতাও যা েমটাবিলজম বাড়ােত সাহায্য কের। আসুন েজেন েনওয়া যাক,
েকান েকান মসলা আপনার ওজন কমােত সাহায্য কের…
১) দারিচিন: ওজন কমােত দারিচিন অত্যন্ত কার্যকির! িনয়িমত একিট
িনর্িদষ্ট পিরমােণ দারিচিন েখেল িখেদ কেম যায়। শুধু তাই নয়,

দারিচিন শরীেরর জেম থাকা েমদ গলােত সাহায্য কের। এিট শরীেরর
সুগার েলেভল িনয়ন্ত্রেণ সাহায্য কের, তাই ডায়ােবিটেসর েরাগীেদর
জন্য এিট অত্যন্ত উপকাির। এ ছাড়াও েপেটর েরাগ, ইনফ্লুেয়ঞ্জা,
টায়ফেয়ড,
িটিব
ও
ক্যান্সার
প্রিতেরােধ
দারুিচিন
অত্যন্ত
কার্যকির।
২) এলাচ: এলােচ রেয়েছ নানা রকম রাসায়িনক উপাদান। েযমন: টর্িপন,
টিপিনেনাল, িসিনওল, এিসেটট, টিপিনল ইত্যািদ। এইসব উপাদান শরীেরর
ফ্যাটবার্ন করার ক্ষমতা বাড়ায়। ফেল শরীের ফ্যাট জেম না।
৩) আদা: আদা েয শুধু সর্িদ-কািশেতই উপকাির, তা িকন্তু নয়! এেত
রেয়েছ আরও অেনক ওষিধগুণ। েপট পিরষ্কার করার ক্েষত্ের আদা অত্যন্ত
কার্যকির। এিট পাচনতন্ত্ের জেম থাকা খাবার পিরষ্কার কের েদয় ফেল
ফ্যাট জমেত পাের না। ফ্যাট না জমেল ওজন এমিনেতই িনয়ন্ত্রেণ
থাকেব। এ ছাড়া আদার রস শরীেরর জেম থাকা চর্িব দূর করেত সহায়তা
কের।
৪) হলুদ: হলুেদর িবেশষ গুণ এই েয, এিট ফ্যাট িটস্যু ৈতির হেত েদয়
না। ফেল ওজন িনয়ন্ত্রেণ থােক।
৫) েমৗির: েমৗির পাচনতন্ত্েরর উপকার কের, িখেদ কমায়। আর এিট
িলভােররও ক্েষত্েরও
অত্যন্ত কার্যকির।

খুব

উপকারী।

েমৗির
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ফ্েরশনার

িহেসেবও

৬) কাঁচালঙ্কা: কাঁচালঙ্কায় রেয়েছ িকউিনক অ্যািসড, অ্যাকেজিলক
অ্যািসড, অ্যািমেনা অ্যািসড, সাক্িসিনক অ্যািসড, এস্কার্িবক
অ্যািসড, িশিকিমক অ্যািসড, েফািলক অ্যািসড, সাইট্িরক অ্যািসড,
ম্যািলক অ্যািসড, েমলািনক অ্যািসড, আল্ফা-এিমরন, ক্যান্িসিডনা,
ক্যােরািটন্স, ক্িরপ্েটাক্যানিসন, ফ্ল্যাভনেয়ডস প্রভৃিত। এগুেলা
ওজন িনয়ন্ত্রেণ রাখেত সাহায্য কের। আর কাঁচালঙ্কার ক্যাপিসিসন
িখেদও িনয়ন্ত্রণ কের। একািধক গেবষণায় েদখা িগেয়েছ, কাঁচালঙ্কা
িবপাকক্িরয়ার গিত বািড়েয় অিতিরক্ত ক্যালির বার্ন করেত সহায়তা
কের।

িজ িনউজ
প্রিতেবদনিট জনস্বার্েথ প্রকাশ করা হেলা

