ارگانیک
با طعمهای میوهای
در حجمهای

0.75 L / 1.5 L

(تحت لیسانس فولکل آلمان)

اکسیری بیهمتا از عهد باستان

نوشــیدنی کــه در دســت داریــد یــک نوشــیدنی تخمیــری فراســودمند ،پروبیوتیــک و
ارگانیــک بــا خــواص درمانــی متعــدد می باشــد کــه طــی ســالیان اخیــر شــهرت و محبوبیــت
فراوانــی در میــان طرفــداران و دوســتداران تغذیــه ســالم در سراســر جهــان پیــدا کــرده و
ایــن محبوبیــت در ایــران نیــز رو بــه افزایــش اســت .بــا توجــه بــه کاهــش تنــوع نوشــیدنی
هــای ســالم ،ارگانیــک و فراســودمند از ســبد غذایــی خانواده هــای ایرانــی و کشــش آنهــا
بــه ســمت مصــرف بــی رویــه نوشــابه هــای مضــر ،ایــن نوشــیدنی مغــذی و پروبیوتیــک
بــرای اولیــن بــار در ایــران بصــورت ارگانیــک (فاقــد هرگونــه افزودنی هــای شــیمیایی)
و تحــت لیســانس معتبرتریــن تولیدکننــده نوشــیدنی های ارگانیــک در آلمــان (شــرکت
فولــکل  )Voelkel /تولیــد شــده اســت .در ادامــه بــا تاریخچــه کامبوچــا ،خــواص درمانــی و
همچنیــن نکاتــی چنــد در رابطــه بــا نحــوه اســتفاده آن آشــنا خواهیــد شــد.

کامبوچا چیست؟

محققیــن بــر ســر تاریخچــه و منشــاء اصلــی پدیــد آمــدن نوشــیدنی تخمیــری کامبوچــا اختــاف
نظــر دارنــد .اغلــب بــر ایــن باورنــد کــه ایــن نوشــیدنی باســتانی معجــزه گــر حــدود  200ســال
قبــل از میــاد ،اولیــن بــار در منچــوری ،منطقــه ای در شــمال کشــور چیــن ،پدیــد آمــده اســت
و ســپس از راه خطــوط بازرگانــی بــه ژاپــن ،کره،هنــد و روســیه انتقــال یافتــه و در آنجــا
عمومیــت پیــدا کــرده اســت .عــده ای دیگــر معتقدنــد کــه کامبوچــا اولیــن بــار در گارســاک،
منطقــه ای واقــع در روســیه پدیــد آمــده اســت .شــواهد حاکــی از آنســت کــه مــردم آســیا
صد هــا ســال اســت کامبوچــا را بــه عنــوان یــک داروی طبیعــی بــرای پیشــگیری و درمــان
بســیاری از بیمــاری هــا مــى نوشــند.
ایــن نوشــیدنی بــه نــام هــای مختلــف شــناخته مــی شــود .در مناطــق مختلــف نــام هایــی چــون
گل روســی ،ژلـهی روســی ،قــارچ روســی ،قــارچ ژاپنــی ،اســفنج ژاپنــی و قــارچ شــراب هنــدی
بــرای آن بــکار رفتــه اســت .قــارچ خــارق العــاده ،قــارچ جادویــی ،قــارچ قهرمــان ،قــارچ طــول
عمــر ،چــای خدایــی و ژلــهی نقــرس دیگــر نامهــای آن بشــمار میآینــد.در فرانســه ،نــام
«اکســیر طــول عمــر» بــه آن داده شــده اســت کــه قطعــ ًا بــه خاطــر تأثیــری اســت کــه بــر
مصــرف کننــدگان داشــته اســت(Günther Frank. W ; 2014) .
جالــب اینجاســت کــه در ترکیــب اغلــب ایــن نــام هــا از کلمـهی قــارچ اســتفاده شــده اســت،
در حالــی کــه آنچــه در حقیقــت مــا در اختیــار داریــم یــک قــارچ نیســت ،بلکــه یــک تــوده
همزیســت از تعــدادی باکتــری و مخمــر بــا شــیوه پرورشــی مخصــوص اســت کــه شــکلی شــبیه
قــارچ (یــک صفحــه صــاف ،مســطح و لــزج) دارد .ایــن قــارچ ابتــدا بصــورت ورقــه نازکــی بروی
ســطح نوشــیدنی قــرار مــی گیــرد و ســپس بــا هــر فرآینــد تخمیــر یــک الیــه جدیــد بــروی
ایــن صفحــه ایجــاد مــی شــود و ضخیــم تــر مــی شــود.فرایند تخمیــر بــه مــدت  7الــی  14روز
بطــول می انجامــد.
مــواد مفیــدی کــه از تخمیــر کامبوچــا حاصــل شــده و در فرآینــد شــیمیائى بــدن نقــش
مهمــى ایفــاء مــى کننــد عبارتنــد از اســید گلوکورونیــک ،اســید گلــو کونیــک ،اســید اســتیک،
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اســید کربنیــک ،اســید الکتیــک ،اســید اگزالیــک ،اســید مالیــک ،اســید بوتیریــک ،اســید
پروپیونیــک ،اســید آســکوربیک ،اســید سوکســینیک ،اســید نوکلئیــک ،اســید ایتاکونیــک،
آنتــی بیوتیــک ،فروکتــوز ،ویتامیــن ( Cاســید ســیتریک) ،ویتامیــن  ،Dویتامیــن هــای گــروه
 Bشــامل(B1 (Thiamin), B2 (Ribovalin), B3 & B6 (Pyridoxine), B12 (Cobalamin),
)B9 (Folic Acidو آنزیــم هایــی از قبیــلInvertase, Amylase, Catalase, Saccharose
 .Labenzymخصوصــا در غــرب تحقیقــات زیــادی روی ایــن نوشــیدنی صــورت گرفتــه و
امــروزه ایــن نوشــیدنی فراســودمند و طبیعــی در اروپــا و آمریــکا بســیار مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
و طرفــداران بیشــماری پیــدا کــرده اســت.

خواص درمانی کامبوچا

بــاور ایــن کــه یــک نوشــیدنی طبیعــی تــا ایــن حــد فهرســتی طوالنــی از فوایــد ســامتی را بــه
همــراه دارد دشــوار اســت ،امــا امــروزه دانشــمندان و محققــان از سراســر دنیــا ،بهخصــوص
روســیه و آلمــان تحقیقــات زیــادی دربــارهی ایــن نوشــیدنی پروبیوتیــک انجــام دادهانــد
کــه نتایــج بهدســت آمــده موجــب شــگفتی اســت .طبــق ایــن تحقیقــات تاکنــون بــرای ایــن
نوشــیدنی فراســودمند و مغــذی کــه حــاوی آنزیم هــا ،اســیدهای آمینــه ،آنتی اکســیدان ها
و پلیفنل هــا اســت بیــش از  20خــواص درمانــی ثبــت گردیــده اســت .در ادامــه تعــدادی
از آن هــا (بــه همــراه اســامی و ســال نشــر منابــع و مآخــذ علمــی مربوطــه) بــه صــورت خالصــه
شــرح داده میشــود .بــرای توضیحــات بیشــتر و همچنیــن مالحظــه لیســت کامــل منابــع و
مآخــذ علمــی نامبــرده لطفــا بــه وب ســایت شــرکت مراجعــه فرمائیــد:

• اسید گلوکورونیک و خاصیت سم و رسوب زدایی و ضد سرطانی

اســید گلوکورونیــک یکــی از ترکیبــات مهــم نوشــابه کامبوچاســت کــه بــه دلیــل خاصیــت
ســم زدایــی اش از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت .ایــن اســید در آزمایشــگاه و بــه
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طــور مصنوعــی قابــل تولیــد نیســت ،امــا کبــد یــک انســان ســالم قــادر اســت آن را تولیــد
نمایــد .اســید گلوکورونیــک در بــدن انســان بــه عنــوان یــک پادزهــر عمــل مــی کنــد و قــادر
اســت ســموم و رســوبات مضــر را حــل نمــوده و از طریــق سیســتم دفــع آن هــا را از بــدن
خــارج ســازد .تاکنــون کامبوچــا تنهــا منبــع غذایــی شــناخته شــده اســت کــه حــاوی اســید
گلوکورونیــک اســت .بــا توجــه بــه ایــن مســئله کــه امــروزه مــردم در شــرایط آلودگــی شــدید
محیــط زیســت زندگــی می کننــد ،غذا هــا و نوشــیدنی های آلــوده بــه مــواد شــیمیایی ،الــکل،
توتــون ،مــواد غذایــی کنســرو شــده ،غــذای مانــده ،آب و گیاهانــی کــه از طریــق کودهــای
شــیمیایی و مــواد دیگــر آلــوده شــده اند و همچنیــن رســوبات باقیمانــده از فرآیند هــای
متابولیســمی ،تخمیــری و تجزیــه پروتئین هــای حیوانــی در بــدن ،مــواد مضــری از خــود بجــا
می گذارنــد کــه ســامتی کبــد ،خــون و ســلول ها را بــه خطــر انداختــه و ســرطان زا هســتند.
بــه دلیــل عــدم توانایــی کبــد در تولیــد اســید گلوکورونیــک بــه میــزان کافــی ،آلودگی هــای
ایجــاد شــده در بــدن باعــث بیماریهــای مختلــف و مهلــک می شــوند .اســید های ارگانــی مفیــد
در نوشــیدنی کامبوچــا ،بــه ویــژه بــاال بــودن میــزان اســید گلوکورونیــک در آن نقش بســزایی
در دفــع ایــن رســوبات و ســموم داشــته و خاصیــت درمانــی بــه خصــوص ســم و رســوب
زدایــی و ضــد ســرطان بــودن کامبوچــا را توجیــه می کنــد .ایــن نتیجــه ای اســت کــه تعــدادی
از محققیــن در سراســر دنیــا و همچنیــن در ایــران ضمــن تحقیقــات خــود بــه آن رســیده اند.
(فرانــک بیــگ محمــدی ،احمــد کرباســی و زهــرا بیــک محمــدی :دانشــگاه شــیراز1389 ،
�(Dr. Soraya Shantiay MD; 1996 /C.W.Hesseltine; 1965/Greenwalt et al; 1998/Dr. W.Blu
)menschein; 1987/J.Lodewijkx; 2010
گزارشــات حاکــی از آن اســت کــه مصــرف روزانــه یــک لیتــر کامبوچــا بعنــوان یــک مکمــل
درمانـ�ی در توقـ�ف پیشـ�رفت سـ�رطان برخـ�ی افـ�راد نامـ�دار نظیـ�ر کارل کارسـ�تن ز �(Karl Cars
) tensرئیــس جمهــور اســبق آلمــان Aleksandr Solzhenitsyn ،روســی (برنــده جایــزه نوبــل
ادبیــات) و رونالــد ریــگان ،رئیــس جمهــور اســبق ایــاالت متحــده نقــش مثبــت و بســزایی
داشــته اســت.
)(Dr. Veronika Carstens; 1987 / Aleksandr Solzhenitsyn 1968
وجــود اســید گلوکورونیــک در کامبوچــا بیشــتر از هــر چیــز دیگــری مــورد توجــه ســرطان
شناســان قــرار گرفتــه اســت .دکتــر رودولــف اســکلنر ) (Dr. Rudolf Sklenarیکــی دیگــر از
متخصصیــن بهنــام کامبوچــا اســت .وی بدلیــل نحــوه تراپی هــا و درمان هــای مختلــف ســرطان
(خصوصــا در مراحــل ابتدائــی) کــه در آن کامبوچــا را بعنــوان یــک مکمــل درمانــی مهــم
تجویــز مــی کــرد ،مشــهور بــود .دکتــر یــوزف ایســلس ) (Dr. Josef Issels MDآلمانــی یکــی از
برجســته تریــن متخصصــان درمــان ســرطان در دنیــا در طــی چهــل ســال طبابــت و تجربـهی کار
درمانــی بــا بیــش از ( 16000شــانزده هــزار) بیمــار ســرطانی ،کامبوچــا را بعنــوان بخشــی از
برنامـهی درمانــی بیمــاران ســرطانی خــود معرفــی نمــوده کــه همــواره تاثیــر بســیار مثبتــی بــر
روی آن هــا داشــته اســت(Dr. Josef Issels MD; 1972/see: www.issels.com).
همچنیــن دکتــر لودویجکــس هلنــدی نویســنده کتــاب «زندگــی بــدون ســرطان» معتقــد
اســت کــه یــک دلیــل از بیــن رفتــن گلبولهــای قرمــز خــون برهــم خــوردن میــزان اســیدته
خــون اســت .بنابرایــن کامبوچــا نــه تنهــا باعــث بهبــود و تســریع در دفــع هــر چــه بیشــتر
ســموم بدســت آمــده از متابولیســم داخــل بــدن میگــردد بلکــه میــزان اســید خــون را نیــز
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تنظیــم میکنــد و ایــن دو فاکتــور در پیشــگیری و درمــان ســرطان نقــس بســزایی دارنــد.
)(A.J.Lodewijkx ; 2010.
خاطــر نشــان مــی گــردد بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات پژوهشــگران و همچنیــن اظهــارات
پزشــکان متخصــص کــه در اینجــا بــه برخــی از آن هــا اشــاره گردیــد ،کامبوچــا بــه تنهایــی
بعنــوان عامــل درمــان ســرطان معرفــی نمــی شــود بلکــه بــه دلیــل ترکیبــات خــاص و دارا
بــودن اســید گلوکورونیــک و خــواص متعــدد ضــد ســرطانی (از قبیــل ســم زدایــی ،آنتــی
اکســیدانی ،تنظیــم متابولیســم بــدن ،انــرژی زایــی ،تقویــت سیســتم ایمنــی و غیــره) مــی
تــوان از آن بعنــوان یــک بازدارنــده قــوی در جهــت پیشــگیری از ســرطانی شــدن ســلولها
و توقــف رشــد ســلولهای ســرطانی و همچنیــن بعنــوان یــک مکمــل درمانــی موثــر و مثبــت
جهــت درمــان ســرطان یــاد نمــود(Dr.A.Vogel;1987).

• خواص آنتی اکسیدانی کامبوچا

آنتی اکســیدان ها بــرای ســامت بــدن بســیار الزم و ضــروری هســتند بدیــن صــورت کــه
خــواص ســم زدایی داشــته و بــه پاکســازی کبــد کمــک شــایانی می کننــد و از ابتــا بــه
بیماری هــای قلبــی عروقــی ،ســرطان و دیگــر بیماری هــای ناشــی از آســیب های ســلولی
پیشــگیری می کننــد .بهتریــن منبــع آنتی اکســیدان ها ،میــوه هــا و ســبزیجات تــازه هســتند
امــا کامبوچــا نیــز یکــی از منابــع خــوب و طبیعــی آنتی اکســیدان ها محســوب می شــود.
) (Sai Ram Met al; 2000کامبوچــا سرشــار از آنتی اکســیدان هایی نظیــر ویتامین هــای E
و  ،Cبتاکاروتــن و ســایر کاروتنوئید هاســت .متخصصــان دریافته انــد کــه میــزان فعالیــت
آنتی اکســیدان های موجــود در کامبوچــا صــد برابــر بیشــتر از ویتامیــن  Cو  25برابــر بیشــتر
از ویتامیــن  Eاســت.
)(Hamden k.et al; 2012/Yogesh B. et al; 2003
از طــرف دیگــر مــا هــر روزه در معــرض مقادیــر اندكــی از تشعشــعات ناشــی از منابــع
طبیعــی (عناصــر موجــود در خــاك یــا پرتــو هــای خورشــیدی) و منابــع مصنوعــی (دســتگاه
هــای الكترونیكــی ماننــد مایكروفــر ،تلویزیــون ،کامپیوتــر ،تلفــن ثابــت و همــراه ،تجهیــزات
آزمایشــگاهی و درمانــی پزشــكی مثــل دســتگاه های اشــعه ایكــس) و سایرتشعشــعات
اســتاندارد و یــا غیــر اســتاندارد قــرار مــی گیریــم .اثــرات تدریجــی نامطلوب این تشعشــعات
و امــواج مختلــف بــر ســلول های بــدن انســان بارهــا در محافــل علمــی مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفتــه اســت .بطــور کل بــارش ایــن تشعشــعات و امــواج موجــب اختــال در متابولیســم
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(ســوخت و ســاز) ســلول های بــدن و در نتیجــه عــدم دفــع کامــل ســموم داخلــی ســلول ها
می شــود زیــرا غشــای ســلول های وابســته بــه دســتگاه گــردش خــون و سیســتم عصبــی
آســیب دیــده و ســلول ها نمی تواننــد فعالیــت طبیعــی خــود را انجــام دهنــد .ســه مطالعــه و
تحقیــق در ســال های اخیــر در ایــن رابطــه نشــان داده اســت کــه کامبوچــا بدلیــل خاصیــت
بــاالی آنتــی اکســیدانی خــود باعــث پیشــگیری ایــن صدمــات ســلولی و همچنیــن بازســازی و
احیــای ســلول های صدمــه دیــده می شــود.
�(Ola Gharib; 2010 / NashwaKamel Ibrahim; 2013/KultiginCavusoglu and Peri
)hanGuler; 2009

• درمان ورم و مشکالت مفصلی ،روماتیسم و نقرس

اســید گلوکزونیــک موجــود در کامبوچــا در بــدن قابلیــت تبدیــل بــه گلوکزامیــن ،کندروتئیــن
ســولفات و ســایر پلی ســاخارید ها و گلوکوپروتئین هــای مرتبــط بــا مفاصــل ،کالژن و مایــع
نرم کننــده حرکــت مفاصــل می شــود .ایــن نوشــیدنی همچنیــن ســبب بهبــود التهــاب و ورم
مفاصــل و عالئــم روماتیســم و نقــرس می شــود.
)(Prof. Dr. W. Wiechowski; 1928/Prof. Dr.Winfried Laakmann, 1999.

• افزایـــش سالمت دستـگاه گوارش ،کمک به هضـم غذا و تقویـت جداره
رودههـا

طبــق گزارشــات پروفســور لیندنــر و پروفســور الکویتــس از آلمــان نوشــیدنی کامبوچــا
باعــث افزایــش میــزان فلــور روده شــده و بــه هضــم غــذا و همچنیــن حفــظ تعــادل PH
بــدن یــاری می رســاند .بــه ایــن صــورت کــه فعالیــت روده هــا بــرای تجزیــه ی مــواد غذایــی
کاهــش می یابــد زیــرا باکتری هــای موجــود در کامبوچــا از قبــل بخشــی از کار ایــن ارگان را
انجــام داده انــد .بنابرایــن کامبوچــا ترشــح اســید معــده را کــه بــه اعضــای مخاطــی آســیب
می رســاندکاهش می دهــد .در واقــع تاثیــر درمانــی کامبوچــا معــادل بــا داروی امپــرازول
)(Omeprazoleتشــخیص داده شــده اســت .فعالیت هــای آنتی اکســیدانی کامبوچــا همچنیــن
از پوشــش داخلــی معــده محافظــت می کنــد .تحقیقــات نشــان داده قــارچ کامبوچــا بــه شــکل
موثــری زخم هــای دســتگاه گــوارش را درمــان می کنــد.
)(Prof. Dr. P. Lindner; 1917/Prof. Dr. N. Lakowitz; 1928

• کنترل و کاهـش وزن از طریق تنظیم متابولیسم

وجــود ناهنجــاری و ضعــف در سیســتم گــوارش ،هضــم غــذا و همچنیــن متابولیســم (ســوخت
و ســاز) بــدن ازجملــه دالیــل اضافــه وزن و چاقــی اســت .پرفســور کارل هاینــز شــمیت
رئیــس بخــش طــب پیشــگیری در دانشــگاه توبینگــن آلمــان معتقــد اســت آنزیم هــای موجــود
در کامبوچــا بــه تنظیــم متابولیســم و همچنیــن ســامتی و تقویــت سیســتم گــوارش و در
نتیجــه هضــم بهتــر غــذا کمــک می کننــد ( Prof. Dr. Karl Heinz Schmidt,1998).بنابرایــن
کامبوچــا بعنــوان یــک مکمــل موثــر در رژیــم غذایــی و کنتــرل و کاهــش وزن معرفــی شــده
اســت.گونتر فرانــک آلمانــی در کتــاب خــود از افــرادی گــزارش می دهــد کــه بــا نوشــیدن
روزانــه یــک لیتــر کامبوچــا هفتــه ای یــک و نیــم کیلــو کاهــش وزن داشــته انــد(Günther.
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)W. Frank, 1999

• کامبوچا برای ورزشکاران؛ انرژیزا و برطرف کننده گرفتگیهای عضالنی

کامبوچــا آهــن موجــود در چــای ســیاه را آزاد می کنــد کــه ایــن مســئله بــه افزایــش
هموگلوبیــن خــون کمــک نمــوده و انتقــال اکســیژن بــه بافت هــا را افزایــش می دهــد .ایــن
نوشــیدنی میــزان جــذب آهــن بــدن را از ســایر ســبزیجات حــاوی آهــن افزایــش می دهــد.
نتایــج تحقیقــی کــه در آلمــان بــر روی ورزشــکاران حرفــه ای بــا تمرینــات ســخت و فشــرده
صــورت گرفتــه نشــان داد ،ورزشــکارانی کــه کامبوچــا مصــرف مــی کردنــد بدلیــل آنزیم هــای
موجــود در ایــن نوشــیدنی از هرگونــه گرفتگی هــای عضالنــی کــه قبــا دچــار آن مــی شــدند
دور مانده انــد (H. Körner; 1989).طبــق تحقیقــات و آمــار دکتــر اریــش ربهولتــس می تــوان
بــا کامبوچــا تــا  66درصــد افزایــش راندمــان و کارایــی را بدســت آورد(Dr. med. Erich.
)Rebholz; 1998

• تقویت سیستم ایمنی بدن و درمان عفونتها

برخــی از محققــان نظیــر باربانســیک و خانــم پرفســور دانیــل جــان از روســیه بــر ایــن
عقیــده هســتند کــه کامبوچــا بــه دلیــل واجــد بــودن ترکیباتــی ماننــد اســید اســتیک یــک
آنتی بیوتیــک طبیعــی محســوب می شــود و محیطــی فراهــم میکنــد کــه از رشــد باکتری هــای
آســیب رســان پیشــگیری می کنــد ،باکتری هــای مفیــد را حفــظ و ســلول های دفاعــی بــدن را
افزایــش می دهــد و در نتیجــه بــا از بیــن بــردن عفونت هــا می توانــد سیســتم ایمنــی بــدن
را ســالم و قــوی نگــه دارد(Prof. Dr. L.T. Danieljan; 1991).

• کامبوچا و ایدز

بــا توجــه بــه خاصیــت انــرژی زایــی کامبوچــا و نیــز تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن ،گــزارش
برخــی انجمن هــای ایــدز و پزشــکان در آمریــکا از بیمارانــی کــه ایــدز داشــته انــد نشــانگر
ایــن بــوده اســت کــه ایــن بیمــاران بــا مصــرف کامبوچــا احســاس انــرژی ،مقاومــت و
هوشــیاری بیشــتری پیــدا کرده انــد .همچنیــن نتایــج آزمایشــات حاکــی از آن اســت کــه مــواد
موجــود در کامبوچــا از جملــه اســید اوســنیک می توانــد در نقــش یــک پادزهــر عمــل کــرده و
ویروس هــای مضــر را از فعالیــت بــازدارد ،میــزان آنتــی ژن ( 24-Pپروتئینــی کــه جزئــی از
ســاختمان اچ آی وی بــه شــمار م ـیرود) را معکــوس ســازد و باعــث بــاال رفتــن ســلول های T
(یــا همــان لنفوســیت تی از انــواع ســلول های سیســتم ایمنــی بــدن) شــده و افزایــش وزنــی
در حــدود پنــج الــی هفــت کیلــو گرمــی در بیمــاران ایجــاد کنــد کــه جملگــی عالئمــی از کاســته
شــدن عــوارض و بهبــود بیمــاری می باشــد(Harald W. Tietze; 1996).

• بهبود سیستم عصبی

کامبوچــا محتــوی اســید هــای آمینــه مختلــف ،آلکالوئید هــای متیــل زانتیــن (کافئیــن،
تئوفیلیــن و تئوبرومیــن) ،اســید اســکوربیک (ویتامیــن  )Cو ویتامین هــای گــروه ( Bشــامل
اســید فولیــک  )B9اســت کــه ایــن ترکیبــات بــرای متابولیســم طبیعــی سیســتم عصبــی
حیاتــی هســتند .ایــن ترکیبــات در ســردرد هــا و اضطــراب ،بــه کمــک سیســتم عصبــی آمــده
و از بــروز حمــات صــرع جلوگیــری می کننــد.
7

• کامبوچا و درمان آسم

مصــرف روزانــه کامبوچــا بــرای مبتالیــان بــه آســم مفیــد اســت .ایــن نوشــیدنی حــاوی
تئوفیلیــن اســت کــه ســبب گشــاد شــدن نایژه هــا می شــود .دوز درمانــی تئوفیلیــن روزانــه
 0،18تــا یــک گــرم اســت .تنهــا یــک فنجــان کامبوچــا محتــوی  1،44میلــی گــرم از ایــن مــاده
اســت.

• کامبوچا سرشار از ویتامین  Bو  Cو D

نوشــیدنی کامبوچــا عــاوه بــر داشــتن باکتــری هــای مفیــد ،حــاوی ویتامیــن هایــی ماننــد
ویتامیــن  Bو  Cو  Dنیــز اســت .ویتامیــن  Bموجــود در کامبوچــا باعــث تســکین و کاهــش
اســترس شــده و همچنیــن میــل و اشــتهای عصبــی را نیــز کاهــش می دهــد .ایــن ویتامیــن
همچنیــن خطــر بــروز بیماری هــای قلبــی عروقــی را کاهــش داده و بــه تقویــت حافظــه کمــک
مــی کنــد .میــزان ویتامیــن  Cبــاالی کامبوچــا نیــز بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن ،کاهــش
بیماری هــای قلبــی عروقــی و بهبــود ســامت چشــم کمــک شــایانی می کنــد .و عــاوه بــر ایــن
ویتامیــن Dموجــود در کامبوچــا بــرای اســتخوان ها و پوســت نیــز مفیــد اســت.

• جلوگیری از تصلیب شرائین(گرفتگی عروق) ،کاهش کلسترول خون و بهبود
عملکرد عروق

نتایــج محققیــن آلمانــی حاکــی از آن اســت کــه مصــرف کامبوچــا بــه میــزان قابــل توجهــی باعث
افزایــش ( HDLکلســترول خــوب) و کاهــش میــزان تــری گلیســیرید و ( LDLکلســترول بــد)
می شــود(Dr.med.Erich Rebholz;1990/Dr. Siegwart Hermann;1928) .
همچنیــن مطالعــات دکتــر مــادااوس نشــان داد کــه آنتــی اکســیدان های موجــود در کامبوچــا
بــه احیــاء و بازســازی دیــواره ســلولی رگهــای خونــی کمــک می کنــد(Dr. Madaus; 1928).
ســایر محققیــن و پژوهشــگرانی کــه تاثیــر مثبــت کامبوچــا بــر تصلیــب شــرایین را گــزارش
داده انــد عبارتنــد از :پرفســور ویشوفســکی ،رئیــس ســابق دانشــکده داروســازی پــراگ
) ،(Prof. Dr. W. Wiechowskiدکتــر مکســیم بینــگ ) ،(Dr. Maxim Bingدکتــر مولنــدا (Dr. L.
) Mollendaو محقــق روســی باربانســیک ).(G. F. Barbancik

• کاهش معده درد

کامبوچــا یــک نوشــیدنی تخمیــری اســت کــه بــه هضــم غــذا کمــک می کنــد .در نتیجــه بــا
کمــک بــه پیــش هضــم از طریــق برخــی آنزیم هــای موجــود در کامبوچــا  ،از فعالیــت پانکــراس
(لوزالمعــده) کاســته شــده و نیــاز بــه تولیــد مایعــات گوارشــی کمتــری در معــده اســت.
همچنیــن ایــن نوشــیدنی بــه حفــظ  PHروده هــا و افزایــش باکتری هــای خــوب کمــک زیــادی
مــی کنــد .لــذا بــرای افــرادی کــه از درد معــده ،ســندرم روده تحریــک پذیــر ،بیمــاری کــرون،
بیمــاری ســلیاک و کاندیــدوز رنــج مــی برنــد مــی توانــد مفیــد واقــع شــود.

• درمان کم خونی

افزایــش جــذب آهــن بدلیــل وجــود ویتامیــن  Cو همچنیــن اســید های ارگانیــک موجــود
در کامبوچــا میســر می گــردد و قابــل توصیــه متخصصیــن بــه ویــژه بــه افــراد مســن و
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گیاهخــواران جهــت جلوگیــری از فقــر آهــن در آن هــا اســت.

• تنظیم میزان قند خون و مفید برای دیابت

اگــر چــه ایــن نوشــابه حــاوی شــکر اســت ولــی طــی فرآینــد تخمیــر ،شــکر آن بــه اســید های
مفیــد کــه منشــاء خــواص درمانــی کامبوچــا هســتند تبدیــل می شــود .لــذا بــرای بیمــاران
دیابتــی نــه تنهــا مشــکلی ایجــاد نمــی کنــد بلکــه توصیــه نیــز شــده اســت زیــرا خاصیــت آنتــی
اکســیدانی کامبوچــا باعــث کاهــش ســطح قنــد خــون می شــود(Kh. Hamdan et al; 2012) .
عــاوه بــر مــوارد نامبــرده فــوق ،در کتــب و مقــاالت منتشــره در رابطــه بــا کامبوچــا خــواص
درمانــی ذیــل نیــز گــزارش شــده اند:

• کاهش ناراحتیهای قلبی و جلوگیرى از سکتههاى قلبى
• تقویت قوای میل جنسی با افزایش هورمونهای مربوطه
• بهبود نارسائی های کلیه ،سم زدایی و پیشگیری از تولید سنگ کلیه

)(Dr. med. Erich Rebholz; 1998

• تنظیم فشارخون و درمان فشارخون باال و سرگیجه های مربوطه(Dr . Max
)Bing ; 1928
• پیشگیری از نشانه های نامطلوب یائسگی )(Harald W. Tietze; 1996
• درمان آب مروارید)(Donna Schwenk; 2011
• بهبود ضعف اعصاب ،سردرد و سرگیجه ،خستگی و اختالالت بی خوابی (Dr.
)Maxim Bing ; 1928/Dr. E. Arauner;1929
• رفع سریع یبوست و بهبود بواسیر(Prof. P. Lindner; 1917 / Prof. Dr. Wilhelm
)Henneberg; 1926

• درمان آبله و جوش ،زونا و انواع آبسه
• کاستن عوارض و بهبود بیماری  MSمخفف «اسکلروز چندگانه» Multiple /
Sclerosis

• درمان کبد چرب و جلوگیری از اسیدی شدن کبد
)(Bhattacharya S, Gachhui R, Sil PC; 2011

• بهبود التهابات شکم ،کرامپ های عضالنی ،گاز و نفخ
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• کاهش چین و چروک پوست و شادابی و طراوت بخشیدن به آن بدلیل
مخمرها و آنزیمهای موجود
• کاهش ریزش موها ،جلوگیری از تاسی سر و سیاه شدن موهای سفید

چند نکته در رابطه با مصرف نوشیدنی کامبوچا

 کامبوچا را به صورت خنک بنوشید تا طعم واقعی یک نوشابه طبیعی را تجربه کنید. کامبوچا را در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار ندهید. شــما مــی توانیــد کامبوچــا را در هــر ســاعتی از شــبانه روز بــه میزانــی کــه مایل باشــید میلنماییــد .در کشــورها و مناطقــی کــه کامبوچــا رواج پیــدا کــرده و یــا بصــورت ســنتی اســتفاده
می شــود ،افــراد روزانــه نیــم الــی یــک لیتــر کامبوچــا مصــرف نمــوده و آنــرا جایگزین بســیاری
از نوشــیدنی های کــم خاصیــت و یــا مضــر (حــاوی افزودنی هــای شــیمیایی) کرده انــد.
 بعضــی آثــار و خــواص درمانــی بعــد از مصــرف چنــد روز و برخــی دیگــر بعــد از چنــد هفتــهو یــا چنــد مــاه نمایــان می شــوند.
 عــوارض جانبــی در رابطــه بــا مصــرف کامبوچــا گــزارش نشــده اســت .در آغــاز (روزهــایاول) بــه افــرادی کــه معــده آنهــا از حساســیت بیشــتری برخــوردار اســت توصیــه می شــود
جهــت احتیــاط و نیــز همزیســتی تدریجــی ایــن نوشــیدنی و اســیدهای ارگانــی آن بــا معــده و
ســلول های بــدن بــه نســبت میــزان کمتــری (مثــا یــک الــی دو فنجــان در روز) مصــرف شــود
و بــه تدریــج میتــوان آن را بــه نیــم الــی یــک لیتــر در روز افزایــش داد.
 افــرادی کــه ناراحتــی گــوارش معــده دارنــد ،بهتــر اســت شــربت کامبوچــا را بــا معــده یخالــی میــل نکننــد ،زیــرا ممکــن اســت ،باعــث دل پیچــه و یــا ســوزش ســر معــده شــود.
ترجیحــا توصیــه می شــود ،شــربت کامبوچــا را وســط غــذا یــا کمــی بعــد از فاصلــه ی غذایــی
میــل نماینــد.
 مــادران بــاردار و شــیرده و نیــز نــوزادان (زیــر یکســال) نبایــد کامبوچــا بنوشــند زیــرا ازیــک طــرف کامبوچــا حــاوی آنزیم هــای مختلفــی می باشــد کــه بــرای نــوزادان قــوی و قابــل
هضــم نیســت و از طــرف دیگــر بدلیــل خاصیــت ســم زدایــی و چربــی ســوزی کامبوچــا ،امــکان
دفــع ایــن ســموم آزاده شــده از طریــق شــیر مــادر وجــود دارد .کامبوچــا باعــث پاکســازی
کبــد ،کلیــه و سیســتم گــوارش می شــود و ایــن مــوارد بــرای نــوزادی کــه در حــال رشــد
می باشــد هنــوز مناســب نیســت.
 انــدک بــوی ســرکهی استشــمام شــده از کامبوچــا ناشــی از وجــود اســید اســتیک آن اســت.همچنیــن کامبوچــای طبیعــی و بــدون مــواد نگــه دارنــده تولیــد اندکــی گاز می کنــد .بنابرایــن
تــورم جزئــی بطری هــای کامبوچــا بعــد از مدتــی بــه دلیــل انــدک تولیــد گاز و یــا تــرش مــزه
شــدن احتمالــی آن ناشــی از فاســد شــدن نیســت بلکــه کامــا طبیعــی اســت.
 علــت تولیــد رســوبات بــر ســطح کامبوچــا ادامــهی فعالیــت میکروارگانیســم های زنــده وپروبیوتیــک در کامبوچــا اســت .بنابرایــن چنانچــه ایــن رســوبات برایتــان خوشــایند نیســت
می توانیــد قبــل از مصــرف کامبوچــا آن را از صافــی عبــور دهیــد.
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مجوز و استانداردها

شــرکت آراســپ بــا رعایــت دقیــق و کامــل قوانیــن و اســتانداردهای بهداشــتی و صنایــع
غذایــی بیــن الملــل و همچنیــن ســازمان غــذا و دارو ایــران موفــق شــده اســت ایــن
نوشــیدنی را بــرای اولیــن بــار در ایــران بصــورت ارگانیــک و تحــت الیســنس کشــور آلمــان
عرضــه نمایــد.
مجوزها و استانداردهای معتبر داخلی و بینالمللی این نوشیدنی عبارتند از:
 پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو ایران نشان استاندارد از موسسه جهانی حالل نشان استاندارد ملی ارگانیک ایران نشان استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت مواد غذایی از کانادا )(ISO 9001 نشان استاندارد بین المللی مدیریت ایمنی مواد غذایی ازکانادا )(ISO 22000 نشان استاندارد کشور روسیه )(Gost-R -نشان استاندارد کشورهای آسیای میانه )(EAC

EAC; Евразийское соответствие

تحقیقات و آثار منتشره در رابطه با کامبوچا

تــا کنــون تحقیقــات زیــادی در رابطــه بــا کامبوچــا توســط محققیــن علــوم مختلــف در سراســر دنیــا
صــورت گرفتــه کــه منجــر بــه چــاپ صدهــا مقالــه و کتــاب بــه زبانهــای مختلــف شــده اســت .بعضــی
از ایــن آثــار در کشــورهای خــود بســیار مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و بعنــوان پرفــروش تریــن
کتابهــا شــناخته شــدهاند ،هماننداثــر گونتــر فرانــک ،محققیــن سرشــناس و معــروف آلمانــی در
زمینــه کامبوچــا کــه تــا کنــون بــه  30زبــان دنیــا ترجمــه شــده اســت.
در ایــران نیــز تــا کنــون چندیــن کتــاب و مقالــه و پژوهــش علمــی و دانشــگاهی توســط پژوهشــگران و محققین
ایرانــی منتشــر شــده اســت .لیســت ایــن آثــار بــه همــراه شــرح کامــل منابــع و مآخــذ ایــن نوشــته کــه حــدودا
 60کتــاب و مقالــه معتبــر بــه زبانهــای مختلــف میباشــند بــر روی وب ســایت شــرکت آراســپ تحــت آدرس
 www.arasp.comقابــل مالحظــه اســت.

درباره شرکت آراسپ

بــا توجــه بــه کاهــش تنــوع نوشــیدنی های ســالم ،ارگانیــک و فراســودمند از ســبد غذایــی
خانواده هــای کشــور مــا و کشــش آنهــا بــه ســمت مصــرف بــی روی ـهی نوشــابه های مضــر و
هــم چنیــن از آن جایــی کــه جهــان رو بســوی غذاهــا و نوشــیدنی های فراســودمند ،ارگانیــک
و مغــذی اســت ،شــرکت آراســپ برآناســت تــا بــا ارائـهی نوشــیدنی هایی در حــوزه ســامت
و ارگانیــک ،قدمــی در جهــت ارتقــای ســامتی هموطنــان بــردارد .شــرکت یکتــا آراســپ
شــرق بــا نــام تجــاری «آراســپ» ،دارنــدهی نمایندگــی انحصــاری چنــد شــرکت و برنــد معتبــر
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اروپائــی در زمین ـهی نوشــیدنی های فراســودمند و ارگانیــک بــا شــعار » ارگانیــک بنوشــید،
ســالم بمانیــد» فعالیــت میکنــد.

نوشــیدنیهای ارگانیــک فاقــد هرگونــه افزودنیهــا و مــواد نگهدارنــدهی شــیمیایی میباشــند و
در کشــت مــواد اولی ـهی آنهــا هیچگونــه کــود و ســموم شــیمیایی بــرای دفــع آفــات و یــا تغییــرات
ژنتیکــی غیــر مجــاز اعمــال نمیشــود .متاســفانه جــای اینگونــه نوشــیدنیها کــه در اروپــا ،آمریــکا
و برخــی کشــورهای آســیایی توســعه یافتــه رواج چشــمگیری داشــته و رو بــه افزایــش اســت،
در کنــار صدهــا نــوع نوشــیدنی وارداتــی و یــا تولیــدی در کشــور مــا بســیار خالــی اســت .و امــا
نوشــیدنیهای فراســودمند بــه آندســته از نوشــیدنیها گفتــه میشــود کــه عــاوه بــر تامیــن هــدف
اولیــه از مصــرف نوشــیدنی کــه رفــع عطــش ،تامیــن انــرژی و حفــظ بقاســت ،در گام بعــدی موجــب
بهبــود و افزایــش ســامت و کاهــش احتمــال بــروز بیماریهــای مزمــن شــود .ایــن نــوع نوشــیدنیها
حــاوی ویتامینهــا ،آنتیاکســیدانها و مــواد معدنــی موردنیــاز بــدن هســتند کــه موجــب افزایــش
ســامت گردیــده و بــه همیــن دلیــل بــه آنهــا فراســودمند گفتــه میشــود .یکــی از انــواع
نوشــیدنیهای فراســودمند نوشــیدنیهای پروبیوتیکــی هســتند کــه کامبوچــا از آن دســته اســت.
شــرکت آراســپ نوشــیدنی مغــذی و پروبیوتیــک کامبوچــا را بــرای اولیــن بــار در منطقــه
بصــورت ارگانیــک (فاقــد هرگونــه افزودنیهــای شــیمیایی) و تحــت لیســانس معتبرتریــن
تولیدکننــده نوشــیدنیهای ارگانیــک در آلمــان (شــرکت فولــکل)Voelkel/و بــا برنــد آلمانــی
 Froodsتولیــد مینمایــد .آراســپ کشــت ارگانیــک کامبوچــا) (Kombucha Cultureرا
بصــورت مســتمر از آلمــان وارد میکنــد و ســایر مــواد اولیــهی الزم از قبیــل چــای ســبز ،چــای
ســیاه و شــکر قهــوهای (شــکر خــام نیشــکر) نیــز عــاری از هــر گونــه ســموم شــیمیایی ،تغییــرات
ژنتیکــی و ســایر ترکیبــات غیرمجــاز و ناســالم کــه در تولیــد محصــوالت ارگانیــک جایگاهــی
ندارنــد میباشــد .چــای ســبز و ســیاه ارگانیــک مصــرف شــده در ایــن نوشــیدنی بــر اســاس
اســتانداردهای جهانــی ارگانیــک ،تولیــد گردیــده و فاقــد هرگونــه رنــگ و اســانس شــیمیایی
اســت .ایــن نوشــیدنی گواهــی و نشــان اســتاندارد ملــی ارگانیــک ایــران را دارا میباشــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا نوشــیدنی کامبوچــا لطفــا بــه وب ســایت مــا تحــت آدرس
ذیــل مراجعــه فرمائید:

آراﺳــــﭗ

www.arasp.com
info@arasp.com
Tel: 021 88 77 5345

حق چاپ محفوظ است.
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