
  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  )بخش اّول( کومبوچا     
 

 كومبوچا ه بذراگ ياھگن
مکمل غذايي است   ورد،اد  مثبتيتاثیرگذارروي سالمتي   برآشكاري طور که به استش آيندي طعم خو  نوشیدني بامبوچاوک

 .خانه تھیه نمود در که مي توان آن را
و در بي  و روسیه رسیده ژاپنس پ كره و سین بهچاز كه است شرقي بخش باستاني با منشأ  يک منبع غذايي و شفاکومبوچا

ه از طريق روسیه بـه اروپـاي غربـي راه يافتـ     کومبوچا به روشھاي درماني شرق، ) ا و آمريكائیھا  ئیھپاارو(رو به رشد غربیھا     اقبال  
  . حیطه كاربرد اين فراورده جھاني شده است

اين معجون در طـي مـسیر خـود تـا     . دند که رژيم غذايي را متوازن مي کي به شمار مي آ   ي نوشیدني گوارا و شفابخش    کومبوچا
و » قـارچ معجـزه گـر   «، »قارچ جادويي«در پي درمان بیماريھاي جديد نامھايي چون  . ز خود نشان داد   دنیاي غرب اعجازھايي را ا    

  . به آن داده شد» اکسیر طول عمر«
ھمچنین از طريق .  مي شود، تقويت سیستم ايمني براي كمك به درمان بیماريھاست    مطرح كومبوچا هيكي از مواردي كه دربار    

عالوه بر آن، نقش عمده اي در فعال كردن روده ھا و كل . یه ھا، سموم بدن ما را از بین مي بردتقويت كلكبد و پاكسازي خون و 
 . داردگوارشدستگاه 

ھموژنیزه و نگھداري شده فراوان شده است، خوراكي حاوي موجودات ذره بیني فعال،  در جوامع امروزي كه غذاھاي استرلیزه و
) طـب كھـن  (اكثـر پزشـكان و حكیمـان    . د، مي تواند كار فوق العاده اي انجام دھد، كه به گوارش غذا كمك مي كن  كومبوچاچون  

 . را براي درمان تمام بیماريھا توصیه مي كنندكومبوچانوشیدن 
وقتي يك بیماري معالجه مي شود، براي اين است كـه علـت آن   . تندرستي يعني ايجاد تعادل در جسم و روح و عواطف انسان        

 در صورتي مي تواند مفید واقع شود كـه مـا بـین    كومبوچاشربتي مانند . يكي از بین برده مي شود  كشف شده و آثارش، يكي      
 .رژيم غذايي و نحوه زندگي و رفتار شما تعادل برقرار باشد

.  روز به روز ھواداران بیشتري پیدا كرده و به عنوان ممد حیات شناخته شده است، آدمي را به ھیجان مي آورد   كومبوچااين كه   
 خانواده به آساني قابل تھیه ين موجود زنده عجیب، شربت حیاتبخش و گوارايي  تولید مي كند كه در خانه و توسط تمام افراد       ا

  .است
 ھـم  كومبوچـا  باشـید،  كومبوچاشما مراقب .  است كه از دوستي به دوست ديگر منتقل مي شود    آفريدگار ھديه اي از     كومبوچا

 !مراقب شما خواھد بود
  



 ومبوچانامھاي ك
ــه  ــه از آن تھیــه مــي شــود   كومبوچــاب  و شــربتي ك

ــدر تاريخ. نامھـــاي متعـــددي نـــسبت داده انـــد   هچـ
 ه،نامھـاي مختلفـي داشـت    اين نوشـیدني     ؛كومبوچا

چــاي «يـا  » چــاي خـدايي «يكـي از معروفتـرين آنھـا    
   .ه استبود» يلھا

جالب اينجاست كـه در تركیـب بیـشتر ايـن نامھـا از              
اين معجون در طي  .ستاكلمه قارچ استفاده شده     

مــسیر خــود تــا دنیــاي غــرب اعجازھــايي را از خــود  
در پي درمـان بیماريھـاي جديـد نامھـايي     . نشان داد 

اکـسیر  «و  » قارچ معجزه گر  «،  »قارچ جادويي «چون  
  . به آن داده شد» طول عمر

در زبانھاي گوناگون نامھايي چون گـل روسـي، ژلـه            
قارچ خارق العاده، قارچ جادويي، قارچ قھرمان، قـارچ طـول عمـر و    اپني، مادر روسي روسي، قارچ روسي، قارچ ژاپني، اسفنج ژ    

  .  براي آن بكار رفته است...و ژله نقرس 
نامھايي كه بـراي  .  احساس تندرستي را القا مي كند و به عنوان درمان اكثر بیماريھا تلقي مي شودكومبوچاھم رفته نام   روي

اين شـربت را بـه نـام چـاي سـركه و چـاي سـیب زمینـي نیـز مـي           . ، با طعم آن مرتبط است شربت حاصل از قارچ بكار مي رود      
در فرانسه، نام اكسیر طول عمر به آن داده شده است كه قطعًا به خاطر تأثیري است كه بر مصرف كنندگان داشـته            . شناسند

لنر، دكتر وينـز و دكتـر كارسـتنز ايـن خـود      به عقیده دكتر اسك  .  را بنويسیم و بخوانیم، مھم نیست      كومبوچاھر طوري كه     .است
پرورش «  يكي از قارچ شناسان معروف آلمان در كتاب خود تحت عنوان آلكس مايكسنردكتر . ست كه حرف اول مي زندكومبوچا
دار  از كیفیـت يكـساني برخـور   كومبوچـا در عین حال اين ندا را مي دھد كه تمام فرآورده ھاي .  مي خواند  كومبوچاآن را   » قارچھا
  .نیستند
  :؛ برخي از آنھا را اينجا ذكر مي كنیمدر زبانھاى مختلف به شكلھاى مختلفي نوشته مي شود كومبوچا

 Komboecha キノコ紅茶    Kombutsa  Kombucha  гриб_Чайный    红茶菌 اشمبووكال  اجمبواك مبوچااك  
  

   كومبويچاو  كومبوچارفع اشتباه درباره 
 مـیالدي، حكیمـي   ۴١۴در سال    :كومبوچاام  منشأ شھرت اين نوشیدني به ن     

و در آنجا .  آن را براي درمان بیماري امپراطور ژاپن تجويز كردكومبوكره اي به نام 
  .به نام اين حكیم شناخته شد

فرق مي كند، كاربرد كلمه چاي كومبو با  كومبوچاالبته با ھمه اين توضیحات 
 كومبوچـا شـھايي كـه دربـاره    گزار.  در ژاپن گاھي باعث اشتباه مي شود     كومبو

 از ژاپن مي رسد، احتماًال مربـوط بـه چـاي گیـاه دريـايي كومبـو            )چاي كومبو (=
و كومبو در آب شور كشت داده مـي شـود         . است) كتانجك از خانواده المیناريا   (

ريـشه   . نـدارد قارچ كومبوچاو ھیچ تشابھي با     براى رشدش احتیاج به نور دارد       
 چـاي و  ،به معنـي خـزه قھـوه اي       » كومبو«اشد كه   اين اسم مي تواند ژاپني ب     

  .به معني چاي است» چا«
چــايي اي كــه از «بــه معنـي   »كـن پوچــا «: معــروف اســتدر تـايوان  نـامي كــه  

 .شدبا كومبوچابايد به اين محصول متفاوت با  »اقیانوس گرفته مي شود
  

 كومبوچا چیست؟
) ايچ چبه معني قار(ي چ گلین: ینيچ در زبان چان مي رويد نام اين قار وجود دارد كه بر تنه درخت    چین نوعي قار  چدر  : كومبوچا

گلسنگ توصیف در اصل نوعي از صاحبنظران آن را برخي . دانسته اند كومبوچا پرورش را منشأ اولیه چمي باشد، برخي اين قار 
يك قارچ  بعدھا به صورت ه بوده؛ ولي  چ اولیه ھر  چقار،  ندكرده ا 
. استدرآمده  از چند مخمر و باكتري  اجتماعي يافته درپرورش

قــارچ " کــه بــه ســتباكتريھــا و مخمرھابــا ھمزيــستي ايــن در 
ــا  ــا يـ ــاکامبوچـ ــیدني  "  كومبوچـ ــا نوشـ فرصـــت داده اســـت تـ

ي بر روي بھبود و ریگشمچمخصوصي را فراوري كرده كه اثرات 
“   كومبوچــا”اگرچـه    ،ارتقـاي سـالمتي انـسان داشـته باشـد     

واقع به شکل نوشیدنى مـورد مـصرف   نوعى قارچ است اما در      
 كومبوچانوشیدنى ساده با استفاده از قارچ     اين  گیرد،    قرار مى 

 كومبوچـا قارچ موجب رشد   چاى معمولى و شکر      و تغذيه آن با   
سـاختار  و تغییـر كلـي   تخمیـر  ھم در اثـر رشـد بـا    قارچ شده و   

ــا طعــم تــرش و   آن ؛چــاىمحلــول شــیمیائى  ــه شــربتي ب را ب
، بدست مي دنکمي یار فوق العاده تبديل شیرين و خواص بس

و بـا   چاي شیرين شده را تخمیر ؛اين موجود زنده   كومبوچا .آيد
.  را بـه وجـود مـي آورد     كومبوچـا شـربت   تغییر كلي ساختار آن     

مقـدار  . طعم گواراي آن احساس شادابي به آدمـي مـي دھـد      
مخمر موجود در آن باعث مي شود كه حتي بعـد از ريخـتن در             

امروزه، آن را وسیله اي بـراي       . كان فعال باقي بماند   بطري كما 
  .پیشگیري از بسیاري بیماريھا مي شناسند



  كومبوچااهگخاست
 كجـا بـوده و   كومبوچـا  ھیچ كس بدرستي نمي تواند بگويد كه منشأ قارچ است؟ از كجا آمده كومبوچا
ه وجود آمده است، اما مي دانیم كه بیش از دو ھزار سال است، كه آدمي آن را مصرف مـي      چگونه ب 

مصرف اين چـاي   . به ثبت رسیده استچینسرزمین ديرينه ترين تاريخ مصرف آن در خاوردور و    . كند
 سـال قبـل از مـیالد    ٢٢١حدود  .ز میالد در منچورياي چین شروع شد قبل اند قرن چبراي اولین بار در     

، چاي ياد شـده بـه عنـوان شـربتي كـه عمـر جـاودان مـي بخـشید،          تسینسیح، در زمان سلسله    م
ي آنـرا در درمـان بیماريھـاى    چینـ و بیش از دو ھزار سال است كه حكمـا و اطبـاي        . شناخته شده بود  

يـا  » چـاي خـدايي  «يكي از معروفتـرين آنھـا       . اين چاي نامھاي مختلفي داشت    . مختلف بكار مي برند   
ايـن  . از ايـن چـاي بـراي درمـان ناراحتیھـاي مـزمن گوارشـي اسـتفاده مـي شـد                . بـود » يلھـ چاي ا «

 مـیالدي،  ۴١۴ھمچنین مـي گوينـد كـه در سـال      راه يافت، كرهنواحي نوشیدني طي مرور زمان به      
از » چـاي خـدايي  «.  آن را براي درمان بیماري امپراطـور ژاپـن تجـويز كـرد    كومبوحكیمي كره اي به نام   

  .نام گرفت» چاي كومبو« آورده شد و در آنجا ژاپنچین به طريق كره، از 
 :به قول او. گیاه شناس معروف، پاستور وايدينگر آن را بدين گونه تعريف مي كند     

نوشـیدني شـرق آسـیاي باسـتاني اسـت كـه از اقیـانوس بـه                 » كومبوچا«چاي  
ايـن  .  مأموريت داشتمتايوان همن به مدت سه سال در جزير    . دست آمده است  

 ساحلي جنوب شرقي با اقلـیم نیمـه اسـتوايي و دوران طـوالني مـساعد       هاحین
رشد گیاه در طي سال در آنجا، باعـث شـده اسـت كـه منـاطق وسـیعي از ايـن          

از اين رو اين منطقه به عنوان سـرزمین اصـلي     . ناحیه زير كشت چاي قرار بگیرد     
 را چوان و يا ووت چیني نام ه، نويسندكواوـ پواولین بار . چاي شناخته شده است

 چاامروزه آن را . براي نوشیدني اي كه از برگھاي اين گیاه تھیه مي شد بكار برد 
 مـي گوينـد كـه    تـي اي   ھنـوز ھـم آن را        فويكن هالبته در ناحی  . مي نامند 

 . به معني چاي انگلیسي را به آن نسبت دھم       تي هباعث شده من كلم   
 در نزديكي ماتسو و ويكومنوع مأموريت من ايجاب مي كرد كه به جزاير          

شربت ترش و شیريني كه در آن ھواي گـرم بـه   . ايالت فويكن، سفر كنم  
شديدًا تحت تأثیر آن قرار . من تعارف مي شد، بسیار دلچسب و گوارا بود

ــودم ــا ايــن . گرفتــه ب ــا چــاي   ســركه اىآي ــود كــه طعــم چــاي داشــت ي  ب
يـن   نرسـیده مـي داد؟ بعـد از نوشـیدن ا          سـركه مخصوصي بود كه طعـم      

شربت، عالوه بر رفع خستگي به طور غريبـي احـساس سـرحالي مـي                
حس مي كردم سوخت و ساز بدنم بھتر شده است و بـه آرامـش       . كردم

كـن  «وقتي راجع به آن سؤال كردم، در پاسخم نام آن را       . دست يافته ام  
چـايي اي كـه از اقیـانوس گرفتـه     « :بسیار متعجـب شـدم   . نامیدند» پوچا

  » مي شود
 

 ومبوچاكسترش جھاني گرواج و 
در ) تركستان شرقي و اويغور(شمال آن  مغولستان و ن بهچیكره و به مرور زمان، اين شربت از : روسیهمشرق مردم  تجربه  
مردم اين منطقه به عمر طوالني و سالمتي و شادابي  متداول بود  روسیه كارگاساكدر ناحیه    چاياين  . روسیه راه يافت  شرق  

بـا   مـردم در كارگاسـاك  « . نامیـده مـي شـود   چـاي كارگاسـاك   روسیه بهمشرق  اين رو اين نوشیدني در   ، از شناخته مي شدند  
روسیه گزارشھايي درباره مردمي كه عمر زيادي مي كردنـد   شرق   در   كارگاساكاز  . . بیماريھاي سرطان و فشار خون بیگانه اند      

يافتن اين نوشیدني به نواحي اصلي روسیه در قرن اخیر راه .  نسبت مي دادندكومبوچاواصل مي شد و آن را به مصرف شربت 
 سال پیش ۶٠حدود «:  ساله بود١٣٠ ساله از يك پیرمرد ٨٠گزارش ديگري حاكي از بچه دار شدن يك پیرزن . اتفاق افتاده است

صد سـال داشـتند،   يك زن ژاپني به ناحیه كارگاساك در روسیه سفر كرد و از روبرو شدن با افراد زيادي كـه جملگـي بـیش از يكـ      
زن ژاپني كه حیـرت  .  ساله خود صاحب فرزندي سالم شده بودند٨٠ ساله اي برخورد كه با زن ١٣٠او به مرد   . شگفت زده شد  

وي پي برد در ھر خانه اين . كشف كند ساله را كه حتي يك چروك به صورت نداشت ٨٠كرده بود، سعي كرد راز جوان ماندن زن 
  . مصرف مي كنندكومبوچاه يك سوم لیتر ناحیه، پیر و جوان روزان

   
زن ژاپني مخمر مخصوص ھمراه  آن :ژاپنرواج در 

 دريافت كـرد و قـارچ را ھمـراه          كومبوچابا طرز تھیه    
او . خود به ژاپن برد و در آنجا اقدام به تكثیر آن كرد     

دوستان را براي صرف چاي مخـصوص دعـوت مـي        
آن را به كرد و به ھريك قارچي مي داد و طرز تھیه 

آنھا مي آموخت؛ آنھا ھم به نوبه خود ھمین كار را  
بعـد از مـدتي    . در مورد دوسـتان ديگـر مـي كردنـد         

گزارشھايي از تأثیرات موفقیت آمیز چاي جديد بـه          
 بود ٢١٠/٢١٠مردي كه فشار خونش  :گوش رسید

دختـر   . برسـاند ٨٠/١۴٠موفق شـده بـود آن را بـه        
ده شـده بـود،   جواني كه مبتال به زونا تـشخیص دا    

ــت  ــود ياف ــاي در    .بھب ــه موضــوع چ ــن ھمینك در ژاپ
تلويزيون و راديو مطـرح شـد، میلیونھـا ژاپنـي ايـن             

به مرور زمـان ايـن چـاي بـه          . چاي را مصرف كردند   
   .ھنگ كنگ راه يافت



ــرواج در ارو ــن شــربت از    :اپ ــان، اي ــرور زم ــه م ب
طي . طريق مغولستان و روسیه به اروپا راه يافت 

ول به علت كمبود شكر، چاي قارچ جنگ جھاني ا
 .به كلي از بین رفت

 در روســیه، ١٩٢٠بــا وجــود ايــن کــه در ســالھاي 
داروي چکــسلواکي، آلمــان و اتــريش کومبوچــا را 

 مي شـناختند، طـي سـالھاي بعـد از           شفابخش
. جنگ جھاني دوم به کلـي از صـحنه خـارج شـد          

علــت ايــن امــر، کمبــود شــکر و چــاي بــود کــه از  
 .شمار مي آيدعوارض جنگ به 

 وقتي محققین بررسي خواص  ١٩٢٠در سالھاي   
 را آغاز كردند، گزارشھاي بیـشتري       قارچ جادويي 

تحقیقات آنھا با آغـاز  .  وجود آن منتشر شد    هدربار
  . جنگ جھاني دوم متوقف شد

، کومبوچا از اروپاي شـرقي بـه   ١٩۶٠در سالھاي  
ــريش آورده شــد  ــان و ات ، ١٩٧٠در ســالھاي . آلم

ــا حــدي ارتقــا يافــت،  وقتــي اســتا ندارد زنــدگي ت
 شـناخته   نوشـیدني معجـزه گـر     دوباره به عنـوان     

تحقیقات بر روي تأثیرات آن، به طـور عمـده          . شد
در آلمان صورت گرفت و بـه زبـان آلمـاني منتـشر       

 .شد و مقاالت مختلفي درباره آن در نشريات متعدد به چاپ رسید
رسـانه ھـاي غربـي    .  بـه شـھرت رسـید   پادزھري در برابر عادات غلـط تغذيـه  ن   مجددًا به عنوا   كومبوچا ١٩٧٠و١٩۶٠در سالھاي   

 .موضوع را مطرح كردند
امـروزه ايـن   . ھاي کشور روسیه، اسپانیا، تبت، ژاپن و چین عمر سراسر سالمتي خود را، مـديون ايـن قارچنـد    تمامي صد ساله 

  گیرد   قارچ در اروپا و آمريکا بسیار مورد استفاده قرار مي
  

در آنجا بود كه اطالعات و مطالـب بـسیاري در مـورد ايـن قـارچ و      ؛ به روسیه كومبوچان راه يافتاز  پس   :آفريقا و آمريكا   در   رواج
 ١٩٥٠در جنگ جھاني دوم اين آشامیدني به آلمانھا معرفـي شـده و سـپس در سـال     . چاي حاصل از آن به رشته تحرير در آمد       

در حال حاضر مصرف آن در آمريكا بسیار معمـول  . عمرات فرانسه به آفريقا راه يافت میالدي وارد فرانسه شد و از آن طريق مست       
  . و حتي در آمريکا انجمن استفاده کنندگان از اين قارچ تأسیس شده است . است و طرفدار زيادي دارد

  
 ٦ تـا  ٤( يـورو  ٥ تـا  ٣مريكـا از  در اروبـا و آ  كومبوچـا  كـم آن؛ ولـي ھـر لیتـر    بسیار در خانه و ھزينه    كومبوچا  علیرغم سھولت تھیه    

 ) ھزارتومـان ٦ تا ٤( يورو ٥٠ تا ٣٠در داروخانه ھا عرضه مي شود بین كه  كومبوچاقارچ اما خود  به فروش مي رسد،    )ھزارتومان
  .در میان ايشان است كومبوچا اين نیز خود نشانه ديكري از ارزش و جايكاهخريداري مي شود، و 

  
ز آن اسـتفاده  يـران ا  نقـاط ا سیاري ازبـ كـه  ز روسیه به کشور ما نیز راه پیدا کرده و چند سالي اسـت     اين قارچ ا   :رواج در ايران  

  .کنند  مي
  

  برخي عناوين بخشھاى آينده
 

 ومبوچاتحقیقات جھاني بر روي ك
 ومبوچاك تشکیل دھنده ياجزا

 ومبوچاآثار تجربه شده ك
 ومبوچانحوه و مقدار مصرف ك

 ومبوچاي مصرف كاري يا عوارض جانبگناساز
  ومبوچاكروش تھیه و ساخت 

  ومبوچاھداري كگشرايط ن
  ومبوچاانواع فراورده ھاي ك

......  
  

  العاملني رب  حلمدوا


