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رحمت خدا بر آن كه زبان
خود را اصالح كند.

دانه زنیان یکی از گیاهان دارویی بســیار مفید اســت که برای درمان مشکالت
ٔ
دانه فوقالعاده بهجــز درمان ناراحتیهای
معــده از آن اســتفاده میکنند .این ٔ
دانه زنیان را به صورت خام
معده ،خواص دیگری برای سالمتی دارد .میتوانید ٔ
یا پودر اســتفاده کنید یا آن را با ســایر گیاهان ترکیب کرده و در رژیم غذایی
دانه زنیان در کشــورهای مختلف به نامهای مختلفی شــناخته
خود بگنجانیدٔ .
میشود .در این مقاله ۴۵نمونه از خواص زنیان آورده شده است.
ساختار گیاه زنیان
این گیاه هم مانند رازیانه ،بادیان رومیِ ،شوید و زیره به یک خانواده تعلق دارد.
شکل :بیضی و مضرس (دندانهدار)؛
اندازه :بسیار کوچک؛
رنگ :بین زرد -قهوهای تا سبز خاکستری؛
طعم :تند و تیز؛
برگ :شبیه پَرهای کوچک؛
عطر و بوَ :قوی شبیه آویشن.
دانه زنیان و روغن آن
ارزش غذایی ٔ
دانه زنیان شامل موارد زیر است:
هر ۱۰۰گرم از ٔ
پروتئین ۱/۱۷ :درصد؛
چربی ۸/۲۱ :درصد؛
موادمعدنی ۹/۷ :درصد؛
فیبر ۲/۲۱ :درصد؛
کربوهیدرات ۶/۲۴ :درصد.
دانه زنیان حاوی کلســیم ،تیامین ،ریبوفالوین ،فسفر ،آهن
همچنین ٔ
و نیاسین اســت .روغن زنیان از دانههای آن تهیه میشود که دارای
 ۵/۲تا ۵درصد روغن است .از برگها و گلهای زنیان برای استخراج
روغن اســتفاده میشــود و دارای  ۳۵تا ۶۰درصد تیمول اســت .از
این روغن بیرنگ یــا قهوهای کمرنگ بهطور گســتردهای بهعنوان
میکروبکش و قارچکش استفاده میکنند.
42مشکل سالمتی که دانه زنیان به رفع آنها کمک میکند
 .۱اسیدی شدن دستگاه گوارش
دانه زنیان با یک قاشــق غذاخوری زیر ٔه سبز
یک قاشــق غذاخوری ٔ
را بــا هم ترکیب کنیــد .این ترکیــب را با مقداری پــودر زنجبیل
بهصــورت روزانه مصرف کنید .این درمان طبیعی بهترین روش برای
رفع مشــکالت وخیم هاضمه است .همچنین برای درمان اسیدیته و
مشکل رفالکس اسیدی مناسب است.
 .۲یبوست
دانه زنیان برای درمان مشــکالت مربوط به هاضمه بســیار مناسب
ٔ
دانه
است .بنابراین برای خالصی از شــر یبوست به شما کمک کندٔ .
زنیان هیچگونه اثر جانبی ندارد.
 .۳اختالالت کلیوی
دانه زنیان برای درمان سنگهای کلیه بسیار ضروری است .همچنین
ٔ
برای درمان یا کاهش دردهای ناشی از اختالالت کلیوی بسیار مفید
است.
 .۴آسم (تنگی نفس)
دانه زنیان با آب گرم ســرماخوردگی را بهســرعت تســکین
مصرف ٔ
میدهد و ســرفه و مخــاط را از بدن دفع میکنــد .همچنین برای
دانه زنیان
درمان برونشیت و آسم مناسب است .میتوان دوبار در روز ٔ
را بههمراه شکر زرد استفاده کرد.
 .۵کبد و کلیه
برای درمــان درد روده کــه در نتیجهٔ ســوءهاضمه و التهاب ایجاد
میشود ،آب زنیان را بنوشــید .همچنین مصرف این گیاه برای درمان عملکرد
نامناسب کبد و کلیه بسیار مناسب است.
 .۶مشکالت دهان و دندان
دانه زنیان ســبب جلوگیری یا بهبودی درد دندان میشــود .برای درمان درد
ٔ
دندان ،بوی بد دهان و پوسیدگی دندان دهان خود را با مقداری روغن میخک،
مقداری روغن زنیان و آب بشــویید .این راه بهترین روش برای حفظ بهداشت
دهان و دندان است.
 .۷سرماخوردگی
این دانه بهترین روش طبیعی برای درمان عالئم ســرماخوردگی مانند انســداد
بینی است .بخور زنیان در آب داغ بهترین تسکین است.
 .۸خارش ،سوختگی و اگزما
دانــه زنیان را با آب ولرم مخلوط کنید تا به صــورت خمیر دربیاید .این خمیر
ٔ
را به هر منطقهای از صورت یا بدن که الزم اســت بزنید .همچنین سعی کنید
منطقه آسیبدیده را با آب زنیان بشویید تا اثر بیشتری داشته باشد .برای تورم
دانه زنیان خردشــده را با آب لیمو ترکیب
ناشــی از سوختگی ،جوش یا اگزما ٔ
کنید .این ماده به از بین بردن تورم کمک میکند.
ماهیانه نامنظم
 .۹خونریزی بیشازحد و عادت
ٔ
خانمهایــی که این مشــکالت را دارند میتوانند آب زنیان را بنوشــند .شــب
دانه زنیان را در ظرفی که از آب پر شــده است بریزید .آن را از صافی
مقداری ٔ
رد کنید و در صبح بنوشید.
 .۱۰مشکالت هاضمه

دانه زنیان برای مشــکالت هاضمه مفید اســت .جویدن یک قاشق چایخوری
ٔ
دانه زنیان با شــکر کمک میکند از شــر ســوءهاضمه خالص شوید .همچنین
ٔ
میتوانید دانه را بدون شکر مصرف کنید.
 .۱۱آرتریت
دانه زنیان روش بســیار مفیدی برای درمان درد آرتریت اســت .بهطور
روغن ٔ
دانه زنیان ماساژ دهید تا از درد آرتریت
مرتب ،مفاصل آســیبدیده را با روغن ٔ
خالص شوید.
 .۱۲اسهال
دانه
دانه زنیان دارویی طبیعی برای اســهال خونی و اســهال اســت .مشتی از ٔ
ٔ
زنیان را در یک لیوان آب بجوشــانید .سپس اجازه بدهید سرد شود و دوبار در
روز آن را مصرف کنید .این یکی از روشهای مرســوم برای درمان سوءهاضمه
و اسهال خونی است.
 .۱۳عفونتهای ویروسی
دانــه زنیان ترکیب کنید .این خمیر را بــه صورتتان بزنید و
ماســت را با پودر
ٔ
اجازه دهید در طول شــب روی صورت شما باقی بماند .اینکار به برطرف شدن
جای جوش کمک میکند .برای اثربخشــی بهتر صبحها صورتتان را با آب ولرم
بشویید.
 .۱۴آنفوالنزا
دانه زنیان را همراه با دارچین در آب بجوشانید .از صافی رد کنید و ۴بار در روز
ٔ
آن را بنوشید تا آنفوالنزا برطرف شود.
 .۱۵دفع پشه

 .20گرفتگیهای قاعدگی
دانــه زنیان بهعنــوان تقویتکنند ٔه اعصــاب عمل میکنــد .بنابراین میتواند
ٔ
دانه زنیان
گرفتگیهای قاعدگی در زمان عــادت ماهیانه را کاهش دهد .فواید ٔ
بسیار اعجابانگیز است .همچنین برای آرامشبخشی سریع میتوانید روغن آن
را روی ماهیچه بمالید.
 .21مشکالت معده
دانه زنیان را در آب لیمو خیس کنید و در ســایه خشک
۳قاشــق چایخوری ٔ
کنید .ســپس آن را آســیاب کنید و با مقداری نمک سیاه ترکیب کنید و دوبار
در روز با آب ولرم بخورید .اینکار روشــی مناسب برای درمان بیاشتهایی ،نفخ
شکم و سایر مشــکالت معده است .این ماده را بهصورت روزانه مصرف کنید تا
نتیجهٔ دلخواه را به دست آورید.
 .22آروغ زدن
بســیاری از مشــکالت مربوط به گازهای معــده میتواند بــا ترکیب زنجبیل
دانه زنیان و نمک ســیاه درمان شود .این ترکیب برای درمان گاز
خشکشدهٔ ،
معده ،ســوءهاضمه و آروغ زدن مفید است .میتوانید این ترکیب را در آب گرم
و هل حل کنید و بنوشید.
 .23میگرن
دانههــای زنیان را در یک ورق کاغذ بپیچید و بــو کنید .این کار برای کاهش
سردردهای میگرنی مفید اســت .همچنین میتوان برای درمان سایر مشکالت
مربوط به سر دانههای زنیان را سوزاند و استنشاق کرد.
 .24سالمت قلب

خواص زنیان؛  42خاصیت
اینگیاههمهفنحریف
دانه زنیان آسیابشــده مخلوط کنید .تکههای مقوا را به این
روغن خردل را با ٔ
ترکیب آغشــته کنید و در گوشههای خانه قرار بدهید .با اینکار از شر پشههای
اتاق خالص میشوید.
 .۱۶بیاشتهایی
دانه زیر ٔه ســیاه را
دانه زنیان ،دانهٔ رازیانه ،پودر زنجبیل خشکشــده ،نمک و ٔ
ٔ
مخلوط و آســیاب کنیــد .روغن داغ را به مخلوط اضافــه کنید و آن را با برنج
پختهشــده ترکیب کنید .این ترکیب میتواند اشتها را بیشتر کند.
 .۱۷هموروئید
دانه خشــخاش و برگهای خشکشد ٔه چریش یا نیم
گلهای خشکشد ٔه انارٔ ،
( )neemرا بــا هم ترکیب کنید .در زمــان خونریزی مقعدی دوبار در روز این
مخلوط را به همراه شــیر مصرف کنید .برای به حداقل رســاندن این مشــکل،
دانه زنیان و ســنگ نمک بعد از ناهار یا شام بنوشید.
آبدوغ را همراه با پودر ٔ
 .۱۸التیام درد
دانه شــنبلیله را با اســفرزه مخلوط و آسیاب کنید و هر
دانه پیاز و ٔ
دانه زنیانٔ ،
ٔ
روز صبح یک قاشــق چایخوری از آن را مصرف کنید .اثرات مصرف این پودر
با معد ٔه خالی بهتر است و نتایج مثبتی دارد.
 .19شیردهی
دانه رازیانه مخلوط کنید .این ترکیب برای پاکســازی رحم و
دانــه زنیان را با ٔ
ٔ
دانه زنیان را به
افزایش تولید شیر مادر استفاده میشــود۱ .قاشق چایخوری ٔ
۱لیتر آب اضافه کنید۵ .دقیقه آن را بجوشــانید و سپس اجازه دهید سرد شود.
برای اثربخشی بهتر هر روز آن را مصرف کنید.

دانه زنیان را با آب گرم مصرف کنید.
برای تحریک قلب یک قاشــق غذاخوری ٔ
این روش برای درمان درد قفسه سینه هم مناسب است .برای اثربخشی سریعتر
دانه زنیان مخلوط کنید.
میتوانید یک قاشق چایخوری شکر زرد را با مقداری ٔ
 .25حشرهکش
تهیه غذا
دانه مفید عالوهبر اینکه خواص درمانی دارد ،بهطور گســترده در ٔ
این ٔ
دانه زنیان بهعنوان حشــرهکش استفاده میشود.
استفاده میشــود .همچنین ٔ
دانه زنیان روشی مرسوم برای درمان نیش حشرات سمی است.
اســتفاده از ٔ
 .26استفاده در آشپزی
دانه مفید بهعنوان ادویه در انواع غذاهای هندی استفاده میشود .این دانه
این ٔ
را میتوان بهصورت برشتهشده ،سرخشده در روغن یا در ترکیب با سایر ادویهها
اســتفاده کرد .زنیان برای هضم بهتر غذا در مقدار کم برای تولید بیســکوییت،
اسنک ،سس ،سوپ ،نوشیدنیهای بدون الکل و ترشی استفاده میشود.
 .27جوش
دانه زنیان را با ماست
یکی دیگر از خواص زنیان درمان جای جوش است .پودر ٔ
ترکیب کنید و روی صورت خود قرار دهید .بعد از ســی دقیقه آن را با آب گرم
بشویید .این روش درمانی میتواند جای جوش را کمرنگ کند.
 .28کاهش وزن
دانه زنیان خیسشــده با معدهٔ خالی به حل شدن
نوشــیدن نصف لیوان آب و ٔ
دانه
چربــی کمک میکند .هر روز صبح با معد ٔه خالی یک قاشــق چایخوری ٔ
زنیان میل کنید .این کار ســبب میشــود تا در یک ماه  ۴تا  ۵کیلوگرم وزن

کم کنید.
 .29شب ادراری
دانه زنیان و ۱۰۰گرم شــکر زرد را با هم مخلوط
۵۰گرم کنجد ســیاه۲۵ ،گرم ٔ
کنید .روزی دوبار ۱قاشق چایخوری از این مخلوط را مصرف کنید .این کار به
درمان تکرر ادرار و شب ادراری کمک میکند.
 .30گوشدرد
دانه زنیان را در روغن کنجد
۱قاشــق چایخوری سیر و ۲قاشــق چایخوری ٔ
ســیاه حرارت دهید تا به رنگ قرمز دربیاید .اجازه دهید ســرد شود و آن را از
صافی رد کنید و چند قطره از آن را داخل گوش بریزید .این روش برای درمان
التهاب گوش هم مناسب است.
 .31نفخ شکم
دانه زنیان را در آب لیمو خیس کنید .بعد از اینکه آن را در
۳قاشــق غذاخوری ٔ
ســایه خشــک کردید با مقداری نمک سیاه ترکیب و پودر کنید و دوبار در روز
۱قاشــق چایخوری از آن را با آب گرم مخلوط کنید و مصرف کنید.
 .32درد مفاصل
دانه زنیان
دانه شنبلیله و ٔ
دانه زیر ٔه سیاهٔ ،
برای تســکین درد مفاصل ،مارچوبهٔ ،
را با هم مخلوط کنید .سپس پودر کنید و هر روز صبح نصف قاشق چایخوری
از آن را بخورید.
 .33توقف سفید شدن مو
 ۲تا  ۳عدد برگ کاری (زردچوبه هندی)؛
 ۲عدد کشمش؛
دانه زنیان؛
سرانگشت ٔ
و مقداری شکر برای طعم دادن.
دانه زنیان را در یک فنجــان آب بریزید و
بــرگ کاری ،کشــمش و ٔ
بپزید .در صورت لزوم برای طعم دادن به آن شکر اضافه کنید .روزی
یک لیوان از آن بنوشید .این روش سفید شدن مو را متوقف میکند.
 .34کولیت
دانه رازیانه
دانه زنیان و و نصف قاشق چایخوری ٔ
۱قاشق چایخوری ٔ
شــعله متوســط
را در نیملیتر آب بجوشــانید .بهمدت ۵دقیقه روی
ٔ
بپزید .اجازه دهید ســرد شود و آن را از صافی رد کنید .روزانه بعد از
هر وعد ٔه غذایی یک فنجان از آن بنوشید.
 .35دیابت
مقداری برگهای نیم ( )neemرا در ســایه خشک کنید .آن را پودر
کنید و در یک شیشــه نگه دارید .شب یک قاشق چایخوری از پودر
دانه زنیان در شیر
دانه زیره و پودر ٔ
را با نصف قاشق چایخوری پودر ٔ
داغ مخلوط کنید و بهمدت  ۳۰روز آن را مصرف کنید.
 .36ازکارافتادگی
روزانه آن میتواند به درمان
دانه زنیان در آب و مصرف
ٔ
خیس کردن ٔ
از کار افتادگی و لرزش کمک کند.
 .37پاککنند ٔه چشم
دانه زنیان را در آب بجوشــانید .با این آب چشــمتان را
یک مشــت ٔ
بشویید تا تمیز شود.
 .38مشکل شنوایی
دانه زنیان برای درمان مشــکالت شنوایی استفاده
در زمان قدیم از ٔ
دانه زنیان را در گوشتان بریزید تا از این
میشد .چند قطره از روغن ٔ
وضعیت خالص شوید.
 .39پاککنند ٔه بدن
دانه زنیان میتواند به پاکسازی سموم بدن کمک کند.
مصرف چای ٔ
بههمین دلیل میتواند بســیاری از مشــکالت پوستی و بیماریهای
تصفیه خون و بهبود جریان خون در
مربــوط به آن را کاهش دهد .ایــن کار به
ٔ
بدن کمک میکند.
 .40سنگ مثانه
دانه زنیان مصرف کنید.
برای از بین بردن ســنگ مثانه روزانه  ۶گرم ٔ
 .41منوراژی (خونریزی زیاد قاعدگی)
دانه زنیان را یک شب کامل درون آب خیس کنید .سپس آن را آسیاب
۲۵گرم ٔ
کنید و صبح بنوشید.
 .42کهیر
دانه زنیان را با ۳گرم شــکر زرد مصرف کنید .این روش درمانی مفیدی
۱گرم ٔ
برای کهیر است.
دانه زنیان
نکاتی درباره نگهداری و مصرف ٔ
دانــه زنیان را از مکانهای مرطوب و همچنین تماس مســتقیم نور آفتاب دور
ٔ
نگه دارید.
دانه زنیان را نمیتوان برای مدت طوالنی ذخیره کرد.
ٔ
از مصــرف بیشازانداز ٔه این دانه خودداری کنید .مصرف زیاد در بعضی از افراد
میتواند ســبب تهوع ،استفراغ ،تحریک پوستی ،حساسیت و سردرد شود.
دانه زنیان اثرات جانبی ندارد.
مصرف مناسب ٔ
این دانه را در بطریهایی با درب محکم در جای خنک و خشــک نگه دارید.
دانه زنیان خودداری
افراد دارای مشــکالت کبدی و
اسیدیته باال باید از مصرف ٔ
ٔ
کنند.

قهوه گانودرما؛ با خواص و عوارض جانبی آن آشنا شوید

قهوه گانودرما نوعی نوشیدنی به صورت
پودر فوری است که حاوی پودر قهوه و
عصاره قارچی به نام «گانودرما» اســت.
قــارچ گانودرما خــواص درمانی دارد و
به نامهای «قــارچ جانافزا»ِ « ،ریشــی»
یا «لینگژی» هم شــناخته میشــود .در
ساخت این قهوه از مواد دیگری مانند
شــکر ،مکمل قهوه و گیاهان دارویی
هم بهره میبرند .گفته میشــود این
قهــوه جــذاب هم مفید اســت و هم
عالوهبر مزایــای زیادی که

دارد ،در تــرک و کمکــردن قهوه مصرفی عادی به شــما کمک میکند.
یعنــی دیگر قهوه عــادی مصرف نمیکنید ،اما انرژی مــورد نیاز از قهوه
را« ،گانودرما» در اختیارتــان قرار میدهد .تبلیغات زیادی درباره مزایای
این قهوه در رســانهها مطرح میشود؛ اما هنوز هیچ یک از پشتوانه علمی
برخوردار نیستند .در تولید قهوه «گانودرما» از ترکیب دانههای قهوه تفت
داده شــده و عصاره قارچ قرمز گانودرما استفاده میشود .این قهوه که در
قرنهای متمادی در چین مورد اســتفاده بوده ،به داشتن مزایای فراوان
هم شهرت داشته است.
چرا مردم از قهوه گانودرما استقبال میکنند؟
طرفداران قهوه گانودرما مدعی هستند که مصرف این قهوه باعث افزایش
ایمنی بدن ،کمک به کاهش وزن ،رفع خســتگی ،تقویت حافظه ،افزایش
انرژی و بنیه ،کاهش کلســترول ،کاهش التهاب و استرس ،معکوسکردن
فراینــد پیری و بهبود گردش خون میشــود .ضمن اینکه منبعی غنی از
آنتیاکسیدان است.
مزایای قهوه گانودرما چیست؟
تا به امروز هیچ یک از دانشمندان ،آزمایشی درباره اثبات مزایای
قهوه گانودرما انجام ندادهاند .اما برخی پژوهشهای مقدماتی
نشان میدهد این قهوه مزایایی هم دارد .برای مثال در سال
 ،۲۰۱۶انتشار مقالهای که ۵پژوهش درباره قارچ
«گانودرمــا» را مرور کرده بود ،نشــان داد
این ماده میتواند به عنوان جایگزینی برای
درمانهای سنتی استفاده شود؛ زیرا ظرفیت
زیادی برای افزایش میزان پاسخگویی
تومور و تقویت سیســتم ایمنی
دارد .البته ایــن پژوهش که در
نشریه بنیاد همیاری کاکرین به
چاپ رســیده بود ،برای اثبات ادعای
خود به شــواهد کافی دست پیدا نکرد و نتوانست این قارچ
را به عنوان درمانی برای سرطان معرفی کند.
بهطور کلی ،پژوهشها نشــان میدهند مصرف قهــوه برای بدن مزایایی

دارد .در تحقیقــی در ســال  ۲۰۰۶به اثرگذاری قهــوه در جلوگیری از
بیماریهای مزمن (مثل پارکینســون و انواع دیابت) اشاره شده بود .البته
ناگفته نماند که مصرف قهوه اثرات دیگری نظیر افزایش فشار خون (عامل
اصلی ایجاد بیماری قلبی) را هم به همراه دارد.
هرچند گفته میشــود «گانودرما» به درمان فشــار خون باال و مشکالت
قلبی کمک میکند ،اما مطالعهای در ســال  ۲۰۱۵که آن هم در نشــریه
بنیاد همیاری کاکرین منتشر شد ،نتوانست شواهدی برای اثبات اثرگذاری
گانودرما در درمان عوامل خطرناک در ایجاد بیماریهای قلبی-عروقی در
افراد مبتال به دیابت نوع دوم مطرح کند.
وجــود مقادیر زیادی آنتیاکســیدان در این قهوه باعث تقویت سیســتم
ایمنی میشــود و به این دســتگاه کمک میکند با ویروسها و باکتریها
بجنگــد .طرفداران این قهوه مدعیاند این ویژگیها باعث کاهش فشــار
خون باال ،تقویت کبد ،رفع مشکالت ریوی و حمایت و حفاظت از سیستم
تنفسی و گردش خون میشود.
مدعیــان مفیدبودن ایــن قهوه میگویند مصرف آن باعث پیشــگیری از
بیماریهایــی مانند دیابت ،اختالالت ُشــش ،بیماریهــای قلبی و حتی
سرطان میشود.
گفته میشود وجود برخی مواد در قهوه گانودرما به جریانافتادن اکسیژن
در بــدن کمک میکند .در نتیجه ،انرژی و توان بدن افزایش پیدا میکند
و از میزان اســترس هم کاسته میشود .همه این مزایا در حالی به وجود
میآیــد که هیچ یک از عوارض مصرف قهوه عــادی هم در فرد به وجود
نمیآید .تأثیری که این قهوه با ایجاد نشــاط و حس ســامت در بدن به
وجود میآورد ،باعث رفع مشکالت روحی و افسردگی میشود.
وجود ویژگیهای آرامشبخشــی قهوه گانودرما باعث رفع استرس است و
به درمان اختالالت خواب هم کمک میکند.
این قهوه خواص آرایشــی هم دارد و برای رفع عیوب پوستی مانن د آکنه،
جای زخم و خطوط هم مورد اســتفاده اســت و در رفع آسیبهای ناشی
از نور خورشــید هم کاربرد دارد .ضمن اینکه پوست را مرطوب و شاداب
نشان میدهد.
قهوه گانودرمــا به تقویت حافظه ،کاهش تنش و تقویت تمرکز هم کمک

میکند و در درمان بیماریهای دژنراتیو یا تباهکننده مانند آلزایمر و زوال
عقل کاربرد دارد.
عوارض جانبی مصرف قهوه گانودرما چیست؟
راجع به مضرات این ماده هم اطالعات چندانی در دست نیست .اما امکان
بروز عوارضی نظیر خشــکی بینی ،گلــو و حالت تهوع با مصرف آن وجود
دارد .اگر مایل هستید قهوه «گانودرما» را امتحان کنید ،بهویژه اگر قرص
فشــار خون ،داروی ضدانعقاد خــون ،داروی ضدپالکت مصرف میکنید
یا تحت درمان ســرطان هســتید ،حتماً با پزشک خود درباره عوارض آن
صحبت کنید.
یادتان باشد مصرف کافئین زیاد باعث افزایش ضربان قلب و بههمریختن
نظم خواب میشــود .ضمن اینکه معــده را اذیت میکند و موجب برخی
اختالالت روانی مانند ایجاد اضطراب هم میشــود .گزارشهای زیادی از
ابتالی افراد به هپاتیت بعد از مصرف محصوالت گاندورما ارائه شده است.
یکــی از این محصوالت ،عصاره قارچ گاندورما و قارچ بادامی بوده اســت.
محصــول دیگری که باعث بروز هپاتیت شــده بود ،پودر قارچ گاندورما یا
لینگژی بوده اســت .این پودر هم موجب ابتال به نوعی خطرناک و کشنده
از هپاتیت است.
گزارشهای دیگری هم وجود دارد که براساس آنها ،در مصرف این قارچ
باید دقت فراوانی به کار گرفته شــود؛ زیرا امکان مســمویت با آن وجود
دارد .از هم ه اینها گذشــته ،مکملهای رژیمی و گیاهی از سوی سازمان
جهانی غذا و دارو مورد تأیید نیستند و مصرف آنها توصیه نمیشود؛ زیرا
آزمایشهایی که روی داروهای شــیمیایی انجام میگیرد ،روی این مواد
انجام نمیشــود .در بعضی موارد هم در محصوالتی که با این قارچ تولید
میشود ،موادی به کار میرود که روی برچسب آنها عنوان نشده و همین
باعث بروز عوارض جانبی مختلف میشود.
سخن آخر
شــاید از طعم تلخ قهوه گاندورما خوشــتان بیاید ،امــا باید صبر کنید تا
کارآزمایــی بالینی روی آنها صورت بگیرد و از مفید و ســالم بودنشــان
اطمینــان حاصل کنید .اگر خیلی بــه امتحانکردن طعم این قهوه عالقه
دارید ،قبل از مصرف حتماً با پزشک مشورت کنید.

