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1. عسل گیاهان دارویی
در برخی مناطق غربی کشور، گیاهان دارویی برای استفاده 
در داروسازی و طب سنتی کشت می شود. نتیجه قرار دادن 
کندوها نزدیک این مراتع، محصول خاصی شامل شهد تمام 
این گیاهان دارویی است. مصرف این عسل به افرادی که 
نیاز  بیماری های صعب العالج  یا درمان  به تقویت خاص 

دارند، پیشنهاد می شود.
قیمت متوسط : 45 هزار تومان برای هرکیلوگرم

2. عسل چهل گیاه
دستگاه  و  کلیه  کبد،  اعصاب،  بدن،  عمومي  تقویت کننده 
گوارش، ضدمیگرن، نفخ، چربي و دردهاي مفصلي، ضدپوکي 

استخوان و سرماخوردگي، محرک اشتها.
قیمت متوسط: 80  هزار تومان برای هرکیلوگرم

3. عسل آویشن
تقویت کننده حافظه،  و  انرژی زا  و  اعصاب  و  مغز  مقوی 
مفید برای تسکین درد عادت ماهیانه، مفید برای دردهای 
شکمی و روده. برای درمان سرفه و گلودرد و دیابت بی مزه 
و عفونت های عمومی بدن مفید است. برای پانسمان زخم های 
بستر نافع است. تقویت کننده بینایی، ضدصرع، ضدتشنج، 

رفع تشویش، درمان تنگی تنفس و معالج دردها.
قیمت متوسط: 45 هزار تومان برای هرکیلوگرم

4. عسل گون
مقوی مغز و اعصاب، تقویت کننده حافظه، انرژی زا، مفید 
براي کم خوني. خواب آور، تقویت کننده معده، ملین، مفید 
برای زخم ها و دردهای چشم، ورم ملتحمه چشم، مفید برای 
خشونت سینه و حلق و حنجره، مفید برای گرفتگی صدا، 

تقویت روده، درد کلیه، مثانه و مجاری ادراری.
قیمت متوسط: 45 هزار تومان برای هرکیلوگرم

5. عسل وحشی اورامانات
اورامانات یکی از بکرترین مناطق کوهستانی در غرب کشور 
است که شامل مناطق مرتفع در استان کردستان و مامن مناسبی 
برای زنبورهای وحشی می شود. وجود گیاهان وحشی و 
دارویی در این مناطق یکی از ناب ترین انواع عسل را به 
ارمغان می آورد. مصرف عسل وحشی برای درمان بسیاری 

از بیماری ها و ناتوایی ها پیشنهاد می شود.
قیمت متوسط: 70 هزار تومان برای هرکیلوگرم

6. عسل باریجه و شقایق
عسلی ناب از ارتفاعات استان سمنان که خاص رویش این 
 گونه های گیاهی است و جزو عسل های پرطرفدار در سطح 
جهانی به شمار می رود و به دلیل کمیابی و طعم ویژه ای که 
دارد، در رده برترین عسل ها جای گرفته است. خواصی 
چون ضدعفونی کنندگی، رفع برونشیت مزمن، تسکین درد، 

آرامش بخش اعصاب، تقویت کننده معده، سم زدایی، رفع 
خشکی پوست دارد.

قیمت متوسط: 45 هزار تومان برای هرکیلوگرم

7. عسل اشترانکوه
عسل اشترانکوه برگرفته از مناطق حفاظت شده اشترانکوه در غرب 
کشور است که پوشش گیاهی کوهستانی زاگرس را درون خود 
با خواص بی شمار، برای افرادی که عسل زیاد می خورند، دارد.

قیمت متوسط: 45 هزار تومان برای هرکیلوگرم

8. عسل داالهو
داالهو از ارتفاعات معروف در استان کرمانشاه است که با 
توجه به وجود پوشش گیاهی در آن منطقه و تجمع گیاهان 
از  جلوگیری  برای  آن  مصرف  آویشن،  و  نعناع  خانواده 

سرماخوردگی و باال بردن سیستم دفاعی بدن مفید است.
قیمت متوسط: 45 هزار تومان برای هرکیلوگرم

9. عسل سیاهدانه
کشت سیاهدانه در بیشتر نقاط ایران انجام می شود اما در 
مناطقی مانند استان اصفهان و ایالم بیشتر به چشم می خورد. 
خواص سیاهدانه بی شمار است اما مصرف عسل سیاهدانه 

در رفع سرفه، سم زدایی و تسکین درد مفاصل تاثیر دارد.
قیمت متوسط: 45 هزار تومان برای هرکیلوگرم

آنچه تولیدکنندگان و فروشندگان درباره خواص درمانی عسل های مختلف ادعا می کنند، حقیقت دارد؟

حرفیازجنسعسل
1. آیا درست است که می گویند به برخی 
از زنبورها برای تولید عسل به جای شهد 

گیاهان، شکر می دهند؟
ممکن است برای تغذیه به زنبورها شکر 
هم بدهند. این کار مرسوم است و خیلی 
زیاد هم انجام می شود. کارخانه ها، ماده 
اولیه مورد نیاز خود را در حجم باال از 
تولیدکننده خریداری می کنند و عسلی که 
در فروشگاه به دست مشتریان می رسد، 
چند بار دست به دست شده و این روند 
علت  و  دارد  تاثیر  عسل  قیمت  در  هم 
قیمت پایین عسل کارخانه ای همین است. 
حرف فروشنده ای که مدعی شود عسل 
70 هزارتومانی خالص و اصل به دست 
مشتریان می دهد، صددرصد قابل اطمینان 
نیست زیرا خود او هم تولیدکننده نیست 
و نمی تواند با قاطعیت از کیفیت خالص 
عسل صحبت کند، مگر اینکه فردی خودش 
تولیدکننده باشد و زنبورداری کند و به 
البته  باشیم.  داشته  اطمینان  او  صداقت 
عسل های طبیعی به اسم عسل جنگلی یا 
عسل کوهی هم وجود دارند به همین دلیل 
قیمت بسیار باالتری نسبت به سایر عسل ها 

دارند.
2. بعضی افراد معتقدند شکر قهوه ای یا 
شکر قرمز هم به زنبورها داده می شود 
تا رنگ عسل تیره تری ایجاد شود. آیا 
چنین کاری واقعا باعث تغییر رنگ عسل 

می شود؟
بله، از آنجا که گل و گیاه در تمام فصول و 
در همه مناطق کشور وجود ندارد، استفاده 
از انواع شکر برای تغذیه زنبورها کار رایجی 
است. در این میان، استفاده از شکر قهوه ای 
هم برای تغذیه زنبورها، چند سالی است 
که رایج شده و این کار، باعث تغییر رنگ 
و تیره شدن عسل می شود. متاسفانه برخی 
فروشنده ها این تیرگی رنگ را به عنوان 
دلیل خالص معرفی کردن محصول خود 

بیان می کنند.
زنبور،  به وسیله  عسل  تولید  فرایند   .3
چه از شهد گیاهان تغذیه کند و چه از 
شکر، ثابت است. آیا ارزش تغذیه ای 
عسلی که با شکر به دست می آید و عسلی 
است،  گیاهان ساخته شده  از شهد  که 
 50 کیلویی  که  دارد  تفاوت  به قدری 
تا 70 هزارتومان برای آن هزینه کنیم؟

ارزش تغذیه ای عسل دو جنبه دارد؛ یک 
جنبه از نظر کالری و انواع قندهای درون 
آن است. از این نظر، هیچ عسلی با عسل 
ندارد و حتی عسل های  تفاوتی  دیگر 
تقلبی هم با دیگر عسل ها در این زمینه 
تفاوتی ندارند، اما اگر عسلی از شهد 
گیاهان و گل ها به دست آمده باشد، طعم و 
عطر خیلی مخصوصی دارد و هیچ عسل 
تقلبی ای با آن قابل مقایسه نیست. در ضمن 
گرده گل ها و گیاهان، شامل عناصری 
مانند ترکیب های آلکالوئیدی است که 
خواص دارویی و درمانی دارند و این 
عسل ها از این نظر هم متمایز از دیگر 
عسل ها هستند. به طور کلی همه عسل ها 
از نظر فرمول درشت مغذی ها شبیه به 
هم  هستند و تفاوت آنها در جزییات و 

وجود برخی از ریزمغذی هاست.

معموال عسل های مختلفی در بازار 
وجود دارد که با توجه به نوع گل 
و مکان هایی که عسل در آنجا تولید 
می شوند؛  تقسیم بندی  می شود، 
مثال عسل ها را به تک گل یا چندگل 
طبقه بندی می کنیم اما بهتر است 
بدانید عسل تک گل واقعی نداریم و 
نمی توانیم به صراحت، خواصی را 
به یک عسل تک گل مانند آویشن، 
افرا یا گون نسبت دهیم. معموال 
تولیدکنندگان، نوع غالب شهد را 
مالک معرفی محصول خود قرار 

می دهند.
چندگل  عسل های  کلی،  به طور 
که بیشتر طیف عسل ها را شامل 
می شوند، عسل دشت، جنگل و 
بسیار  تنوع  و  هستند  کوهستان 
زیادی از گونه های گیاهی را در 

خود جای داده اند.
گونه های مختلف عسل برحسب 
بو، رنگ، مزه و شهد گیاهی که در 
آنها جای گرفته است، تفاوت هایی 

با یکدیگر دارند.
عسل های  خواص  حتم،  به طور 
مختلف باتوجه به منشاء گلی که 
کرده، کمی  تغذیه  آنها  از  زنبور 
متفاوت است و می توانیم انتظارات 
متفاوتی از خواص، با خوردن هر 
نوع عسل خاص داشته باشیم اما 
با  تقریبا  خاصیت کلی عسل ها، 
و  نمی توانیم  و  است  برابر  هم 
نباید برای یک یا چند بیماری 
از انواع خاصی از عسل، توقع 
نیست  بد  باشیم.  معجزه داشته 
که خواصی  بدانید  هم  را  این 
که به عسل های مختلف نسبت 
داده می شود، خواص درمانی و 
صددرصد مطلق نیستند و بیشتر 
اثر پیشگیرانه دارند تا درمان؛ یعنی 
اگر در طول زندگی  مصرف حجم 
برنامه  در  را  عسل  از  متعادلی 
غذایی روزانه مان داشته باشیم، 
می توانیم تاحدی از ابتال به برخی 
از بیماری ها یا تشدید و عود آنها 
در امان بمانیم اما نمی توانیم انتظار 
درمان بیماری های قلبی، کلیوی، 
میگرن یا ناراحتی های کبدی را 
با مصرف نوع خاصی از عسل 

داشته باشیم.
افزایش  و  بدن  عمومی  تقویت 
قدرت سیستم دفاعی، از مهم ترین 
خاصیت های انواع عسل است که 
به طور حتم همین دو خاصیت مهم 
برابر  در  را  بدن  عسل، می تواند 
بیماری زا،  عوامل  از  بسیاری 
واکسینه کند. تقویت حافظه هم 
از دیگر خواص عسل است که 

ابن سینا هم به آن اشاره کرده.
در بسیاری از منابع علمی و رسمی 
جهان، خواص کلی و عمومی ای 
به عسل نسبت داده اند و تفاوت 
بین  معناداری  خیلی  ارزشی 

عسل های مختلف بیان نکرده اند.

یکعسل
وسهسوال

خواصپیشگیرانهعسل
ازخواصدرمانیاش

بیشتراست
 دکتر محمدحسین 

عزیزی
رئیس انجمن صنایع غذایی 

و استاد دانشگاه تربیت 
مدرس

 دکتر مجتبی 
محرمی

رئیس بخش بهداشت 
و بیماری های زنبور 
عسل موسسه رازی

این روزها انواع عسل با طعم های مختلف در 
بازار مواد غذایی وجود دارد. خواص مختلفی 
که به عسل های متفاوتی مانند عسل آویشن، 
یا عسل چهل گیاه نسبت داده  عسل کوهی 
می شود، به ترکیب های آلکالوئیدی گیاهی که 

زنبور عسل، شیره یا شهد آنها را مکیده است، 
خواص  مهم ترین  کلی،  به طور  برمی گردد. 
آلکالوئیدی  ترکیب های  همین  به  که  عسل 
آنها نسبت داده می شود، هنوز ناشناخته مانده 
است. در بین عسل های مختلف، نوعی عسل 
خاص به نام شهدانگبین، رویال ژلی یا عسل 
رویال در بازار وجود دارد که قیمت بسیار 
باالیی دارد و خیلی از افراد هم آن را به خوبی 

نمی شناسند.
عسل رویال، عسلی است که زنبورهای عسل 
آن را برای ملکه تهیه می کنند. تفاوت این عسل 
آلکالوئیدی  ترکیب های  در  با سایر عسل ها 

موجود در آن است. ترکیب های آلکالوئیدی 
که  باعث می شوند  رویال  در عسل  موجود 
تغذیه  آن  از  زنبور عسلی که  نوزاد  یا  الرو 
می کند به ملکه تبدیل شود اما سایر الروهایی 
که از عسل معمولی تغذیه می کنند، به زنبور 
می شوند  تبدیل  معمولی  زنبور  یا  کارگر 
خواص  از  خیلی  هنوز  که  هرچند  بنابراین 
عسل ها  در  موجود  آلکالوئیدی  ترکیب های 
ناشناخته مانده است اما نمی توان از خواص 
معجزه آسای آنها چشم پوشی کرد. بد نیست 
بدانید در تمام دنیا و در دانشگاه علوم پزشکی 
رویال  تحقیقاتی روی خواص عسل  ایران، 

انجام شد و محققان به نتایج جالب توجهی 
هم درباره آثار کنترل کننده عوارض متابولیک 
از  بعد  متابولیک  بیماری های  در  التهابی  و 
عسل،  از  خاص  نوع  این  مصرف  مشاهده 
مشاهده کرده اند. ترکیب های آلکالوئیدی هم 
خاصیت آنتی اکسیدانی دارند و هم ضدالتهاب 
هستند. از آنجا که بیشتر بیماری های مزمن، 
با التهاب و استرس اکسیداتیو همراه هستند، 
مصرف متعادل عسل معمولی یا حتی عسل 
رویال که حاوی ترکیب های آلکالوئیدی است، 
می تواند تاحد مطلوبی جلوی بروز عوارض 

متابولیکی را بگیرد.

عسلرویالضدالتهاباست

  دکتر محمدرضا وفا
متخصص تغذیه

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
ایران

 دکتر سیدضیاءالدین مظهری
متخصص تغذیه

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

9عسل،9ادعا

این روزها، عسل های مختلفی در بازار وجود دارد که بسیاری از تولیدکنندگان، خواص درمانی 
مختلفی به آنها نسبت می دهند. به همین دلیل محصوالتی با قیمت های بسیار متفاوت در بازار 

عسل وجود دارد. در »سفره سالم« این هفته به برخی ادعاها درباره انواع عسل ها با قیمت های 
مختلف می پردازیم و نظر کارشناسان »سالمت« را درباره آنها جویا می شویم.

عسلرابامومبخورید ندا احمدلو

موم عسل حاوی بسیاری از ویتامین های گروه B از 
جمله نیاسین، ریبوفالوین، تیامین، ب5 و ب6 است. 
عسل همراه با موم، مقداری ویتامین C و قدری هم 
اسید گلوکورنیک دارد. عالوه بر این ریزمغذی ها، 
مصرف موم عسل خاصیت ضدعفونی کنندگی بدن 
و افزایش قدرت سیستم دفاعی هم دارد. این ماده 
خوراکی، ضدالتهاب است و می توان به عنوان کاهنده 
فشارخون هم از آن استفاده کرد. موم عسل حاوی 
آنتی اکسیدان های قوی است و از این رو، خاصیت 
ضدمیکروبی و ضدانگلی آن هم به اثبات رسیده. با 
تمام اینها، هضم موم عسل کار ساده ای برای دستگاه 
گوارش نیست و می توانید عسل را همراه با موم آن 
مصرف کنید اما موم را پس از مدتی جویدن مانند 

آدامس دور بیندازید.


