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تحتفل العديد من بالد العالم بيوم القهوة العالمي فى األول من شهر أكتوبرر مرن كرل
عام ومع زيادة عدد عشاق القهوة فى الوطن العربي نحاول في هراا الرعردد ابةرابر
على بعض االسئل المتداول عن القهوة ومنها :هل هناك آثار ةانبي للبن؟هل هنراك
اختالف في الفوائد الطبي بين أنواع البن الفاتر والرمرامرال واالخهرر؟ هرل يرمر رن
استبدال القهوة بم مالت ال افيين الخام؟

تختلف األذواق...

في البداي يجب أن ندرك أن احتساء القهوة بجرعات معتدل -طبقا ً للحال الصحي -
يم ن أن يهيف العديد من الفوائد ول نه قد ي ون شديدة الخطورة مع الجرعات
ال بيرة وقد يسبب العديد من المشاكل الصحي مثل قرح المعدة وزيادة ضمط الدم
وسرع نبهات القلب واالحسا الدائم باألرق والتوتر .يعد البن أوالقهوة من أقوى
المشروبات عالميا وتتعدد أنواعها حتى وصلت الى مئات األصناف ول ن اليزال
هناك نوعين أساسين وهما البن الفات والبن المامال وتختلف األذواق بينهما فالبعض
اليرضى اال بالبن المامال لطعمه ورائحته المحمص ومرارته المميزة واعتقادهم
انه يحتوي على تركيزات أكثر من مادة ال افيين المنشطه للجهاز العصبي والبعض
األخر اليرضى اال بالبن الفات وهاا الفريال اليتحمل مرارة وقوة البن المامال
ويخشون من تركيزات ال افيين العالي في البن المامال والمريب ان كال الفريقين من
عشاق القهوة وال يستمنون عنها.

Page 1

Issue 11
October 2019

فوائد القهوة
من أهم فوائد البن أنه منشط ومنبه
للااكرة الحتواءه على مادة ال افيين
كما أثبتت األبحاث الحديثه أن البن
مهاد قوي لألكسدة الحتواءه على
حمض
مثل
فينولي
مواد
ال لوروةينيك الاى له دور رئيسي
في تجديد خاليا الجسم والوقاي من
األورام السرطاني والمساعدة فى
عالج مرض األلزهايمر وتنشيط
الجهاز المناعي وعالج االلتهابات
كما أن له قدرة عالي في حرق
الدهون ومعالج ال بد الدهني.
يم ن استنتاج ان معظم فوائد البن
تعود الى ال افيين والمواد الفينوليه
مثل ال لوروةينيك.

البن الفاتح والبن الغامق

البن األخضر

قد نتفاةئ اذا علمنا أن كال النوعين من
البن يحتويان تقريبا ً على نفس كمي
ال افيين .ان االعتقاد بأن البن المامال
يحتوي على كميات أكبر من ال افيين
نظرا ً تحميصه هو اعتقاد خاطيء تماماً.
كال النوعين ينشطان الجهاز العصبي
بنفس القوة وكالهما يسببان نفس األثار
الجانبيه لل افيين مثل ارتفاع ضمط الدم
في الجرعات ال بيرة.
وما تأثير عمليات التحميص؟
ثبت أن مادة ال لورةينيك -المسئول عن
العديد من فوائد البن -من المواد المير
ثابت والتى تتأثر بالحرارة مما يفقد البن
معظم مميزاته .أكدت معظم الدراسات
ان البن الفات يحتوي على أربع
أضعاف من محتوى مادة ال لورةينيك
مقارن بالبن المامال حيث يتم اهدار هاه
المادة بحرارة التحميص مما يفقد البن
المامال معظم هاه الفوائد وكلما ازدادت
حرارة التحميص وفترتها زاد معها نسب
المفقود من ال لورةينيك.
كما وةد ان نسب مهادات األكسدة
الموةودة فى فنجان واحد من البن الفات
تعادل تلك الموةودة فى ثالث فناةين من
البن المامال مع مراعاة ثبات نسب
ال افيين فى كال النوعين مما يوض
أفهلي البن الفات .

يت ون البن االخهر من حبوب البن
التى لم يتم تحميصها ،ولهاا فهي
تحتوي على تركيزات عالي ةدا ً من
مادة ال لورةنيك .يساعد البن األخهر
على سد الشهي ويقلل من الشعور
بالجوع ويعمل على حرق الدهون
المتراكم في مناطال البطن والفخاين
كما أنه يحتوي على األحماض األميني
التي تساعد على تماي البشرة ،وغيرها
من المواد التى تساعد على زيادة
مرون الجلد ومحارب التجاعيد.
اال أنه يجب توخي الحار عند
استخدامه لمحاول انقاص الوزن حيث
أن تناول كميات كبيرة منه -وخاص
عند شراءه من مصادر مجهول  -قد
يؤدى الى العديد من المشاكل الصحي
مثل تدمير ةدار المعدة وزيادة
الشعور بالقلال والتوتر وارتفاع ضمط
الدم وزيادة معدل نبهات القلب.
كما يجب الحرص عند اضرافر ةروزة
الطريرب الرى الربرن الرمرحروج حريرث أن
االكررثررار مررنررهررا قررد يررؤدى الررى ررهررور
مشاكل فى الجهاز التنفسري واالحسرا
بالدوار والهلوس والرترسرمرم الرعررضرى
وقد تظهر تشنجات.

كارثة مكمالت الكافيين الخام

واألدوي
األغاي
حارت هيئ
األمري ي ( )FDAمن تناول ال افيين
الخام فى صورة م مالت غاائي
كمشروب للطاق أو فى صورة أقراص
تباع عبر ابنترنت بدون رقيب -مماعلى استهالكها
قد يشجع النا
وتناولها على الرغم من أنها تعد من
التركيبات القاتل والتى ال تصل بديالً
للقهوة.
فال افيين الخام خطر ةدا ً حيث أن
ملعق صميرة منه تعادل كمي ال افيين

الموةود فى  82كوب من القهوة .كما
أن تناول ملعقتين صميرين من ال افيين
الخام يم ن أن يسبب الوفاة نتيج
لتأثيره السلبي على ضمط الدم وسرع
ضربات القلب والجهاز العصبي.
و حتى إذا أراد الشخص أن يتناول
ال افيين الخام بصورة آمن

فإن

الجرع المسموح بها يصعب قياسها،
ولالك يحار تماما ً استخدامه.

البن المحوج
يستحب ال ثيرين اضاف الحبهان وةوزة
الطيب الى البن لمن المااق قيم قوي .
تعمل الزيوت الطيارة فى الحبهان على
تهدئ الجهاز الههمي وتقليل التوتر.
كما تعد ةوزة الطيب من المواد المنشط
التى تعمل على تخفيف االالم وتحافظ
على صح الجهاز الههمى كما تساعد
الجسم على افراز هرمون السعادة
(السيروتونين) مما يساعد فى عالج
األرق.
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