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الشاي األسود

يتم ز الشاى األسود بأن له أوراقا
عطرية أكثر من الشاى األخضر
والشاى ال ني ح ث يحضر من
أوراض الشاى بعد تركها ف الشمس
لمدة  42ساعة مما يساعد اإلنزيمات
الموجودة ف الشاى أن تعمل عل
تخمر وأكسدة جزل من المواد الفعالة
ف تحول لون األوراض من األخضر إل
األسود.

ويحتوى ذا النو عل نسية أعل
من الكاف ن المنيه للجهاز الع ي إال
أنه يحتوى عل نسية أقل من المواد
الف نول ة المضادة لألكسدة ولذلك فهو
المشروب المثالي لمن يريد تني ه
جهازه الع يي ولكن يع يه أن تأال ره
كمضاد لألكسده أو ف حرض الد ون
أقل من الشاي األخضر.
Dr. Khaled Meselhy Ibrahim

Assistant Vice-dean for Community Service
and Environment Development Affairs, FOPCU

تطرقنا في العدد السابق من نشرتنا الدورية للحديث عن القهوة وأنواعهاا وفاواهاد اا
وفي ذا العدد نتحدث عن الشاي الذى يعد من أكثر المشروبات شعايا اة فاي م ار
وغ ر ا من اليالد العرب ة .نستعرض معاا الاالالاة أناوا مان الشااي و ا الشااي
األسود والشاي األخضر والشاى ال ن ”شاى التن ن األسود باالالاااة ال ا انا اة“
ونتعرف عل الفواهد الطي ة وكذلك اآلالار الجاني ة الت قد تحدث مع كثرة تناولهم.
تكمن المفاجأة ف أن ذه األنوا يتم تحض ار اا مان أوراض خضارال الالاون
لنفس الشج رة  -األس وية الم در .تختلف األنوا الثالالة حسب طريقة التحضا ار
وبالتال يختلف معها اللون وترك ز المواد الفعاالاة والاتاأالا ارات الاعاالجا اة وكاذلاك
األعراض الجاني ة.

الشاي األخضر

الشاي الصيني

ُعرض الشاى األخضر لدرجات
ي ّ
حرارة عال ة بمجرد قطف أوراقه مما
تكس ر اإلنزيمات
يساعد عل
المسئولة عن عمل ات األكسدة (الت
تحدث ف الشاى األسود) وبالتالي ال
يتا ر لون األوراض األخضر.
ان عدم تأكسد المواد الف نول ة ف ذا
النو تجعله يحافظ عل تواجد
ترك زات عال ة من المواد المضادة
لألكسدة بالمقارنة بالشاي األسود.
تعمل ذه المواد عل تجديد الخاليا
وتدخل في بعض الترك يات الجلديه
للحماية من أشعة الشمس الضارة كما
خفض نسية
أنها تعمل عل
الكول سترول والد ون ف الدم
وتساعد عل سريان الدم بشكل
أفضل ف حاالت ت لب الشراي ن.

أما الشاى ال ن فهو نو ب ن يتم ز
بلون أوراقه األخضر الداكن .يتمتع ذا
النو بنكهة الشاي األسود المم زة
وفواهد الشاي األخضر العظ مة.
يتعرض ذا النو إل عمل ة أكسدة
خف فة (غ ر كاملة مثل الشاى األسود)
ح ث يتم إيقاف عمل ة األكسدة بالتسخ ن
بعد وقت ق ر وبالتالي يكتسب
خ اهص معتدلة ما ب ن الشاى األخضر
الذى ال يتعرض لألكسدة والشاى
األسود الذى يتعرض إل األكسدة الكاملة
ولذلك و يجمع ب ن فواهد النوع ن.

وعل جانب آخر أاليتت العديد من
الدراسات إن وجود المواد المضادة
لألكسدة ف الشاى األخضر يق من
الكث ر من األورام السرطان ة ويزيد
من كفالة األدوية المضادة لألورام.
وعل سي ل المثال اليت زيادة فعال ة
عقار التاموكسف ن ف عالج سرطان
الثدى عند اضافة مادة الكاتش ن
الموجودة ف الشاى األخضر .ح ث
زاد معدل التخلص من الخاليا
السرطان ة ال الضعف مقارنة بنفس
المعدل عند تناول الدوال بمفرده.

أنواع أخرى حول العالم
يعد الشاى من النياتات المل ئة باألسرار
ولذا فقد أصيح مشروبا شعي ا في معظم
بالد العالم .تعمل بعض اليالد عل
إضافة توابل مع نة لكل نو من الشاي
الكسابه نكهة مم زة.

احتياطات وارشادات عامة
•

يجب عل نا توخ الحذر من كثرة
تناول الشاى نظرا الحتواهه عل
نسب مرتفعة من الكاف ن المنيه
للجهاز الع ي مما قد يزيد من
القلق والتوتر واألرض وقد يسيب
ارتفا ضاط الدم.

•

يجب تجنب تناول الشاى بعد األكل
مياشرة نظرا الحتواهه عل
التان نات  Tanninsالت تعوض
والمعادن
الحديد
امت اص
الموجود ف غذالنا مما قد يسيب
األن م ا أو اإلمساك.

•

إلعداد الشاى بطريقة صح ة
تفضل طريقة النقع ول س طريقة
الال  .ح ث تتم إضافة المال
المال إل الشاى ويترك لمدة من
 5 - 3دقاهق الم يف ل الشاى عن
المال .تتم ز ذه الطريقة بأنها تقلل
من نسب التان نات ف الشاى.

وتشترك ذه األنوا في أن المكون
األساس لها و الشاي األخضر أو
األسود .ت لح ذه األنوا أن تكون
بمثابة عالمات جاراف ة تم ز الدول من
الشرض
الشرض ال الارب .فمن أق
وتحديدا من الهند ظهر شاي الكاي ...
ال الارب تحديدا في المارب المشهور
بشاي األتاي  ...ومرورا بدول الخل ج
وال من والشام ح ث ينتشر شاي ال َك ْر ْك
وشاي عدن.
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