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پیشگفتار
انواع چای و دمنوش ها نوشیدنی های ساده ایی

هستند که در فرهنگ و سنت ایران جای خودشان را

خوب پیدا کرده و بهانه ایی شده برای دورهمی ها و

درددل کردنها ،از طرفی خواص درمانی که اکثر آنها
چیزی نیست که بتوان آن نادیده گرفت .وقتی جوان

بودم به علت عالقه ایی که پدرم به نوشیدن چای
داشت ،یادداشتهای داشتم از طرز تهیه انواع چای و

دمنوشها ،اونها را از کتاب ها به زبان های مختلف و از

مجله ها می خواندم و حتی از زبان بزرگتر می شنیدم و
در دفتر یاداشتی جمع آوری می کرد ،گاهی برای پدر

دمنوشهای درست می کردم ،پدر عاشق طعم زنجبیل

بود .در مدتی که در هند بودم با چای هندی آشنا
شدم چای که طعم زنجبیل می داد ،هنوز وقتی چای

هندی با طعم زنجبیل می خورم ،طمعش مرا عرق در

خاطراتم می کند در طعمی که پدر دوست داشت ،هر

بار به خودم می گویم ای کاش پدر زنده بود تا براش
چای هندی با طعم زنجبیل درست می کردم ،حتما

دوست می داشت  .اما حاال پدر کجاست؟ شاید در
بهشت در جایی ناشناخته و بی نظیری که هرگز ندیده
ام و شاید هم در کنار مادرم در جایی گوشه قلبم جا

خوش کرده که هر چه را که دوست می داشته ،یادش

چنین قلبم را می فشارد ،بله فکر می کنم پدرم در کنار
مادر همینجا در قلب من است؛ جایی که هنوز از
نوشیدن طعم چای هندی زنجبل دار لذت می برد ،و
گرنه من که هرگز زنجبیل دوست نداشتم !

بعد ها خواستم یادداشت هایم که در مورد چای ها

و دمنوش ها و خواص آنها جمع آوری کرده بودم در
اختیار شما خوانندگان عزیز قرار بدهم در سال 1382

مقداری از این یادداشتها را در روزنامه همشهری

به چاپ رساندم و حاال تصیم گرفتم توسط کتاب
الکترونی اطالعات الزم در مورد انواع چای و

دمنوش ها را به زبانی ساده و غیر تخصصی در اختیار
شما خوانندگان عزیز و محترم قرار دهم ،امیدوار
مورد پسند شما قرار گیرد

مولف کتاب از هر گونه انتقاد یا پیشنهاد ارسالی به

نشانی الکترونی  a202020f@gmail.comدر جهت
ارتقاء و بهبود مطالب در چاپ بعدی کتاب استقبال

خواهند کرد.
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تاریخچه چای
حدود  ۵هزار سال قبل وقتی امپراتور چین با یک

فنجان آب داغ در دست به همراه تعدادی از همراهان
بر روی تپه ای ایستاده بود ،باد مالیمی وزید و چند
برگ چای داخل فنجانش افتاد .همین امر آب ساده

و بی طعم را متحول کرد؛ یک فنجان چای درست
شده بود.

در بسياري فرهنگ ها در سراسر تاريخ ،چاي

به عنوان يك معجون شفابخش تلقي شده است.
بيش از هزارسال قبل راهبان بودايي به داليل

مذهبي چاي مينوشيدند ومعتقد بودند كه در زمان

درونپويي به بيدار ماندن آنها كمك ميكند.
راهبان بودايي همچنين معتقد بودند چاي داراي

نيروهاي شفا بخش است و همراه با گسترش بوديسم،
چاي وتقاضا براي آن نيز افزايش يافت .يكي از بزرگان

ژاپني قرن سيزدهم بنام “شوگون” در اثر پرخوري در

آستانه مرگ قرار گرفته بود كه يك راهب به او رژيم
چاي توصيه كرد و او بهبود پيدا كرد،همين كافي بود
تا مردم ژاپن بيشتر به دم كردن چاي روي بياورند.
البته يكي از داليل اين كه دم كرده چاي در دوران

گذشته در نجات زندگي افراد موثر بوده اين است كه
آب جوشيده باعث از بین رفتن بسیاری از باكتريهاي

بيماريزا می شده است.

خاستگاه اولیه چای ،چین است .چای را در قرن

سیزدهم میالدی برای نخستین بار مارکوپولو سیاح

ونیزی به اروپا برد و مدت ها به علت گرانی و کمیابی
اش فقط آشامیدنی لوکس طبقات باالی جامعه و

درباریان بود.
شواهد گياه شناسي نشان می دهند كه هند ،چين،

برمه و تايلند خاستگاه چاي می باشند .به نظر ميرسد

كلمه انگليسي  Teaاز كلمه ماالكائي ” “tehيا كلمه

چيني” “t’eگرفته شده باشد .اصطالح چيني ”“Ch’a

منشاء نامگذاري چاي در ساير زبانها می باشد.

هلندي ها و پرتغالي ها كه اولين وارد كننده هاي اصلي
چاي بودند احتماالً اين نام ها را به كشورهاي اروپايي
وخاورميانه معرفي نمودند .چاي داراي بهترين كيفيت
از جوانه هاي تازه شامل دو يا سه برگ اول بعالوه

شكوفه هاي در حال رشد بدست می آيد و چاي با

كيفيت کمتر از برگ هاي پائين ساقه حاصل می شود.

پیشینه مصرف چای در ایران نیز به قرن هفدهم بر

می گردد اما کشت این گیاه نخستین بار به همت میرزا

محمد علی مشهور به کاشف السلطنه در سال 1276

شمسی انجام شد .کاشف السلطنه که فارغ التحصیل

دانشگاه سوربن فرانسه بود به عنوان ژنرال کنسول
ایران در این سال در هند مشغول کار شد و در این

مدت شیوه کشت ،برداشت و فن آوری این محصول
را آموخت و تجربه خود را به ایران منتقل کرد.

در کشور ما بیش از  10هزار گونه داروی

گیاهی وجود دارد که از دوران گذشتهنیز  50نوع

آن بصورت دم نوش یا چای مصرف می شده است.

انواع دم نوش های میوه که مصرفی سنتی در ایران
دارد را نسترن ،گلگاوزبان ،عناب ،نعناع ،چای ترش،

بهارنارنج ،گل محمدی و غیره تشکیل می دهد که در
ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.

چند نکته برای دم کردن چای خوش طعم

قبل از اینکه بخواهیم توصیه های در مورد دم

کردن انواع چای یا دمنوش داشته باشیم ،باید به این

نکته مهم توجه داشته باشیم که دم کردن با جوشاندن
اثرات متفاوتی بر چای و یا دمنوش ها می گذارد.

تفاوت اساسی میان جوشاندن گیاهان با دم

کردن آنها ،در انواع چای و دمنوش ها وجود دارد.
اگر چای و یا گیاهی را مستقیم با آب سرد یا گرم

بجوشانند ،جوشاندهای به دست میآید که خاصیت و
اثر آن قویتر از دمنوش است و در مقایسه با عرقیات
گیاهی ،خواص تقویتی و همچنین عطر خارج شده
از گیاه بیشتر است .البته تحقیقات نشان داده است

جوشانده برخی گیاهان به دلیل تاثیر قوی و فوری بر
برخی ارگانهای مختلف بدن ،عوارض ناگواری به
دنبال دارد و میتواند به مسمومیت یاحتی مرگ منجر

شود .در نتیجه توصیه میشود ،برای مصارف روزانه
به میزان متعادل ازانواع چای و دمنوش ها استفاده و

مصرف جوشانده بخصوص جوشانده گیاهان ناشناخته

بدون نظر و تجویز متخصصان این حرفه اجتناب شود.

یادآوری چند نکته ضروری
در مصرف انواع چای و دم نوش ها یاآوری چند

نکته ضروری به نظر می رسد:

•اول اینکه مصرف درمانی انواع چای و
دمنوش ها بیشتر جنبه تقویت كننده ،پیشگیرى
كننده ودرمان تکمیلی دارد و ما را از مراجعه
به پزشک جهت درمان بیماری ها بی نیاز

نمی سازد .

•دوم اینکه  :مصرف همزمان گیاهان دارویی
با داروهاى شیمیایى ،ممکن است تداخل

دارویى ایجاد كرده و موجب ناراحتى بیشتر
شود .بنابراین الزم است در مورد مصرف
انواع چای یا دمنوش ها با پزشک خود

مشورت کنید.

مدت دم کشيدن
مدت دم کشيدن چاي مرغوب سه تا چهار دقيقه

است ولي بعضي از انواع چاي بعد از پنج يا شش

دقيقه دم ميکشند .در هر دو صورت بهتر است چاي
مصرفي خود را بشناسيد و زمان دم کشيدن آن را نيز
بدانيد .دقت کنيد که چاي جوشيده طعم و عطر خود

را از دست ميدهد و تلخ و تيره ميشود.

چه کنيم که چاي دم بکشد اما نجوشد؟
اگر براي حاضر کردن چاي و آب جوش از

کتري استفاده ميکنيد آب کتري را تا نصفه پر کنيد
و بگذاريد خوب جوش بيايد .با اين مقدار آب ،چاي

را دم کنيد .سپس کتري را پر کنيد تا در حين دم
کشيدن چاي ،آب هم جوش بيايد .در اين صورت

چاي شما مدت طوالني گرم ميماند ولي نميجوشد.
فقط با آب سرد
هرگز در کتري ،سماور و چايساز آب داغ

نريزيد .چون ذرات معلق روي آب باقي ميماند و در
ليوانها آب داغ و زالل نخواهيد داشت .همچنين پس
از به جوش آمدن آب در چايسازها ،کمي صبر کنيد

تا ذرات معلق تهنشين شود.

روش شستن چاي
اگر از چاي غير بستهبندي شده و باز استفاده

ميکنيد وقتي برگهاي چاي را داخل قوري ريختيد

کمي آبجوش در قوري ريخته و خالي کنيد تا
خاک آن گرفته شود.

