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 انعطارخ یعیعسل طب دیخر
 

 عسل مهم شده؟ روشو ف دیچرا خر

اون وجود نداره، افراد تنها  یبرا یفعال دارو نکهیکرونا و درک ا یریگاز همه بعد
کردن  یرو افراد س  ع نی. از ادنیش  ون دبدن یمنیا س   میس   تیراهکار رو در تقو

از  یاریراس ا، بس نیداش ه باشن. در ا شونیو سالم  هیبه تغذ یش ریتوجه ب
خودش   ون  دیخر س   تیدر ل ،یم و س   ال هیافراد با توجه به خواص عس   ل در تغذ

سو یعیعسل طب شون داده که  قاتیتجربه و تحق گه،ید یرو هم قرار دادن. از  ن
 ن.باش دیمف توننیو عسل در درمان کرونا م الیژل رو

 یعیعسل طب دیان خاب و خر اریمع

ند. ا یبرا ییارهایمع فرضشیافراد به طور پ  یارهایمع نیان خاب عس      ل دار
افراد  نیا یمثل عطر و طعم عسل و غلظت و رنگ آن برا یموارد قیان خاب از طر
 است. صیقابل تشخ

 یو ش      ف  ابخش، برخ یعینعم  ت طب نیو فروش ا دی  تول شیب  ه اف ا ازی  ن ب  ا
 دی  خر یاره  ای  س      ود و ب  ا دانس       ن مع شیب  ه منظور اف ا دکنن  دگ  انی  تول

مطلوب مص   ر  کننده  یارهایبا مع ییهاعس   ل دیکنندگان، اقدام به تولمص   ر 
ند.نموده که تول دیبا ا جه نمود  گانیتو ند ندیم دکن هر  یعیرطبیبه طور غ توان
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 ایکدام از موارد ش     امل رنگ، طعم، غلظت و عطر عس     ل را به ن     ورت جداگانه 
 نیدهند. در ا شیخود را اف ا یهادهند تا فروش عس    ل رییدر عس    ل تغ یبیترک
 یداریرا خر یمص  نوع یموارد، مص  ر  کننده ممکن اس  ت به اش   باه عس  ل لیقب
 .دینما

 یست؟چ یعسل مصنوع

مناطق  یزنبورها یندر ب یماریهاییبروز ب یامانند حمله آفات و  یاتفاقات یگاه
موض   وط بطور  ینش   ود. ا تریابکم یعیعس   ل طب ش   ودیمخ لف جهان، باعث م

 خواهد گذاشت. یرتاث یعیعسل طب یمتق ی او فروش و نها یدبر خر یممس ق
سعه عسل یعیوجود عسل طب عدم خواهد  یترو ارزان یمصنوع یهامنجر به تو

ها را عسل ینجو ااوقات افراد سود ی. گاهشوندیم یعشد که به طور معمول توز
 .رسانندیبه فروش م یعیعسل طب یمتهم ق یح 

شدهنوعی از عسل ساخ ه  شکر  شربت  اند. فقط های مصنوعی وجود دارند که از 
ها ممکن اس  ت ش  بیه به عس  ل طبیعی و واقعی باش  د. اما در واقع این طعم آن
های مص     نوعی ارزش غذایی پایینی داش      ه و فاقد مواد مقوی و مغذی عس     ل
 .هس ند
ها غیراس    اندارد های مص   نوعی دیگری نی  وجود دارند که فرآیند تهیه آنعس   ل

گردند. درجه حرارت باال باعث از اس  ت و در گرمای ش  دید و غیرمعمول فرآوری می
ها در گرمای بین رف ن مواد مغذی موجود خواهد شد. پس از قرار دادن این عسل

کنند. این فرآورده رقیق ش    ده س     س با می ها را با آب رقیقغیراس     اندارد، آن
ش    ود تا دکس     روز، مالش و ش    ربت فرتی که فروک وز باالیی دارد، ش    یرین می

 .بیش ر شبیه عسل طبیعی شود
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 اش باه مهلک زنبورداران ناآگاه

ماه به  جه  ظت طب ی یکیف یتبا تو  یاز زنبورداران برا یعس      ل، برخ یعیو غل
 . دهندیعسل، به آن حرارت م یدکار خود در مراحل مخ لف تول یعسهولت و تسر

در عطر و طعم عس  ل نداش   ه باش  د، اما  یوض  وط تفاوت محس  وس  م ینا ش  اید
 ییبه لحاظ ارزش غذا ییمحص     ول نها یفیتک یدم اس     فانه موج  افت ش     د

 آن ... ییاما ارزش غذا ایدیدهحالت شما عسل را از زنبوردار خر ین. در اگرددیم
ها . مدتیمرا به اش   راک بگذار یتجربه پندآموز ش  خص   یکبه ر اس  ت  ینجادر ا

از مناطق  یکیزنبورداران در  ینکارتراز کهنه یکیعس    ل به س    را   یدخر یقبل برا
به یداریعس      ل خر. یمعس      ل رف  یدتول از  یکیمخ لف در  یهاش      ده از جن
ما را م عج   دتبه ش    یجهقرار گرفت و ن  یتهران مورد بررس    هاییش   گاهآزما

 نبود! یعیکرد: عسل طب
آن زنبوردار از مواد  دانس      یمیم یراز یم،ش     ک کرد یش     گاهبه جواب آزما اب دا
س فاده نم یددر تول یمصنوع نحبت کرد ی. وق کندیعسل ا شناش  او  یم،با کار

عسل موج   یدتول یندباال در فرآ یارداد که اس فاده از حرارت بس یحما توض یبرا
 ی ما عج یواقعا برا  یجهن ینکند. ا یداپ یمصنوع ی یشده است تا عسل ماه

 آموزنده بود! یاربس یول
که حرارت  یمداد یحو توض یمرا به زنبوردار عرضه نمود یشما برگه آزما یتنها در

 عسل خواهد آورد! یفیتچه بر سر ک
 
 
 
 
 
 

https://attarkhan.com/product-category/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%84-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c/


 

 انعطارخ طبیعی هایعسل خرید

 

 مطمئن عسل یددر خر ییراه حل نها

 یحیتا ب وانند ان خاب نح نمایدیبه افراد کمک م ینجاکه در ا یتنها راه حل علم
عس  ل داش   ه  یفروش  گاه تخص  ص   یکاز  یعیطب یهاعس  ل ینمرغوب ر یددر خر

اس  ت.  ییمواد غذا هایاهیش  گعس  ل در آزما یشآزما یجاز ن ا یریگباش  ند، بهره
ما ینا قاد یاتبا ج ئ هایشآز باال م ها ینمهم ر یرو دقت  موجود در  یپارام ر

عس     ل به دس     ت  یدتول یفیترا از ک یجین ا یعس     ل را مش     خص نموده و ح 
 .دهندیم
 

تهران  یرنظ یب رگ و ننع  یانل در شهرها یعیانواط عسل طب یدو خر سفارش
 یهااز عس   ل یش   هرها، انبوه یلقب یندر ا یرامش   کل اس   ت. ز یو ان   فهان قدر

به عس  ل خام و  یو دس   رس   ش  ودیها ارائه مدر فروش  گاه ی هو پاس   ور ین  نع 
 دشوار است. یشبه همراه برگه آزما یکارگان
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