خرید عسل طبیعی عطارخان

چرا خرید و فروش عسل مهم شده؟
بعد از همهگیری کرونا و درک اینکه فعال داروی برای اون وجود نداره ،افراد تنها
راهکار رو در تقویت س یس م ایمنی بدنش ون دیدن .از این رو افراد س عی کردن
توجه بی ش ری به تغذیه و سالم ی شون دا ش ه با شن .در این را س ا ،ب سیاری از
افراد با توجه به خواص عس ل در تغذیه و س الم ی ،در لیس ت خرید خودش ون
ع سل طبیعی رو هم قرار دادن .از سوی دیگه ،تجربه و تحقیقات ن شون داده که
ژل رویال و عسل در درمان کرونا میتونن مفید باشن.

معیار ان خاب و خرید عسل طبیعی
ل دار ند .این مع یار های

افراد به طور پیشفرض مع یار هایی برای ان خاب عس

ان خاب از طریق مواردی مثل عطر و طعم عسل و غلظت و رنگ آن برای این افراد

قابل تشخیص است.
ب ا نی از ب ه اف ایش تولی د و فروش این نعم ت طبیعی و ش ف ابخش ،برخی
تولی دکنن دگ ان ب ه منظور اف ایش س ود و ب ا دانس

ن معی اره ای خری د

مص ر کنندگان ،اقدام به تولید عس لهایی با معیارهای مطلوب مص ر

کننده

نمودها ند .با ید تو جه نمود که تول یدکن ند گان میتوان ند به طور غیرطبیعی هر
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کدام از موارد ش امل رنگ ،طعم ،غلظت و عطر عس ل را به ن ورت جداگانه یا
ترکیبی در عس ل تغییر دهند تا فروش عس لهای خود را اف ایش دهند .در این
قبیل موارد ،مص ر

کننده ممکن اس ت به اش باه عس لی مص نوعی را خریداری

نماید.

عسل مصنوعی چیست؟
گاهی اتفاقاتی مانند حمله آفات و یا بروز بیماریهایی در بین زنبورهای مناطق
مخ لف جهان ،باعث میش ود عس ل طبیعی کمیابتر ش ود .این موض وط بطور
مس قیم بر خرید و فروش و نهای ا قیمت عسل طبیعی تاثیر خواهد گذاشت.
عدم وجود ع سل طبیعی منجر به تو سعه ع سلهای م صنوعی و ارزانتری خواهد
شد که به طور معمول توزیع می شوند .گاهی اوقات افراد سودجو این عسلها را
ح ی هم قیمت عسل طبیعی به فروش میرسانند.
نوعی از ع سلهای م صنوعی وجود دارند که از شربت شکر ساخ ه شدهاند .فقط
طعم آنها ممکن اس ت ش بیه به عس ل طبیعی و واقعی باش د .اما در واقع این
عس لهای مص نوعی ارزش غذایی پایینی داش

ه و فاقد مواد مقوی و مغذی

هس ند.
عس لهای مص نوعی دیگری نی وجود دارند که فرآیند تهیه آنها غیراس

اندارد

اس ت و در گرمای ش دید و غیرمعمول فرآوری میگردند .درجه حرارت باال باعث از
بین رف ن مواد مغذی موجود خواهد شد .پس از قرار دادن این عسلها در گرمای
غیراس
دکس

اندارد ،آنها را با آب رقیق میکنند .این فرآورده رقیق ش ده س

س با

روز ،مالش و ش ربت فرتی که فروک وز باالیی دارد ،ش یرین میش ود تا

بیش ر شبیه عسل طبیعی شود.
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اش باه مهلک زنبورداران ناآگاه
با تو جه به ماه یت فی یکی و غل ظت طبیعی عس

ل ،برخی از زنبورداران برای

سهولت و تسریع کار خود در مراحل مخ لف تولید عسل ،به آن حرارت میدهند.
ش اید این موض وط تفاوت محس وس ی در عطر و طعم عس ل نداش ه باش د ،اما
م اس فانه موج

افت ش دید کیفیت محص ول نهایی به لحاظ ارزش غذایی

میگردد .در این حالت شما عسل را از زنبوردار خریدهاید اما ارزش غذایی آن ...
در اینجا به ر اس ت یک تجربه پندآموز ش خص ی را به اش راک بگذاریم .مدتها
قبل برای خرید عس ل به س را یکی از کهنهکارترین زنبورداران در یکی از مناطق
تول ید عس

ل رف یم .عس

ل خر یداری ش

ده از جن به های مخ لف در یکی از

آزمایش گاههای تهران مورد بررس ی قرار گرفت و ن یجه به ش دت ما را م عج
کرد :عسل طبیعی نبود!
اب دا به جواب آزمایش گاه ش ک کردیم ،زیرا میدانس

یم آن زنبوردار از مواد

م صنوعی در تولید ع سل ا س فاده نمیکند .وق ی با کار شناش نحبت کردیم ،او
برای ما توضیح داد که اس فاده از حرارت بسیار باال در فرآیند تولید عسل موج
شده است تا عسل ماهی ی مصنوعی پیدا کند .این ن یجه واقعا برای ما عجی
ولی بسیار آموزنده بود!
در نهایت ما برگه آزمایش را به زنبوردار عرضه نمودیم و توضیح دادیم که حرارت
چه بر سر کیفیت عسل خواهد آورد!
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راه حل نهایی در خرید مطمئن عسل
تنها راه حل علمی که در اینجا به افراد کمک مینماید تا ب وانند ان خاب نحیحی
در خرید مرغوب رین عس لهای طبیعی از یک فروش گاه تخص ص ی عس ل داش ه
باش ند ،بهرهگیری از ن ایج آزمایش عس ل در آزمایش گاههای مواد غذایی اس ت.
این آز مایش ها با ج ئ یات و د قت باال م قادیر مهم رین پارام ر های موجود در
عس ل را مش خص نموده و ح ی ن ایجی را از کیفیت تولید عس ل به دس ت
میدهند.
سفارش و خرید انواط عسل طبیعی انل در شهرهای ب رگ و ننع ی نظیر تهران
و ان فهان قدری مش کل اس ت .زیرا در این قبیل ش هرها ،انبوهی از عس لهای
ن نع ی و پاس وری ه در فروش گاهها ارائه میش ود و دس رس ی به عس ل خام و
ارگانیک به همراه برگه آزمایش دشوار است.

خرید عسلهای طبیعی عطارخان

