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شـاي الزعتـر...

الزعتر هو أحد األعشاب الشائعة
في بالدنا العربية كعشبة مأكولة،
يتم استخدامه شعبيا ً في الكثير
من األغراض العالجية ،وينتمي
إلى عائلة النعناع وتعتبر نبتة
الزعتر نبتة معمرة ،وهي عشبة
متقزمة تنمو حتى ارت��ف��اع 50
سم ،وتتميز برائحة عطرية قوية
وطعم منعش مييل إلى امل��رارة
ويشبه قليالً طعم الكافور.
يعود أص��ل عشبة الزعتر إلى
منطقة ح��وض البحر األبيض
امل��ت��وس��ط وامل��ن��اط��ق امل��ج��اورة
لها ،باإلضافة إلى شمال أفريقيا
وب��ع��ض أج�����زاء آس���ي���ا ،وه��ي
عشبة كثيرة ال��زراع��ة ،حتتوي
على العديد م��ن امل���واد الفعالة
التي تعتبر مسؤولة عن أدواره
ال��ص��ح��ي��ة وت��أث��ي��رات��ه ،وي��ت��م
استعمال عشبة الزعتر في كثير
م��ن األطعمة كمن ِكه ل��ذي��ذ ،كما
يتم ش��رب��ه ك��ش��اي ،باإلضافة
إل��ى استخدامه ف��ي العديد من
األغراض العالجية بشكل شعبي
 ،حيث يعمد الكثير من األشخاص
إلى استخدام عشبة الزعتر في
حاالت التهاب القصبات الهوائية،
وال��ك��ح��ة ،وامل��غ��ص ،وال��ت��ه��اب
املفاصل ،وآالم املعدة الناجتة عن
التهابها ،والغازات ،والعديد من
احلاالت الصحية األخرى.
ويتم حتضير شاي الزعتر عن
طريق إضافة  1.5إلى  2جم من
الزعتر إلى امل��اء املغلي ،ثم تتم
تصفيته وشربه ،بحيث تعادل

املِلعقة الصغيرة منه «ملعقة
الشاي».
ف��وائ��د ش���اي ال��زع��ت��ر يحتوي
الزعتر على العديد م��ن امل��واد
الفعالة التي تشمل الزيت الطيار
وتشمل فوائد عشبة الزعتر التي
مت إثباتها بالدالئل العلمية كل
مما يأتي:
ويعتبر الزعتر مضادا ً لتقلصات
القصبات ال��ه��وائ��ي��ة ،وتقترح
بعض الدراسات أن تناوله مع
بعض األعشاب األخ��رى يحسن
م���ن ب��ع��ض أع�����راض ال��ت��ه��اب
القصبات الهوائية ،مثل الكحة،
وارتفاع درجة احلرارة ،وزيادة
إنتاج البلغم.
وت��ق��ت��رح بعض ال���دراس���ات أن
ت��ن��اول ال��زع��ت��ر وح����ده أو مع
بعض األعشاب األخ��رى يحسن
من أعراض الكحة في العديد من
احل��االت الصحية ،التي تشمل
ال��ت��ه��اب ال��ق��ص��ب��ات ال��ه��وائ��ي��ة،
وال��ت��ه��اب��ات اجل��ه��از التنفسي
العلوي ،وال��رش��ح ،كما تقترح
بعض ال��دراس��ات األولية دورا ً
ل��ل��زع��ت��ر ف���ي ك���ل م���ن امل��غ��ص،
والتهاب ال��ل� َوز ،ومنع التعرق
أث��ن��اء ال��ن��وم ،وحت��س�ين رائحة
ال َن َفس ،وانتفاخ والتهاب الرئتني
وال��ف��م ،والتهاب احل��ل��ق ،ولكن
حتتاج هذه التأثيرات إلى املزيد
من البحث العلمي.
يعتبر الزعتر طاردا ً للبلغم.
يوجد للزعتر تأثيرات مضادة
للتشنجات.

