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Съществуват различни легенди 
около произхода на зеления 
чай. Една от тях е, че е открит в 
Китай случайно. Шен Нун, 

някогашен владетел, варял вода под 
чаено дърво, когато няколко листа пад-
нали във врящата вода и така бил 
направен първият зелен чай. След като 
изпил отварата, Шен Нун, който бил и 
опитен лечител, открил свойствата и 
благоприятното въздействие на напит-
ката и веднага включил листата в списъ-
ка с билки, използвани в медицината. 
Факт или измислица, зеленият чай се 
използва в Китай в продължение на 
повече от 4000 години като лекарство.

Има повече антиоксиданти от почти
всички плодове, изгаря мазнините

Половината болни не 
знаят, че имат проблем 
с щитовидната жлеза

Откриха нова причина за рака на гърдата Зеленият чай 
удължава живота

той е внесен в Япония 
от будистки монаси в 
началото на IX в. Първо-
начално напитката е 
достъпна само за висша-
та класа и е използвана 
като лекарство. в края на 
XII в. известният свеще-
ник енсай започва да 
използва чая матча за 
религиозни цели. той 
пише първата книга, пос-
ветена на чая, фокуси-
райки се върху благопри-
ятните ефекти на напит-
ката за здравето и меди-
цинските й качества, като 
ограничаването на ефек-
та на алкохола върху 
организма, стимулира-
щото й въздействие, 
утоляването на жажда-
та, подпомагането при 
лошо храносмилане, 
подобряването на мозъч-
ната функция и т.н.

С появата на повече 
методи за обработка на 
чаените листа - запарва-
не, печене и пържене на 
тиган - производството 
на традиционните япон-
ски чайове сенча и гьоку-
ро става все по-разпрос-
транено. Скоро зеленият 
чай е признат за най-по-
пулярната напитка на 
нацията.

Ползи за 
здравето

За разлика от черния 
чай, в зеления има мини-
мално количество кофе-
ин. Затова пък е отличен 
източник на антиоксидан-
ти, по-точно на катехини. 
За тях се знае, че забавят 
стареенето и предпазват 
от сърдечни заболява-
ния, удар и дори рак. 
необикновените антира-
кови свойства на зеления 
чай не се ограничават 
само до действието на 
антиоксидантите в него. 
изследвания показват, 
че напитката има способ-
ността да ограничава 
храненето на раковите 

клетки, с което постепен-
но може да се стигне и до 
тяхната смърт, без това 
действие да се разпрос-
тира върху здравите 
клетки. научната теория 
залага на обяснението, 
че зеленият чай блокира 
произвеждането на вред-
ните ензими, които дейст-
ват като катализатори за 
растежа на раковите 
клетки.

Със зеления чай полу-
чаваме две предимства в 
едно. той има изгарящи 
мазнините свойства, но 
освен това помага и за 
производството на енер-
гия. Колкото по-дълго 
пиете чай, толкова пове-
че доказателства ще 
имате за отслабващия му 
ефект. Зеленият чай 
повишава и издръжли-
востта при правенето на 
физически упражнения 
благодарение на катехи-
ните в него, които изгарят 
мазнини и ограничават 
незабавното усвояване 
на въглехидратите, а 
вместо тях тялото ползва 
за производство на енер-
гия натрупаните мазни-
ни.

едно от изследванията 
за зеления чай с най-го-
лям обхват - над 40 000 
души - е проведено в 
Япония в продължение 
на 11 години. изследова-
телите са установили, че 
при хората, употребява-
щи редовно 5 или повече 
чаши зелен чай на ден, 
продължителността на 
живота е средно с 16% 
по-голяма в сравнение с 
участниците, които пият 
по-малко от една чаша на 
ден. При хората, които 
приемат много зелен чай, 
сърдечните заболявания 
се срещат с 25% по-мал-
ко.

За първи път 
у нас

ивайло Колев и Сте-

фан Стефанов замина-
ват за Япония, за да се 
запознаят отблизо с 
отглеждането и добива-
нето на зеления чай. 
двамата посещават раз-
лични фабрики и места, 
където договарят за 
първи път да внесат 
зелен чай от най-попу-
лярните разновидности: 
сенча, матча и гьокуро.

"Зеленият чай е про-
дукт, който се е доказал 
- това, което ме впечат-
ли, е уважението, което 
имат японците към него. 
то е огромно и неслучай-
но са го ползвали като 
лекарство в миналото. 
днес те пият зелен чай 
през целия ден, аз сами-
ят съм заменил водата с 
чай от началото на март 
т.г. може да приемате по 
700 милилитра на ден и 
ще се убедите сами в 
благоприятния ефект, 
който ще окаже върху 
организма ви", казва 
ивайло Колев.

Сенча е ежедневният 
чай на японците, а матча 
се счита за най-здраво-
словния чай на планета-
та, защото съдържа 16 
различни аминокисели-
ни, 8 пъти повече бета 
каротин от спанака и 70 
пъти повече антиокси-
данти от портокаловия 
сок.

"винаги на всеки паци-
ент, без значение дали е 
на хранителен режим или 
не, препоръчвам да пие 
зелен чай, защото той е 
източник на здраве и 
младост - казва нутрици-
онистът и диетолог д-р 
райна Стоянова. - Зеле-
ният чай неутрализира 
свободните радикали, 
които са продукт на стре-
са, на който сме подло-
жени ежедневно. той 
ускорява метаболизма с 
повече от 30 процента и 
намалява кръвната захар, 
като по този начин пред-
пазва от диабет."

Японският зелен чай 
матча влезе в годишната 
класация на суперхрани-
те. Заедно със сенча и 
гьокуро трите вида имат 
изключителни антирако-
ви свойства, показват 

последни проучвания. в 
префектура Шизуока, 
където се отглежда 
зеленият чай, степента 
на ракови заболявания е 
необичайно ниска, дори 
и за японските стандар-

ти, твърди д-р Стоянова 
и допълва, че трябва да 
се възползваме макси-
мално от ползите на 
зеления чай, защото той 
е цяла култура.

Яна АНГЕЛОВА

Alpen Pharma Group

     
През �с�ч�� сезон�

Ес�ес��ена за���а 
сре�у ГРИП � НАСТИНКА

Инфлуцид

Инфлуцид е хомеопатичен лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 1 г.   
Преди употреба прочетете упътването.                                                        А18 / 05.03.2015

Безплатни ехографски прегледи по повод 
Международната тиреоидна седмица


