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گرده گل با تنوع رنگ

روی ظرف های عس��ل گرده گل با تنوع رنگ 
باالی��ی دیده می ش��ود. محصوالت��ی از زنبور های 
عس��ل که همه اس��ید های آمینه را در خود دارد. 
ایرج مدحی که در بازار به ایرج عس��لی مش��هور 
اس��ت در این باره می گوید: م��ن از واژه ارگانیک 
اس��تفاده نمی کنم چون دوس��ت ندارم از کلمات 
انگلیس��ی اس��تفاده کنم. این محص��والت طبیعی 
اس��ت. این گرده گل و عس��ل ها، متعل��ق به جایی 
است که از س��م و کود شیمیایی استفاده نمی شود. 
اینها با محل زندگی فاصله دارند و کوهی هس��تند، 
دور از دسترس��ی کشت و کار هستند. ما می توانیم 
با جرات بگوییم که محصوالت ما طبیعي است اما 

از واژه انگلیسی استفاده نمی کنم. 

بازار داغ شایعات

ایرج عس��لی ظرف موم عسل را نشان می دهد 
و می گوید: مدتی اس��ت کلیپ هایی درست کرده 
و در فض��ای مجازی پخ��ش کرده اند که به خاطر 
آن مردم را بیزار از عس��ل کرده ان��د. ما در اینجا 
دقیقًا مش��اهده می کنید که داریم عسل را از موم 
جدا می کنیم. عس��ل همراه با م��وم با حرارت کم 
باعث می ش��ود که عس��ل پایین می رود و موم باال 
می ماند و آن را آبکش می کنیم و دوباره همان موم 
را در کن��اری قرار می دهیم و بعد از خنک ش��دن 

برای مصرف آماده می شود و سال بعد برای ورق 
وسط، ش��ان کندو قرار می دهیم که زنبور ها روی 
این ش��ان ها از دو طرف النه سازی می کنند. مردم 

از این مورد نترسند. 

عسل کوهی یک میلیون و دویست؟ 

در هنگام توضیحات، مش��تری از قیمت عسل 
وحشی یا کوهی می پرسد و جواب می شنود که: 

یک میلیون و دویست هزار تومان! 
٭عس��ل یک کیل��و، یک میلیون و دویس��ت 

هزار تومان؟! 
-بله. قیمت های باالتر و پایین تر هم دارد. 

بعد متوجه کندو های عسل وحشی می شویم و 
ادامه توضیحات ایرج عسلی: 

برعکس انتظار مردم، جثه زنبور های وحش��ی 
از زنبورعسل ریزتر است و النه های آنها در کندو 
هم کوچکتر اس��ت. زنبور های معمولی 2 یا 3 برابر 

بزرگتر از زنبور های وحشی هستند. 
٭چند تا کندو دارید؟! 

-ما حدودًا االن در س��بالن و س��راب بیش از 
چهارصد کندو داریم. 

٭کوهی ها را چگونه تهیه می کنید؟ 

-برخی از دوس��تان محلی کارشان این است و 
 می روند در کوه ها و جنگل ها و عسل را جمع آوری 
می کنند. برخی از دوس��تان هم از کندو های عسل 
وحشی در جنوب کش��ور اینها را تهیه می کنند. ما 
می رویم، در مقابل چشم ما، عسل را درمی آورند و 

از روی شاخه جدا می کنیم و می آوریم. 
٭در شرایط شیوع کرونا، احساس می کنم مشتری 

عسل و گرده گل و ژل رویال زیاد شده است؟ 
-م��ردم پیش از کرونا هم ب��رای بیماری های 
دیگر هم مش��تری بودند ام��ا الحمداهلل مردم بعد 
از کرونا، متوجه اهمیت عسل شده اند. صددرصد 
هم تاثیر دارد که هیچ، بهتر هم هس��ت و مصرف 
مواد عس��ل، ایمنی و قدرت بدن را باال می برد. ژل 
رویال، غذای ملکه است، می توانم به جرات بگویم 
کل ویتامین های دنیا داخل ژل رویال اس��ت، حتی 

در گروه ویتامین های 1 تا 12، داخل آن است. 
٭ایمنی بدن چگونه تامین می شود؟

 از همین ویتامین ها اس��ت دیگر! من مش��تری 
داش��تم که طرف کرون��ا گرفته ب��ود، بعد من به 
او عس��ل وحشی یا عس��ل طبیعی اعلی دادم ، که 
الحمداهلل جواب داده اس��ت. از ط��رف دیگر من 
مش��تری داش��ته ام که به او عس��ل اعلی دادم که 
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میدان تجریش و مادر سنگالی
واژه ׳׳شفا׳׳ برای هیچ نوع خوردنی در قرآن کریم به کار نرفته است مگر برای ׳׳عسل׳׳ و شیرین تر 
از عس��ل، اعتمادی اس��ت که می توان به این عصاره طبیعت داش��ت. در قرآن، نام هیچ گلی وجود 
ندارد ولی عصاره شهد گل ها با چنین جلمه ای ׳׳فیه ِشفاٌء لِلّناس׳׳، شمیم اعتماد، خاطر همه انسان ها 
را آرام و آس��وده می کند... در ابتدای ورودی غربی بازار تجریش، در روز های س��رد اسفند که هم 
ش��یر بالل داغ آغشته به رب انار می چسبد و هم ماهی های سرخ دلشان برای ُتنگ های بلور سفره 
هفت سین تنگ شده است، فروشگاه عسل فروش و لبنیات محلی ׳׳برادران مدحی׳׳ ابتدای ورودی 
امامزاده صالح تجریش، صحنه غریبی را ایجاد کرده اس��ت. پشت ویترین مغازه، روی شاخه های 
درختان س��بالن، کندو های زنبو رهای وحش��ی دیده می ش��ود با عس��ل هایی که دیگر فقط برای 

مصرف خوراکی نیست و سودمندترین دارو برای بیماری های گوناگون انسان است. 
س��وغات روس��تای ׳׳شیره چین׳׳ شهرس��تان س��راب، در تهران نه فقط برای تهرانی ها، بلکه برای 

گردشگران خارجی، منبع نعمت و رحمت طبیعت است. 


