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همچنين شده و اب آسي یلوبيا و هم برای برای درختهم  کلمه کاکائو درخت کاکائو تهيه می شود. تخماز کاکائو  پودر
وجود  تخمعدد  ۶٠تا  ٢٠درون غالف می رويند. در هر غالف حدود در ها  تخماين  .می شود به کار برده پودر آن

اين چربی . شوددرصد چربی هستند که باعث طعم تلخ آن می  ۵٠-۴٠لوبياها حاوی  .ناميملوبيا می را  آندارد که ما 
تاريخچه اين لوبيای کوچک  زندگی می بخشد. ارزش بيشتری برایوبيا ل بسياری برای سالمتی دارد که به خواص

  بسيار بزرگی دارد. 

به گواتماال و مکزيک  توسط مردم اولمک و مايان رد پای اصل اين درخت با عنايت به دی ان ا به آمازون می رسد که
  . برای داد و ستد استفاده می شد يجراو به عنوان پول  مردم معتقد بودند که اين غذای خدايان است شده است. منتقل

درخت گونه  ٢٢ درخت کاکائو نياز به آب و هوای مرطوب، بارش منظم باران، خاک خوب و مقداری سايه دارد.
تئوبروما کاکائو است که  نام کامل درخت گونه آن برای اهداف تجاری استفاده می شود.چند  کاکائو وجود دارد اما تنها

  "غذای خدايان"می باشد. به معنی

ضرب اين  ينآغازطوالنی نقطه سال طول می کشد تا غالف به بار بنشيند. اين تاخير  ۵تا  ۴ مدت از کشت دانه پس
  ".رشد می کندوقتی پول بر روی درختان "  شدالمثل 

خت به عنوان غذا رايج ترين آن کرم بيد است که از اين در هستند. به دنبال اين درختان شکارچيان طبيعی بسياری
باعث نابودی کامل  قادر است حتی شود کهرشد می  توقفکه باعث  است قارچيک  انگل قوی تر استفاده می کند.

   مزارع گردد.

به اروپا، آفريقا و  ی کاکائودانه ها شدند.زده  رشد پول شگفت انديشههنگامی که اسپانيايی ها وارد مکزيک شدند از 
 .و خانواده سلطنتی استفاده می شد مرفهتوسط طبقات  و بوده روز مدشيک و در گذشته کاکائو سپس فيليپين برده شد. 

 نمودهآن را به انگلستان معرفی  آنگاه. آن افزودند طعم و مزهبهبود  بهصنعت اين  بره و سلطتسلط  ها با هدف فرانسوی
   . بودو گران سالمتی بسيار با ارزش  در فراوانش به لحاظ فوايدکاکائو  تقديم کردند.هديه  ويکتوريا به عنوان به ملکهو 

آفت های قارچی  اولين کاشت توسط بردند. فليپين شده و تخم آن را با خود به جاکارتا رمتوجه رشد کاکائو دها  هلندی
و  با هزينه کمترا ر کاکائو مشتاق بودندبسيار هلندی ها  .آن پرداختندبه کشت  دوباره لکن آنان پژمرده و خشک شد

  . نام گرفتپرداختند که کاکائو هلندی  آن روندطرز تهيه و به توسعه  لذا آنان .برده شود به اروپا قيمت تمام شده کمتری

امروزه اين عمل  اتفاق می افتد.عامل قليايی جابجايی کاهش ميزان اسيدی با يک  است که مرحله تخمير توليدات در
  ارزانتر هلندی به انگلستان برده می شود و به طور انبوه به بازار توسط کاکائوم می شود. بيشتر با جوش شيرين انجا

  عرضه می شود. )JS Fry and Sonsج اس فری و پسران (

او  .شدآن کشف موفق به  او که آنگاهتا  امکان پذير نبودکاکائو  بامخلوط شير نستله  شيميدان سوئيسی هانریاز  پيش
ی، شيرشکالت اين دستاورد جديد  .گردد مخلوط شدهيا تبخيرو  کم آبمی تواند با شير  کاکائو کم چربیکه  کشف کرد



 مخلوط ترکيب و، تهيه در کار بسياری یشرکت ها هامروز کسب و کار برای شکالت سوئيس شد. فوریت موفقي يک
خواص و حاوی بيشترين استفاده می کنند تخمير و  کاکائو باالی چربیاز  که ها و ترکيباتی دستور العمل. هستندکاکائو 

   .فوايد برای سالمتی هستند

و درصد کاکائ ٥٠بيش از   شکالتی که است.  شکرزيادی  مقاديرکاکائو و  درصد ٣٥-١٥ دارای شکالت شيرينيک 
 می باشدکاکائو درصد  ٧٠-٥٠حاوی  و شيرين تلخ نيمه يک شکالت. تلخ قرار می دهيمشکالت را در دسته ما آن  دارد
 کاکائوهادرصد  ٧٠برخی از  می ناميم. ينما آنرا تلخ و شيرمی رسد  درصد ٧٠بيش از  بهکاکائو  محتوی وقتی اما

. فوايد بيشتر باشد درصد ٢ در آنها ازاست که شير جامد موجود  زمانیمحسوب می شوند و اين  یشيرهنوز شکالت 
  بيشتر است که شکالت شيری نباشد.وقتی کاکائو  سالمتی

تخمير همانطور که برای انگور برای تخمير کاکائو که به طور طبيعی توليد شده به چهار تا هفت روز زمان نياز است. 
  می گردد.خوش تری  و عطر ها نيز اتفاق می افتد باعث کاهش شکرها، کشتن ميکرب ها و طعم

خواص کاکائو  اطرافدر متناقض ای بسياری داستان هخواص درمانی کاکائو همچنان ادامه دارد.  مورد تحقيقات در
شکالت با چربی و کاکائو  که مردم آن دسته از در مورد افتراق بين و تحقيقات يافتن مطالعه وجود دارد. سالمتی برای
در يک بيان  دشوار است. نمايند امریاستفاده می   چربیو بدون  قليايی مواد از نوع که آنهايیمصرف می کنند و باال 

شکالت شيری به نام بد  به عمل آوریيک طرف کاکائو خوب تخمير شده طبيعی و از سوی ديگر کاکائو با وسيع ما از 
   است. شکر شيری شکالتاصلی در  عنصرمحتوی و  داريم.

  
  

  خواص و مزايای درمانی کاکائو
  
  کاکائو باعث کاهش خطر ابتال به بيماری های قلبی  ●

نفر از افراد زير  ١٥و بريگهم و بيمارستان زنان بوستون در تحقيقات خود محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد 
پس از مصرف چهار تا شش روز کاکائو غنی سال را مورد مطالعه قرار دادند.  ٥٠نفر از افراد باالی  ١٩سال و  ٥٠

گروه مسن تر ه در ه بهبود يافت قابل توجه آن کجريان خون به طور چشمگيری در هر دو گرو )flavanolاز فالونون (
نتيجه آن که  ميالدی منتشر گرديد. ٢٠٠٦آگوست  ٢٤تاثير آن بيشتر بود. نتايج اين تحقيقات در مجله فشار خون مورخ 

   (PMID: 16877960) .خواهد شدکاکائو غنی از فالونون باعث بهبود عملکرد قلب و عروق در دوران کهولت سن 
  

  کاکائو "غذای خدايان"

  در کاکائو بيشتر از همه بود:دان آنتی آکسي غلظت
  برابر قوی تر از شراب قرمز ٢
  برابر قوی تر از چای سبز ٣-٢
  برابر قوی تر از چای سياه ۴-۵

  ميالدی ٢٠٠٣نوامبر  ۶اخبار علمی روز مورخ 

  کاکائو کلسترول را بهبود می بخشد  ●

بر از فالونون  غنینتيجه مصرف کاکائو تلخ ل و تحلي به تجزيهدانشگاه جانز هاپکينز  اخلید طببرنامه  ازبالتيمور 
و کلسترول  داشتهکاهش  درصد ۶) داوطلبان LDLکلسترول بد ( پرداخت.يک هفته داوطلب سالم در طول  ٢٨ روی

  (PMID: 19005437). نشان داد درصدی ٩افزايش ) HDLخوب (



  

  کاکائو جريان خون به مغز را گسترش می دهد  ●

جريان در مطالعه  پرداخت. آنان ٧٨-۶۶داوطلبان سالم بين سنين نفر از  ٣۴به مطالعه  گروه مغز و اعصاب بوستون
به به رژيم غذايی داوطلبان کاکائو  کردند.استفاده دستگاه اولتراسوند مخصوص اندازه گيری  ازخون به مغز داوطلبان 

بهبود جريان  که اينافزايش يافت  صددر١٢-۴ به ميزان گذشت يک هفته جريان خون آنان بااضافه شد.  مقادير فراوان
گروه محققين به اين نتيجه رسيدند که مصرف باالی کاکائو  بالغ گرديد. درصد١۴-۶ به سطحاز طی دو هفته پس خون 

  منتشر شد. ٢٠٠٨آپريل  ۴اين يافته در مورخ  باعث کاهش سکته مغزی و زوال عقل می گردد.
(PMID: 18728792)  

  بهبود می بخشددن را کاکائو سيستم ايمنی ب  ●

از فالونون باعث بهبود پاسخ  سرشارنتيجه دست يافت که مصرف طوالنی مدت کاکائو اين دانشگاه بارسلونا اسپانيا به 
که شايسته است مطالعات دراز  منتج شدهمچنين  .گلبول های سفيد به التهاب و تورم در حيوانات آزمايشگاهی گرديد

  منتشر شد. ٢٠٠٩ژانويه  ٦اين يافته در مورخ ند. بپرداز نسانادر مورد  موضوعمدت به بررسی 
(PMID: 19126261)  

  کاکائو فشار خون را کاهش می دهد  ●

نفر از افراد اين  ١٨٣نفر از سرخپوستان قبيله کونا ساکن در پاناما را با  ١٣٣در انجمن سرطان آتالنتا آمريکا محققان 
گيری درميان گروه ساکن در چشمفشار خون به طور رده بودند مقايسه کردند. قبيله که به منطقه ورا کروز نقل مکان ک

. آزمايش ادرار مشخص کرد که هيچگونه تفاوت در نمک مصرفی رژيم غذايی آنها نبوده است پايين تر بود.پاناما 
 ار خون پايين ترگروه دارای فش تنهارژيم غذايی مشابهی داشتند  آنها نشان داد که قلم ١١٨غذايی از بررسی رژيم 

  (PMID: 16794446)بار بيشتر کاکائو غنی از فالونون مصرف کرده بودند. ١٠

ما به شما در گرفتن وقت سالمتی هستيم.  مراحلهميشه به دنبال راه های دست يابی به باالترين ما در بازگشت سالمتی 
مقاله درباره سالمتی نوشته ايم. چندين  ما مشاوره رايگان برای آگاهی بيشتر درباره خوب خوردن خوش آمد می گوييم.

ما همزمان با يافتن  .www.reboundhealth.comدارند فراوان ديگری در تارنما ما وجود بهمراه مطالب اين مقاالت 
شی داريد لطفًا با ما در ميان بگذاريد زيرا هرگونه  پرس ها را بر روی تارنما خود قرار می دهيم. چنانچه اطالعات آن

   اين به ما در برنامه ريزی برای نگارش مقاالت بعدی کمک می کند.
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