
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ η πιο πλούσια φυσική πολυβιταμίνη 

βασιλικός πολτός είναι μία φυσική παχύρρευστη ουσία που παράγεται από τους φαρυγγικούς αδένες 
των εργατριών μελισσών. Συντίθεται κατά τη διάρκεια της πέψης της γύρης. Αυτή η τέλεια τροφή 
αναμειγνύεται με ένζυμα και αποτελεί τη μοναδική τροφή της βασίλισσας της κυψέλης σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής της, που αποκτά συνήθως διπλάσιο μέγεθος από τις εργάτριες μέλισσες που τρέφονται με 
μέλι και γύρη, γεννά 2000-3000 αυγά την ημέρα και η ζωή της φθάνει τα πέντε χρόνια σε αντίθεση με τις κοινές 
μέλισσες που ζουν περίπου ένα με τρεις μήνες. Αντιλαμβανόμαστε ότι χωρίς τον βασιλικό πολτό η βασίλισσα θα 
σταματούσε να γεννά αυγά και η κυψέλη θα πέθαινε σύντομα. 

 
 

Σύσταση 
Το χρώμα του είναι υποκίτρινο και η γεύση του υπόξινη και ελαφρά καυστική. Μέχρι σήμερα, μετά από 
επίπονες βιοχημικές αναλύσεις, έχει εξακριβωθεί το 97% των ουσιών από τις οποίες συντίθεται. Δηλαδή ακόμα 
δεν γνωρίζουμε την ακριβή σύσταση του, πράγμα το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η παρασκευή 
του στο εργαστήριο, γιατί αυτό το υπόλοιπο 3% περιλαμβάνει βιοκαταλύτες υψηλής βιολογικής αξίας που είναι 
αδύνατον να υπάρξουν στα συνθετικά παρασκευάσματα. Τα κυριότερα συστατικά του που βρίσκονται σε 
ιδανική αναλογία μεταξύ τους είναι: 
Βιταμίνες: Α, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6 Β12, βιοτίνη, χολίνη, ινοσιτόλη, φολικό οξύ, C, D, Ε. Είναι η ισχυρότερη πηγή Β5 
παντοθενικού οξέος* και εξαιρετικά πλούσια σε βιταμίνη Β 12. 
Μέταλλα: Ασβέστιο, σίδηρος, μαγνήσιο, φθόριο, ψευδάργυρος, μαγγάνιο, χαλκός, φωσφόρος, κάλιο, νάτριο, 
χλώριο, πυρίτιο, θείο. 
Ένζυμα - πρωτεΐνες: (Χοληνεστεράση, φωσφατάση, ακετυλο-χολίνη*, αδενοσίνη, παράγωγα αδενίνης) 
Σάκχαρα: (Φρουκτόζη, σακχαρόζη, ριβόζη και ένα άγνωστο ακόμα κετονοσάκχαρο, γ-γλουβολίνη). 
Αμινοξέα: Περιέχει και τα 8 βασικά αμινοξέα καθώς και 10 απο τα δευτερεύοντα (αλανίνη, αργινίνη, ασπαρτικό 
οξύ, ασυκίνη, ισολευκίνη, κλπ και ένα αντικαρκινικό παράγοντα). 
Τέλος περιέχει νουκλε'ίκό οξύ το οποίο δημιουργεί τέλεια ανάπλαση των κυττάρων. 

 
 

Ιδιότητες 
Οι ευεργετικές ιδιότητες του είναι γνωστές από την αρχαιότητα (Ιπποκράτης, κινέζοι γιατροί κλπ). Ο βασιλικός 
πολτός επιδρά πάνω στο μεταβολισμό και την ανταλλαγή της ύλης, στην ανάπτυξη και τη μακροζωία. Ενεργεί 
σαν φυσικός ρυθμιστικός παράγοντας του οργανισμού και με την οξυγόνωση των κυττάρων αυξάνει τη φυσική 
αντίσταση στις εξωτερικές προσβολές αλλά και στις εσωτερικές ανωμαλίες. Ανανεώνει τις σωματικές και 
πνευματικές δυνάμεις, τονώνει τη μνήμη, αυξάνει την αντοχή, τη σεξουαλική δραστηριότητα, και τη γονιμότητα. 
Έχει ευνοϊκά αποτελέσματα ενάντια στο άγχος, το στρες, την κατάθλιψη, την αϋπνία, που προκαλούνται με τον 
έντονο ρυθμό της ζωής, αλλά και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως ρευματισμοί, διαβήτης, 
αρτηριοσκλήρυνση, αρθρίτιδα, δυσκοιλιότητα, αιμορροΐδες, δερματικές παθήσεις, καθυστερημένη ανάπτυξη, 
ουρολοιμώξεις, στομαχικές διαταραχές, υπέρταση, αναιμία, κλιμακτήριο κ.ά. 
Η λήψη του βασιλικού πολτού είναι ευεργετική και στα παιδιά με ανορεξία, με ιστορικά ιώσεων, αλλεργιών και 
σε περιπτώσεις που καταπονούνται από το υπερβολικό διάβασμα και την ενασχόληση με τον αθλητισμό… 

 

ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ, Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΜΑΣΗΣΗ 
μαστίχα είναι μία φυσική, αρωματική ουσία με εξαιρετικές θεραπευτικές ιδιότητες που προκύπτει από 
μία ποικιλία δένδρων της Μεσογείου, τα μαστιχόδενδρα. Το μαστιχόδενδρο, λατινικά Pistacia lentiscus, 
ανήκει στην οικογένεια Anacardiaceae. Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας της μαστίχας που παράγεται στη 

Χίο, θεωρήθηκε σαν μία ενδημική παραλλαγή και ονομάστηκε ποικιλία Pistacia lentiscus var chia. Ειδικότερα, τα 
μαστιχόδενδρα καλλιεργούνται μόνο στο νότιο τμήμα της Χίου, σε 24 χωριά, των οποίων οι κάτοικοι 
ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια της μαστίχας και ονομάζονται μαστιχοχώρια. Εκτός από τη Χίο 
μαστιχόδενδρα φυτρώνουν και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, στις ακτές της Βορείου Αφρικής (Μαρόκο, 
Τύνιδα) και στα Κανάρια νησιά. 
 
Μαστίχα ονομάζεται η ρητινώδης έκκριση του μαστιχόδενδρου που προκύπτει με τομές στο κορμό του και στα 
μεγάλα κλαδιά. Περιέχεται στους εκκριτικούς ρητινοφόρους αγωγούς που βρίσκονται στο φλοιό των κορμών 
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και των βλαστών. Από τις τομές που ονομάζονται «κεντήματα» προκύπτει ένα ωχροκίτρινο υγρό που συνήθως 
στερεοποιείται στην επιφάνεια του κορμού, συλλέγεται μετά από 3 εβδομάδες περίπου και καθαρίζεται για να 
χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα. 
 
Η ονομασία της προέρχεται από το ρήμα «μασώ». Κατά άλλη εκδοχή προέρχεται από το μαστίγιο, γιατί 
παλαιότερα τα μαστιχόδενδρα μαστιγώνονταν αντί των τομών. Το χρώμα της είναι ωχροπράσινο και με τη 
πάροδο του χρόνου αποχρωματίζεται. Η σύνθεση της δεν είναι ακόμα πλήρως γνωστή. Περιέχει πάνω από 80 
συστατικά: ρητινικές ουσίες, τερπενικά οξέα, αιθέριο έλαιο, το γνωστό μαστιχέλαιο που βρίσκεται σε 
περιεκτικότητα 1-3% και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από α-πινένιο, το οποίο έχει ισχυρή αντιμικροβιακή 
δράση και άλλες ουσίες που συνθέτουν μια ποικιλία θρεπτικών και αρωματικών συστατικών. 
 
Το μαστιχόδενδρο ή σχίνος όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, είναι θάμνος αειθαλής, έχει ύψος 2-3 μέτρα και 
μπορεί να φτάσει μέχρι τα 15 μέτρα. Ο κορμός του μοιάζει με του πεύκου και έχει ακανόνιστες πλάκες που δεν 
ξεκολλάνε εύκολα. Τα άνθη του ξεκινάνε να εμφανίζονται από τα μέσα Μαρτίου και η ανθοφορία 
ολοκληρώνεται τον Απρίλιο. Το ήπιο κλίμα της Χίου, ιδιαίτερα τον χειμώνα, είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη του 
μαστιχόδενδρου. Από τον 5ο χρόνο περίπου αρχίζει να δίνει μαστίχα και την πλήρη ανάπτυξη του παίρνει στα 
40-50 χρόνια. Μετά τα 70 χρόνια αρχίζει η παρακμή του και ζει περίπου 100 χρόνια και παραπάνω πολλές 
φορές. 

 
Ιστορία 
Η ιστορία της μαστίχας είναι πολύ παλιά. Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς την αναφέρουν σε συγγράμματα τους για 
τις θεραπευτικές ιδιότητες της. Μεταξύ των άλλων οι Πλίνιος, Διοσκουρίδης, Θεόφραστος και Γαληνός. Στην 
αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν για την ταρίχευση των νεκρών. Επίσης δινόταν σε δυσπεψίες και γενικότερα σε 
διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος, για την καταπολέμηση του βήχα ενώ μεγάλη χρήση της γίνονταν 
για τον αρωματισμό της στοματικής κοιλότητας. Η μαστίχα αρχίζει να γίνεται ευρύτερα γνωστή τον 10ο αιώνα 
μέσα από τους περιηγητές που επισκέπτονται τη Χίο και στη συνέχεια η ιστορία της σχετίζεται με την ιστορία 
του νησιού, αφού εκεί ήταν και το μονοπώλιο της μαστίχας… 
 
Τα παραπάνω αποσπάσματα είναι από το βιβλίο του Χαραλάμπου Μοσχόβη «20 Χρόνια Φαρμακείο», τιμή 10,00 
ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2102759464. 
 
 


