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الكومبوتشا؟ هي  ما 
 الكومبوتشا هو شاي حامض حلو تم تخميره
 وشحنه بالباكتيريا النافعة التي تساعدة على

 بناء جهاز هضمي صحي
 شرب الكومبوتشا يحسن من المناعة و

استخالص الفائدة من الطعام بشكل افضل

  من خالل عدة عمل الكومبوتشا هذه
الكومبوتشا شراب  عمل  تستطيع   سوف 

المنزل في  الصحي 
 ما الذي يحّول الشاي المحلى الى

كومبوتشا؟
 انه وجود ذلك القرص المطاطي الذي 
عادة ما نراه يطفو في كل كومبوتشا

بالسكوبي هذا القرص  هو فطر يسمى 
symbiotic culture of bacteria and yeast

الباكتريا بين  التكافليه  العالقه  هي   والتي 
الخميره و  النافعة 

الكومبوشا فان  السكوبى   وبسبب 
المضاده لاللتهابات و بالمواد   غنية 

 االكسده ويعمل على شفاء المعده و
الكبد

الكومبوشا من  ولذلك فاصبح شاى 
لكل البديله  الصحيه  المشروبات   افضل 

العالم فى  الصحه  مهووسين 

د



ددد

هل الكومبوتشا شيء جديد؟

الكومبوتشا؟ لماذا نجهز 

 وجود الكومبوتشا في المطبخ يعني وجود شراب
 غازي صحي و منعش متوفر طول السنة

يغني عن الحاجة الى المشروبات الغازية الضارة

 ان إستهالك الكومبوتشا مثله مثل استهالك جميع
 المخمرات النافعة كالخضروات المخمرة وروب

البروبايوتيك
 يعني انه يساعد الجهاز الهضمي على مكاثرة

 الباكتيريا النافعة لمحاربة الضارة وهضم الطعام
واستخالص الفائدة منه
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في الفعال  تاثيرها  لمسوا  أن  بعد  تقريبا،  منذ2230عام  الكومبوتشا  الصينيون   اكتشف 
والمزمنة المستعصية  األمراض  بعض  عالج 

وكوريا الصين  في  فقط  واألمراء  الملوك  معالجة  على  حينئذ  استخدامها  اقتصر   وقد 
بقية إلى  إلى  هنالك  ومنه  آسيا،  شرق  دول  وبقية  روسيا  إلى  منهم  انتقلت  ثم   واليابان، 

العالم دول 



هيا نبدأ
ما هي الخطوات؟

تنشط ان  أواًل، يجب عليك  الكومبوتشا،   لتحضير 
السكوبي

يجب ان تحضر شاي محلى ثانيًا، 
الكومبوتشا في قنينة محكمة اإلغالق  ثالثًا، تضع شراب 

النهائي النكهات للشراب  الغاز وإضافة  لزيادة 

 تنشيط
السكوبي

 تحضير
الشاي

إضافة
النكهات 123

نحتاجها؟ التي  المواد  هي  ما 

Wide mouth ١- مرطبان كبير من نوع الفم الكبير       

 ٢-٣ أكواب ماء مغلي

٣- نصف كوب خل ابيض

٤- السكوبي الموجودة في العلبة

٥- سكر القصب الموجود في العلبة

٦-اكياس الشاي االسود الموجود في العلبة

٧- غطاء الكومبوتشا الموجود في العلبة

الخل
تحضير بدايات   في 

بالخل نستعين   الكومبوتشا 
عند ولكن  العملية،   لتسريع 

جيد بشكل  السكوبي   تنشيط 
تمامًا الخل  عن  نستغني 
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 ١- قم بإضافة سكر القصب لمرطبان كبير واضف عليه ٣
أكواب من الماء المغلي وحرك السكر ليذوب

٢-قم بإضافة ٢ كيس شاي واتركه لمدة ١٢ دقيقة
 ٣-عندما يبرد الشاي،  اضف نصف كوب خل أبيض باإلضافة الى

المجففة السكوبي 
العلبة وأغلقه الموجود في  بتركيب الغطاء الشبكي   ٤- قم 

بإحكام
 ٥-إترك المرطبان في مكان دافئ او في حرارة الغرفة بعيدا

 عن أشعة الشمس
الى شهر السكوبي اسبوعين  تنشيط  قد تستغرق عملية 

السكوبي تنشيط 
بخطوة خطوة 

المحلى؟ الشاي  لتحضير  نحتاج  ماذا 
 بعد ان تم تنشيط السكوبي، اصبح لديك والدة سكوبي

بالظهور السكوبي  تبدأ  المحلول،   جديدة على سطح 
 كطبقة رقيقة فوق سطح الشاي، وتزداد سماكة مع

الوقت مرور 
بعد ظهور السكوبي الجديدة 

الكومبوتشا لتحضير  جاهز  اآلن  اصبحت 

 قم بحفظ ربع كوب من الشاي االول الذي تم
الباقي من  التخلص  يمكنك  السكوبي،  لتنشيط   تحضيره 

بالمطبخ مع السلطات ألن او يمكنك استخدامه   منه 
طعمه سوف يكون الذع ال يصلح للشرب

 نبدأ اآلن بتحضير شاي جديد
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لتحضير نحتاجها  التي  المواد  هي   ما 
الشاي؟

١- مرطان كبير
٢-٣ أكواب ماء مغلي

٣-ربع كوب سكر
٤-٢ اكياس شاي

٥-ربع كوب خل ابيض
٦-ربع كوب من الشاي األول الذي استخدم لتنشيط السكوبي

الكومبوتشا بعمل  الخاص  المرطبان  ٧-غطاء 

الطعم ان  أعرف   كيف 
جاهز؟

ان يكون  الكومبوتشا يجب 
 طعمها حامض و يجب

 ان تكون حالوة السكر قد
 إختفت

 ١- قم بإضافة سكر القصب لمرطبان كبير واضف عليه ٣ أكواب من الماء
ليذوب السكر  المغلي وحرك 

٢-قم بإضافة ٢ كيس شاي واتركه لمدة ١٢ دقيقة
 ٣-عندما يبرد الشاي،  اضف ربع كوب خل وربع كوب شاي من الشاي

السكوبي لتنشيط  الذي استدخم  األول 
 ٤- اضف السكوبي

الشبكي وأغلقه بإحكام الغطاء  بتركيب  ٥- قم 
 ٧-إترك المرطبان في حرارة الغرفة بعيدا عن أشعة الشمس بدون

تحريك

 تستطيع ان تقوم بتذوق الكومبوتشا من ٧-٣٠ يوم، اذا اعجبتك النكهة،
األخيرة او يمكنك تحضيرها للخطوة  الكومبوتشا كما هي   يمكنك شرب 

الثاني والذي من خالله يتم إضافة النكهات والغاز التخمير  وهي 
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بخطوة خطوة  الكومبوتشا  تحضير 



 اآلن، وبعد ان اصبح لديك سكوبي جديدة
بشكل أكبر  كميات  تحضير  يمكنك   قوية 

أسرع
االولى، للمرات  الكومبوتشا  تناسب عمل  السابقة  الصفحات   الوصفة في 

اما بعد عدة عمليات تحضير،  عندما تكون السكوبي بعدها جديدة، 
الحاجة بدون  الكومبوتشا  لتحضير  وجاهزة  قوية  السكوبي   تصبح 

التحضير الخل في وصفة   إلضافة 

 كلما طالت مدة تخمير الكومبوتشا، زادت النكهة الحامضة التي تذكرك في خل
التفاح

مهم جدا عند عمل شاي جديد  ب الشاي الذي تنمو فيه السكوبي  Starter liquidب 

حةكلما كانت السكوبي أسمك و أنشط، زادت سرعة تحضير الكومبوتشا
صي

ن
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BATCH SIZE QUART HALF-GALLON GALLON

HOT WATER (CUPS) 2 - 3 6 - 7 13 - 14

SUGAR (CUPS) 1/4 1/2 1

LOOSE TEA (TSP)* 1 1/2 3 6

TEA FROM LAST  
BATCH (CUPS) 1/2 1 2IN

G
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 هل انت غير متأكد ان كانت السكوبي الجديدة جاهزة ام ال؟
السطح على  تتشكل  غائمة  كطبقة  بالظهور  تبدأ  السكوبي 

 يمكن أن تأخذ أشكاال مختلفة من المظاهر ، وفي بعض األحيان يخطئ 
عفن ويحسبها   البعض 

 السكوبي شكلها مطاطي، عادة ما يكون لونها أبيض أو بيج فاتحعند والدة
 طبقة سكوبي جديدة في كل عملية تحضير لشراب كومبوتشا تقوم

)سوف الكومبوشا  من  المزيد  لصنع  السكوبي  استخدام  يمكنك   بتحضيره 
 تنمو لتصبح اقوى واكثر فعالية( هناك عدد كبير من الطرق الذكية

الستخدامها اذا زادت لديك، يمكنك العثور على هذه الطرق عبر اإلنترنت



ومزيد نكهة  إلضافة  أحتاج   ماذا 
للكومبوتشا؟ الغازات  من 

جاهزة كومبوتشا   -١
٢-فواكه و اي نكهات مثل االعشاب او العصائر

اإلغالق محكمة  زجاجية  ٣-قنينة 

خطوة والغازات  النكهات   إضافة 
بخطوة

 هذه الخطوة تسمى أيًضا التخمير الثاني. ستستمر
 الكومبوشا في التخمر في هذه المرحلة ، وستستمر الباكتيريا
 النافعة في تناول السكر المتبقي في الشاي والسكر الجديد
 المتواجد في الفاكهة المضافة ، مما سوف يخلق فقاعات

غازية

 يجب ان تتأكد من أن القنينة المستخدمة في حالة ممتازة ألن
الناتج عن الغاز يمكن أن يتسبب في انفجار الزجاج في  الضغط 

 حال ان اصبح الضغط قوًيا جًدا ، لذلك من المهم اتباع
للتخمر في هذه الخطوة أبًدا  الكومبوشا   التعليمات وعدم ترك 

جًدا طويلة  لفترة 
باإلستعانة المغسلة  فوق  الزجاجات  بفتح  نوصي  أيضا 

بمنشفة لمنع حدوث أي فوضى 

الفواكه - يعتبر العصير من اسهل ما يمكن اضافته لتخمير ثاني   سعصير 
١٠٪ -٢٠٪ من العصير لقنينة الكومبوتشا  سريع، اإلختيارات كثيرة - اصف فقط 

  الفاكهة الكاملة - يمكنك إضافة فاكهة طازجة او مجففة او حتى
١٠٪ -٣٠٪ من القنينة مفزرنة، بإمكانك ملئ 

 األعشاب - جرب إضافة األعشاب والبهارات و المنكهات مثل الكركديه او
ماء الورد

النكهات إضافة  عند  نصائح 
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