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Activitãþile mele misionare îmi cereau sã cãlãtoresc
frecvent în insulele Quemoi ºi Matsu, situate în apropiere
de continent, lângã provincia Fukien (cunoscutã ºi sub
numele de Fuchien).

Aceastã regiune de coastã din sud-estul Chinei are un
climat subtropical, foarte potrivit pentru creºterea ceaiului,
cultivat într-adevãr pe zone întinse.

De altfel, aceastã provincie este consideratã a fi þara
de origine a „ceaiului“ (în latineºte thea).

Numele bãuturii extrase din aceste frunze verzi era
cândva „Tu“ sau „Tschuan“, lucru atestat de Kuo-Po. La
ora actualã, ea este numitã Ch’a. Singura provincie în
care ceaiul continuã sã fie cunoscut sub numele de „T’e“
este Fukien. Dupã pãrerea mea, aºa a apãrut numele de
K’un-Pu-ch’a, un ceai ca vinul…

Am stabilit diferite contacte cu localnicii ºi am rãmas
impresionat de o bãuturã pe care mi-au servit-o, cu un
gust dulce-acriºor, extrem de rãcoritoare în climatul încins
al zonei.

Era oare o formã de vin, care avea un gust asemãnãtor
cu al unui ceai delicios? Sau o formã de ceai autentic cu
un gust ca de vin? La vremea aceea nu ºtiam rãspunsul.

Curios este faptul cã dupã ce am bãut ceaiul respectiv
nu numai cã m-am simþit mai puþin obosit dupã lunga
cãlãtorie pe care o fãcusem, dar – lucru bizar – m-am
simþit oarecum mai sãnãtos. Îndeosebi metabolismul meu
a fost influenþat în bine, lucru important, cãci îmi fusese
pus la grea încercare din cauza climei. Pe scurt, m-am
simþit mult mai relaxat.

Originea „ciupercii“ Kombucha

Nimeni nu poate spune cu precizie de unde provine
cultura de microorganisme generic numitã Kombucha. De
fapt, nici nu conteazã prea mult dacã primele popoare care
au folosit-o au fost chinezii, coreenii, japonezii sau ruºii.
În realitate, nici mãcar nu este o ciupercã, aºa cum este
tradus de regulã termenul, ci o comunitate de drojdii ºi
bacterii.

Originea numelui provine cel mai probabil din
japonezã, limbã în care kombu înseamnã alge maronii din
care se preparã ceai, iar cha înseamnã chiar ceai (vezi ºi
capitolul despre ceaiul Kombu).

Dupã pãrerea mea, cea mai bunã explicaþie este cea
oferitã de pastorul Weidinger, un mare cunoscãtor al
plantelor medicinale. Iatã ce spune acesta:

Ceaiul de „Kombucha“ este o bãuturã asiaticã
cunoscutã din vechime, a cãrei sursã este chiar oceanul.
Am activat ca misionar timp de trei ani de zile pe insula
Taiwan, o provincie chinezã separatã prin strâmtoarea
Formosa de continentul-mamã.
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Primii cercetãtori care au manifestat un interes faþã de
aceastã ciupercã cu proprietãþi magice au început sã-i
studieze caracteristicile încã de la începutul secolului XX.
Din pãcate, cercetãrile au fost oprite de declanºarea celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Kombucha nu avea sã
redevinã cu adevãrat popularã decât prin anii 60-70, probabil
ºi din cauza noilor obiºnuinþe alimentare, din ce în ce mai
puþin sãnãtoase.

Mass-media a devenit interesatã de acest subiect dupã
ce au apãrut primele rapoarte venite din Kargasok, Rusia,
o regiune în care se spunea cã oamenii trãiesc peste o sutã
de ani. Se pare cã unicul lucru diferit pe care îl fãceau
aceºtia faþã de alþi oameni din regiune era faptul cã beau
o bãuturã numitã Kombucha (motiv pentru care ea mai este
cunoscutã ºi sub numele de „ceai de Kargasok“). Unul din
rapoarte afirma chiar cã o femeie în vârstã de 80 de ani a
nãscut un copil sãnãtos procreat cu un bãrbat în vârstã de
130 de ani!

Cel mai faimos studiu ºtiinþific referitor la Kombucha
rãmâne însã cel efectuat la Universitatea din Omsk, în Rusia.
În Occident, foarte cunoscut este studiul efectuat de Dr.
Rudolf Sklenar.  Dr. Sklenar ºi Dr. Veronika Carstens (soþia
unui fost preºedinte german) recomandau folosirea
Kombucha-ei de cãtre pacienþii bolnavi de cancer, alãturi
de alte terapii.

Când fostul preºedinte al Statelor Unite ale Americii,
Ronald Reagan, s-a îmbolnãvit de cancer, el a auzit de
succesul Kombucha-ei citind autobiografia unui laureat al
premiului Nobel, Alexander Soljeniþîn, diagnosticat la rândul

Când am întrebat despre ce bãuturã este vorba, mi s-

a rãspuns: „K’un-Pu-ch’a“.  Am rãmas uimit.

În traducere, expresia însemna: „Un ceai care s-a

nãscut din viaþa oceanului“.

Ceaiul era cunoscut ºi celebrat ca bãuturã cu puteri

magice, care permit prelungirea vieþii, ºi chiar nemurirea,

încã din timpul dinastiei Tsin, în anul 221 î.Ch. De-a lungul

timpului, ceaiul a primit numeroase nume. Unul dintre cele

mai faimoase a fost acela de „Tsche-ul (ceaiul) zeilor“.

Ceaiul era folosit îndeosebi ca remediu pentru gastrita

cronicã.

Kombucha în þãrile occidentale

În cele din urmã, aceastã bãuturã a ajuns ºi în Europa,
via Mongolia ºi Rusia. Când am menþionat numele acestei
bãuturi într-unul din rapoartele mele referitor la medicina

tradiþionalã, am primit nenumãrate scrisori de la oameni
care s-au nãscut în regiunile estice ale Germaniei ºi care au
emigrat între timp în Australia. Aceºtia mi-au scris cã îºi

mai amintesc încã de bunicile lor, care le dãdeau sã bea o
bãuturã rãcoritoare dintr-un recipient foarte mare. În partea
de sus a acestuia plutea o ciupercã. Alþii mi-au scris cã îºi

amintesc cã reþeta ºi ciuperca aferentã au fost aduse în
Germania de cãtre muncitorii polonezi. În timpul Primului
Rãzboi Mondial, Kombucha a devenit o raritate, din cauza

lipsei de zahãr.
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formã de produse comerciale (în magazine), fiind preparatã
atât din ceai verde cât ºi din ceai negru, Jose Perko a
adoptat exclusiv procesul de fermentare cu ceai verde,

pornind de la premisa cã acesta are virtuþi terapeutice mult
mai mari decât ceaiul negru. Fãcând diferite experimente
cu alte ceaiuri ºi fructe (dintre care unul a fost concentratul

din frunze de papaya), domnul Perko a reuºit sã producã
varietãþi de Kombucha fãrã conservanþi artificiali ºi fãrã ca
ceaiul sã se acreascã prea tare. În capitolele urmãtoare voi

descrie mai detaliat metodele folosite de domnul Perko.
Doresc cu aceastã ocazie sã-i mulþumesc din suflet

domnului Perko pentru informaþiile pe care mi le-a furnizat

în privinþa metodelor sale ºi pentru permisiunea de a le
prezenta în aceastã carte.

Numeroasele nume ale Kombucha-ei

Existã numeroase nume date ciupercii generic numitã
Kombucha ºi bãuturii care rezultã din ea. Interesant este
faptul cã multe dintre ele includ ºi cuvântul ciupercã, deºi

Kombucha nu este deloc o ciupercã. În aceastã carte îi voi
spune ºi eu ciuperca Kombucha, considerând însã cã aceastã
expresie reprezintã un simplu nume, fãrã valoare botanicã.

Numele care i se atribuie ocupã un spectru foarte larg,
mergând de la ciuperca-algã ºi pânã la ciuperca magicã. În
diferite limbi este tradusã prin „floarea ruseascã“, „gelatina
ruseascã“, „ciuperca ruseascã“, „ciuperca japonezã“,

lui cu cancer în anul 1952 ºi vindecat complet într-un
spital din Taºkent, un an mai târziu. Ronald Reagan a
fãcut rost de o culturã de Kombucha din Japonia. El a
început sã bea zilnic câte un litru de ceai fermentat, iar
cancerul nu s-a mai rãspândit. În acest fel, el ºi-a putut
încheia cu succes mandatul de preºedinte, apãrând ºi astãzi
pe la diferite televiziuni ºi pãrând în plinã formã.

În celebra sa carte, O soluþie împotriva cancerului, pe
care v-o recomand cu cãldurã, Dr. Robert E. Willner (SUA)
afirmã la rândul lui cã ceaiul de Kombucha reprezintã o
bãuturã foarte utilã în lupta împotriva cancerului.

Kombucha în Australia

Prin numeroºii imigranþi proveniþi din Asia ºi din
Europa, Kombucha a ajuns ºi în Australia, fiind preparatã
îndeosebi acasã. La început, rapoartele media referitoare la
Kombucha erau practic inexistente în Australia. Câþiva
naturiºti au auzit de virtuþile acestei bãuturi ºi au preparat-o
acasã în cantitãþi mici, tratându-ºi cu ea pacienþii pentru
cele mai variate boli. Concluzia unanimã a fost aceea cã
pacienþii s-au simþit mult mai bine, iar procesul de vindecare
a fost mult mai rapid, în special dacã ceaiul de Kombucha
era folosit împreunã cu alte remedii.

Unul din pionierii Kombucha-ei pe piaþa australianã
a fost domnul Jose Perko, a cãrui casã din Queensland
este cunoscutã sub numele de „Kombucha House“. În
timp ce în alte þãri Kombucha nu se gãseºte decât sub
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