
துணுக்குச் சீட்டு - 6: தேன்... கெட்டுப் போகுமா?

  

# இனிப்புப் பிரியர்களே? போடுங்க.. தேன் மிட்டாய் சாப்புடுவீங்களா? உங்களுக்கு
ஒரு விஷயம் தெரியுமா, தேன்மிட்டாய்,  தேனிலேயே செய்வதில்லை. ஆனா, இந்தச் செய்தி
தேனைப் பற்றித்தான். 2015ஆம் ஆண்டில் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள், எகிப்தில்
ஆய்வு செய்யும்போது 3000 ஆண்டுகள் பழமையான தேனைத் தோண்டி எடுத்தனர்.
இதில் என்ன ஆச்சரியம்னு தானே கேக்குறிங்க? அந்த 3000 ஆண்டுகள் பழமையான
தேன், கொஞ்சமும் கெடவே இல்ல. ஆமாம்பா, சரியான முறையில் தேனைச் சேமிச்சி
வைச்சா, தேன் கெடவே கெடாது. எப்படி??
பொதுவாக, உணவு கெடுதுன்னா, அதுக்குக் காரணம், அந்த உணவில் வளரும் கெட்ட
நுண்ணுயிரிகள்தான். ஆனால், தேனில் நுண்ணுயிரி வளருவதற்கு வாய்ப்பு ரொம்ப
ரொம்பக் குறைவு. அதுக்கு, தேனில் இருக்கும் அதீத இனிப்பு, அமிலத்தன்மை
மற்றும் தேன் உருவாகும் முறை தான் காரணம். அதோட, தேனில் ஈரப்பதம்
ரொம்ப்ப்ப்ப்ப குறைவு. இவ்வளவு குறைவான ஈரப்பதத்தில நுண்ணுயிரிகள், குறிப்பா
பாக்டீரியா வளர முடியாது. தேன் செய்யப்படும் முறையைப் பார்ப்போம். தேனீக்கள்,
பூவிலிருந்து பூந்தேனை (Nectar) உறிஞ்சும்.  தேனீயின் வயிற்றுள் போகும் பூந்தேன்,
Hydrogen Peroxide மற்றும் Gluconic ஆக உடைக்கப்பட்டு ஒரு திரவமாக மாறும். தேனீ
இந்தத் திரவத்தை மறுபடியும் வாய்க்குக் கொண்டு வந்து அதைத் தேன் கூடுல
உமிழும். இப்படி உமிழப்படும் திரவம் தான் தேன்.
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  சரி, ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு பற்றி கேள்விப்பட்டு இருப்பீங்களே. அது ஒருகிருமிநாசினி. மருந்துகளில பார்த்து இருப்பீங்க. அப்படி இல்லேனா, இனிமே, மருத்துவர்பரிந்துரைக்கும் (மருத்துவர் மட்டுமே பரிந்துரைக்கும்) மருந்துகளில் என்னெல்லாம்இருக்குனு சும்மா பாருங்க. அது எதுக்குன்னும் பாருங்க, சரியா? தேனில் இருப்பது -ஒரு கிருமிநாசினி என்பதால், தேனில் கிருமி வளர்வது தவிர்க்கப்படுது. இப்படி கிருமிவளராததால தேன்கெடாது. நுண்ணுயிரி வளரலேன்னா அதுக்காக தேனில் எந்த ஒருமாற்றமும் இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டால் நிச்சயம் இருக்கும். காலப்போக்கில்தேனின் நிறம் மாறலாம், Crystallize ஆகலாம். இப்படீல்லாம் ஆனாதான் அது கலப்படம்இல்லாத தேன் பிஞ்சுகளா!தேன் கெடாதுதான். ஆனா, அதைச் சரியான முறையில சேமிச்சு வைக்கணும். சூரிய ஒளிஅதிகம் படாம, ஈரப்பதம் இல்லாத இடத்துல   பயன்படுத்தினா தேன்  கெடாது.    
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  # நல்லா விளையாடிட்டு உடம்பு சோர்வோட வீட்டுக்கு வந்ததும் நம்மலபடுக்கையும் தலையணையும் வா வான்னு கூப்பிடும். அதுக்கிட்ட போகும் போதுகொட்டாவி மேல கொட்டாவியா விட்டுக்கிட்டே தான் போவோம்ல. அப்படி  கொட்டாவிவிடும் போது சிலருக்கு கண்ணுல நீர் கோத்துட்டு இருக்கும்; இல்லாட்டிகண்ணீர் வரும். அசதில கவனிச்சு இருக்கமாட்டீங்க, ஆனா, வாங்க இப்போ அதப்பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம். அதோட அடுத்த தடவை யாருக்காச்சும் கொட்டாவி விட்டுஅழுதால், அது ‘ஏன்’னு சொல்லி, அசத்தலாம்.  

  நம்ம உடம்புல பல சுரப்பிகள் இருக்கு. இந்தச் சுரப்பிகள் எல்லாம் ஒரு சிலவேதிப்பொருள்களைச் சீரான அளவுல சுரந்து நம்ம உடம்பைச் சீரான நிலையிலவச்சிக்க உதவும். அதுல ஒரு சுரப்பி தான் கண்ணீர்சார் சுரப்பி. இது நம்மளோடஇமைகளுக்கு மேல இருக்கு. இந்தச் சுரப்பி தொடர்ந்து கண்ணீரைச் சுரந்துகிட்டேஇருக்கும். இப்படி சுரந்த கண்ணீர் Lacrimalduct மூலமாக கண்களுக்கு வந்து சேரும்.அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நாம கொட்டாவி விடும் போது வாய பெருசா திறப்போம்.அப்போ, நம்ம முகம் சுருங்கும் அல்லவா? அந்த நேரத்துல இந்தக் கண்ணீர் சார்சுரப்பி மேலே அதிக அளவு அழுத்தம் தரப்படும் அதோட அந்தச் சுரப்பி தூண்டியும்விடப்படுது. இதனால கண்ணீர் சுரக்கப்பட்டு, கண்களில கண நேரத்துல நீர்கோத்துக்குது. சரி, சொல்லுங்க கொட்டாவி பத்தி படிக்கும் போது நீங்களும்கொட்டாவி விட்டீங்க தானே...  
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  # உங்களுக்கு பிடிச்ச முறுக்கை விரும்பிச் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க, யாருமேஉங்களைச் சுற்றி இல்லை, அப்போ திடீர்னு அந்த முறுக்கு கீழ விழுந்துடுது.உடனே அத எடுத்து வாயில போட்டுட்டு 5 நொடி விதின்னு சொல்லுவீங்க தானே!எனக்குத் தெரியுமே, ஏன்னா, நானும் அதை ஒரு காலத்துல செய்து இருக்கேனே.. ஆனாஅந்த  5 நொடியில நுண்ணுயிர் எதுவுமே உங்க முறுக்கைத் தாக்காதா? 5 நொடி விதி என்பது, (அட, கீழ விழுந்ததும், நல்ல பிள்ளைகளாதூக்கிபோட்டுடுவாங்கல்ல. இது அவங்களுக்காக) ஒரு தின்பண்டம் கீழ விழுந்ததும்5 நொடிக்குள்ள அதை எடுத்துட்டா, அதை எந்தக் கிருமியும் தாக்கி இருக்காது எனசொல்லப்படுகிறது. ஆனா, இந்த விதி முற்றிலும் தவறு. நுண்ணுயிரிகள்ல பல வகைகள்இருக்கு. ஒவ்வொரு நுண்ணுயிரியும் பரவுற நேரம் ஒவ்வொரு வகைக்கும் மாறுபடும்.பல கிருமிகள், 5 நொடிகளுக்குள்ளயே பரவும். இந்தப் பரவல், பல விசயங்களைஅடிப்படையாக வச்சிட்டு நடக்கும். ஈரப்பதம் அதிகமா இருந்தாலும், தரை ஓடு (Tiles)பயன்படுத்தி இருந்தாலும் பரவல் வேகமா நடக்கும். பல நேரங்கள்ல இந்த மாதிரிநுண்ணுயிரி பரவிய உணவைச் சாப்பிட்டா, உணவு நஞ்சேற்றம் (Food Poisoing) ஆகவாய்ப்பு இருக்கு. வயிற்று வலி, வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி, காய்ச்சல் போன்றவைஉணவு நஞ்சேற்றத்தின் சில அறிகுறிகள். இதுல ஏதாச்சும் ஒரு அறிகுறி இருந்தாலும்உங்கள நல்லா Hydrate பண்ணிட்டு, உடனடியா மருத்துவரை அணுகுங்க. அதோட, நல்லபிள்ளைகளா, கீழே உணவு விழுந்ததும், அதைத் தூக்கிப் போட்டுடுங்க!
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