


الذوق الرفيع لروح االنسجام



بطعٍم  الخاصة  النسخة  صنعنا هذه 
فاخرة  تذّوق  وتجربة  ملهم 

الطبيعة  كنوز  بعبق  مّطعمة 
اللبان  في  المتمثلة  الُعمانية 
السنوية  بالذكرى  لالحتفاء 
الـ50 للعالقات الدبلوماسية 

بين سلطنة ُعمان واليابان.
الخاص  الصندوق  يأخذكم 
عبر  رحلة  بهذه المناسبة في 
ثالث تجارب فريدة ومتناغمة 

مرتبطة باللبان الُعماني بما في 
ذلك تجربة لصنٍف من أندر أنواع 

العسل في العالم.

ُتزهر روح االنسجام في نقطة االلتقاء بين ثقافتين 
مختلفتين



عسل اللبان الطبيعي
ُيعد هذا العسل من أندر أنواع العسل الطبيعي على مستوى العالم، 
إذ يستخلص النحل رحيقه من أشجار اللبان المزدهرة وراء المنحدرات 

الشمالية لجبال محافظة ظفار جنوب سلطنة ُعمان.



يمتاز عسل اللبان باحتوائه على كميات كبيرة من السّكريات األحادية، 
ويميل إلى التبلور دائمًا كدليل على نقائه، وهي ميزة يشترك فيها 
تنتج  اللبان  أن شجرة  المشهور، كما  عسل مانوكا  اللبان مع  عسل 
أزهارًا تشبه في شكلها أزهار المانوكا. كما يحمل عسل اللبان صفات 
تركيبية تشبه عسل المانوكا، ولكن بالرغم من هذه التشابهات إال 
أن إنتاج عسل اللبان ُيعتبر أكثر ُندرة، حيث 
عن  بمعدل 2000 مرة  إنتاجه  تقل كميات 

إجمالي إنتاج عسل المانوكا بالعالم.



ويعمل  أبريل،  وجيزة فقط خالل شهر  اللبان في فترة  تزهر أشجار 
الموسم،  انتهاء  قبل  الرحيق  لجني  بنشاط  الشهر  النحل خالل هذا 
العسل  هذا  من  وينتج  األهمية،  في  غاية  التوقيت  يعتبر  ولذلك 

كّميات قليلة تصل إلى بضع مئات من الكيلوجرامات فقط.

رحلة النحل في جني رحيق أزهار اللبان
إلى 1600 كلم من أجل  يقطع النحل مسافات شاسعة قد تصل 
إنتاج ملعقة واحدة من العسل، وهي مسافة تعادل المسافة بين 
جبل سمحان بمحافظة ظفار بسلطنة ُعمان وإمارة دبي باإلمارات 
)ملعقة  العربية  الجزيرة  شبه  شمال  أقصى  في  المتحدة  العربية 

واحدة من العسل تعادل حوالي 5 جرام(.
تعادل  مسافة  النحل  يقطع  اللبان،  عسل  من  كيلوجرام  وإلنتاج 

الدوران حول األرض ثمان مرات.



الفوائد
اللبان،  من  المستخلص  البوسيليك  حمض  على  كذلك  اللبان  عسل  يحتوي 

يمكن استخدامها  لاللتهابات  بتركيبة مضاّدة  يمتاز  وهو حمض 
كعامل مقاوم للسرطان، ووقاية للكبد، وبه عناصر فاعلة 

تستخدم في عالج الربو، وهشاشة العظام، والتهاب 
القولون، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

مقاومة العدوى 	
تقوية المناعة 	
مضادات األكسدة 	
شفاء الجروح 	
مسكن التهابات الحلق 	
يساعد في مشاكل الجهاز الهضمي 	

مثل  األحادية  بالسّكريات  غنيًا  اللبان  عسل  ُيعد 
الجلوكوز والفركتوز التي يسهل هضمها في الجسم 

مقارنة بالسكروز الذي يأخذ من الجسم جهدًا أكبر في 
تحليله قبل الهضم واالستفادة منه.تشير شهادة الفحص أن 

عسل اللبان ال يحتوي على أي سكروز.  إن خلو هذا عسل اللبان 
من السكروز يؤكد جودته وندرته.





المكونات:
 اللبان السلطاني الحوجري الفاخر، كريستاالت ملح 

الهيمااليا الوردي، سّكر فاخر، شراب مرّكز
ال تحتوي الحالوة على أي لون صناعي أو مواد حافظة.

حالوة O]wa[ باللبان الفاخر
الذي  الفاخر  الحوجري  السلطاني  اللبان  بين  الحالوة  هذه  تمزج 
ُيعتبر األجود على مستوى العالم، مع ملح الهيمااليا الكريستالي 
بالمعادن الُمفيدة مع احتوائه على كمّيات ضئيلة  الصّحي الغني 

الكريستالية  تركيبته  نتيجة  الصوديوم  من 
ليكتمل  الُسّكر  أنواع  أجود  وأخيرًا  الكبيرة، 

الطعم الفاخر والذوق الرفيع.
النادرة  للمكونات  المتناغم  من هذا المزيج 
والفاخرة تخرج لنا حالوة بطعم ال مثيل له 

تبقى ذكرياته خالدة معك لألبد.



طريقة التحضير
يتم تحضير هذه الحالوة اللؤلؤية يدويًا بالطريقة اليابانية التقليدية، 
كيوتو  مدينة  تعتبر  حيث  سنة،   300 عبر  األجيال  تناقلتها  بخبرات 
اليابانية من أشهر مصّنعي الحالوة التقليدية، وبها أشهر خبراء هذا 
الحالوة  عن جد. وفي هذه  أبًا  التحضير  توارثوا طرق  الذين  المجال 

اللؤلؤية تمتزج ثقافتان مختلفتان تمامًا، ولكن في انسجام تام! 



اللبان الطبيعي الفاخر
الفاخر  الطبيعي  اللبان  بتجارة  القدم  منذ  ُعمان  سلطنة  اشتهرت 
والنادر، وتوجد شواهد تاريخية تؤكد ذلك من أكثر من 3500 سنة 

كان  وقد  القديمة،  المصرّية  الحضارة  في 
يعتبر هدية ثمينة، وتشير بعض  اللبان حينها 
من  أعلى  كان  سعره  أن  التاريخية  المصادر 
سعر الذهب في بعض المراحل التاريخية )بي.
بي.سي ترافيل، عبق ُعمان من الزمان الغابر، 
14 أغسطس 2019م(. وكان اللبان يستخدم 
الكلمة  أن  )والواقع  مقّدس  كبخور  حينها 
اإلنجليزية “فرانكنسينس” نشأت من المقولة 
والتي تشير  + “إنسنس”  الفرنسية “فرانك” 
اللبان  الجودة(. كما اسُتخدم  البخور فاخر  إلى 
حيث  التقليدي،  الطب  في  واسع  بشكل 

شاعت فوائده التقليدية مثل:



وأفخر نوع من أنواع اللبان هو »الحوجري السلطاني« – فهو نوع نادر 
ويعتبر ذا خصائص عالجية مميزة.

الفوائد
مكافحة االلتهابات في حاالت مثل  	

هشاشة العظام،
قتل الخاليا السرطانية، 	
تقوية المناعة، 	
مضاد لاللتهابات، 	
تخفيف التوتر، 	
منع التسوس 	

وهناك طريقتان تقليديتان لالستفادة من اللبان واستخالص 
فوائده، هما:

- نقع صمغ اللبان في الماء لمدة 24 ساعة، ثم شرب الماء كمسّكن للحلق.
- مضغ اللبان كوسيلة لمكافحة التسوس وتعطير الفم.



حرفيين  يد  على  الصندوق  هذا  ُصمم  الفاخر:   ]O]wa صندوق 
الـ50  بالذكرى  االحتفال  فخامة  مع  يتناغم  فاخر  بملمس  ُعمانيين 
التراث  ذاته  الوقت  ويجسد في  الدبلوماسية،  العالقات  لتأسيس 

الُعماني المزدهر.

يمكن إعادة تعبئة القناني الزجاجية الخاصة من جديد بسعر خاص. 
لمزيد من التفاصيل، اتصلوا على الرقم 96896006638 +


