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Ο Σιβηρικός «Κέδρος» (επίσης γνωστός στη Δύση ως Σιβηρικό πεύκο, pinus sibirica) είναι ένα από τα 
ωραιότερα και πιο μεγαλοπρεπή δέντρα της γης και μακράν ο βασιλιάς όλων των δένδρων της Σιβηρικής 
ζώνης της τάϊγκα. Από πολύ νωρίς, έχει θεωρηθεί ως δέντρο που θεραπεύει τη ζωή. Το ξύλο κέδρου 
εκκρίνει φυτοντοκτόνα, τα οποία καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες και 
χρησιμεύουν για τον καθαρισμό του αέρα με θεραπευτικές ιδιότητες. Στην Παλαιά Διαθήκη (Λευιτικό 14: 
4) ο Θεός διδάσκει τρόπους θεραπείας των ανθρώπων και απολύμανσης κατοικιών με τη βοήθεια του 
Κέδρου. 
 

«Οι θεραπευτικές ιδιότητες του κέδρου (πεύκου) είναι γνωστές στην παραδοσιακή ιατρική από την 
αρχαιότητα. Τώρα επιβεβαιώνονται από τη σύγχρονη επιστημονική ιατρική και υποστηρίζονται από 
τη χριστιανική και τη βεδική λογοτεχνία. Ουσιαστικά όλα σε ένα δέντρο κέδρου - από τις βελόνες του 
μέχρι τα κομματάκια του φλοιού του- διαθέτουν θεραπευτική ισχύ. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
αιώνων η παραδοσιακή ιατρική ήταν η μόνη επιλογή για τους ανθρώπους. Οι φυσικές ουσίες που 
αποτελούν μέρος της δομής του δέντρου βοηθούν τον ανθρώπινο οργανισμό να ανακτήσει την υγεία 
και τη λειτουργική του ισορροπία. Φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση στα ζωντανά κύτταρα και τους 
ιστούς, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπούν τις διεργασίες μέσα σε ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό 
καθώς και μέσα σε κάθε κύτταρο. 
  
Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα δωμάτια με επένδυση από ξύλο κέδρου είναι πρακτικά απαλλαγμένα 
από βακτήρια (τα οποία μειώνονται στην εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα των 200-300 
βακτηριακών κυττάρων ανά κυβικό μέτρο). Πρέπει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα ιατρικά 
πρότυπα, ακόμη και σε χειρουργικές αίθουσες είναι επιτρεπτό ένα επίπεδο μη παθογόνων μικροβίων 
της τάξης των 500-1000 ανά κυβικό μέτρο. 

 
Οι τοίχοι από ξύλο κέδρου εκπέμπουν θετική ενέργεια ενώ ο αέρας στα σπίτια που είναι κατασκευασμένα από ξύλα κέδρου είναι 
πάντα καθαρός σύμφωνα με επιστημονικές μετρήσεις.  
 
Ο κέδρος έχει την ιδιότητα να βοηθά στην εξάλειψη της έντασης, να ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και να βοηθά στην ταχεία 
ανάκαμψη της υγείας μετά από μια δύσκολη ασθένεια ή χειρουργική επέμβαση.  
 
Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από κέδρο διαθέτουν ισχυρή ευεργετική ενέργεια.» 
 

A. B. Krivosheev 
Καθηγητής του τμήματος Παθολογίας  

της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Μόσχας 
 

Τεράστιες φυτείες δέντρων κέδρου αναπτύσσονται στη Σιβηρική τάιγκα, που λέγεται ότι είναι η οικολογικά πιο 
αγνή περιοχή του κόσμου. Το παρθένο δάσος της τάιγκα δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία με χημικά ή τεχνητή 
γονιμοποίηση ούτε έχει κακοποιηθεί από γεωργικά μηχανήματα. 
 
Οι καρποί του κέδρου (οι σπόροι του κέδρου) χρειάζονται δύο χρόνια για να ωριμάσουν, κατά τη διάρκεια των 

οποίων το δέντρο συσσωρεύει έναν τεράστιο όγκο θετικής κοσμικής ενέργειας. Οι καλλιέργειες ξηρών καρπών συγκομίζονται 
χειρωνακτικά από ανθρώπους που αγαπούν το έργο αυτό, δουλεύοντας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον χωρίς βιασύνη για να 
δημιουργήσουν μοναδικά προϊόντα γεμάτα θετική ενέργεια που αντανακλούν τις άπειρες δυνάμεις της φύσης. Οι διεργασίες 
συγκομιδής έχουν ως εξής: 
 

 Επιλέγονται μόνο κώνοι κέδρου που πέφτουν μόνοι τους από τα δέντρα, εξασφαλίζοντας έτσι ότι επιλέγονται μόνο 
ώριμοι κώνοι. Ποτέ δεν ταρακουνούνται τα δέντρα προκειμένου να ρίξουν τους άγουρους κώνους κέδρου (όπως 



 
 

Σελ. 2 

ΕΛΑΙΟ ΚΕΔΡΟΥ
(συνέχεια) 

συμβαίνει με τη συγκομιδή καρπών από άλλα είδη δένδρων) - μια πρακτική που προκαλεί την απώλεια της θεραπευτικής 
ισχύος των κώνων. 

 
 Στη συνέχεια, οι κώνοι απομακρύνονται με το χέρι και με τη βοήθεια ξύλινων εργαλείων αφαίρεσης κελύφους. Ο καρπός 

των κώνων διαχωρίζεται από τα κελύφη χρησιμοποιώντας ξύλινα ρολά.  
 
Το λάδι κέδρου λαμβάνεται με τη μέθοδο της ψυχρής έκθλιψης, χρησιμοποιώντας χειροκίνητες ξύλινες πρέσες.  
 

 Στη συνέχεια, το λάδι κέδρου αποθηκεύεται σε ειδικά δοχεία και συσκευάζεται σε ένα μικρό χωριό κοντά στο 
Νοβοσιμπίρσκ που ονομάζεται "Kandayrovo", χρησιμοποιώντας μοναδική τεχνολογία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
επαφή με μέταλλο. Η όλη διαδικασία ελέγχεται αυστηρά για να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως εναρμονισμένη με όλες τις 
υγειονομικές προδιαγραφές.  

 
 Το τελικό προϊόν τοποθετείται σε ειδική συσκευασία για να αποφευχθεί η διείσδυση φωτός και αποθηκεύεται σε 

θερμοκρασία από 0 ° C έως + 5 ° C για την καλύτερη διατήρηση των φυσικών συστατικών του προϊόντος. Το προϊόν 
που προκύπτει είναι ένα λαμπερό χρυσό χρωματικό υγρό με την ευχάριστη μυρωδιά των καρπών κέδρου. Είναι ένα 
100% φυσικό προϊόν με ισχυρές θεραπευτικές ιδιότητες.  

 
Το έλαιο του Σιβηρικού κέδρου είναι έξτρα παρθένο (100% ψυχρής έκθλιψης από φρέσκους καρπούς κέδρου), 
ενώ τα περισσότερα έλαια κέδρου στην αγορά δεν είναι ψυχρής έκθλιψης και έτσι μειώνεται σημαντικά η αξία 
του λαδιού (η επαφή με το ατσάλι οξειδώνει μερικά από τα πιο σημαντικά συστατικά του ελαίου του κέδρου 
όπως τις βιταμίνες και είναι γνωστό ότι αφαιρεί τη «δύναμη ζωής» από το έλαιο).  
 
Το έλαιο από κέδρο έχει επίσης παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί στην αρχαία ρωσική και ευρωπαϊκή φυσική ιατρική 
σε πόσιμη μορφή για να θεραπεύσει μια μεγάλη ποικιλία παθήσεων (μείωση της αρτηριακής πίεσης, ενίσχυση 

της αντοχής του ανοσοποιητικού συστήματος κλπ.) ή εφαρμοζόμενο εξωτερικά (μια σειρά δερματολογικών διαταραχών). 
Χρησιμοποιείται επίσης σε ακριβά καλλυντικά.  
 
Το Σιβηρικό έλαιο κέδρου έχει μια απαλή γεύση, χρυσό έως πορτοκαλί χρώμα και υπέροχη μυρωδιά ξηρών καρπών. Βοηθά στην 
βελτίωση της πέψης, θεραπεύει τις εξελκώσεις και τις βλάβες που προκαλούνται στην πεπτική οδό από ελεύθερες ρίζες, διεγείρει 
την ανάπτυξη ευεργετικών εντερικών βακτηρίων, βοηθά στη μείωση της χοληστερόλης και τον κίνδυνο οστεοπόρωσης και 
φυσικά αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας, την άμυνα του οργανισμού και το μεταβολισμό.  
 
Βιταμίνες: Η περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε του Σιβηρικού ελαίου κέδρου υπερβαίνει εκείνη του ελαιολάδου κατά πέντε φορές 
και του ελαίου καρύδας κατά τρεις φορές. Η ποσότητα βιταμίνης Ρ, η οποία συμβάλλει στη μείωση του επιπέδου της 
χοληστερόλης, είναι τριπλάσια στο Σιβηρικό έλαιο κέδρου από ότι στο ιχθυέλαιο. Το έλαιο κέδρου περιέχει μεγάλη ποσότητα 
πολυακόρεστων λιπαρών οξέων και σημαντική ποσότητα βιταμινών A, B1, B2, B3 (PP), F και D. 
 
Μέταλλα & ιχνοστοιχεία: Το Σιβηρικό έλαιο κέδρου περιέχει περισσότερα από 20 ζωτικά σημαντικά μάακρο και μικροστοιχεία: 
κάλιο, ασβέστιο, νάτριο, μαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο, μαγγάνιο, χαλκό, ιώδιο, ψευδάργυρο, κοβάλτιο, πυρίτιο, μολυβδαίνιο κ.ά.   
 
Οδηγίες χρήσης: Υπάρχουν πολλοί τρόποι χρήσης του Σιβηρικού ελαίου κέδρου. Η πιο αποτελεσματική και πιο συνηθισμένη 
μέθοδος που χρησιμοποιείται ως προληπτικό μέτρο είναι η ακόλουθη: 1 κουταλάκι του γλυκού ελαίου 30-60 λεπτά πριν από τα 
γεύματα, 2-3 φορές για 40-60 ημέρες. Αφήνετε το έλαιο να διαλυθεί αργά στο στόμα και στη συνέχεια το καταπίνετε. 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 
 
Μαγειρική: Το έλαιο κέδρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη μαγειρική σε σάλτσες και σος για διάφορα πιάτα, 
συμπεριλαμβανομένων των σαλατών. Η μοναδική γεύση του προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά στα πιάτα και ενισχύει τη γεύση των 
προϊόντων. Μπορείτε να σερβίρετε το έλαιο κέδρου με μανιτάρια, οξύρρυγχο, τηγανίτες ή απλές βραστές πατάτες και θα νιώσετε 
τη διαφορετική γεύση.  
 
 


