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Козак Бодун —
натуральний
антипохмілін
«Знімає похмільний синдром
і гамує біль душі»

Савінський С.В. к.б.н.
ТОВ «Нешкідливі технології і продукти «Грін Оул»

Н

апій безалкогольний «Козак Бодун» соковий, на пряноароматичній рослинній сировині негазований
в
роздільному пакуванні це 100% натуральний гострий томатний коктейль у двокамерному ПЕТ-шейкері. Він є українським
аналогом популярного на заході похмільного коктейлю Кривава Мері, тобто його безалкогольної версії — Вірджін Мері. Повна формула напою не розкривається, але він виготовляється на
основі натурального порошку томату та спеціально підібраної
пряної суміші з сіллю. Технологія роздільної упаковки [1] дає
можливість збільшити термін зберігання продукту до 12 місяців
без застосування консервантів і пастеризації, а також змішувати
суху суміш з водою не відкупорюючи пляшку-шейкер. Інгредієнти
напою підібрані для забезпечення антипохмільної функції, проте
продукт не класифікується як функціональний, оскільки всі його
складові є повністю натуральними і не відносяться до біологічно
активних добавок.
Існує багато засобів і препаратів для зняття синдрому похмілля, основні з яких приведені в таблиці.
З таблиці видно, що більшість відомих антипохмільних засобів
не забезпечують повного спектру впливу на наслідки похмілля і
тільки напої Кривава Мері та Козак Бодун мають інгредієнти всіх
п’яти груп. Найбільш популярні антипохмільні засоби типу німецького Алка-Зельтцер, або його українського аналогу Алька-прим,
базуються на дії синтетичного шипучого анальгетика аспірину,
знеболюючий вплив якого реалізується за рахунок придушення
синтезу простогландинів. У нашому напої для зняття больового
синдрому було використано спеції, багаті на вміст природного алкалоїду капсаїціну, який міститься в різних видах гострого стручкового перцю роду Capsicum. Чистий капсаїцін являє собою безколірну кристалічну речовину з пекучим смаком. Він належить до
фармакологічної групи «Подразнюючі засоби природного походження» і є блокатором швидких К-каналів А-типу. Знеболюючий
ефект капсаїціну зумовлений його антагоністичним впливом на
ванілоїдні рецептори VR1 (TRPV-1). Є багато даних про те, що капсаїцін викликає масову загибель злоякісних клітин, завдяки впливу на енергетичні станції клітини — мітохондрії. При нанесенні на
шкіру капсаїцін послабляє біль при мігренях, артритах і подагрі,
псоріазі, проблемах з нервовою системою і навіть може полегшувати післяопераційний біль. При споживанні продуктів з капсаїціном покращується травлення, збільшується виділення шлункового соку, гинуть інфекційні бактерії. Капсаїцін може покращувати роботу серця, стимулювати кардіоваскулярну систему і знижувати, як рівень холестерину в крові, так і сам кров’яний тиск. Він
також попереджує емболію та атеросклероз. Капсаїцін діє як ан-
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тиоксидант, захищаючи клітини тіла від ушкоджень вільними радикалами. Крім того, цей алкалоїд може розріджувати мокроту і
сприяти її виведенню з легень. Також рахується, що він зміцнює
тканини легень і допомагає попереджувати та лікувати ефизему. При всьому сказаному передозувати цей інгредієнт практично неможливо через високу пекучість. Максимальна концентрація капсаїціну, яку здатна витримати людина, складає всього 0,004
мг/л при експозиції 2 хв.
Приведені вище знеболюючі та цілющі властивості цього природного алкалоїду роблять можливим його використання при
створенні антипохмільних напоїв. Важливо також зазначити, що
капсаїцін, так само як і етанол, сприймаються у ротовій порожнині не смаковими, а, так званими, тепловими рецепторами. Це означає, що один інгредієнт може екрануватися іншим. Тобто, при вірно підібраних концентраціях, гострий пекучий смак перцю може
маскувати неприємний жорсткий смак ректифікованого спирту.
Саме цей феномен, на нашу думку, є основою успіху українських
перцевих настойок. У нашому напої цей ефект допомагає отруєній алкоголем людині перебороти відразу до спиртного, невеличку дозу якого необхідно вжити при похмільному синдромі. Поширений спосіб похмелятися алкоголем пояснюється тим, що у відповідь на надмірні дози алкоголю в крові масово синтезується цитоплазматичний фермент алкогольдегідрогеназа, надмірна концентрація якої на наступний день, коли в організм вже не поступає алкоголь, спричиняє дефіцит субстрату реакції, а людина відчуває дискомфорт, який можна нівелювати тільки новою дозою
алкоголю. Аналогічна ситуація зі стресовим гормоном адреналіном. Відомо, що етанол спричиняє викид цього гормону сміливості — п’яному море по коліно. Саме тому, під час другої світової війни бійцям видавали «наркомівські» 100 грамів спирту, для хоробрості перед атакою. Надмірне споживання алкоголю є причиною виснаження запасів адреналіну, що призводить до нестачі цього гормону в організмі на другий день. В результаті на зміну хоробрості приходить почуття незрозумілого страху, розпачу і
апатії — адреналіновий біль душі. Його теж гамує невелика доза
алкоголю. Через це багато хто похмеляється пивом або чарочкою
горілки. Одна унція горілки, приблизно 30г, є обов’язковим інгредієнтом похмільного коктейлю Кривава Мері, а в напої Козак Бодун міститься лише 1,2% спеціально підготованого етанолу.
Беручи до уваги нашу ж гіпотезу про те, що під час глибокої
ректифікації спирту можуть утворюватись стійкі асоціати молекул етанолу, які не повністю розчиняються при з’єднанні з водою,
і припускаючи, що ці кластери спирту потрапляють в алкогольні
напої зі спиртом-ректифікатом, та наносять людському організму
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Табл. 1. Інгредієнти засобів для зняття синдрому похмілля
Назва засобу

Больовий
синдром

Алка-Зельтцер

аспірин

Алька-прім

аспірин

Алкогольдегідрогеназа

Цикл Кребса

Кислотно-лужний
баланс

лимонна кислота

сода

Бізон

бурштинова кислота

сода

Гутен Морген

бурштинова кислота

концентрат сушений
соленого огірка

Доктор ПохмЕлін

бурштинова кислота,
фруктоза

солі натрію, магнію

сода

Мінеральна вода газована

сода

Пиво

етанол

Горілка

Водно-соляний
баланс

сіль

сода

етанол

Розсіл

спеції

Хаші

часник

Кривава Мері

капсаїцін

етанол

трикарбонові кислоти

органічні кислоти

сіль

Козак Бодун

капсаїцін

етанол

трикарбонові кислоти

органічні кислоти

сіль

трикарбонові кислоти

сіль
сіль

невиправну шкоду денатуруючи функціональні біомолекули, з гідратної оболонки яких вони можуть агресивно віднімати воду, ми
не рекомендуємо при похміллі вживати алкоголь, виготовлений
на основі ректифікованого спирту. Під час застілля взагалі краще
надавати перевагу спиртним напоям на дистильованому спирті,
до яких відносяться віскі, ром, текіла, а також більшість коньяків
та лише деякі види горілки. Кластерна теорія похмілля, проблема
з’єднання спирту з водою та біологічний скрінінг алкогольних напоїв різного походження — все це є окремою темою наших останніх досліджень і, поки що, не опублікованих даних.
Продовжуючи цю статтю зауважимо, що оскілки капсаїцін не
розчиняється у воді, а натомість легко розчиняється у спирті, то
наявність незначної кількості етанолу в напої сприяє переводу
цього алкалоїду у його більш активну сольватовану форму.
Етанол впливає лише на один з розглянутих нами п’яти синдромів, що не може ефективно зняти похмілля. Порушення кислотнолужного балансу (ацидоз) можна відрегулювати такими інгредієнтами, як сода або лужна (гідрокарбонатна) мінеральна вода. Однак
сода, сама по собі не дуже корисна для організму. Вважається, що
ацидоз краще знімати органічними кислотами через цикл Кребса,
який зміщує кислотно-лужний баланс у бік лугів. Але головна антипохмільна функція циклу Кребса полягає у тому, що у замкнутому
ланцюгу реакцій трикарбонових кислот, ядовиті продукти розпаду
алкоголю, такі, як ацетальдегід і ацетат, окисляються до вуглекислого газу і води. Тому, чим більше трикарбонових кислот надходить
у організм — тим швидша його алкогольна детоксикація.
Саме через це, основним інгредієнтом напою Козак Бодун є
порошок томату, одне з найбагатших джерел органічних, і особливо трикарбонових, кислот. Він містить в основному яблучну,
але також і винну, щавлеву, лимонну, а в перезрілих плодах томатів, що також використовуються у виробництві порошку томату,
навіть бурштинову, одну з найбільш цінних і ефективних у стимуляції циклу Кребса трикарбонових кислот.
Зневоднення організму алкоголем має дві причини. По перше етанол інтенсивно виводиться через легені, а прискорене дихання отруєної алкоголем людини сприяє втраті вологи і створює
неприємний присмак у роті. По друге — етанол пригнічує синтез
гормону вазопресину, який відповідає за водно-соляний баланс.
Створюється ситуація, коли людина п’є багато води, і не може напитись. Натомість тільки набрякає обличчя. Цей синдром в народі знімають розсолом, солянкою або хаші — високоосмотичними рідкими стравами, які поповнюють запас втрачених солейелектролітів. В наш рецепт антипохмільного напою також введено відповідну дозу солі, для відновлення водно-соляного балансу.

В результаті ми отримали натуральний напій Козак Бодун, що
практично є відновленим томатним соком з перцем і сіллю, який
можна вживати регулярно, як корисний вітамінний і профілактичний засіб.
При похмільному синдромі рекомендується випити пляшку
напою Козак Бодун і лише потім пити багато води. При важкому
похміллі можна додати до приготованого напою одну чарку, приблизно 30 мл, горілки. Цей напій можна також вживати як звичайний алкогольний коктейль, з льодом і гілочкою селери, як це роблять готуючи Криваву Мері.
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