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HOŞ GELDİNİZ 
 
Tebrikler! Az önce sağlık arttırmada yeryüzünün en 
etkin gıdasını deneyimlemenizi sağlayacak yöntemi 
satın aldınız. Buğday çimi 60 milyon yıldır hayvan 
alemini beslemektedir – bazıları iri, kaslı, binlerce 
kiloluk inekler, atlar ve filler. İnsan sindirim sistemi 
çimende bulunan aşırı selülozu öğütme kapasitesine 
sahip olmasa da, tahıl ürünlerini tüketebilmektedir- 
buğday, pirinç, mısır ve yulaf gibi ki bunlar çimen 
tarafından üretilen tohumlardır. Antik medeniyetler 
daha yeşil çimen arayışı içinde hareket etmiştir. 
Günümüzde artık, modern sıkma cihazlarının icat 
edilmesi ile insanoğlu çimende bulunan konsantre  
bitki bileşiklerinden faydalanabilmektedir.  
 
Buğday çimi suyu kanı yeniden yapılandırır, bağırsak yolunu temizler, tahriş olmuş 
dokuları yatıştırır, bakteri popülasyonunu azaltır, karaciğeri temizler, toksinleri nötralize 
eder, kanı alkalinize eder ve enzim üretimini tetikler. Buğday çimi tam holistik bir sağlık 
programı dahilinde kullanıldığı zaman, sağlığınızı dönüştürme potansiyeline sahiptir. * 
 

 
 
Steve Meyerowitz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu kitapçıkta yer alan bilgiler herhangi bir hastalığı veya durumu teşhis, tedavi veya 
engelleme amacı ile kullanılmamalıdır. Beslenme alışkanlıklarınızda bir değişiklik 
yapmadan önce her zaman bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. 
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ÇEVRE TALİMATLARI 
 
Ambalaj bilgisi: 
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. 
Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj 
toplama noktalarına atın. 
 

PARÇA LİSTESİ VE KURULUM 
 

a. 3 Adet Şeffaf Sera Kapağı: Isı ve nem sağlar. 

b. 3 Adet Siyah Filizlendirme Kapağı: İlk 1-3 gün boyunca büyüyen tohumların 

üstünü kapatır.  
c. 3 Adet Yetiştirme Tepsisi: Topraklı üretimde içine toprak konur; topraksız 

üretimde ise filizlendirme tepsisini taşır. 

d. 3 Adet Tohum Tepsisi: Topraksız üretimde tohumları taşıyan çok delikli  

tepsi. 

e. Kağıt Havlu Yaprakları: Kağıt havlu pakete dahil değildir. 

f. 3 Adet Raf Sepeti: Yetiştirme tepsilerini taşıyan oluklu tepsiler. 

g. 8 Adet Ayaklı Kolon: Raf Sepetlerini taşıyan dikey destekler. 

h. 4 Adet Beyaz Kapak: Kolonların üst kısımlarındaki delikleri kapamak için 

kullanılır. 

i. 4 Adet Siyah Ayak: En alttaki tepsinin altına yerleştirilen kısa ayaklar. 

j. 1 Sprey Şişesi: Tepsilere su püskürtmek için kullanılır. 

k. 1 Paket Tohum: Organik sertifikalı, buğday çimi için test edilmiş. (Sadece 

ABD modellerinde mevcuttur) 

Kurulum 
 

1. Dört adet siyah ayağı, raf sepetinin altında yer alan deliklere takın. 

2. Raf sepetinin üstündeki deliklere dört adet taşıyıcı direk takın, üzerine ikinci raf sepetini 

yerleştirin. 

3. İkinci adımı tekrarlayın. 

4. En üstteki (üçüncü) raf sepetinin üstündeki deliklere dört beyaz kapağı takın. 

5. Her raf sepetine birer adet yetiştirme tepsisi yerleştirin. 

6. Topraksız üretim yapacaksanız, yetiştirme tepsilerinin üzerine birer adet tohum tepsisi 

yerleştirin. 

7. Kökleri kolay temizlemek için, tohum tepsilerinin üstüne kağıt havlu yaprağını serin. 

 

İlave Raf Sepetleri Eklemek İçin 

 

1. Üstteki dört beyaz kapağı çıkartın. 

2. Üst rafın üzerindeki deliklere dört taşıyıcı direk takın. 

3. Taşıyıcı direklerin üstüne yeni raf sepetini yerleştirin.  

4. Raf sepetinin üzerindeki delikleri beyaz kapaklarla kapatın.  
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SPROUTMAN’S BUĞDAY ÇİMİ YETİŞTİRİCİ’NİN KULLANIMI 
 
1.  Yeni Sproutman’s Buğday Çimi Yetiştirici’nizi Kontrol Edin ve Kullanıma Hazırlayın 
Listedeki parçaların eksiksiz olduğunu kontrol edin. Filizlendiricinizin tüm parçalarını suyla 
çalkalayın. Beyaz Yetiştirme Tepsilerini ve Tohum Tepsilerini sıcak suyla yıkayın. 
 
2. Sadece Test Edilmiş Buğday Çimi Tohumu Kullanın 
Buğday çimi yetiştiriciliğinde en önemli etken tohumlardır. Sağlıklı beslenme mağazalarında 
satılan buğday tohumları ekmek yapmak içindir. Organik olsun ya da olmasın, bu tohumlar, 
buğday çimi yetiştirmeye uygun değildir. Olumlu sonuç elde etmek için tohumları mutlaka bir 
buğday çimi uzmanından almanız gereklidir. Buğday çimi yetiştiriciliğindeki sorunların bir 
numaralı sebebi alelade buğday tohumu kullanımıdır. Bunu göz ardı etmeyin. İleride 
tohumlardan daha detaylı olarak söz edeceğiz. 
 
3. Tohumları Islatın 
Yaklaşık 400 gram buğday çimi tohumunu bir kavanoz temiz suda sekiz saat boyunca 
bekletin. Bu miktar, buğdayın yoğunluğuna bağlı olarak 1-1,5 su bardağı kadardır. Islatma 
işlemi için içme suyu kullanın. Saf su ve ters ozmozla arıtılmış su, mineral içeriği eksik olduğu 
için tercih edilmez.  
 
4. Tohumları Yayın 
a. Topraksız Üretim İçin 
Beyaz Yetiştirme Tepsisini alın ve üzerine bir Tohum Tepsisi yerleştirin. Tohum Tepsisinin 
üzerine çift katlı bir kağıt havlu serin (Detaylı açıklama için sayfa 14’e bakın). Kağıt havlu 
kullanımı zorunlu değildir fakat çim köklerinin tohum tepsisinin deliklerine dolaşmasını 
önlediği için temizliği kolaylaştırır. Serdiğiniz kağıt havluyu nemlendirin ve önceden 
ıslattığınız tohumları üzerine serpiştirin. Tohumları tepsiye eşit biçimde ve tek bir katman 
olacak şekilde yayın. Tepsiyi doldurmak için genellikle bir su bardağından biraz daha fazla 
tohum gerekir. 

 
 
 
 
 
 
 

b. Topraklı Üretim İçin 
Beyaz Yetiştirme Tepsisinin içine 3-5 cm arası toprak doldurun. Önceden ıslattığınız 
tohumları düzenli biçimde toprağın üzerine serpiştirin. Tohumların tek bir katman olmasına 
dikkat edin. Toprağın üzerini kaplayacak kadar tohum miktarı genellikle bir su bardağından 
biraz daha fazlasıdır. 
 
Toprak Cinsi 
Hava alan, hafif bir toprak kullanın. Saksı toprağı hem kolay bulunur hem de iş görür. İçinde 
bol miktarda torf ve perlit veya vermikülit gibi havalandırmayı sağlayan katkı olmalıdır. 

Önceden ıslattığınız tohumları tohum tepsisinin 
ve kağıt havlunun üzerine düzgünce yayın. 
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Toprağın gevşek ve hafif olması, yetiştiricilik için çok önemlidir. Topraklı üretim, özellikle ilk 
üç gününde, topraksız olanına göre sulama açısından biraz daha dikkat ister. Aynı zamanda 
küf açısından da daha tedbirli olmayı gerektirir çünkü küfü topraksız üretimde olduğu gibi 
üzerine su tutarak temizlemek mümkün değildir. Küf konusuna daha sonra tekrar 
değineceğiz. 
 
5. Tohumların Sulanması: İlk Üç Gün 
İyi görünümlü, sorunsuz bir hasat için tohumların ilk üç gün içinde filizlenmeye başlamasının 
büyük önemi vardır. Yetiştiriciliğin en önemli aşaması budur. Sonucun başarılı olmasını bu 
süreçteki dikkat ve beceriniz belirleyecektir. 
Sprey şişesini içmeye uygun suyla doldurun. Suyu tohumların üzerine iyice püskürtün. Her 
tohumun ıslanabilmesi için bu işleme en az 30 saniye ayırın. Tepsinin üzerini Siyah 
Filizlendirme Kapağı ile örtün. İlk üç gün boyunca nem düzeyini günde iki kez kontrol edin. 
İkinci kontrolde tohumlar kurumuşsa tekrar sulayın. Filizlendirme Kapağının iyice yerine 
oturduğundan emin olun. Kapak düzgün kapanmıyor ve arada boşluk kalıyorsa üzerine bir 
elma veya portakal gibi hafif bir ağırlık koyarak boşluğun kapanmasını sağlayın. 

 
 
 
 
 
İkinci günün sabahında tohumları kontrol edin. Spreyi kullanarak 15 ila 30 saniye boyunca 
tohumları ıslatın. Her yeri eşit şekilde sulamaya dikkat edin. Siyah Filizlendirme Kapağını 
kapatın ve akşam tohumları tekrar kontrol edin. Kuru görünüyorlarsa yine ıslatın. Üçüncü 
günden sonra, eğer tohumlar iyi biçimde köklendiyse, günde bir sulama yeterli olacaktır. 
Üçüncü gün Siyah Filizlendirme Kapağı yerine Şeffaf Sera Kapağını kullanmaya başlayın. Bu 
kapak daha iyi hava dolaşımı sağlar ve küfün oluşma imkanını azaltır. 
 
6. Bakım ve Sulama: Dördüncü Gün 
Bu noktada artık çimler belirmiş ve dikine büyümeye başlamış olmalıdır. Dördüncü gün, 
dikkatli sulama ve çimlerin kontrolü için hala çok önemli bir gündür. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tohumları toprağın üzerine 
düzgünce yayın ve spreyle ıslatın. 
Sonra da üstüne siyah kapağı 
kapatın. 

Siyah Filizlendirme Kapağını ilk 
iki ya da üç gün kullanın. 
Kapak tohumları dışarıdaki 
havadan koruyacaktır. 

Filizlenmenin bu aşamasında, 
2. Ya da 3. günde,  siyah 
kapağı şeffaf sera kapağıyla 
değiştirin. Bu kapak daha fazla 
hava dolaşımı sağlar. 

Dördüncü gün. Küf belirtisi var mı 
kontrol edin. Eğer küflenme varsa 
sera kapağını arada sırada 
(gerekiyorsa tüm gün) çıkarıp 
tohumları açık bırakın. Fakat 
kurumasını önlemek için tohumları 
gün boyunca 2-3 kere hafifçe 
ıslatmanız gerekecektir. 

Alt raf ilk gününde. Üst raf 
üç günlük, ortadaki ise 

dördüncü gününde. 
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7. Daldırma Yöntemiyle Sulama: Beşinci Gün 
Topraklı üretim yapanlar her gün spreyle çimleri ıslatmaya devam edecektir. Aşağıda 
yazanlar sadece topraksız üretim için geçerlidir. 
Beşinci gün, çimlerin köklerinin artık iyice uzamış ve alttan birbirlerine dolanarak tek parça 
halinde bir tabaka oluşturmuş olması beklenir. Çimleriniz bu duruma geldiyse artık sprey 
şişesini bırakıp günde bir kez musluktan sulamaya başlayabilirsiniz. Tepsiyi üstten, bir 
püskürtme başlığı ya da bir duş başlığı kullanarak nazikçe sulayın. (Musluğunuzda püskürtme 
başlığı yoksa yapı marketlerden veya tesisatçılardan temin edebilirsiniz.) Püskürtme şeklinde 
sulama çok önemlidir çünkü normal bir musluktan akan suyun şiddeti çimleriniz için fazladır. 
Şiddetli akan su yeni oluşmuş beş günlük kök tabakasında delikler açarak çimlerinize zarar 
verir. Suyu tohumlar su altında kalıncaya kadar doldurun. 30 saniye kadar tohumların suyu 
çekmesini bekleyin ve sonra suyu boşaltın. Küflenme belirtisi görürseniz suyu doldurup 
boşaltma işlemini gerektiği kadar tekrar ederek küfün çoğalmasını önleyin. 
Dikkatli olun: Beşinci gününde kökler tohum tepsisine ancak tutunmaya başlamıştır. Tepsiyi 
fazla eğerseniz, kökler birbirinden ayrılabilir ve tohumlar tepsiden dökülebilir. Tepsiyi dikkatli 
biçimde yatırın ve hafif bir eğimde tutarak bir-iki dakika kadar bekleyin. Fazla yatırmayın. 
Tohum tepsisini yetiştirme tepsisinden çıkararak ikisini ayrı ayrı suyla çalkalayın. Daha sonra 
yetiştirme tepsisini sallayarak içinde kalan suyu iyice boşaltın. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   8.Bakım: 6-9. Günler 
Çimler düzgün biçimde büyümeye başlayıp 
kökleri de birbirine kaynaşmış bir doku 
oluşturduğu zaman en önemli kısım geride kalmış 
demektir. Hasada kadar işiniz daha kolay 
olacaktır. Tek bir istisnayla: Küf oluşmasına karşı 
tetikte olmalısınız. Topraksız üretim yapıyorsanız 
filizlendirme tepsisini her gün bir kez lavaboda 
yıkayın. Ve sonra tepsiyi eğimli pozisyonda 
bırakıp birkaç dakika boyunca içindeki suyun 
süzülmesini bekleyin. Beyaz tepsinin içinde kalan 
suyu tamamen boşaltın. Suyun en iyi şekilde 
süzülmesi için bir bulaşık sepeti kullanabilirsiniz. 

 
 

Filizlendirme tepsisindeki suyu yetiştirme 
tepsisine süzün. Tepsiyi yerine koymadan önce 
yetiştirme tepsisinde kalan suyu boşaltın. 

Tepsileri kurutmak için bir bulaşık sepeti 
idealdir. 

Taze filizleri bir duş başlığı veya 
püskürtme başlıklı bir bahçe 
kovasıyla nazikçe sulayın. 
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Bu noktada, çimlerinizin boyu yaklaşık 2.5 cm olduğunda, 
sera kapağını çıkarma zamanı gelmiş demektir. Açık hava, 
hava geçirmeyen sera kapağının altında oluşabilecek 
küflenmeye engel olur. Şimdi göreviniz, çimleri ne zaman 
sulamanız gerektiğini anlamak için sık sık gözlem 
yapmaktır. Kurumamaları için taze filizleri günde iki kez 
spreyle ıslatmanız gerekebilir. 

 

9. Hasat Zamanı: 10-14. Günler 
Hasat zamanı çoğunlukla 10. gün ile 14. gün arasına denk gelir. Çimlerin sağlıklı göründüğü ve 
tazeliğini kaybetmediği bir zaman seçin. Topraklı ya da topraksız üretim olması fark 
etmeksizin, çimlerin boyu 20 cm ile 30 cm aralığında tercih ettiğiniz bir yere gelince 
kesebilirsiniz. Uzun olması daha iyidir. Çimlerinizin ne kadar uzayacağını belirleyen üç etken 
tohum kalitesi, ısı ve sulama sıklığıdır.  500 gram çimden yaklaşık 400 gram çim suyu elde 
edebilirsiniz. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hasat ve Saklama 
Hem topraklı ve hem topraksız yetişmiş çimi uzun bir bıçakla tam tohum yatağının üstünden 
kesin. Suyunu hemen sıkmayacaksanız çimleri buzdolabında bir plastik saklama kabında ya 
da etilen gazının etkisini gideren yeşil plastik torbalarda saklayın (çoğu sağlıklı gıda 
marketinde bulunur). Çimin kalitesine, buzdolabı ısısına ve saklama yöntemine bağlı olarak, 
kesilmiş çim 10-20 gün kadar dayanır. Buzdolabındaki dayanma süresi tepsideki kesilmemiş 
halinden daha uzun olduğu için çimleriniz ideal boya geldiğinde beklemeden toplayın. 
Çimlerinizi 3-4 gün aralıklarla parti parti ekerseniz elinizde her zaman toplanmaya hazır 
ürününüz olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
  

 

Çimlerinizin bu hale geldiğinde sera kapağına ihtiyaç duymayacak kadar büyümüş demektir. Bundan sonra açık 
havada büyütün. Tohumları nemli tutmak için günde iki kez spreyle ıslatın. 

Topraksız yetiştirdiğiniz çimleri mümkün 
olduğu kadar büyütün. Boyları yukarıda 
bahsedilen üç faktöre bağlıdır. 

Toprak yok. Küf yok. İyi çim yetiştirmek 
için bu kitapçığı iyice okuyun. 

3-4 günde bir yeni bir sepete ekim yapın, 
elinizde her zaman hazır ürün olsun. 
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BUĞDAY ÇİMİ YETİŞTİRİCİ’NİZİN TEMİZLİĞİ 
Hasattan hasada, yetiştiricinin parçalarını sabun ve suyla yıkayın. Varsa küf kalıntılarını iyice 
temizleyin. Küflenme çok kötü durumdaysa, temizlik için hidrojen peroksit veya çamaşır suyu 
gibi bakteri öldürücü bir ürün kullanın. Şeffaf sera kapağını ve siyah filizlendirme kapağını da 
günlük olarak suyla çalkalamayı unutmayın. Küf sporları her yere tutunabilir. 
 

SAKLAMA, TAŞIMA VE NAKLİYE 
Saklama: 
• Rafları uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.  
Taşıma ve nakliye: 
• Taşıma ve nakliye sırasında rafları orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Rafların ambalajı, 
rafları fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır. 
• Rafların veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Raflar zarar görebilir. 
• Rafların düşürülmesi durumunda çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir. 
 

BUĞDAY ÇİMİNİN SUYUNU SIKMA 
Bu kadar emek harcadığınıza göre çiminizin suyunu sıkmak için hem çimin iyileştirici etkisini 
azaltmayacak hem de işinizi kolaylaştıracak bir gereç kullanmalısınız. Blender 
kullanamazsınız. Kullanacağınız makinenin çimin suyunu posasından yüksek ısıya maruz 
bırakmadan ayırabilmesi gerekir. Aynı zamanda bu makinenin kullanımı kolay olmalı ki çimin 
suyunu çıkarmak sizin için bir eziyete dönüşmesin. Müzelik bir parça gibi rafta duran bir 
makinenin sağlığınıza hiçbir katkısı yoktur. Tribest her yaşam tarzı ve her bütçe için bir 
makine sunuyor: Z-Star, Solostar ve Greenstar Elite. Hangisini seçerseniz seçin, kaliteden asla 
ödün vermeyeceksiniz. 

 
 

IŞIK VE ISI 
Yemyeşil bir çim yetiştirmek için normal gün ışığı yeterlidir. Ortalama bir mutfak yeterli 
düzeyde ışık alır. Çimler, çok taze ve ince oldukları için, çok az bir ışıkla bile yeşil renk alabilir. 
Doğrudan güneş ışığı şart değildir, hatta sıcak havalarda çimleri fazla ısıtıp kurutabilir. Hava 
sıcaklığı 30-32 °C’nin üstüne çıkarsa çimleri doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın. Yeterli 
doğal ışık olmadığını düşünüyorsanız da tam spektrumlu ampullerle veya bitki ışıklarıyla 
takviye edin. 
 

KAT EKLEME 
Daha çok çim mi istediniz? Hiç sorun değil. İhtiyacınız olduğu kadar kat ekleyin. Daha fazla 
yer kaplamadan üretim kapasitenizi artırın. Eklediğiniz katlar sadece dikey doğrultuda yer 
kaplar, daha fazla alana yayılmaz. Daha çok ürün ya da daha sık hasat istiyorsanız kat 
eklemek mükemmel bir çözümdür. Daha çok çim mi lazım? Üst üste on kata kadar çıkın.  

Çok tercih edilen Solostar, çim ve her 
türlü meyve-sebze suyu sıkmak için en 
ekonomik seçeneklerden biridir. 
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TOHUMUN KALİTESİ VE SAKLANMASI 
Daha önce bahsettiğimiz gibi, birinci önceliğiniz tohum kalitesi olmalıdır. Seçtiğiniz tohum, 
kolay yetişen ve sorunsuz bir ürün mü elde edeceğinizi yoksa küf yetiştirip sıkıntı mı 
çekeceğinizi belirler. Tohumun “organik” olması yeterli değildir, sadece bir tarım yöntemini 
gösterir. İyi bir çim yetiştireceğinizi garanti etmez. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Çiminizi sert olmak koşuluyla, hem kış hem de yaz buğdayından yetiştirebilirsiniz. Yumuşak 
buğday pek tavsiye edilmez. Kamut (Horasan), Durum ve Spelt buğdayından mükemmel çim 
olur. Sağlıklı yiyecek dükkanlarında arpa ve yulafın yemeklik çeşidi bulunsa da çim 
yetiştirmeye uygun çeşidi pek yoktur. Çimlendirmeye uygun arpayı ancak uzman tohum 
satıcılarından temin edebilirsiniz. Genellikle, en iyisi, tohumu buğday çimi veya filizi işiyle 
uğraşan bir firmadan almaktır. Bu firmalar tohumları deneyerek en iyilerini seçerler. 
İyi bir tohum bulursanız büyük miktarda sipariş edin ve ileriyi düşünerek saklayın. Tam 
yalıtımlı, nem geçirmeyen kapağı olan bir saklama kovası edinin ve kuru, serin (yaklaşık 15 

°C) bir yere yerleştirin. Sıcak havada tahıl saklamak zordur. Tohumları sonbaharda alırsanız 
önünüzde tohum saklamaya uygun, serin dokuz ay olacaktır. 

 
SORUN GİDERME ÖNERİLERİ, STEVE MEYEROWİTZ İLE SIK SORULAN SORULAR 
 
Küften nasıl kurtulurum? 
Küf oluşumunu ikinci ve dördüncü günler boyunca ilk oluşumunda engellemezseniz bir daha 
durdurmak neredeyse imkansızdır. Hidrojen peroksit ve greyfurt tohumu ekstresi gibi 
maddeler püskürtmenin olumlu etkisi maalesef nadir görülür. Hatta, bu maddeler fazla 
kullanılırsa çimi yakar ve hasadı bozar. En iyisi, küf daha fazla zarar vermeden hasadı erken 
yapmaktır. Çimleri küf seviyesinin üstünden kesin ve iyice yıkayın. Buğday çimindeki küf 
ekmekteki küf gibidir. Tadını bozsa da bir rahatsızlığa yol açmaz. Sadece kesip yıkayın. 
 
 
 
 
 

Dördüncü kat eklenmiş 
Sproutman’s Topraksız 
Buğday Çimi Yetiştiricisi 

Çim yetiştirmeye uygun kaliteli tohum, başarınızın 
bir numaralı etkenidir. 
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Küfle mücadelenin en iyi yolu oluşumuna engel olmaktır. Küf 
sporları tohumlarla birlikte gelir. En güvenli yol, buğday çimi 
için seçilmiş tohum almaktır. Doğru saklanırsa, bu tohumun 
küflenmeye yatkınlığı çok azdır. Üçüncü ve altıncı günler 
arasında sera kapağını daha erken çıkarmayı ve filizlerin 
kurumalarını önlemek için günde iki kez spreyle ıslatmayı 
deneyin. Böylece kapalı kalmayan küf sporları dağılacaktır. 
Çiminizi yetiştirdiğiniz odada, doğrudan çimlere dönük 
olmayan bir vantilatörü çalışır durumda tutmak, sporların bir 
yerde yoğunlaşmasını önler. (Daha fazla bilgi için “Wheatgrass 
nature’s Finest Medicine” (“Buğday Çimi - Doğanın En İyi 
İlacı”) adlı kitabın “how to eliminate mold” (“küfle mücadele”) 
bölümünü okuyun) 

 
Sıkabileceğimden daha fazla çimim var ve sararmaya başladılar. 
En iyisi çiminizi parlak ve yeşilken kesip plastik bir kapta ya da polietilen olmayan bir torbada 
buzdolabında tutmaktır. Kesilmiş çim, buzdolabında 3 °C’de iki haftadan fazla dayanır. Yeşil 
etilensiz plastik torba kullanabilirsiniz. Bu torbalar tüm sebzelerin raf ömrünü uzatır. Bir diğer 
yol olarak, çiminizin suyunu sıkıp kalıplar halinde dondurabilirsiniz. Daha pratik olduğu için 
dondurulmuş çim suyunu tazesine tercih eden ve istediği sonuçları elde eden pek çok 
çimsever vardır. 
 

Çimi hemen sıkıp içmem gerekmez mi? 
Şart değil. Taze sıkılmış çim suyunu donma noktasının biraz üstüne, 1 dereceye kadar 
soğutup önceden soğutulmuş bir termosa doldurabilirsiniz. Bu işlem çim suyunuzun ömrünü 
iki gün kadar uzatabilir. Ayrıca, Greenstar Elite sıkma makinesi (sektörün en iyisi) 
kullandığınızda, yapıldığı malzemeler sayesinde içeceğinizin ömrünü uzatır. Konuya daha 
geniş açıdan bakın. Hemen içtiğinizde haftada dört bardak çim suyu içiyorsanız ve doğru 
şekilde sakladığınızda sekiz bardağa çıkabiliyorsanız, sizce hangisi daha iyi? Bu sekiz bardak 
içeceğin etkisi, tazesine göre azalıp %90 seviyesine düşmüş olsa bile dört bardaktan daha 
faydalıdır. Çok fazla uğraşmak gerektiğini düşünüp çim suyu sıkmayı bırakan pek çok insan 
vardır. Halbuki, uzun vadede programa bağlı kalmanızı sağlayacak küçük bir taviz, izlenecek 
en iyi yol olabilir. 
 
Toprakta yetişen çim suda yetişenden daha mı besleyicidir? 
Aslında ikisi birbirine hayli yakındır. Besin içeriğiyle ilgili bir araştırma iki çimin eşdeğer 
olduğu sonucuna varmıştır (“Wheatgrass nature’s Finest Medicine” (“Buğday Çimi - Doğanın 
En İyi İlacı”) kitabını okuyun). Topraksız üretimde deniz yosunu sıvı gübresi kullanırsanız 
çimleriniz köklerinden ozmozla alacağı mineraller vermiş olursunuz. Topraklı üretimde de 
toprağı zenginleştirmek için gübre kullanabilirsiniz.  

 
 
 
 
 
 

Başarılı bir hasat için yalnızca 3-5 cm toprak 
yeterlidir. 
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Taze tohumları tazyikli suyla 
yıkamak, küf sporlarından 
kurtulmak için mükemmel bir 
yöntemdir. 
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Yaptığı araştırmada topraksız üretilmiş buğday çimi kullanan Texas Sistem Üniversitesi 
Kanser Merkezi’nden Dr. Chiu-Nan Lai, “kuvvetli kanserojenlerin çok düşük miktarda 
ekstreyle bile güçlü biçimde baskılandığı” sonucuna vardı. Dünyanın en büyük buğday çimi 
rehabilitasyon merkezi olan “Optimum Health Institute” (“Optimum Sağlık Enstitüsü”)’nün 
eski yöneticisi Robert Nees, 80’li yıllar boyunca konuklara topraksız üretilmiş buğday çimi 
verdiklerini ve etkisinin topraklı üretimden farklı olmadığını bildirdi. Tekrar edersek, karar 
verirken geniş bir açıdan bakmanız en önemlisi: Yaşam tarzınıza hangisi daha uygun? 

 
 

Buğday çimi yetiştiriciliği ve tedavi amaçlı kullanımı hakkında daha fazla bilgi 
için Sproutman’ın “Wheatgrass nature’s Finest Medicine” (“Buğday Çimi - 
Doğanın En İyi İlacı”) kitabını okuyun. 

 
 
 
 

KAĞIT HAVLUYLA KÖK TEMİZLİĞİ İŞİNİ KOLAYLAŞTIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Çift katlı bir kağıt havlu yaprağı kullanın. 
Kenarlarını tepsiye uyacak şekilde kesin. 
Beyazlatılmamış kağıt havlu kullanabilirsiniz. 

Kağıt havlu, buğday çimi köklerinin tohum 
tepsisindeki deliklere daha az dolaşmasını 
sağlayan bir tampon görevi görür. Tepsiye 
güzelce yapışması için kağıdı spreyle ıslatın. 

Tohumları düzgün biçimde yayın ve tek kat 
olmasına özen gösterin.  

Önceden ıslatılmış buğday çimi tohumlarını 
kağıt havlunun üzerine serin. Düzgünce 
yayın. 
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SERViSE iHTiYACINIZ OLDUĞUNDA 
 

Ürünün servise ihtiyaç duyması gibi beklenmedik bir durumda veya garanti süresi 
içindeyken evde kullanım sırasında düzgün bir şekilde çalışmamaya başladığında lütfen 
şirket merkezimizde bulunan ana servis merkezimizi arayınız. 

 Ana servis merkezi: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler: 
Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler zarar 
görebilir. Kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır. 
Ürün, ticari amaçlar için kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda garanti prosedürü 
uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (kırık, çatlak, vb) garanti kapsamında 
olmayıp, tüketici sorumluluğundadır. 

Kullanım Ömrü bilgisi 
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler 
Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. 

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanmaya İlişkin Bilgiler: 
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ürününüzü aktif olarak 
kullanmadığınız sürece cihazınızı kapatın ve fişten çekiniz.   

 İthalatçı Firma: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 
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