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Алкадієни 

 Древні греки жували мастику – смолу південного вічнозеленого дерева, індійці –

 соснову смолу, європейці у 17–18 ст. – солодкий парафін. А мексиканці полюбляли 

каучук – застиглий сік дерева гевеї. Його жували і малолітні пацани, і бойові генерали. 

Один з останніх за якусь програну в Техасі битву в 1845 році був висланий до Нью-

Йорка. Так вийшло, що субстанція, яку він жував, зацікавила відомого винахідника Тома 

Адамса, і той розпочав свої експерименти з каучуком. Адамс намагався робити з нього 

іграшки, маски, гумові чоботи, але все було марно. Якось у відчаї, згадавши про бравого 

генерала, поклав шматочок каучуку собі до рота. А що, не так уже й погано! Адамс 

вирішив надати гумці фруктового смаку. Незабаром він відкрив першу в світі фабрику, 

що виробляла жувальну гумку! Вона дуже швидко стала популярнішою від своїх родичів 

з парафіну чи смоли. Її жували годинами, вона зберігала смак і аромат! А ще з жуйки 

можна було надувати кульки і розтягувати її. Сьогодні виробництво “чувігамів” 

невпинно зростає. М’ята для однієї тільки "Ріглі спермін" вирощується на полях, площа 

яких дорівнює площі 30 тисяч футбольних полів! 
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