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Aktuális

Példátlanul súlyossá vált az oxigénhiány
Tömeges ismeretlen
a Balti-tenger partjainál az elmúlt évszázadban eredetűméhpusztulás
A Balti-tengerben található a világ legnagyobb holt zónái közül több is:
ezeken a területeken olyannyira oxigénhiányos a víz, hogy a legtöbb tengeri állat nem élne itt meg. Bár a tenger több része hosszú ideje szenved az
oxigénhiánytól, a tengerparti területeken az elmúlt 1500 évben nem volt tapasztalható ilyen mértékű oxigénhiány.
A kutatók szerint az ember okozta szen�nyezés, a Balti-tengert körülvevő országokból származó trágya és szennyvíz a fő oka a
régió part menti vizei oxigénhiányának.
Az alacsony oxigéntartalmú területek terjedésének végzetes következményei lehetnek: csökkentheti a halhozamot és a tengeri
élővilág erőteljes pusztulásához vezethet. A
20. században a Balti-tengerbe nagy men�nyiségben került emberi tápanyag, melynek
hatása mai napig érezhető. Annak ellenére,

hogy a legutóbbi mérések szerint csökkent
az efféle szennyező anyagok kibocsátása, az
új tanulmány alapján arra a következtetésre jutott, hogy „nincs nyoma a javulásnak” a
Finnország és Svédország közötti partvidéki
tengeri régióban, az Archipelago-tengerben.
Ennek oka a tudósok szerint a klímaváltozás. A melegebb víz ugyanis kevésbé képes
megtartani az oxigént, így a globális felmelegedés súlyosbítja az oxigénhiányt . Nem a
klímaváltozás volt a nagy holt zónák kialakulásának oka szerintük, de ez a gyógyulás késleltetésének fontos tényezője.
Annak kiderítésére, hogy mi erősítheti az
oxigénhiányt és milyen szerepet játszik ebben a klímaváltozás, a kutatócsoport az
Archipelago-tenger fenekéről egy négy
méter hosszú üledékmagot fúrt ki és vizsgált meg.
Ennek segítségével először tudták megfigyelni, hogyan változott az oxigénszint az
elmúlt 1500 évben.
A partvidéki régiókban az oxigénhiány

különösen súlyossá a modern korban vált. A
kutatócsoport megfigyelte, hogy az oxigénszint a 900-1350 közötti, az úgynevezett középkori éghajlati anomália idején is alacsony
volt, de a jelenlegi oxigénhiány ahhoz képest
is példátlanul súlyos mértékű.
Az adatok szerint ez az oxigénhiány az
1900-as évek végén kezdődött, évtizedekkel
korábban, mint azt eddig hitték és korábban,
mint a vízminőség-ellenőrzések kezdete.
A Balti-tenger földlemeze emelkedik, mióta a jégkorszak végén eltűnt róla a súlyos jég,
ez az emelkedés pedig még hajlamosabbá
tesz néhány part menti területet az oxigénhiányra. Az emberi tevékenységből származó szennyezőanyagok ráadásul a 20. század
fordulóján tovább növelték az oxigénhányt.
Ezen szennyezőanyagok vízbe kerülésének
hosszú távú hatása van, nehezebben állítható meg a szerepük a holt zónák terjedésében.
A Balti-tenger partvonalánál lévő folyók
ilyen anyagokat szállítanak a tengerbe, elősegítve ezzel az algavirágzást. Amikor az algák meghalnak, lemerülnek a tengerfenékre,
ott a baktériumok lebontják őket, ehhez pedig oxigént használnak fel.
Ha csökken a vízbe kerülő trágya és egyéb
szennyezőanyagok mennyisége, várhatóan
csökken az algavirágzás mértéke és csökken a holt zónák kiterjedése. A holt zónában azonban a lebomló algák több foszfort
bocsátanak ki, amely visszaáramlik a felszíni
vízrétegekbe, ahol a cianobaktériumok növekedését támogatja. Ezek a baktériumok
nitrogént vesznek fel a légkörből.
- Ennek eredményeképpen ezeknek a tápanyagoknak - foszfornak és a nitrogénnek - a
mennyisége azt követően is magas marad,
hogy csökkent az emberi tevékenység hatása. Ez egy önmagát fenntartó ördögi kör,
megállításához évtizedekre van szükség –
fejtették ki a kutatók.
A jó hír az, hogy a Balti-térségben több ország is lépéseket tett ezen anyagok kibocsátásának csökkentésére és néhány tengerparti területen már látható fejlődés.
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Több mint 300 méhészet érintett
A magyar méhészek mintegy 10-20 százalékát érinti a probléma, az okok azonban
egyelőre ismeretlenek - mondta az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, Bross
Péter.

A méhpusztulás összefügg a napraforgó-termesztéssel: ahol nem termesztenek
napraforgót, illetve az nem mézel jól, azokban a megyékben nincs problémája a méhészeknek.
Elképzelhető, hogy a sok eső miatt használt gombaölők „kavartak” be, vagy sok
jogszabályban engedélyezett, méhbarát
vegyszer elegye okozta a méhpusztulást”
- mondta az OMME elnöke, aki szerint a
jelenlegi feltételezéseik szerint nem a gazdák szakszerűtlen vagy jogszabályellenes
növényvédőszer alkalmazása állhat a háttérben, a gazdák nem hibáztak.
Az elnök megmagyarázhatatlannak nevezte a jelenséget, azt mondta, nem klas�szikus tünetegyüttest mutat a méhelhullás. Egy tipikus mérgezés esetén a méhek
a kaptártól egy méternél nem távolabb,
kinyújtott szipókával tömegesen pusztulnak el. Az ehhez hasonló esetekben
általánosságban elmondható, hogy nagy
valószínűséggel a környékbeli gazda nem
megfelelően alkalmazta a növényvédelmi
technológiákat, ezért a környék méheit
megmérgezte. Ezek viszonylag egyszerű,
lokális esetek, melyeket általában a méhészek és gazdák tudnak is rendezni. Ám ebben a jelenlegi esetben a méhészek előzmény nélkül, váratlanul azt vették észre,
hogy kiürültek a kaptárak.
Kitért arra is, hogy a méhpusztulás jelentős hatással van a méztermelésre, valamint
a jövő évi akáctermésre is, ezért a következő két és fél hónapban a méhészek feladata a méhcsaládok regenerálása. MTI
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Ketyeg az órája a világ erdeinek!
Az erdőterületek napról napra zsugorodnak – figyelmeztet az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) új jelentése, mely egyúttal
olyan átfogó megközelítést szorgalmaz, amely egyszerre kedvez a fáknak
és azoknak, akiknek a sorsuk függ tőlük.
és hatékony partnerségek kialakítására és
magánszektor részvételére biztat a fenntartható célok elérése érdekében. Főleg annak tükrében, hogy az erdőirtás a második a
klímaváltozást előidéző jelenségek sorában
a fosszilis tüzelőanyagok égetése után.

Megkezdődött
a szavazás az Év fájára
Október 8-ig lehet szavazni az Év
fájára, amelyet ebben az évben 12
döntős közül választhatnak ki online a szavazók.

Helyezetjelentés

Az erdőirtás megállítása, az erdők fenntartható kezelése, a leromlott állapotú erdők
és az erdőtakaró helyreállítása világszerte
mind fokozott intézkedést igényelnek, hogy
elkerülhessük a bolygónk és az emberiség
számára esetlegesen káros következményeit
– olvasható a FAO 2018-as „A világ erdeinek
helyzete” kiadványában.
A fák és erdők közismert jótékony hatásuknál lényegesen nagyobb mértékben járulnak hozzá életünkhöz: kulcsfontosságúak
az élelmezésbiztonság, az ivóvíz, a megújuló
energiaforrások és a vidéki térségek megélhetése tekintetében. A fejlődő országokban
a vidéki háztartások jövedelmének mintegy
20 százaléka keletkezik az erdők által – egyes
országokban ez a szám még nagyobb – továbbá tüzelőanyagot biztosítanak a főzéshez és fűtéshez minden harmadik ember
számára a világon.
„Az erdők létfontosságúak a megélhetéshez” – mondta José Graziano da Silva,
a FAO főigazgatója. „Az egészséges és termelékeny erdők elengedhetetlenek a fenntartható mezőgazdasághoz. Mára számos
bizonyíték igazolja az erdők jelentőségét a
vizek minősége, a jövő energiaigényének
fedezése és a fenntartható, egészséges városok tekintetében.”
Az idei jelentés kiemeli az erdők fontosságát a fenntartható fejlődés 2030-as
menetrendje kapcsán is, melybe egyaránt
beletartozik az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a biológiai sokféleség megőrzése, az
egyenlőtlenségek csökkentése és a városi
élőhelyek javítása.
A FAO jelentés hangsúlyozza az erdők tulajdonjogát szabályozó jogi keretrendszer
egyértelműségének fontosságát, üdvözli a
helyi kezelésben lévő területek terjedését,

Bár még a munka java hátra van, a kiadvány több pozitív példát is hoz a nagyobb
tudatosság és a fenntartható módszerek terjedésére az erdőgazdálkodásban. Példának
okán, ma a papír több mint 56 százaléka kerül újrahasznosításra, mely arány csupán 25
százalék volt 1970-ben.
A világon minden ötödik ember életében
fontos szerepet játszanak az erdők, nemcsak
mint faanyag-forrás, hanem mint az élelem,
jövedelem, és a változatos táplálkozás garanciái. A mélyszegénységben élők 40 százaléka, mintegy 250 millió ember él erdős,
szavannás területeken. De kontinensünkön
is minden negyedik ember gyűjt élelmet erdőkből, például bogyós gyümölcsöket.
Az afrikai kisgazdálkodók harmada telepített fát a birtokára, amiből nemcsak jövedelme származik, de árnyékuk a talaj termőképességét is javítja.
A nem faanyagból származó erdei bevételek 88 milliárd dollár bevételt hoznak globálisan, de a valódi összeg még ennél is nagyobb lehet. Az erdészeti-erdőgazdálkodási
szektor évente 45 millió embernek ad munkát és megélhetést – és az árnyékgazdaság
ebbe még nincs is beleszámolva.

Természetes szövetséges
a víz- és energiaigényekhez

A fenntartható erdőgazdálkodás elengedhetetlen a világ víz- és energiaigényéhez,
hangsúlyozza a jelentés. Nagyvárosok mint
Bécs, Tokió, Johannesburg és Bogota ivóvizének jelentős része védett erdőkből érkezik.
Az Amerikai Egyesült Államokban 180 millió
ember iszik az erdőkből kinyert vizet.
A fa tüzelőanyagból nyert megújuló energia mennyisége megegyezik a nap-, víz- és
szélenergia együttes energiamennyiségével,
illetve 29 ország elsődleges energiaellátási
igényének több mint felét fedezi, jellemzően
szubszaharai Afrikában.
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Az Év fája versenybe idén 35 jelölés érkezett, amelyekből tizenkettőt juttatott a
döntőbe az Ökotárs Alapítvány szakmai
zsűrije.
A közönség így a ceglédberceli falu
fája, a kimlei hárs, a Mária utcai mesefa,
a Rómain álló fák, a mesebeli galagonya
a pogányi Zsályaligetben, a Nagykovácsi
templomkert odvas hársfája, a pécsi havi-hegyi mandulafa, a szebényi nagy fa, a
kamuti tudás fája, a zalai dombokat vigyázó pacsai öreg hárs, a zuglói mezős fák és
a békéscsabai égigérő gerlai vackor közül
választhatják ki az Év fáját online szavazással az evfaja.okotars.hu/dontosfak
oldalon.
Azok a fák, amelyeknek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, a zsűri döntése alapján elnyerhetik a Hős fa címet, valamint különdíjat
kap az Országos Erdészeti Egyesület által
választott jelölt is. A végeredményt november elején teszik közzé.
A kilencedik alkalommal megszervezett versengés célja a fák és a közösségek
közötti kapcsolat erősítése. A magyar verseny győztese részt vesz a jövő évi európai vetélkedőben is.

Recept

Alvássegítő csodaszer
avagy a Moon Milk őrület
Újabb „csodaszer” kering a közösségi médiában, főleg
a külföldi oldalakon, de lassan hazánkat is eléri a Moon
Milk, azaz holdtej őrület, amit a 2018-as év legnagyobb
egészségügyi trendjének neveznek.
Igazából semmi újdonság nincs benne,
hiszen ez az alvást segítő csodaszer nem
más, mint egy pohár langyos tej, néhány
hozzávalóval megbolondítva.
Kisgyermek korunkban is langyos tejet kaptunk szüleinktől, ha nem tudtunk
elaludni, hiszen közismert, hogy a tej
melatonin és triptofán tartalma elősegíti
a nyugodt alvást.
A Moon Milk annyival több a langyos
tejnél, hogy belekevernek néhány olyan
fűszert, amelyek szintén segítenek ellazulni. Számtalan recept létezik, persze
mindenki a sajátjára esküszik. Érdemes
kipróbálni, hiszen mellékhatása nincs, sőt
a tejérzékenyek találhatnak szója-, rizsvagy mandulatejből készült változatot is.
Nézzünk néhányat:

Elkészítés:
A tejet öntsük
egy kis edénybe
és lassú tűzön melegítsük fel. Adjuk
hozzá a kókusz vagy
olívaolajat, majd a
fűszereket és két
percig kavargassuk,
mielőtt levesszük a tűzről. Hűtsük langyosra és csak ezután keverjük bele mézet. Azonnal fogyasszuk el és fél órán belül bújjunk az ágyba.

ÁFONYÁS HOLDTEJ

MÉZES-GYÜMÖLCSÖS HOLDTEJ

FAHÉJAS-KURKUMÁS HOLDTEJ

Hozzávalók:
1 bögre tehén- vagy növényi tej
½ teáskanál őrölt fahéj
½ teáskanál őrölt kurkuma
¼ teáskanál őrölt ashwagandha (bio és
gyógynövényboltokban kapható, de ki is
hagyhatjuk)
2 csipetnyi kardamom mag
Csepp őrölt gyömbér (ki is hagyhatjuk)
Csipetnyi őrölt szerecsendió
Csipetnyi frissen őrölt fekete bors
1 teáskanál kókuszolaj
1 teáskanál méz

Hozzávalók:
1 bögre tehén- vagy növényi tej
1 evőkanál kókuszolaj
¼ csésze friss gyümölcs
1 teáskanál ashwagandha por
1 teáskanál rózsavíz
1 teáskanál méz
Elkészítés:
A felolvasztott zsiradékot, a tejet és a
gyümölcsöt egy kis edényben összeforraljuk, majd áttöltjük egy turmixgépbe.
Adjunk hozzá minden fennmaradó ös�szetevőt, és keverjük, amíg sima nem lesz.
Langyosan fogyasszuk el, ne melegítsük
újra, és siessünk az ágyba.
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Hozzávalók:
1 bögre tehén- vagy növényi tej
1 evőkanál juharszirup
¼ teáskanál őrölt fahéj
1 csipet frissen őrölt szerecsendió
¼ teáskanál ashwagandha por vagy
ugyanannyi kurkuma
egy marék friss vagy fagyasztott áfonya
Elkészítés:
Egy kis edényben melegítsd fel a tejet
a juharsziruppal, és a fűszerekkel. Fontos,
hogy ne forrjon fel a tej, de elég meleg legyen. Öntsük turmixgépbe és dolgozzuk
össze az áfonyával.
Öntsük ki kedvenc bögrénkbe, tejhab
készítővel habosítsuk fel a tetejét és szórjunk még rá egy kis őrölt fahéjat. Azonnal
fogyasszuk.

Egészség
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Novella
Hajnalban nagyot durrant a petárda, amit a hazatérő házmester talált
a járdán. Így úri módon köszönthette az 1927-es évet, s a feleségét, na
meg azért, hogy nyissa ki a kaput,
mert elfelejtett kulcsot vinni.
Mellettük a földszínt hatban szunyókáló kandúr, Albin, úgy megijedt a
váratlan zajra, hogy föllökte a csellót. A hangszer akkorát zuhant a
parketten, hogy a petárda produkciója kismiska volt hozzá képest.
Ida éppen Imrét ölelte, de a zenebonára felriadt. Elengedte a gyűrött párnát,
s szomorúan mosolygott, mert megint
egyedül ébredt. Mért is volna másképp?
- hisz eddig is csak álmában szerette a kelekótya orvost. Hogy vége lett a keszthelyi románcnak, annak is Imre volt az oka,
mert megvadult a Helikon parkban.
A vén platán alatt már az első csók után
feledte úri voltát, s rögvest hevesen kotorászott a tiltott mezsgye felé. Holott tudhatta, mi az úrilány legféltettebb kincse.
Igaz, ő is hibás volt; nem hallgatott
Emma nénire, aki erkölcstelennek vélte,
ha egy hölgy biciklire ül. Ő már csak tudja, hisz a baronesse okleveles szülésznő.
Megnyugtatta a tantit, hogy direkt varrt a
szoknya szegélyébe ólomnehezéket, nehogy a nyakába boruljon, ha elesik, vagy
ha széllel szemben rádlizik, ne fújja fejére
a könnyű selymet.
Mégis megtörtént a baj. Mikor a kastély
felé karikázott, hirtelen a Két Oroszlán
előtt megveszett alatta a kerékpár, és nekivitte egy ácsorgó akácnak.
Dr. Vöő Imre még elugrott a bicikli elől,
de ahogy elzuhant a lány, rögtön felnyalábolta, s bevitte a patikába.
Miután bekötötte a lány combját, de
ott, ahol még nem érintette férfikéz, oly
finoman, hogy belebizsergett Ida fejbőre. Aztán elköszöntek a patikustól, s úgy
kísérte haza Idát Emma nénihez, hogy a
lány a balkarjába kapaszkodva bicegett,
míg ő a jóbbjával tolta az invalidus kerékpárt. Érthető, hogy nem siettek; beszélgettek. Imre megtudta, hogy a kisas�szony is nyaral éppen, s második csellista
az Operában, és otthonában zeneórát ad.
Erre Imre bevallotta, imádja az operát, de
igazán csak a vonós hangszerek varázsol-

A Vénusz por diadala

ta hangok nyújtanak neki maradandó élményt.
A teáskanna füttye hirtelen szétfújta
Ida emlékeit, s jó, hogy még nem jutott
el a csúnya képig, mikor a parkból szaladtában maga mögött hallotta Imre kérlelő
kiáltását.
A teába mézet tett magának, Albin tá-
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nyérjába angolosan cseppnyi tejet is töltött hozzá, mire a kandúr előmászott az
ágy alól, de a szőre már nem borzadt az
égig a hajnali sokktól.
A reggeli után Ida sietve öltözött, nem
akart késni, hisz Imre várta a kávéházban.
Karácsonykor, mikor a koncert után váratlan előtte állt a kijáratnál, olyan zavartan

Novella
nyújtotta át neki a bocsánatkérő virágot,
hogy a meghatódástól csak rábólintott a
kért randevúra. Pedig csak egyszer találkoztak az ősszel, mikor is megmondta, ő
nem akar senkinek a szeretője lenni.
Ida vagy húsz perc késéssel libegett be a
kávéházba. Imre boldogan kezet csókolt, s
miután lesegítette kabátját, kávét rendelt,
de Ida a fejét rázta, mert már teázott Albinnal, de rábólintott a kiskonyakra; tán az
megnyugtatja, s zavarában nem remeg a
hangja.
Már rég eltűnt a pincér, s a két konyak is
hiába várta, hogy összekoccanjon a buksijuk, de azok csak egymás kezét fogták.
- Min töpreng? – szólalt meg végül a
lány, mert észrevette, hogy Imre gondolatai máshol járnak.
- A Vénusz poron -, s végre ráemelte a
poharat.
- Az meg mi? – hökkent meg Ida.
- Hiszen meséltem már róla. Ignác bácsi találmánya. Húsz éve reméli az öregúr,
hogy majd milliók áldják, mert nem lesz
többé tengeri beteg, ha megisszák a borban oldott port. Én segíteni szeretnék rajta, hisz ő nevelt s taníttatott. Mindent neki
köszönhetek. A bácsi meg a csőd szélén
billeg, mert eddig csak pénzébe került a
csodaszere. Nyáron mikor találkoztunk a
Két Oroszlán előtt, ott is el akartam adni
Cséby patikus úrnak a szabadalmát, hisz a
Balaton is tenger. Néha még vadabb is. De
nincs időm, szakvizsga előtt állok.
- És velünk mi lesz? – nézett Imrére, de
úgy, mint akit nem érdekel, amit eddig
hallott. Imre némán megszorította kezét, s
már nem jött szóba a Vénusz por…
Már elmúlt a tél, s a húsvéti nyuszi is
időben szétosztotta tojásait. Mire az orgonanektár édes ízét is feledték a méhek, Ida
kiválasztotta az esküvői ruhát. Mikor elkészült, ámulhatott az opera alkalmi kórusa
a Belvárosi Református templomban. Elvira, a Cuki szalon tulajdonosa, olyan ügyes,
selyem masnicsodát tűzött Ida derekára,
hogy alatta csuda jól repeshetett a parányi élet.
Az ifjú pár a mézeshetet a keszthelyi
villában töltötte. Sőt a tanti ragaszkodott hozzá, hogy Ida nyárra visszajöjjön,
s szeptemberre idevárja a babát. Addig
Imre majd hétvégeken lejár a kórházból.
Ignác bácsi is gyakran látogatta a házat,
mert megkedvelte a tantit, mikor kiderült,
egy napon születtek. A hölgy is szívesen
vette a vén bohó bókjait. Becsülte, hogy

Takács Zoltán festőművész illusztrációi
az álmodozó kémikus még mindig hisz a
találmányában.
- Az a hibája, Ignác, hogy maga nem ért
az üzlethez. Legyen vakmerő! Lehet, hogy
a szere jó a tengeribetegség ellen, de találjon ki hozzá még más csodatevést is.
Az öreg nem válaszolt, csak vizes zsebkendőt tett a fejére, mert a nap már föntről nézte a rétest a kezében.
A bácsi jó darabig nem jelentkezett.
Emma már arra gondolt, megneheztelt rá,
de örült, mikor levelet kapott tőle.
- Megszívleli a tanácsát – írja -, vakmerő
lesz. Hamarost Siófokra utazik, már helyet
foglaltatott a Hableány motorosra, onnan
követi augusztus hatodikán a Balaton
átúszó versenyt. Reméli, nem lesz szél-
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csend, legyen legalább egy kis hullámzás,
s felkínálhatja majd Anna hercegnőnek a
tengeribetegség elleni Vénusz port. Úgy
tudja, szédülékeny a nagyasszony. Hajdani diáktársa a leydeni egyetemről, Tim van
der Valken is ott lesz, mert fiatalkorában
maga is bajnoka volt a holland csatorna
távúszásnak. Igaz, elcsábította a menyasszonyát, de már nem haragszik, s arra
sem, hogy időnként meglopta; tán azért
is lett a gyerekből dúsgazdag üzletember.
Majd jelentkezik a verseny utáni napokban – fejezte be a levelét.
Emma csóválta a fejét, majd a kertbe
ment, ahol Ida olvasott a diófa alatt. Megmutatta a baba horoszkópját; majd használhatja, ha mint illik, szeptemberben
pontosan érkezik.

Novella
Szombaton mikor a baronesse kilépett
a templomból, már fázott. Szidta magát,
hogy nem hozott kardigánt, de ki gondolt
rá a reggeli napsütésben? A hajnali lágy
szellő időközben vadra hízta magát, s déltájt már viharként verte le a zsindelyeket.
Látni alig lehetett az esőben, ezért a villámok vaktában csapkodtak, drámaibbá
téve a hullámokat, amint dühödten, megmegújuló erővel verik a mólót. Pedig az a
szegény nem is tehetett a széljárásról.
A két hölgy éppen befejezte a römi partit, mikor Imre visszajött a dohányzóból.
- Na, a verseny biztos elmarad –, dobta félre az újságot. Emma megdermedt,
majd összecsapta a kezét.
- Szent Isten! Szegény Ignác! Ebbe belerokkan!
Ida semmit sem értett, de a néni folytatta:
- Elfeledkeztem a levélről! Megírta,
hogy merész lesz, s mindent egy lapra tesz
fel! Csak ne legyen szélcsend. Kívánsága
túl jól sikerült – törölgette a szemüvegét.
Vasárnap gyönyörű idő volt; a nap tán
feledtetni akarta a tegnapi égiháborút.
Koraeste a fiatalok, miután visszavonultak, a baronesse még a teraszon lapozgatta az Úrinők Lapját, mikor a ház elé vad
dudálással beállt egy fekete automobil.
Majd ugrott a livrés sofőr, s kinyitotta a
hátsó ajtót. A baronesse majd frászt kapott, mert Ignácot látta kibillegni a kocsiból. De ahogy az kinézett! Frakkban volt,
s gomblyukában szegfű virított. Kezében
pezsgősüveg, s a másikkal egy rózsacsokorral integetett, ahogy őt észrevette.

- Van Isten! – kiáltotta Emmának.
Mire felért, a szalonban már mindhárman várták.
Miután Ignác bácsi elterpeszkedett a
fotelban, lehúzta még a maradék pezsgőt, majd közbe-közbe kacarászva mesélni kezdett:
- Ne higgyétek, hogy az autó az enyém.
Tim van der Valken tulajdona, mint mától
a Vénusz csodapor is. A járművet csak kölcsönadta, mert hajnal óta az eljegyzését
tartja a kiváló tragikával. Na meg azt is ünnepli, hogy megvette tőlem a Vénusz por
szabadalmát. – Ivott még egy kortyot, s
kacsintott a derűsen figyelő családra.
- Délben még nem érdekelte a szer,
- folytatta - s az sem, hogy gyömbér reszelék és vadliszt van a porban, aminek
hatása nem csak a hajón áldás, hanem
a szárazföldön is, mert a fáradt férjnek
is serkenti az étvágyát, s nagykedvű lesz
tőle még a szépkorú bonviván is. Talán,
hogy meg ne sértsen, azért megivott a
vihar előtt egy pohár bort a benne oldott
porral.
- Van még valami hidegital? - kérdezte
Ignác, miután lemondóan belenézett az
üvegbe. Imre örömmel bontott egy újat a
bácsi szerencséjére.
- Na, de csak sorjában – folytatta, miután letette a poharát - a verseny csak
félbeszakadt, csak felbeszakította a felhőszakadás, majd folytatták, s aztán majd
mindenki leúszta a távot.
Geőczét alig száz méterrel a siófoki part
előtt elhagyta az ereje, meg az úszógatyája, de a szurkolók ordítva biztatták, hogy

első is lett. A sportsman hátára rögvest
pokrócot terítettek a közszemérem miatt.
Belházy Bimbi, a hölgyek bajnoka különben sem láthatta, mert jó órával később
érkezett a célba.
- Látta azt is, Ignác bácsi? – kérdezte Ida.
- Nem. Én a Hableányon a vendégemmel foglalkoztam. Tényleg nagy vihar volt.
A motoros úgy hánykolódott, hogy egy
hölgy nekibillent és ledöntötte a hollandot a lábáról. Szabadkozott is szegényke,
de Tim megnyugtatta, hogy részéről a
szerencse, mert legalább közel kerültek
egymáshoz. Később megszűnt számukra
a világ, csak egymással foglalkoztak, mert
különben sem lehetett látni az esőtől.
Azért egyszer félrehúzott, hogy tényleg
arra is erőt ad a csodaszer? Megsúgtam
neki, nem véletlenül fizetem már a harmadik gyerektartást – ekkor nem nézett
Emmára.
- Később miután partra szálltunk, eltűntek. Csak a hotelben találkoztunk, ahol
Tim bemutatta nekem Evelin kisasszonyt,
drámai színésznőt. Aztán ma aláírtuk a
szerződést a szabadalom átvételéről. Közrejátszott, hogy elég, ha elhiszik a szer
varázserejét. Ugyanis a hit nem csak hegyeket emel. Evelin úrnőnek, akinek kétes
múltját jól ismerem, ötven pengőt adtam
neki, és megmondtam mi a dolga a hajón,
s ha okos, hamarost dúsgazdag dáma lesz
belőle.
Miután elhallgatott a bácsi, dermedt
csend lett, s csak aztán rezegtette meg az
ablakot a felszabadult nevetés.
Kisslaki László

Csináld magad! Zablisztes müzliszeletek
A bio müzliszeletek boltban elég drágák, de otthon is elkészíthetjük őket. Olcsó, finom és nyugodtan adhatjuk gyerekeknek is, egészséges, tökéletes erőforrás
egész napra.
A hozzávalók kedvünkre változtathatók. Kinek mi a kedvence, legyen az
törökmogyoró, magvak, vagy bármilyen
aszalt gyümölcs!
Bio összetevőkből a legfinomabb.
Hozzávalók:
5 közepes érett banán - tört
3 pohár víz vagy tej
2 evőkanál kókuszolaj (vagy más olaj)
2 evőkanál vaj
1,5 tk. vanília kivonat

Csipet só
1/4 bögre folyékony édesítőszer (méz,
juharszirup)
1/4 bögre apróra vágott datolya vagy
mazsola
3 bögre zabpehely
2 bögre durvára tört zab
1/2 bögre őrölt lenmag
1/4-es bögre chia mag
Kicsi maroknyi a következők közül: fekete csokoládé pehely, pekándió, dió,
kendermag, aprított kókuszdió. Ízlés szerint egyéb magvak és aszalt gyümölcsök.
Elkészítés:
Keverjük össze az összetevőket egy
nagy tálban.
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Töltsük át a keveréket egy sütőpapírral
bélelt tepsibe, szépen egyenletesen és 45
percig 190 fokon süssük.
Hűtsük le, majd vágjunk belőle rudacskákat.
További receptek: biopraktika.hu

Bio-logikus

Válassza a biogyümölcsöt!

Már az ősember is fogyasztott gyümölcsöket, csak még nem tudta,
mennyire egészségesek is.
Mi már tudjuk, hogy tele vannak ásványi anyagokkal, vitaminokkal,
egyéb egészségvédő anyagokkal.
A legjobbat akkor tesszük magunkkal, ha végig esszük a teljes év kínálatát, és mindezt BIO minőségben.
Miért érdemes gyümölcsökből (is) a bio
minőséget választani?
Azért ami bennük van, meg azért, ami
nincs bennük. Ez bizonyára talányosan hangzik, de ha velünk tartanak, megmagyarázzuk!

védelmükre állítják elő a növények, de a mi
egészségünket is óvják. A biogyümölcsök
különösen bőségesen tartalmazzák őket, mivel kénytelenek a kórokozókkal, kártevőkkel
szemben öntevékenyen fellépni, a szintetikus baktérium-, gomba- és rovarölő szerek
ugyanis nem engedélyezettek.

Beltartalmi értékek – kincs, ami van
A biogyümölcsöt termesztők nemcsak a
mennyiséget és a külcsínt tartják szem előtt.
A növényeket természetes, kiegyensúlyozott
ellátást biztosító anyagokkal trágyázzák. Ezzel nem érnek el rekord hozamokat, ugyanakkor a kisebb mennyiségben szükséges
elemek beviteléről is gondoskodnak, amit a
növény beépít saját szöveteibe, mi pedig elfogyasztjuk.
Bioban a műtrágya szóba sem jöhet!
Ennek egyik oka, hogy hatásukra nagy men�nyiségű, ugyanakkor laza, betegségeknek
kevésbé ellenálló növényi szövet képződik. A
másik, hogy a műtrágyák csak néhány, élettanilag fontos elemet pótolnak a nagy hozamok érdekében. A növény hiányt fog szenvedni nyomelemekből, következésképpen a
mi táplálékunkban is hiányozni fognak ezek
a létfontosságú anyagok.
Hosszú távon csak természetes anyagokkal őrizhető meg, illetve növelhető a talajok
termékenysége, ezzel együtt táplálékunk minősége, ami önmagában is meggyőző érv a
bio mellett.

Gyümölcstermesztés méregkeverés
nélkül
Gondolta volna, hogy a nem bio almát
évente akár 10-20 alkalommal is permetezhetik gomba- és rovarölő szerekkel? Ehhez jöhet még némi vegyszeres gyomirtás.
Sajnos, a vegyszerek nem bomlanak le illedelmesen dolguk végeztével, maradékuk,
bomlástermékük kimutatható a nem biogyümölcsökből.
Természetesen a biogyümölcsös ugyanúgy ki van téve a kártevők, kórokozók támadásának, csakhogy itt a szintetikus szerek
helyett más növényvédelmi módszereket alkalmaznak, amelyek nem hagynak hátra maguk után mérgező anyagokat a termésben.
Azért (is) érdemes tehát a bio élelmiszereket
választani, mert ezek a növényvédelemből
visszamaradó mérgek nincsenek bennük.

A vitaminok felfedezésével felértékelődtek a gyümölcsök. A vitaminok olyan létfontosságú anyagok, amik nélkül nem tudnánk
élni. Szervezetünk azonban nem tudja előállítani, vagyis meg kell ennünk őket, többek
közt gyümölcsök formájában.
A másodlagos növényi anyagok nem
nélkülözhetetlenek, mégis nagyon fontosak, mivel védenek minket a betegségek,
többek közt a daganatok ellen. Ezeket saját

Ökológiai megoldások
A biogazdaságokban más módszerekkel
védik a termést, és ebben igen nagy szerepet
kap a megelőzés. A teljesség igénye nélkül
összegyűjtöttünk néhány lehetőséget.
Gyümölcsös telepítésekor fontos szempont, hogy betegségeknek jól ellenálló, az
adott helyhez jól alkalmazkodó fajtákat telepítsenek.
- Egy biogyümölcsös részben önszabály-
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zó rendszer, ahol a kártevők és természetes
ellenségeik együtt vannak jelen. Cél a számunkra hasznos élőlények felszaporítása,
amelynek alapja a szintetikus szerektől mentes gazdálkodás. Emellett jó hatással vannak
a művelés nélküli, virágos szegélyterületek,
sövények, madárodúk.
- Elterjedt gyakorlat egyes rovarkártevők
ellen emberre veszélytelen baktérium készítmények, ritkábban vírus készítmények
bevetése.
- A megelőző intézkedések mellett és nem
helyett, szükség esetén használható néhány
biztonságos, nem felszívódó növényvédő
szer, például elemi kén, olajos készítmények,
réz-sók.
Biogyümölcsök az Ökopiacon
A Biokultúra Ökopiac termelői gyümölcsből is hatalmas választékkal várják a vásárlókat egész évben. A bőséges hazai kínálatot
egészítik ki a bio déligyümölcsöt forgalmazó
kereskedők.

Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
1/214-7005
www.facebook.com/
BiokulturaSzovetseg
biokultura@biokultura.org
www.biokultura.org

Életmód

Májgyulladás és a növényi kivonatok
A máj a szervezet anyagcsereközpontja és a méregtelenítésért felelős
legfőbb szervünk. Azt is mondhatnánk, hogy egy szűrő és újrahasznosító berendezés. Percenként 1,5
liter vért képes átszűrni és a vér nem
is egy, hanem két fő útvonalon érkezik hozzá (a szív felől és a belek
felől).
A májban a bélből felszívódott tápanyagok tovább hasznosulnak: fehérjék, zsírok, szénhidrátok, jó koleszterin stb. készülnek belőlük. De
a tápanyagokkal a belekből a mérgek, a vírusok és a baktériumok is a
májba kerülnek.
Optimális esetben májunk mindent kiszűr, megfelelő mértékű tápanyagkeveréket és oxigént juttat
a vérbe, majd engedi azt tovább.
Vagyis egy csodálatos sokfunkciós
szerv.

Vannak azonban olyan esetek, amikor
a máj olyan mennyiségű méregnek vagy
vírusnak van kitéve, hogy májgyulladás
alakul ki. A hepatitis-t (májgyulladást) általában vírusok okozzák. Mi most a legelterjedtebbre szeretnénk koncentrálni, a
Hepatitis B vírusra. A világon kb. 250 millió
ember szenved krónikus májgyulladásban
és évente kb. 1 millióan halnak bele a szövődményekbe.
A Föld népességének 20-30 %-a élete
során már átesett hepatitis B fertőzésen
(vagy éppen küzd vele és nem is tud róla).
Magyarországon 1999-től kötelező a védőoltás (13 éves korban adják), így mindenki
védett, aki 1986 után született. Vagyis a
30 évnél idősebbek és a fiatalabb gyerekek nem védettek. Az, hogy legyőzzük-e
a vírust drámaian függ az életkorunktól.
Gyermekeknél (5 év alatt) 95% az esély

arra, hogy nem birkóznak meg vele, felnőtteknél pedig 95% az esély arra, hogy
segítség nélkül meggyógyulnak. Persze,
ha nem teszteltetjük le magunkat, nem
tudhatjuk, hogy éppen nem vagyunk-e
tünetmentes vírushordozók.

Akut májgyulladás – tipikus
sárgaság tünetei, mint sárga bőr
és szemfehérje, barna vizelet, ros�szullét, fájdalmak stb. Általában
2-6 hét alatt, de legkésőbb hat hónapon belül szövődménymentesen
gyógyul. Vagyis az immunrendszerünk legyőzi a vírust.
Krónikus májgyulladás – az
immunrendszerünk nem bírja legyőzni a vírust, talán fel sem ismeri, így nincsenek tünetek, a vírus
boldogan él és virul, titokban szaporodik és rajtunk keresztül (vér,
testnedvek) fertőz.

Gyógyítható a krónikus állapot?

Hagyományos készítményekkel, mint
az interferon (legújabb változata PEGIFNα2a) kevesebb, mint 10%-os gyógyulási ráta érhető el. A Lamivudine még
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1998-ban ígéretesnek tűnt, de a fejlettebb országokban már más vírusellenes
készítményeket preferálnak pl. Tenofovir.
Ezek képesek elnyomni a vírust, de nem
képesek gyógyítani, valamint súlyos mellékhatásokkal járhatnak (pl. csontszövet
elhalás). Évente a páciensek 0,5-1%-a
gyógyul csak meg véglegesen. (Loggi et
al. 2015)

Van alternatíva?

Igen, elsősorban az olyan növények kivonatai képesek gátolni a hepatitis B vírus
szaporodását, mint a közönséges párlófű
(Agrimonia eupatoria). Kísérletekkel bizonyították (Kwon, 2005), hogy a növény
zöld részének kivonata jelentősen gátolja
(70%) a HBsAg, vagyis a vírus fehérjéjének kibocsátását. Ez azért fontos, mert a
fehérje mennyisége a vérben 10 000-szer
több mint maga a vírus. Egyfajta elterelésként működik, hogy az immunrendszert lefoglalja, és az ne tudjon a konkrét
vírussal foglalkozni. A párlófű csehországi
alkalmazása (MUDr. Lenka Hodková) is ezt
mutatja. Azoknál a májbetegeknél, akik
közönséges párlófű kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítőt szedtek (Deviral plus
3x2 kapszula) 2-3 hónap elteltével már
sokkal alacsonyabb HBsAg szintet mértek. Vagyis ténylegesen működik, pedig
csak egy egyszerű növényi kivonatról beszélünk, mellékhatások nélkül.

Életmód
A Deviral plus egy természetes alapanyagokból készült étrend kiegészítőnk,
amelynek csak 3 összetevője van: erdei
gyömbérgyökér (geum urbanum), közönséges párlófű (agrimonia eupatoria), illatos szegfűszeg (flos caryophylli aromatici).

A közönséges párlófű támogatja a szervezet természetes védekezőképességét,
a vesék működését és a máj-sejtek megújulását. Az illatos szegfűszeg fertőtlenítő
hatása segít fenntartani a száj, a torok és
a felső légutak egészségét. Ezért elsősorban immunerősítésre és szezonális allergiákra ajánlott.

Szeretném felhívni olvasóink figyelmét, hogy 2018. augusztus 5-én
vasárnap Budapesten a Marmara
hotel konferenciatermében (Budapest, Nagy Ignác u. 21, 1055) egy ingyenes diagnosztikával egybekötött
előadást tartunk. Valamint, 2018.
augusztus 8-án Miskolcon a Hotel Pannonia konferenciatermében
(3525 Miskolc, Kossuth utca 2.) egy
újabbat. A részvétel alapfeltétele a
telefonos vagy e-mail-ben történő jelentkezés.
Mindenkit szeretettel várunk!

DIOCHI HUNGARY Kft.
Weboldal: www.diochi.hu
Cím: 1132 Budapest, Váci út 22-24, VII. em.
(nem üzlethelyiség)
Telefonszám:
+36 20 298 49 27
E-mail cím: info@diochi.hu

Édesburgonya gofri
Gyakran kívánunk meg valami finomságot, de nem mindig eheti ugyanazt a kisgyermekünk mint mi. Erre jó megoldás lehet az egyszerűen és
gyorsan elkészíthető igazán ízletes édesburgonya gofri, amit a kicsiknek
már egy éves kortól adhatunk és a nagyok is imádni fogják.

Hozzávalók:
1 és fél bögre búzaliszt (lehet teljes kiőrlésű is)
1 bögre teljes kiőrlésű zabliszt
3 tk. sütőpor
1 tk. fahéj
1/4 tk só
2 tojás
1 bögre tej
1/2 bögre natúr joghurt
3 evőkanál kókuszolaj vagy vaj
30 dkg édesburgonya megfőzve és áttörve
2 evőkanál barna cukor

Elkészítés:
1. Egy nagy tálba keverjük össze a lisztet, a zablisztet, a sütőport, a fahéjat és a sót.
2. A tojást, a tejet, a joghurtot, az olajat, a pürét és a barna cukrot mindaddig keverjük, amíg egységes masszát nem kapunk. Hagyjuk állni 10 percig.
3. Ha a tészta túl sűrű, adjunk hozzá 1-2 evőkanál tejet.
4. A kapott tésztából 2 evőkanálnyit kókuszolajjal vagy vajjal vékonyan megkent
gofrisütőbe helyezünk. A fedelét lecsukva pár percig sütjük, míg meg nem kapjuk a
kívánt „gofri” állagot.
5. Kiszedés után hagyjuk kicsit hűlni és máris felszolgálható.

Tippek:

• Az édesburgonyát kb. fél cm-es szeletekre vágva sütőben is süthetjük a püréhez,
ügyeljünk rá, hogy ne süssük keményre. A puha szeleteket összetörve kitűnő pürét
kaphatunk.
• A kapott masszát sütőben is kisüthetjük akár olaj vagy vaj nélkül is sütőpapírral
bélelt tepsiben.
• Édesburgonya helyett használhatunk almát, körtét, barackot vagy sütőtököt is.
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Korunk legegészségesebb
szuperélelmiszere az alga
Legyen szó a klorella, a spirulina, az
astaxanthin-forrás Haemotococcus
pluvialis algáról, mindegyik rendkívüli népszerűségnek örvend manapság, utóbbi kettő a szuperélelmiszer (superfood) jelzőt is
kiérdemelte. Nem véletlenül, hiszen
ezek a természetesen gazdag fehérje-, vitamin és ásványianyag-források külön-külön is értékesek, de
együttes erejük megsokszorozhatja jótékony hatásukat. Mik is ezek?

A méregtelenítés
nagyágyúja a klorella
A spirulinában nagy mennyiségben
jelen lévő klorofill, a klorellában pedig
extra dózis segíthet a szervezetnek megszabadulni a lerakódott nehézfémektől
is. Természetesen ezek a folyamatok az
emésztésre is jótékony hatással vannak,
az algák gyorsan és hatékonyan tisztíthatják meg a bélrendszert a salakanyagoktól,
így akár a súlycsökkenésben is szerepet
játszhatnak.

Immunerősítés,
szem- és bőrvédelem
A spirulina több mint 100-féle tápanyagot tartalmaz, így méltán érdemelte ki
a superfood, azaz teljes értékű táplálék
megnevezést. Ráadásul az algák gyenge
sejthártyája miatt a tápanyagok kön�nyen felszívódnak szervezetünkben, így
az immunrendszerünk is gyorsabban
megújulhat.
A klorella A-vitamin tartalmának és az
astaxanthin erős antioxidáns hatásának
köszönhetően a szervezetünket fokozott
védelemmel láthatják el az algák, akár a
szemünk és bőrünk egészségének vis�-

Az AlgaVit algakészítményről további információk elérhetők a
www.vitalvar.hu oldalon!
szaállításában is segíthet, amire pedig
nyáron, az erős napsugárzás miatt jobb
kiemelten ügyelni.

Teljesítménynövelés
vegetáriánusoknak is
A spirulina gazdag fehérjeforrás is: származási helyétől és növekedésétől függően 60-65 százalékban tartalmaz fehérjét,
ami két-, háromszoros arányt jelent a
különféle húsokhoz képest, ezért vegetáriánusok és sportolók előszeretettel
fogyasztják. Ráadásul igen gazdag B12
és B1 vitaminban is, ami segítheti a sejtépítést, és megfelelően pótolhatja az állati fehérjék kerülésével kiesett B vitamin
mennyiséget is. Az astaxanthin erős antioxidáns hatása is hozzájárulhat a teljesítmény fejlesztéséhez, és az izmok gyors
regenerálódásához.
A spirulina egyik legjelentősebb „szupertulajdonsága”, hogy ez az algaféle tartalmazza mind a 8 esszenciális aminosa-
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vat, ráadásul az emberi szükségleteknek
megfelelő arányban, ezért „teljes” fehérjének nevezik. Ezeket szervezetünk nem
képes előállítani, így táplálék formájában
külső forrásból kell bevinnünk a szervezetbe.
Ha a nyaralást egy lakatlan szigetre tervezed, és csak egy dolgot vinnél magaddal, az algakeveréket ne hagyd otthon!
Összeállította: Lipusz Kinga
Források:
http://www.algavit.hu/
https://www.biomenu.hu
http://vitaminpontok.hu/hirek/mitol-superfood-aspirulina/

Tel: +36 20 3430 300
1136 Budapest
Pannónia u. 33. fszt/1.
info@vitalvar.hu
www.vitalvar.hu

Forgácsok

„Ne lépjen be senki, aki
nem ismeri a geometriát!”
Eukleidész neve közismert, hiszen ő az
euklideszi geometria megteremtője. Életéről azonban nagyon keveset tudunk.
Platon akadémiáján tanult Athénban, majd
megalapította az alexandriai matematikai
iskolát. I. Ptolemaiosz (Kr. e. 367 – Kr. e. 282)
idejében Alexandriában tanított. A király
kérdésére - miként lehetne a geometriát
könnyen elsajátítani? - válasza egyszerű
volt: „A geometriához nem vezet királyi út!”

Alexandriai Eukleidész
Kr. e. 330 körül
Legismertebb műve az „Elemek”
(Stoichea), melyet számtalan nyelvre lefordítottak. (Magyarra 1865-ben Brassai Sámuel). További matematikai művei: Data, a
geometriai analízis elemei, De divisionilus,
feladatok gyűjteménye, Poriszmata (tételek) az alakzatok felbontásáról.
Nem matematikai tárgyú műveiben
fénytannal, zeneelmélettel, csillagászattal
is foglalkozott.
Az Elemekben a matematika alapjait
foglalta össze. Mivel a geometriai testek
tulajdonságait nagyon kevés axiómából
vezeti le, a modern matematika axiomatikus módszerének ihletője, úttörője volt. Bár
az Elemekben leírtak nagy része más matematikusoktól származik, logikailag összefüggő rendszerének érdeme vitathatatlan.

Forgácsok...
nemes fából...
Érdekességként íme pár példa az
axiomákra:
• Amik ugyanazzal egyenlők, egymással is
egyenlők.
Ha egyenlőkhöz egyenlőket adunk hozzá, akkor az összegek egyenlők.
• Ha egyenlőkből egyenlőket veszünk el, a maradékok egyenlők.
• Ha nem egyenlőkhöz egyenlőket adunk hozzá, az összegek nem egyenlők.
• Ugyanannak a kétszeresei egyenlők egymással.
• Ugyanannak a fele részei egyenlők egymással.
• Az egymásra illeszkedők egyenlők egymással
• Az egész nagyobb a résznél.
• Két egyenes vonal nem fog közre területet.

És az ötödik könyvének ötödik definíciója.:
„Azt mondjuk, hogy mennyiségek ugyanazon arányban állnak, az első a másodikkal
és a harmadik a negyedikkel, ha az elsőnek
és a harmadiknak ugyanannyiszorosai a második és a negyedik ugyanannyiszorosainál,
bárhányszoros is a többszörözés, páronként
vagy egyszerre nagyobbak, vagy egyszerre
egyenlők, vagy egyszerre kisebbek megfelelően párosítva őket. ”
Nevéhez fűződik: „Pont az, aminek nincs
része.” „A vonal szélesség nélküli hosszúság.”
Aki mélyebben akarja tanulmányozni
Euklidesz Elemek c. művét az itt találja meg:
mek.oszk.hu/06200/06232/pdf/elemek1.pdf
Erdei István

Eukleidész Elemek című művének fennmaradt töredéke
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A lenmag a konyhában
A lenmag és abból készült termékek
egyre nagyobb teret hódítanak hazánkban is, főleg a paleo étkezés területén. A lenmagot egészben és pehelyként is fogyasztjuk, azonban
kevesen tudják, hogy a lenmaglisztet hidegen sajtolt lenmag pelletből
készítik, és tökéletesen helyettesíthetjük vele a búzalisztet. Azok is fogyaszthatják, akik liszt- és glutén
érzékenyek, cukorbetegek is bátran
alkalmazhatják.
A lenmagnak két fajtája létezik: a mindenki által ismert barna és a kevésbé ismert arany lenmag. Ez utóbbi lisztjével
bátran főzhetünk, süthetünk, mert színe
miatt úgy viselkedik, mint bármely fehérliszt. Aki szereti a panírozott húst, de
nem ehetett, most bátran kipróbálhatja a
következő gyorsan elkészíthető egyszerű
receptet:

Bundás csirke
Hozzávalók 2 főre:
• 1 nagy csirkemell filé
• 1 nagy sárgarépa
• 3 tojás
• 15 dkg sajt

A lenmagliszt összetétele:
Tápérték 100 g termékben:
Energia: 289 Kcal / 1196 KJ
Fehérje: 33 g
Szénhidrát: 1 g, melyből cukrok: 0 g
Zsír: 8 g
Élelmi rost: 40,3 g
Nátrium: 1,25 g
Összesített felszívódó szénhidrát: 1 g
• só
• 2 ek arany lenmagliszt
• hidegen sajtolt magas olajsavas
napraforgó olaj
Elkészítés:
1. A répát és a sajtot lereszeljük.
2. A csirkét megmossuk, és feldaraboljuk.
3. Egy tálba tesszük a reszelt répát, sajtot, a felvert egész tojást, sót, lenmaglisztet, és alaposan összekeverjük. (Sűrű pala-

csinta tésztát kapunk.)
4. Egy serpenyőben az olajat felmelegítjük. A csirkedarabokat megforgatjuk a
masszában, majd beletesszük az előmelegített olajba, és aranybarnára sütjük.

A barna és arany lenmaglisztet kedvező áron
keresse a gyártónál:
Mező-Team Hungary Kft
6726 Szeged, Traktor utca 111
Tel: +36303382028
www.mezoteamhungary.hu
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Természetes gyógymódok
Apiterápiás készítményekkel
Az Apiterápia a méhek által előállított anyagok, melyeket gyógyítás céljára használunk fel.
Rendszeres használatukkal sokat tehetünk immunrendszerünk megfelelő működéséért, szervezetünk egészségéért.

Az egyik legkedveltebb,
legnépszerűbb termékünk
a Méhpempő

Az anyapempő a méhkirálynő táplálékát jelenti. A Méhpempő döntő módon
befolyásolja a méhnemzedék váltakozásának számát, mennyiségét és az anya életkorát. A méhpempő nemcsak a királynő
élettartamát növeli, hanem termékenységének képességét is. Kizárólag a méhkirálynő rendelkezik azzal a képességgel,
hogy kétezer utódnak adjon életet, míg
a dolgozók egyáltalán nem képesek a
szaporodásra. A több száz laboratóriumi
eredmény és a számos pozitív fogyasztói tapasztalat alapján kijelenthető, hogy
a méhpempő hasonló hatásokkal bír az
emberi szervezetre is. Komplex összetételének köszönhetően gyulladáscsökkentő,
baktérium- és vírusölő, kitűnően befolyásolja az immunrendszerünk működését.
Továbbá depressziós állapotok, erőtlenség, idegi, és fizikai kimerültség esetén is
kiváló. Betegség vagy műtét utáni lábadozási időszakban növeli a vitalitást és
lassítja a szervezet öregedését. Alultáplált

gyerekek étvágyát és súlygyarapodását
is kitűnően segíti. A méhpempő fokozza
a munkateljesítményt, a koncentrációs
készséget, jótékonyan befolyásolja az alvási ciklust. Az egyik legjobb fogamzást
elősegítő, hormonszintet optimalizáló
készítmény, mely a hölgyeket a menopauza kellemetlen időszakán segíti át. Forgalmazzuk 100%-os tisztaságban, ahogy
az anyabölcsőben terem, illetve mézzel
keverve krémméz formájában.
APIMAGIC
méhpempős bőrápoló
krém. A termék fő hatóanyagtartalmának
a méhpempőnek nemcsak a szervezeten belüli hatása ismert, hanem már azt
is régóta tudjuk, hogy kitűnő bőrápoló
szerként is funkcionál. Ezt kihasználva
külsőleg is bátran alkalmazzuk, az egyik
legjobb bőrfiatalító, bőrmegújító szerként. Antibakteriális hatása révén a bőrön
lévő kisebb sérüléseket is kiválóan ápolja.
Másik fő hatóanyaga a propolisz, mely
szintén antibakteriális, vírus- és gombaölő. Tartalmaz még akácmézet, méhviaszt, melyek szintén csodákat művelnek
a bőrrel. Kitűnő bőrpuhító, hidratáló hatásokkal rendelkezik, bőrelváltozások helyreállítását elősegíti.

Propolisz

A kaptár különböző sérüléseinek betapasztására és a belsejének fertőtlenítésére a méhek propoliszt használnak.
Ezt a különleges anyagot a növények
rügyeinek ragadós váladékából alakítják
át. Mondhatjuk azt is, hogy a propolisz
a méhek védőbástyája! A propolisznak
magas antioxidáns tartalma van, természetes antibiotikumként működik, kitűnő
baktérium, vírus és gombaölő hatással
rendelkezik. Éppen ezért általános immunerősítőként, akár megelőzésre, akár
éppen fellángoló fertőzés, gyulladásos
esetekben kiválóan alkalmazható, belsőleg és külsőleg egyaránt. Kapható alkoholos tinktúraként, illetve mézzel keverve,
alkoholmentes változatban is.
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Méhméreg

A méhméreg a méhek sajátos biológiai terméke. Összetételét apamin, melitin,
foszfolipáz és hialuronidáz csoportok alkotják, melyek az idegrendszerre gátló, a szívre
és a mellékvese-kéreg mirigyekre serkentő
hatást fejtenek ki. Cortizon termelést serkentő hatása következtében, mint ismeretes, a reumatikus fájdalmak és főleg ízületi
gyulladások klasszikus gyógyszere. Közvetlenül méhcsípéssel, vagy a gyomor megkerülésével injekcióként önállóan, vagy más
anyagokkal egyesítve használjuk.
APIDERMAL izom és ízületi krém. A termék fő hatóanyagtartalma a méhméreg,
melyet a MELLITIN tartalma végett a természetgyógyászatban használnak reumatikus
fájdalmak enyhítésére, közvetlenül méhcsípéssel történő gyógyításként. Már önmagában a méhméreg is egy csodálatos anyag,
melynek hatását tovább fokoztuk 8 értékes
gyógynövény kivonattal, melyeket a népi
gyógyászatban eredményesen alkalmaznak a reumatikus panaszok kezelésében.

Webshop, további információk,
honlapunkon:
www.mehpempobolt.hu
Tel: 06(20)2916409

Bio-logikus

„Okos” kertészet a környezettel összhangban
Környezetünkben mind többször jelennek meg „okos” eszközök, segítve mindennapjainkat, felgyorsítva életritmusunkat.
A mezőgazdaságban, így a kertészeti termesztésben is ma már
rendelkezésre állnak „okos” megoldások. Felvetődik a kérdés,
milyen előnnyel jár ezek alkalmazása a termelő számára és milyen kedvező tulajdonságokat mutat az előállított termék.

Az okos megoldások egyik kiemelkedő példája a zöldségfélék, paprika, paradicsom talaj nélküli termesztése. A növényházban a körülményeket a legkorszerűbb érzékelők figyelik és számítógép vezérelt rendszerek
gondoskodnak arról, hogy a lehető legjobb feltételek mellett gyarapodjanak a növények. Ma már a legfejlettebb növényházakban szabályozható a hőmérséklet (fűtés-hűtés), a páratartalom, a fény, sőt a levegő
széndioxid koncentrációja is. A növények az emelkedett széndioxid szint,
az optimális hőmérséklet és fényviszonyok mellett eddig nem tapasztalt
hozamokra képesek. A termés mennyiség mellett, a termés minősége is
javítható, hiszen ma már tisztában vagyunk az egyes tápelemek szerepével, a növény milyen életszakaszában igényel többet, vagy az emberi
szervezet számára hasznos és fontos anyagok, mint pl. a paprikában a
C-vitamin vagy a paradicsomban a likopin színanyag hogyan képződik
és milyen körülmények, növénytáplálási módok növelhetik termelődésüket. A tápanyagok célzott kijuttatása leginkább az ún. talaj nélküli
termesztésben irányítható, mennyisége a leghatékonyabb módon szabályozható. A közegek, mint a zöldséghajtatásban ma leginkább használt kőzetgyapot természetes ásványi anyag, vagy a kókuszrost, amely a
kókuszdió háncs részéből készül, természetes, újrahasznosítható és újra
előállítható szerves anyag. Az „okos” kertészetben a tápanyagok kijuttatását vagy más, termesztéshez kapcsolódó folyamatok indítását egyre inkább számítógép programok támogatják, optimalizálva a folyamatokat a
víz, tápanyag felhasználás területén. A sikerhez nagymértékben hozzájárulnak a nemesítők is. Az új fajták nem csak termésmennyiségben múlják
felül a korábbiakat, de számos példa van egyes beltartalmi értéket növelő gének beépítésére is, mint például a magas likopin koncentrációt biztosító gén a paradicsomban. A rezisztencia gének beépítése a vegyszermentes termelés megvalósítását teszi lehetővé. Igen, az eddig felsorolt
körülmények mellett a legeredményesebben alkalmazható a biológiai
növényvédelem, ami valóban nagyon „okos” megoldás! Hiszen a kártevők ellen vegyszerek bevetése nélkül, a saját biológiai ellenségükkel védekezünk. A módszer precíz munkát, szakértelmet, odafigyelést igényel.
Kérdezhetjük, a mai korszerű kertészetben alkalmazott megoldások
kinek a javát szolgálják? A válasz egyszerű: mindenkiét, hiszen a termelő
eredményessége mellett a környezet védelme is helyet kap, a fogyasztó
pedig egészséges, megfizethető árú zöldségfélét vásárolhat.
Ne csak a mobilunk legyen okos, fogadjuk el a technika vívmányait
más területen is! Fogyasszunk minél több zöldséget és gyümölcsöt az év
minden napján, hogy mi is okosodjunk!
Délalföldi Kertészek Szövetkezete
H-6600 Szentes, Szarvasi út 3/B.
Tel.: + (36- 63) 311-411 tesz@delkertesz.hu
www.facebook.com/delkertesz www.delkertesz.hu
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A paradicsom változatos
Az utóbbi évek fajtanemesítésének eredménye, hogy megjelentek a különlegesebb fajtatípusok is az üvegházi hajtatásban. Méretük szerint csoportosítva a 60-80 g tömegű
bogyók a koktél kategóriába tartoznak, az ennél kisebbek
a cseresznye paradicsomok. Ha formájuk ovális, szilva paradicsomnak nevezzük. Színük a piros mellett lehet sárga
vagy barna. Az egyedi színváltozat úgy alakul ki, hogy a zöld,
éretlen termésben a klorofill lebomlása nem teljes, részben
a piros pigmentek mellett megmarad. Sok helyen kedvelik a
rózsaszín paradicsomot, ami tulajdonképpen annyiban különbözik a hagyományos bogyóktól, hogy héja átlátszó és
íze harmonikusabb. A paradicsom piros színét a likopin nevű
színanyag adja. A likopin bizonyítottan egészségmegőrző
antioxidáns vegyület az emberi szervezet számára. A paradicsom esetében akkor fejti ki leginkább kedvező hatását, ha
hőkezelés, főzés után fogyasztjuk. Az apróbb bogyó méretű
paradicsomok általában édesebbek. A paradicsom ízét a bogyóban található cukor és sav aránya alakítja. A harmonikus
íz érdekében fogyasztás előtt a paradicsomfürtöket hagyjuk
1-2 napig szobahőmérsékleten érlelődni.

Recept

Főzz okosan a Hunorganic Kft.
NATURBIT termékeivel
Gluténmentes csokis croissant
Elkészítési idő: 100 perc
Nehézségi szint: Közepes

Hozzávalók 10 adaghoz:
• 250g GLUTENIX falusi kenyérliszt
• 4g porélesztő
• 20g puha margarin
• 20g 1:4 édesítő
• 1db tojássárgája
• 130ml ALPRO rizsital
• Töltelékhez
• 45g kakaópor
• 20g 1:4 édesítő
• 100ml ALPRO rizs főzőkrém
• 35g KENYÉRVARÁZS rizsliszt a nyújtáshoz
• 1db tojás a kenéshez

Elkészítés:
1. A száraz alapanyagokat egy tálban
összekeverjük.
2. Hozzáadjuk a margarint és a tojássárgáját, eldolgozzuk. Majd hozzáadjuk a
rizsitalt és jó alaposan kidolgozzuk.
3. Egy órát kelesztjük. Rizslisztes lapon
átdolgozzuk.
4. Téglalap alakba kinyújtjuk, majd
megkenjük az előzőleg kikevert kakaós
masszával és háromszögekre vágjuk.
5. Szélesebb felétől feltekerjük, és sütőpapíros tepsire tesszük. Lekenjük felvert
tojással.
6. 180°C fokon kb. 25 perc alatt megsütjük.

A felhasznált termékeket keresd
a www.hunorganic.com
webshopon!

Elérhetőségünk: Hunorganic Kft.
www.hunorganic.com
tel: +36-30-533-9271
contact@hunorganic.com
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Egészség

9+1 változás testeden, ha minden nap sétálsz
Azt hiszed, csak az izmaid reagálnak? Nem, nem! Sokkal több. Az
egész életed vesz jobb irányt!
Hippokratesz tudott valamit: „A séta
a legjobb orvosság” - mondta.Csak
indulj el! Fogd az órád, és 15 perc
múlva fordulj meg, menj haza!
Ezt a cukorbeteg, a kövér, az ízületes,
a kismama is meg tudja tenni. Te is!
Bárki vagy!
Ha megteszed, már 1-2 hét után ezt
fogod tapasztalni:
1. FRISSÜL A GONDOLKODÁSOD
Igazoltan kisebb az esélye a korai elbutulásnak, csökken az Alzheimer betegség kockázata. Már ezért megéri sétálni!
Kísérlettel is bizonyították, hogy javítja a
jókedvet, és boldogságérzetet nyújt, ha
mozogsz. Elégedett leszel: megcsináltad!
(Ha bíztatás kell, szólj a barátodnak!)
2. JAVUL A SZEMED
A kicsi mozgás is csökkenti a magas
szemnyomást, fokozza a szem vérereinek rugalmasságát, ezzel javulhat a látás.
A rendszeres séta segíthet a zöldhályog
leküzdésében is, ez elég rejtélyes? (A magyarázat: a séta, sport, visszafordíthatja a
2-es típusú cukorbetegséget, és ezzel is
összefügg a látásjavulás)
3. HARMONIZÁLÓDHAT A VÉRNYOMÁS
Az Amerikai Szív Társaság (AHA) tanulmányai szerint a séta olyan hatékony a
szívbetegségek és stroke megelőzésében, mint a futás, vagy a fitnesz. A rendszeres séta csökkenti a magas vérnyomást
és javítja a vérkeringést.
4. MÉREGTELENÍTŐDSZ (TESTILEG,
LELKILEG)
A gyaloglás olyan, mint egy jó fitnesz,
növeli az oxigénáramlást a véráramban,
ez eltávolítja a fölösleges mérgeket és
hulladékokat, edzésben tartja a tüdőt. A
méregtelenítést a tüdő, a máj, a vese végzi! Mindegyik szerv nagyobb fokozatra
kapcsol. Az izzadás szintén segíti a méreganyagok kiürülését. A méregtelenítés
fokozásához fogyassz Green Life alga-

tablettát. Mozgással összekötve csodákat érhetsz el.
5. CSÖKKEN AZ ÁTLAGOS VÉRCUKORSZINT
Bizonyították, hogy a rendszeres séta
hatékony eszköz az inzulinrezisztencia és a
glükóz-intolerancia javítására. A 2-es típusú
cukorbaj rendszeres mozgással és‚cukorszegény’ diétával megállítható, sőt, visszafordítható!
Tapasztalat szerint ehhez jó segítség a
DiabeNiX tea, és a Green Life Alga Mátrix.
6. JAVUL AZ EMÉSZTÉSED
Ez nem újdonság és nem is titok! A sport,
és igen, már 30 perc séta is fokozza az emésztést, megindítja a bélmozgást, megakadályozza a székrekedést és segíti a fogyást! Hát
nem megéri? (Ehhez is Green Life alga tablettát javaslunk -most akciósan!)
7. IZMOSABB TEST
A jobb izomtónus és a testsúly csökkenés gyaloglás útján is elérhető. Tízezer
séta-lépés már felér egy kondi edzéssel,
különösen, ha a séta közben néha lejtőn
vagy emelkedőn sétálsz. Nem csak a láb, a
hátizom, a hasizom, sőt, a karizom is tónusosabb lesz. Az izom több energiát igényel
még pihenőállásban is, ezzel egészséges
test kezd ki-, vagy visszaalakulni. Egyre
jobb lesz. Büszke lesz rád a családod is.
8. IZÜLETI FÁJDALOM ELFELJTVE
A séta elősegíti a mozgékonyságot,
erősíti a csontokat, csökkenti a csonttörés
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kockázatát, visszafordítható a csontritkulás is. Érezhetően csökkennek az ízületi
fájdalmak, az ízületi merevség és az ízületi
gyulladás. Sétával kezdj, segíteni fog. (Ehhez IzületFleX tea ad segítséget)
9. CSILLAPODIK A HÁTFÁJÁS
Javul a testtartás és a gerinccsigolyák
rugalmassága. A hátizmok erősödni kezdenek. Kiegyenesedik a test (na jó, nem
egy-két nap alatt ). A gyomrodra is kisebb
nyomás nehezedik. Ez sokat javít a refluxosok tüneti gyakoriságán. (Ehhez még
RefluNiX teát is fogyaszthatsz)!
+1. SZÉPÜLÉS, FIATALODÁS
A séta hangulatjavító, stressz-csökkentő. Amint jobb kedved lesz, meglátszik az arcvonásaidon. Csökken a ráncok
mélysége és mosolygósabb összhatást
kelt az arc. Ettől egyszerűen szebbnek és
- figyelj!- fiatalabbnak látnak az emberek.
Hát nem megéri?
Még egy tipp: multivitaminnal jelentősen növelheted az életerőt, és mozgásképességet. (Csak egy korty naponta: Green
Life Multivitamin Koktél!)
Virág Éva
alga-, és vitaminszakértő
reflux tanácsadó
A cikkben ajánlott termékek az alábbi elérhetőségeken rendelhetők meg:
0036-30-8464255, www.greenlife.hu,
www.imune.bio, info@imune.bio,
eva@greenlife.hu

Zöld megoldások

Mosódió - újragondolva
A mosódió használata mára már széles körben elterjedt.
Sokan ezt tartják a legjelentősebb bio mosószernek a világon. A mosódió a „Sapindus mucorossi” növény kimagozott termése. A mosódió a szappanfák családjába tartozik,
különleges felületaktív anyagot tartalmaz, a „saponin”-t,
mely meleg vízzel érintkezve habzani kezd, ezáltal a szappanhoz hasonlóan jelentős mosóerővel bír.
A mosódió egyik legnagyobb előnye,
hogy teljesen természetes, környezetbarát
alternatíva a vásárlók számára, mivel nem
tartalmaz esetlegesen bőrirritációt kiváltó
összetevőket. 100%-ban lebomlik, így nem
terheli a környezetet. A mosódió használata
különösen jó választás az allergiások számára, mivel 100%-osan antiallergén.

A mosódió héját nem csak egészben használhatjuk fel mosáshoz, hanem folyékony
gélként is elérhető. A könnyebb és kényelmesebb adagolást biztosító gél formula mosáshoz, ill. mosogatáshoz lett kifejlesztve. A
folyékony mosódió gél illatmentes és többféle illóolajos változatban létezik. A közelmúlt
innovatív újdonsága, hogy a folyékony mosódió előnyeit ötvözve a még kényelmesebb
és egyszerűbb alkalmazással, életre hívtuk a
kapszula formát. A vízben oldódó fóliába
csomagolt kapszula az optimális adagolás
és a kényelmes használat előnyeit ötvözi a
mosódió környezetkímélő tulajdonságaival.
A Dr.M termékcsalád bővítésénél fontosnak tartjuk az innovatív fejlesztések támogatását különösen, ha azok a környezetünk
védelmét is szem előtt tartják. A mosólabda
mellett új termékünk, a mosódió-labdacs is
ezt a vonalat követi, mindkét termék remek
alternatívája a környezetkímélő mosásnak.

Mi is az a mosódió-labdacs?
Egy labdacs 4-5 db mosódiót tartalmaz,
valódi gyapjúval kipárnázva, biopolimer
hálóban, ezért a többszöri használatot követően komposztálható, 100 %-ig biológiailag
lebomlik.

A labdacsban lévő mosódió mennyiségét
egy adagnyi mosáshoz alakítottuk ki. A mosódió gazdaságos tulajdonságának köszönhetően többször is felhasználható.
Használata igen egyszerű. A labdacsot a
szennyes közé helyezve rakjuk a mosógép
dobjába. A mosódiónak friss, kicsit ecetes illata van, önmagában nem tartalmaz
illatosítószert. Ha szeretné, hogy ruháinak illata legyen, tegyen néhány csepp mosóparfümöt vagy illóolajat a mosólabdacsra, majd
így végezze el a mosást.
Minden textíliához használható akár a 3090 °C hőmérsékletű mosás esetén is!

kony gél formula kiváló színes és kényes
textíliák mosásához. A makacs szennyeződéseket is eltávolítja, bármely hőmérsékleten
történő mosáshoz használható, megóvja a
színeket a kifakulástól. Mivel alaposan tisztít, de önmagában nem
fehérít, fehér mosáshoz
mindenképp használjunk oxigénes fehérítőt
vagy mosószódát. Nem
tartalmaz klórt, színezőanyagot, foszfátmentes,
összetevői lebomlanak
a környezetben, nem
tartalmaz szilikonolajszármazékot sem, így
zöld / környezetkímélő
mosószer.
Az illatmentes, levendula illóolajos és
narancsolajos változatok mellett most már
citromfűolajos változatban is elérhető a folyékony mosódió. Az illatok természetesen
valódi illóolajat tartalmaznak.
Keresse a termékeket a drogériák, üzletláncok és bioboltok polcain!

Folyékony? Már citromfűolajos
változatban is!
A mosódió folyékony változata széles
körben használatos a környezettudatos
vásárlók körében. Sokan ismerik, szeretik
és használják.
A mosódió-kivonatot tartalmazó haté-
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Volmix Kft.
1146 Budapest, Thököly út.76.
Tel.: (1) 383-3252 (1)-383-3252 Fax:
(1)383 4989
www.volmix.hu, volmix@volmix.hu

Ajánló
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Ajánló
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Fűben-fában

Mandulagomba és bokrosgomba
– természetes módszer a cukorbetegség tünetei ellen

A nyár derekán történő kikapcsolódás és a nyaralás testileg-lelkileg
egészséges. Azonban nem vagyunk
-e ilyenkor a vágyainkkal szemben
engedékenyebbek, mint egyébként?
A több szabadidő, a változatos lehetőségek, valamint a hétköznapokból történő kiszakadás érzése
jót tesz -e étkezési szokásainknak?
Nem minden esetben...

Korábbi cikksorozatunkban az elhízás, a
cukorbetegség és a vér lipid profil betegségeit vetettük össze a mandulagomba
(Agaricus blazei Murill.) és a bokrosgomba
(Grifola frondosa Dicks.) fajok vegyületeinek
védő hatásaival szemben. Ezúttal új szempontokból világítunk rá – a teljesség igénye
nélkül – az említett fajok jótékony anyagainak hatásaira, ahogy azok szinte kéz a kézben járva csökkentik vércukorszintünket és
ezáltal szolgálják az egészségünket.
Ahogy korábban levezettük: Az életvitelszerű magas energiabevitel, és az ezzel ös�sze nem hangolt mozgásszegény életmód
valóságos„molekuláris merénylet” a testünk
(és azon belül is főleg a hasnyálmirigyünk,
keringésünk, valamint a látásunk) ellen.
Káros vegyületek képződnek a szőlőcukorból és más,
a vérkeringésben megtalálható anyagokból (pl. aminosavak, hemoglobin, stb.) - méghozzá spontán (tehát enzimek segítsége nélküli) reakcióval! Ezek az ún. glikációs
végtermékek, angolul advanced glycated endproducts
(AGE). És ezek képződése elkerülhetetlen... Azonban az
AGE mennyisége nagyban függ a vércukorszinttől.
Egyébként, klinikumban is használt, megbízható
biomarkere ennek az ártalomnak a glikohemoglobin
(HbA1c) és az összes hemoglobin arány meghatározás
módszere.

A mandulagomba és a bokrosgomba
összetevői közt általánosan ismertek a bétaglükánok (és azok poli- és monoszacharid
komponensei) amik glükóz metabolizmust
támogató és ezáltal végső soron vércukorszintet csökkentő hatásúak.
Továbbá a mandulagomba kivonatával
randomizált, kettős-vak placebo-kontrollos

klinikai vizsgálatot végeztek inzulin-rezisztens és vércukorszint-csökkentő gyógyszert
fogyasztó betegeken, ahol az adiponektin
szintjét és az inzulin-rezisztenciát a HOMAIR indexen keresztül vizsgálták.
Az adiponektin egy polipeptid hormon, mely az inzulin
hatását segíti. Ez a glükoneognezis (tehát a „szőlőcukor
újra-előállítás”) gátlásán és a szervek cukor-felvételének
támogatásán keresztül nyilvánul meg. Az adiponektin
mennyisége inzulin-rezisztens betegekben csökkent.
A HOMA-IR index az éhgyomri vércukor, valamint éhgyomri inzulin szint arányán alapszik és az inzulin-rezisztens állapotot reprezentálja.

Az adiponektin szintje szignifikánsan
nőtt, míg a HOMA-IR index szignifikánsan
csökkent a gyógyszert és mandulagomba
kivonatot is fogyasztó csoportban, a csak
gyógyszert és placebót fogyasztó csoport
ugyanezen paramétereihez képest.
A bokrosgomba képes vanádiumot halmozni – és a vanádium (illetve ezen elem
szerves vegyületei még kifejezettebben)
„utánozzák” az inzulin vércukorszint csökkentő hatását.
Sejttenyészetes vizsgálatok alapján a vanádium bizonyos vegyületeinek (bisz(acetilacetonáto)-oxovanádium
(IV), valamint a bisz(maltolato)-oxovanádium (IV)) úgynevezett inzulinomimetikus - azaz inzulint utánzó - hatását írták le. Ezen szerves vanádium-komplex molekulák a
protein-kináz B kaszkád stimulálásán (foszforilációs aktiválásán) keresztül a glikogén-szintáz kináz 3 enzimet aktiválják – és ezáltal valóban az inzulin hatását utánozzák!

Ezt a mechanizmust kínai kutatók állat-
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kísérleteken keresztül is igazolták. Mesterségesen cukorbetegség-szerű állapotot
idéztek elő egerekben és a vanádium-vegyületekben gazdag bokrosgomba kivonatával kezelték őket. Eredményül azt
kapták, hogy – mind a vércukor, mind a
glikohemoglobin (HbA1c) – megemelkedett szintjét szignifikánsan csökkentette a
bokrosgomba kivonat a kezelt csoportban
a kivonattal kezeletlen cukorbeteg csoporthoz képest.
Mindezek alapján megállapíthatjuk,
hogy mindkét gombafaj hasznos anyagai egymást erősítve támogatják a sejtek
cukorfelvételét és csökkentik a vércukorszintet. Így védik egészségünket, valamint
támogatják a testmozgást - ami egyébként
is jótékony hatású egészségünkre nézve amellett hogy remek nyári időtöltés.

Összeállította:
Dr. Budán Ferenc
egészségügyi
szakértő
www.najaforest.hu
info@najaforest.hu

Mert „az Élet él és élni akar”!

Mert „az Élet él és élni akar” (79. rész)
Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a médiában terjesztett, hibás
tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzdjünk betegségeink ellen, mindenáron
győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban segít
bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben élhetjük tovább
életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben kell változnunk a test, a lélek
és a szellem szintjén?
Új sorozatunkban ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)

Egészségünk és az elektromágneses mezők hatása
1. - Kiindulási alapok
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Mert „az Élet él és élni akar”!
Az elektromágneses mező valamen�nyi frekvenciája az egyik leggyakoribb és
leggyorsabban növekedő környezeti hatás, mely egyben az aggodalom és a spekuláció alapja is, mivel sok eszköz, mint
sugárforrás testközelbe került. Ennek a
hatásnak különböző mértékben a Föld
valamennyi élőlénye ki van téve, és a befolyás szintje a technológiák fejlődésével
tovább fog növekedni. A hatás mélysége
és következményei, ill. azok megítélése
számtalan problémát vet fel. Ebben a kérdésben - mint annyi másban is – a keleti
és nyugati világ álláspontja különböző. A
különbözőség oka ideológiai alapú. A keleti világban - anélkül, hogy meghúznánk
a két világ közötti határokat – a legfőbb
érték az „ember”, míg a nyugati világban
a legfőbb érték a „profit”. Ez az oka annak,
hogy az elektromágneses mező károsnak minősített határértéke között a
világ országaiban 100-szoros különbség van!
A százszoros különbség óriási, különösen akkor, ha tudjuk, mind a két oldal „tudományos” alapon közelíti meg a kérdést.
Ez mindjárt rá is világit a „tudomány” és
annak „képviselőinek” politikától, nyerészkedéstől, profittól való állítólagos függetlenségére! Mint később majd látni fogjuk,
számtalan tudományos intézet, nemzetközi szervezetek, szakemberek sokasága
dolgozik azon, hogy tiszta vizet öntsön a

Az elektromágneses mező valamennyi frekvenciája az egyik
leggyakoribb és leggyorsabban növekedő környezeti hatás.
pohárba! Hasztalan! Nem is csoda, hiszen
a függetlenség sávjai ki vannak jelölve,
mozgástér csak ezen határokon belül
van. Az irányt pedig a fenti alapelvek vezérlik! Az ember, ezzel a jelenlegi „birtok-

Az ember a pénz korlátozás nélküli hatalmának gátlástalan
alkalmazásával nemcsak önmagát, de a Földet is tönkre teszi.
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lás” alapú szemléletével, a pénz korlátozás
nélküli hatalmának gátlástalan alkalmazásával nemcsak önmagát, de lakhelyét a
Földet is tönkre teszi. Nem számít semmi,
se kultúra, se élőlény, legyen az ember, állat, vagy növény. Aki figyelmesen körbenéz a világban, ennek jeleit láthatja, és ha
közel van az „eseményekhez”, ezt tapasztalhatja meg. Ezzel találkozik a hétköznapi életben az energia felhasználásától, az
orvostudományon és gyógyszeriparon át
a migránspolitikáig. Jól látható, a „Józan
Ész” ki van kapcsolva!
Kedves Olvasó!
Az elkövetkező néhány cikkben körbe
fogjuk járni az elektromágneses mezők
(EMF) az egészségre és néha kicsit szélesebb körben, az élőlényekre gyakorolt
hatását. Megvizsgáljuk a különböző frekvenciájú, intenzitású sugárzások hatását.
Alapvetően a nem ionizáló sugárzásokkal
foglalkozunk, mert az ionizáló sugárzások
egészségre káros hatása egyértelműen
bizonyított. A nem ionizáló sugárzások
esetében azonban ez nem ennyire egyértelmű, mert számtalan tényező függvénye. Foglalkozunk az egészségre hasznos és káros mezőhatásokkal, kockázati
tényezőkkel is. Összefoglaljuk az érdekesebb mérési eszközökre, laboratóriumok-

Mert „az Élet él és élni akar”!

Másképpen reagálunk egy nagy intenzítású, de rövid idejű behatásra,
mint egy parányi jelre ami viszont hosszú ideig, avagy állandóan hat.
ra vonatkozó alapvető ismereteket, és
kitérünk az ipari ill. a lakossági vonatkozásokra is. Példát adunk a védekezés módjaira, és felhívjuk a figyelmet az árnyékolás
lehetőségeire és nehézségeire is. Anélkül,
hogy belebonyolódnánk a szakemberek
számára alapvetően fontos paraméterek
ismertetésébe, áttekintést adunk a kritikus „szabványos” adatokról, határértékekről, nem elhallgatva az azokkal kapcsolatos szakmai ellenvéleményeket sem.
Összefoglalva a jelen cikksorozatban foglalkozni fogunk az elektromágneses mező
forrásaival, terjedésével, biofizikai, majd
biológiai és egészségügyi hatásaival, mérésével, expozíciós határértékeivel, valamint az egészségügyi kockázataival.
Ez így egy nagyon összetett és sokrétű
problémakör. Meg kell tanulni néhány
fogalmat, meg kell érteni néhány ös�szefüggést, és meg kell jegyezni néhány
alapvetően fontos szempontot ahhoz,
hogy a későbbiekben, a lehetőségekhez
képest biztonságban érezzük magunkat.
Biztonságban, még akkor is, ha érdemben nincs abszolút biztonság, és nem is
teremthető meg. Az élethez szerencse is
kell! De a „kerüld a veszélyt” intést jobban
be tudjuk tartani, ha tudással kellően fel
vagyunk vértezve. Ebben a kérdésben is,
mint mindenben, legfőbb iránytűnk a „Józan Ész”! Ahogy az Írás mondja, „Ne légy
oktalan, miért halnál meg hamarabb!”.

Arra szeretném felhívni a Kedves Olvasó figyelmét, hogy a cikksorozat olvasásakor ne hozzon hirtelen döntéseket, ne
ítélkezzen megalapozatlanul. A kérdéskör
rendkívül összetett, az elektromágneses
mező hatása igen széleskörű, frekvenciától, távolságtól, expozíciós időtől és még
számtalan dologtól függ. Másképpen rea-

gálunk egy nagy intenzitású, de rövid idejű behatásra, mint egy parányi jelre, ami
viszont hosszú ideig, vagy állandóan hat. S
az is nagy különbség, hogy mit tekintünk
az elektromágneses mező hatásalapjának,
az érintett területen keletkező hőt, - amit
elsősorban a nyugati szemlélet képvisel
–, vagy a hatás a termelt hőmennyiségtől
függetlenül eléri a genetikus memóriát,
és a DNS-ben hoz létre nem kívánatos
változást (keleti szemlélet alapja). A téma
összetettségéhez tartozik az is, hogy sokszor nagyon kis jeleket kell detektálni,
melyek puszta mérése is problémát okoz
a környezeti zajban, valamint az, hogy sok
laboratóriumi kísérlet nem ismételhető
meg pontosan úgy, mint ahogy a jelenlegi tudományos szemlélet ezt megkívánja!
Ettől persze még a hatás megvan, és esetleges következményeit viselni kell.
Ízlelgetve a problémát, érdemes elidőznünk Vladimir Binhi elméleti fizikusnak,
az elektromágneses mezővel kapcsolatos
írásán, („A mögöttes fizikai problémák”.
Académic press, 2002), amelyet egy levelében fogalmazott meg: Az emberiség
a vezeték nélküli kommunikációt igen
elterjedten úgy használja, hogy a kommunikációs technológiák mögötti fizikai
jelenségek egészségre gyakorolt hatását
alapvetően nem ismeri, s így nem tudja
felmérni ennek a Janus-szerű haladásnak
távoli következményeit. A laboratóriumi
vizsgálatoknál a nem termikus hatások

A téma összetettségéhez tartozik az is, hogy sokszor nagyon
kis jeleket kell detektálni, melyek puszta mérése is problémát okoz.
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Az élet a természetes háttérsugárzásban alakult ki.
következményei csak nehezen reprodukálhatóak. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy ezek a hatások nem léteznek vagy
jelentéktelenek. Nincs olyan nyilvánvaló
eszköz a kezünkben, mint az emberi szem,
amely „színekben” látja az elektromágneses mező frekvenciatartományának egy
részét. Lehet, hogy az elektromágneses
mező káros biológiai hatása csak az emberek 1%-át érinti. Társadalmi mértékben
azonban ez hatalmas veszteséget jelenthet! Ennek ellenére jelenleg nincs olyan
elismert fizikai elmélet, amelyek alapján

a sugárzások biztonságos határértékei
megállapíthatóak lennének. Az Egyesült
Államok és az Egészségügyi Világszervezet
által javasolt határértékek 100-szor enyhébbek, mint az Orosz szabványok, „amelyek az elektromágneses mező-expozíciók
megfigyelt krónikus biológiai hatásain
alapulnak.” Ezért ezen paraméterek nemzetközi harmonizálása indokolt, melynek
iránytűje és egyetlen helyes gondolata
„amelyre támaszkodhatunk, az emberi egészség!” Az, hogy kinek van igaza,
tisztán tudományos kérdés kellene hogy

legyen, és nem lenne szabad ideológiai
vagy kereskedelmi érdekeket belekeverni a meghatározásokba! Nos, kezdjük a
munkát!
A Teremtés történetéből tudjuk: „Akkor
ezt mondta Isten: Legyen világosság! És
lett világosság, azaz a világosság, mint
sugárzás volt a Teremetés legelső fázisa.
Majd a parancs kiadatott: „A legkisebb
dolgok formálják meg a legnagyobbakat,
és ami él, ne legyen több, mint egy felvillanás az örökkévalóságban.” Az élet tehát a
természetes háttérsugárzásban alakult ki.
Az, hogy szemünkkel a háttérsugárzásnak
csak egy szűk frekvenciasávját érzékeljük,
és a többit nem, csak részletkérdés. Az
élet ebben a megteremtett sugárözönben
alakult ki, és lett olyanná, hogy a természetes elektromágneses sugárzás átlagos
értékei nem okoznak különösebb gondot
az élőlények számára.
Az élet lényege pedig a változás. A fejlődés eredményeképpen megSjelentek
a mesterséges sugárforrások, melyek jellemzőikben eltérnek, (vagy eltérhetnek)
a természetes elektromágneses mező
jellemzőitől. Ráadásul, ezek az eltérések
nagymértékben különböznek a természetes sugárzások jellemzőitől, még akkor is,
ha a természetes sugárzásoknál is tapasztalhatunk intenzív változásokat.
Az élő szervezetek tehát most egy újabb
és más tulajdonságokkal rendelkező hatásnak vannak kitéve. Ez a hatás sokrétű,
de nemcsak károsító, mert a kísérletek során a gyógyító alkalmazások lehetőségei
is feltárultak. Ezért nem mondhatjuk azt,
hogy az elektromágneses sugárzás átok,
és azt sem, hogy áldás. A hatások vizsgá-

Az elektromágneses mező spektruma
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frekvencia nulla. Ez esetben sztatikus terekről beszélünk, legyen az villamos vagy
mágneses.
Az elektromágneses terekkel kapcsolatos expozíciós jelenségek leírásához az
alábbi paraméterek szükségesek:
Áramsűrüség, (J, A/m2), az egységnyi
keresztmetszeten áthaladó áram.
Elektromos térerősség, (E, V/m), vektormennyiség.
Mágneses térerősség, (H, A/m), vektormennyiség.
Mágneses indukció, (B, T), vektormen�nyiség.
Teljesítménysűrűség, (S, W/m2).
Fajlagos energiaelnyelés, (SA, J/kg)
Fajlagos energiaelnyelési tényező,
(SAR, W/kg.)
Érintési áram, (Ic, mA)

A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) alapján a elektmágneses spektrum felosztása:
ELF= Extremely Low Frequency, SLF=Super Low Frequency, ULF= Ultra Low Frequency,
VLF=Very Low Frequency, LF=Low Frequency, MF= Medium Frequency, HF= High
Frequency, VHF= Very High Frequency, UHF= Ultra High frequency, SHF=Super High
Frequency, EHF= Extremely High Frequency.
lata alapján szerzett tudás és a józan ész
útmutatása az, ami ebben az összetett és
bonyolult témakörben segít eligazodni,
ami a veszélyek elleni védekezés lehetőségét adja. Vizsgálataink során a polgári
alkalmazásokat, azon belül pedig az orvosi alkalmazásokat tartjuk szem előtt,
és nem foglalkozunk az elektromágneses
mezők katonai alkalmazásaival.

egyes frekvenciatartományokhoz köthető legfontosabb jellemzőket. Ennek
egyik speciális esete, amikor a működési

Sztatikus erőterek (elektromos
és mágneses), amikor a frekvencia = 0. A
sztatikus elektromos tér a természetben a
légköri villamos jelenségek következtében
jöhet létre. A villamos töltések megosztási
jelensége következtében a Föld felszínének közelében átlagosan 130V/m-es érték mérhető. Villámlások közelében ez az
érték meghaladhatja a 20kV/m-t is, míg
azoktól távolabbi helyeken a 3kV/m is lehet. Amennyiben jól szigetelt felületen jár
az ember, akkor feltöltődhet, mert a test
közelében akár 500 kV/m-es térerősség is
létrejöhet. Ha földelt vezetőhöz ér, akkor a

Az olvasók között vannak olyanok, akiknek a következőkben szereplő fogalmakkal tisztában vannak, és vannak olyanok
is, akiknek ezekkel meg kell ismerkedni.
Ezért a legalapvetőbb fizikai fogalmakat
melyekkel az elektromágneses tér hatása
leírható, összefoglaljuk.
Csak érdekességként adjuk meg,
hogy az extrém alacsony frekvencia
sáv, az ELF négy alcsoportra bomlik.
Ezek, 0.03-0.3 Hz. Gigametrikus, 0.33 Hz Hectomegametrikus, 3-30 Hz
Decamegametrikus, 30-300 Hz. Megametrikus hullámok alcsoportjai.
Röviden összefoglaljuk, - felsorolás
szerűen - az egyes fizikai paraméterekhez tartozó mértékegységeket, majd az

Az elektromos készülékek közelében 10-500 V/m a jellemző érték.
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bizonyítékot szolgáltatnak.” (SCENIHR, Health effects of EMF – 2015. 01. 20.)
Ezekre a kérdésekre vissza fogunk térni,
kiemelve és kísérleti eredményekkel igazolva a nyugati és keleti szemlélet közötti
különbségeket, és az ebből levezetett
mintegy 100-szor szigorúbb egészségügyi határértékek szükségességét, amely
a vonatkozó szabványokban az egészségügyi határértékekre vonatkozik.

Ha körbenéz szűkebb háztartásában, megdöbbenhet, hogy milyen
nagymértékű elektromágneses terhelésnek van kitéve szervezete.
saját kapacitásán, ami 150 pF-ra tehető, a
felhalmozott töltés szikra formájában hirtelen kisül, ami az erre érzékeny elektronikus eszközöket tönkre is teheti. A nagy
egyenfeszültségű villamos hálózatok közelében is jelentős térerősség alakulhat ki,
mely elérheti a 20 kV/m térerősséget is.
A mágneses sztatikus tér a Föld magjának felső rétegeiben folyó áramok okozta
mágneses térerősség, mely függ a helyi
mágneses eltérésektől, a naptevékenységtől, és időben és térben is változik.
A nagyon nagy egyenáramot használó
rendszerek közelében is ritkán éri el a
40mT határértéket.

Extrém alacsony frekvencia

(kisfrekvenciás villamos erőtér): A természeti eredetű térerősség nagyon gyenge,
0,5 V/m alatti, ezért a villamos teret teljes
egészében az 50Hz-es frekvencia hatása
határozza meg.
A lakásokban tipikusan 15V/m alatti
térerősség a jellemző. Az elektromos készülékek közelében 10-500 V/m a jellemző érték. Nagyfeszültségű hálózatok közelében az lehet a mérvadó, hogy a külső
tér ne növelje a tipikus belső értékeket,
amit 100V/m-nek lehet tekinteni. Ez az
érték azonban csak töredéke az ajánlott
5000V/m-es értéknek. Amennyiben elfogadjuk a kívülre adódó 670V/m-es értéket, akkor néhány 10 m-re is építhetünk
a nagyfeszültségű vezetékek alá lakó

épületet, mint ahogy ezt teszik Hollandiában is. De mi ne tegyük! (Erre még vis�szatérünk!)

A hosszúhullámoktól a mikrohullámokig: ezen a területeten a

nagyon széles frekvencia tartomány, a
sokoldalú felhasználás következtében az
egészségügyi hatások szerte ágazóak. Az
EMF terület szakmai vizsgálatával foglalkozó „független” szervezet (SCENIHR) vizsgálatai alapján számtalan területre megállapította, hogy a legtöbb esetben nem
mutatható ki megnövekedett kockázat, a
fej, a nyak, az agy, és a további testrészekre vonatkozóan sem, mint más daganatos
betegségekre, ide értve a gyermekkori rákot is. A célirányos vizsgálatok egy része
azonban azt mutatja, - különösen hos�szabb expozíciós idők esetében – hogy
az alvás REM fázisai érintettek. Úgy tűnik,
hogy a reprodukciós területeken sem volt
hátrányos hatás a nem termikus expozíciós szinteken.
„A gyermekek fejlődésével és viselkedési
problémáival kapcsolatos vizsgálatok ellentmondásos eredményeket és módszertani korlátokat tartalmaznak. Ezért a hatás
bizonyítéka gyenge. Az anya mobiltelefonhasználatának magzati magatartására
gyakorolt hatása a terhesség alatt rendkívül alacsony magzati expozíció miatt nem
érhető el. A férfi termékenységre vonatkozó
tanulmányok gyenge minőségűek és kevés
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Kedves Olvasó!
Már a fentiek alapján is látható, hogy
milyen összetett az EMF egészségre gyakorolt hatása, pedig még csak vizsgálatunk elején tartunk. Ha körbenéz szűkebb
háztartásában és összeszámolja azokat
az eszközöket, melyek elektromágneses
hullámokat bocsátanak ki, mint a mobiltelefon, WIFI, drótnélküli telefon, mikrohullámú sütő, televízió, rádió, számítógép,
különböző elektromos motorokkal hajtott eszközök, stb. akkor megdöbbenhet,
hogy milyen nagymértékű elektromágneses terhelésnek van kitéve szervezete. De
az is látható, hogy ennek a terhelésnek a
szakmailag elfogadható, józan ésszel támogatott számszerű értékeinek meghatározása nem egyszerű feladat, még akkor
sem, ha az érdekérvényesítő befolyásokat
kikapcsoljuk. Addig is, amíg a „Mi a teendő?” kérdésre alaposabb választ tudunk
adni, útmutatóul szolgálhat az alábbi
gondolatsor:

„A beteljesülés eléri azokat, akik
figyelnek,
A sors meg a többieket.
Ezért hát tanuld meg, amit megtanulhatsz,
Tedd meg, amit megtehetsz,
És soha ne add fel a reményt!”
(Folytatjuk)
Barátsággal,
Erdei István

www.magtar.hu

Bőrápolás

NAPOS OLDAL:
Néhány szó a fényvédelemről
Sokszor írtunk már a D-vitamin
fontosságáról és az előállításához
szükséges napfény vitathatatlanul pozitív tulajdonságáról. Azonban érdemes tájékozódni a napsugárzás káros hatásairól is, melyek
ellen mindenképpen védekeznünk
kell. Ebben a bejegyzésben szeretnénk megválaszolni a hozzánk beérkezett leggyakoribb kérdéseket is.

Milyen káros hatásai vannak
a napsugárzásnak?

Rövidtávon napozás után bőrpír (napégés) jelentkezik. Hosszú távon az UV sugárzás gyorsítja a bőr öregedését, a kollagén rostok károsítása révén ráncosodást
okoz, sejtkárosító hatása pedig növeli a
bőrrák kialakulásának esélyét. Emellett
számos bőrbetegséget provokálhat vagy
ronthat az állapotukon. Egyes gyógyszerek, növények és helyi készítmények fény
jelenlétében okoznak bőrtüneteket.

Autóban ülve az ablaküveg
elegendő védelmet nyújt
ezek ellen?

A napfény károsodást okozó ultraibolya-spektruma (200-400 nm) biológiai
hatás alapján 3 részre, UVA, UVB és UVC
sugártartományokra osztható. Ezek közül
a védő ózonréteg az UVC-t teljes egészében, illetve az UVB egy részét kiszűri.
A hozzánk érkező UVB-t az üveg nem
engedi át, az UVA azonban az üvegen is
áthatol!

Mi a különbség
az UVA (320-400 nm) és az UVB
(290-320 nm) hatása között?

A napégésért és a tartós barnulásért
a bőr felső rétegéig jutó UVB felelős. Az
UVA a bőr mélyebb rétegeibe is behatol

A Magister fényvédőink nagy %-ban verik vissza az UVA és az UVB sugarakat is, az egész család számára (az alapvető szabályok betartásával)
biztonsággal alkalmazható a Sunny bunny naptejünk.
és elsősorban a bőröregedésért, valamint
a fény által kiváltott allergiás reakciókért
felelős. Mivel az UVA és az UVB is képes a

32

bőr sejtjeiben károsodást okozni, a bőrrák
kialakulásának kockázatát mind a két típus emeli.

Bőrápolás
Milyen fényvédőt
érdemes választani?

Számos fényvédő csak a bőrpír („leégés”)
kialakulását igyekszik megelőzni, azaz csak
az UVB ellen véd. A fent említett okok miatt
azonban fontos figyelni arra, hogy a fényvédőnk az UVB mellett az UVA ellen is védjen!
A csomagoláson szereplő faktorszám (SPF
- Sun Protecting Factor) az UVB sugárzás
elleni védőképességről nyújt információt:
azt mutatja meg, hogy az adott fényvédő
mennyivel késlelteti a bőrpír megjelenését
a nem fényvédett bőrhöz képest. Az UVA
védelmet külön jelzik, az IPD vagy PPD jelölések ennek az erősségét jellemzik. Érdemes továbbá olyan fényvédőt választani,
ami természetes antioxidánsokat is tartalmaz, ugyanis ezek tovább növelik a fényvédő hatékonyságát.
Ezek a gyakran alkalmazott kémiai fényszűrők nem védenek az UVAtól: cinoxate, homosalate, octocrylene,
Octyl Methoxycinnamate (OMC), Octyl
Salicylate, Padimate O, Trolamine Salicylate,
Phenylbenzimidazole, Sulisobenzone, Aminobenzoesav.

A 30 faktoros fényvédő
kétszeres védelmet nyújt
az 15 faktorossal szemben?

Az SPF 15 az UVB sugarak már több, mint
93%-át, az SPF 30 pedig az UVB sugarak
körülbelül 97%-át szűrik ki, tehát nem jelent dupla védelmet a bőrpirosodás megelőzésében (csak a sejtszintű folyamatok
terén nyújthat nagyobb védelmet). Az SPF
értéke maximálisan 50 plusz értékű lehet,
de még ez sem képes 100 %-os védelemre!

Hogyan hatnak a fényvédők?

A fényvédők tartalmazhatnak fizikai és
kémiai fényvédőket: a fizikai komponens
(pl. cink-oxid, vagy a Magister naptej esetén innovatív bevont titán-dioxid szemcse) a sugarakat inkább visszaveri vagy
megtöri, a kémiai megköti, azaz elnyeli.
Gyerekeknek elsősorban a fizikai fényvédők ajánlottak, mert ezek védőréteget
képeznek a bőrön és nem szívódnak fel.

Mennyi idő után
védenek a fényvédők?

Átlagosan kb. fél óra szükséges a védelem kialakításához, ezért a napra való kimenetel előtt már 30 perccel fel kell vinni
a kiválasztott készítményt.

Mennyi ideig
védenek a fényvédők?

Dörzsölés, izzadás hatására csökken
a fényvédők hatása, ezért 2-3 óránként
mindenképpen újra be kell kenni magunkat. Gyerekeknek és sportolóknak kifejezetten ellenálló készítmények állnak
rendelkezésre, de a 2-3 órát nekik is szükséges betartani.

Mi a baj
az alumíniummal?
Többféle alumíniumszármazékot
betiltottak már, de a dezodorokban fellelhetőt még nem.
Pedig számos káros hatása van…

Mit jelent az,
hogy egy fényvédő vízálló?

A fényvédő – ha az előírásnak megfelelően alkalmazzuk - megtartja SPF értékét
akkor is, ha 40 percig (bizonyos készítményeknél akár 80 percig) folyamatosan
vízzel érintkezik. Ennél hosszabb fürdőzés esetén szükséges ismételten bekenni
magunkat. Nem vízálló fényvédő esetén
vízzel történő érintkezés után mindig újra
alkalmazni kell a készítményt.

Milyen módszerekkel
védekezhetünk még az UV
sugárzás káros hatásai ellen?

A szabadban a mechanikai védelemről
se feledkezzünk meg: viseljünk napellenzős sapkát vagy kalapot, testünket minél
jobban fedő, világos színű, sűrű szövésű
ruhát és UV szűrős szemüveget! A fényvédelem felhős időben is nagyon fontos,
hiszen a felhők az UV sugarak akár 80%-át
is átengedik!
Érdemes figyelni az UV indexet is és
betartani az aktuális értéknek megfelelő
javaslatokat.
A jól ismert szabályt senki se felejtse el:
nyáron, amikor a legerősebb az UVB sugárzás, 11 és 15 óra között ne menjünk a
napra!
Dr. Veres Klári

Elérhetőségek:
www.magister.hu/seance
info@magisterproducts.hu
Üzleteink:
Szombathely, Bejczy utca 1.
Budapest, Lurdy ház
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Köztudott, hogy a legtöbb dezodor
veszélyes az egészségre, mert alumíniumot tartalmaz. De mi a baj konkrétan
ezzel? Eltömíti a pórusokat, a verejtékmirigyek kivezető nyílásit. Gátolja
a bőrlégzést, a hőszabályozást és méregtelenítést és a pórusokon keresztül
bejut a szövetekbe is. Lényegében
azzal akadályozza meg az izzadást,
hogy összehúzza a pórusokat, így a
méreganyagok nem tudnak kijutni
a szervezetből. Sokféle alumíniumszármazékot betiltottak már rákkeltő hatás miatt, ám a dezodorokban
használt alumíniumszármazékok szabadon használhatók.
Ráadásul nem ez az egyetlen kérdéses összetevő a hagyományos dezodorokban, amely káros az egészségre,
úgyhogy, aki biztosra akar menni, inkább hagyja el ezek használatát. Használjunk inkább natúrkozmetikumokat,
izzadásgátlókat, melyek az alumínium
helyett szódabikarbónát, alkoholt, cinket, timsót alkalmaznak.

Ajánló
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Egészség

A minőségi ginseng titka 2. rész
(interjú Dr. Xavier Fruneau-val)
- Doktor úr, mire figyeljenek olvasóink a ginseng termék vásárlásakor?
- Először meg kell nézni, honnan származik a ginseng kivonat. Ha a termék nem
jelöli a ginseng származási helyét, legyen
óvatos! A minőségi ginseng gyökér DélKoreában terem, nem Kínában vagy Amerikában.
Ami talán még fontosabb, és mindig érdemes megkeresni a leírásban: hány éves
ginseng növényt használnak fel hozzá?
Ha ez az információ nem szerepel sehol, biztos lehet benne, hogy silány a
minőség. A dobozon nem mindig fér el
minden információ, de a tájékoztatónak,
leírásnak mindenképpen tartalmaznia kell
a ginseng korát. A ginsengnek legalább
4-6 évesnek kell lennie a megfelelő hatás
elérése érdekében. Mi csak 6 éves növényekből készítjük el a kivonatokat.
- A ginseng hatóanyagtartalmánál
mire figyeljünk?
- Arra, hogy a termék grammonként mennyi ginzenozidot tartalmaz
Rg1+Rb1+Rg3 hatóanyagokból. Amen�nyiben ez nincs rajta, vegye komolytalan
ajánlatnak. Továbbá a piacon kapható készítmények tájékoztatójában jellemzően
mg/kapszula formában van feltüntetve a
termékben található ginseng mennyisége. Ez azt jelenti, hogy egy kapszulában
hány mg ginseng por található. DE! Nem
írják le, hogy ebben az őrölt ginseng porban mennyi az aktív hatóanyag. Ráadásul
jellemzően fiatal ginsengből készülnek,
így a felszívódásuk és hatásuk elenyésző,
a placebo hatásra épül.
- Fontos kérdés, mennyibe kerül a
termék?
- Itt sajnos el kell szomorítsam az olvasókat, mert a magas hatóanyagtartalmú,
minőségi ginseng kivonat soha nem lesz
olcsó. Egyszerű az oka: amivel hosszú éveket dolgoznak, a befektetett munka és a
minőség miatt drága lesz (a többi olcsóbb,
gyengébb minőségű termékhez képest).
Koreában ezekkel a termékekkel rendkívül
sokat dolgoznak a 6 év alatt, hogy elérje a
maximális hatóanyagtartmat és valóban a
fogyasztók egészségére váljon. Amennyiben kifejezetten olcsó ginseng kivonatot/
kapszulát talál valahol, akkor valószínűleg

alacsony a hatóanyag tartalma és ezáltal az
eredményességében sem igazán bízhat.
- Már sokan hallottak ginseng hatásáról, elmondaná hogyan támogatja az
egészséget a Prémium Koreai Ginseng
kivonat?
- Javítja az agy vérellátását, ezáltal segíti a koncentrációt. A ginseng tökéletes
választás a szellemi teljesítőképesség
növelésére, különösen a memória és az
éberség javítására.
- Milyen jótékony hatása ismert még
ezeknek a dél-koreai ginseng kivonatoknak?
- Természetes úton segíti a normális
vérnyomás kialakulását. Azaz kezeli a magas és alacsony vérnyomást, melyről számos klinikai tanulmány készült. Egy 2016os koreai tanulmány szerint kettős-vak,
placebo-kontrollos vizsgálatot végeztek
(olyan kísérletet, melynek során sem a beteg, sem az orvos nem tudja, hogy a vizsgálatban résztvevő személy hatóanyagot
tartalmazó szert vagy hatóanyag nélküli
placebót kapott.) A résztvevők naponta
10 adagot fogyasztottak, amely 5g vörös
ginzenget vagy placebót tartalmazott. 12
hét elteltével a vörös ginzenget fogyasztó
résztvevőknél vérnyomás csökkenést tapasztaltak.
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- Hogyan hat a férfiasságra? A
ginseng hallatán ez az első, ami az emberek eszébe szokott jutni...
- A fekete ginseng a szexuális vágy
és teljesítőképesség növeléséhez a vérkeringés stimulálásával és a tesztoszterontermelés növelésével járul hozzá. Az
érrendszeren keresztül stimulálja a nitrogén-oxid metabolizmust. Hatalmas előnye, hogy semmiféle mellékhatása sincs,
és nem vált ki allergiás reakciót. 100%-ig
természetes úton segít hozzá a normális
szexuális teljesítőképesség eléréséhez.
- Milyen gyorsan tud hatni a férfiasságra?
- A Prémium Koreai Ginseng kivonat
egy 100% természetes hatóanyag tartalmú étrendkiegészítő, ami a vérkeringésen
keresztül hat a potenciára, így a hatását
hosszútávon fejti ki - nem néhány órára
és nem percek alatt, mint az általában a
potencianövelő tabletták.
Folytatás a következő számunkban!

További információ:
www.koreaiginseng.hu
hello@koreaiginseng.hu
+36 70 33 888 75
+36 70 33 924 13

Életmód
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Életmód

Az Ayurveda tanácsai kánikula idejére
A szélsőséges időjárás mindig egyensúlyzavart okoz a szervezetben. Ha
nem tudjuk, mit kell tennünk ilyen
esetekben, akkor az kisebb-nagyobb
mértékben elkerülhetetlenül a test
elmérgeződéséhez, emésztési zavarokhoz, különböző gyulladásokhoz
vezet. Ilyenkor mindig fokozottan
kell vigyázni az egészségünkre!
Mit együnk illetve igyunk kánikulában? Hogyan lehet elviselhetőbbé tenni a hőséget?
Az Ayurveda, India 5000 éves gyógyászata
hasznos és könnyen kivitelezhető tippekkel
segít “túlélni” a szervezetet igénybe vevő hőséget.

Mit igyunk kánikula idején?
A jeges italok jól eshetnek ilyenkor, de leállíthatják az emésztést, és emésztési rendellenességekhez vezethetnek. A szervezetre
hűtő hatású italok hideg-langyos fogyasztása
viszont nagyon jótékony hatású. Belülről hűtenek. Próbáljuk ki! Természetesen ajánlott bő
mennyiségű folyadék bevitele. Viszont étkezés előtt és után fél órával ne igyunk. Étkezés
közben langyos folyadékot kortyolgathatunk.
Teák: bodzavirág, borsmenta, fodormenta,
citromfű, eperlevél, ezerjófű, édeskömény,
golgotavirág, kamilla, körömvirág, levendula,
mályva, orbáncfű, útifű
Tejtermékek: Tej, joghurt, kefir szintén
hűtő hatásúak.
Gyümölcsök, gyümölcslevek: Édes alma,
körte, édes bogyós gyümölcsök, gránátalma,
görögdinnye, sárgadinnye

Mit együnk kánikulában?
Az édes, fanyar, keserű ízek hűtő hatásúak.
A sós, savanyú és csípős, pikáns ízeket kerülni
kell ebben az időben, mert azok belülről fűtenek. A hűtő hatású ízeket, könnyű ételeket
kell előnyben részesíteni. A lédús, főtt ételek,
nyers saláták, levesek előnyösek. A fűszeres,
sült, nehéz, emésztést megterhelő ételeket
most el kell felejteni. Ilyenkor a csökkenő étvágy is jelzi, hogy a szervezetnek kisebb adag
ételre van szüksége. Nagy melegben napi
kétszeri étkezés elegendő: délelőtt és kora

délután. Ajánlatos kerülni a száraz ételeket is,
a túlzott só használatot, chipseket.
A következő élelmiszerek ajánlottak,
mivel hűtő hatásúak a szervezetre:
Gabonák: fehér rizs, basmati rizs, árpa, zab
Zöldségek: édeskömény gumó, saláta,
uborka, spárgatök, cukkini, spárga, zöldbab,
zöldborsó, brokkoli, káposzta, karfiol, burgonya, édesburgonya, csicsóka, pasztinák,
zeller, valamint karela és okra
Babfélék: mungóbab, aduki bab, csicseriborsó, fehér bab, tarkabab, szójabab és tofu
Tejtermékek: tehéntej, joghurt, ghí (tisztított vaj)
Fűszerek: római kömény, édeskömény,
koriander mag, tárkony

MIT NE igyunk, együnk,
ha melegünk van?
Fűtő hatású italok, élelmiszerek a kö
vetkezők:
Teák: ánizs, csipkebogyó, fahéj, fekete
üröm, gyömbér, kakukkfű, narancshéj, macskagyökér, maté tea, zsálya
Fűszerek: Csípős és erős fűszerek: csípős
fűszerpaprika, chili, feketebors és más borsok, sok só, fahéj, szegfűszeg, gyömbérpor,
kardamom, majoranna, oregánó, rozmaring
Zöldségek: csípőspaprika, padlizsán, paradicsom, retek, hagyma, fokhagyma, torma
Tejtermékek: zsíros sajtok, tejföl
Olajos magvak: mogyoró, pisztácia, szezámmag
Gyümölcsök: savanyú gyümölcsök, citrom, cseresznye, ananász, grapefruit, narancs
Egyéb: csokoládé, alkohol, kávé, méz
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A mi ajánlatunk egy igazán kellemes,
üdítő recept a nyári forróság ellen:

Rózsavizes limonádé:
Hozzávalók:
0,5 l szénsavmentes ásványvíz,
2 ek Dabur Piros Rózsavíz,
1 db citrom vagy lime
2 ek méz ízlés szerint
Elkészítés:
A citromot kifacsarjuk, a levét és a hozzávalókat összekeverjük és jól lehűtve citromkarikával díszítve fogyasztjuk.
További információ
a termékről, megrendelés:

www.garuda.hu
www.ayurveda.hu
Garuda Trade Kft., 1136 Budapest,
Tátra utca 24.
T.: 1-331-2316, 06-30-506-3474,
E-mail: garuda@garuda.hu
Facebook: Garuda Ayurveda

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 131. rész
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A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

Homlokdiagnózis
Váradi Tibor

A holisztikus gyógyászat része a vizuális
diagnosztika, melynek segítségével nagyon korai stádiumban is felfedezhetőek
a betegségek, sőt a különböző betegséghajlamok is láthatóak. Így idejében meg
lehet kezdeni a kezelést, vagy akár meg is
lehet előzni a betegség kialakulását. A vizuális diagnosztika előnye még, hogy nem
kell hozzá a testbe hatolni, nem fájdalmas
vagy kellemetlen.
A vizuális diagnosztikában a külső jegyeket, jeleket figyeljük és ebből a szempontból minden elváltozásnak jelentősége van
(anyajegy, pattanásos terület, elszíneződés, szeplő stb.) A vizuális diagnosztika
alapszabálya: egy jel, nem jel. Vagyis egy
tünet alapján senki se kezdje el temetni
magát; több jel együttállása esetén állapíthatunk meg valamely szervről, betegségről valamit. Sem ezen cikk, sem más írások
nem helyettesíthetik a szakembereket!
A vizuális diagnosztika speciális területe
a különböző alaki jelek alapján való jellemrajz-készítés. A holisztikus gyógyászat

a teljes emberképben
gondolkodik (test-lélekszellem), és ezért a gyógyításnál többek között
számításba veszi a beteg
személyiségét is.
A vizuális diagnosztika
egyik fontos része az arcdiagnózis. Az arcot általában három részre osztjuk:
a hajhatártól az orrgyökig, az orrgyöktől az orrcimpákig és az orrcimpáktól az állcsúcsig. Lelki
szempontból a homlok
területe a gondolkodással van összefüggésben,
az orr-rész az érzelmekkel, az ajak területe pedig
az akarattal.
A homlokzóna területén a legszembetűnőbb elváltozások a ráncok. A vízszintes ráncok yin többletre utalnak, vagyis
túl sok cukrot, zsírt fogyaszt az illető. A
függőleges ráncok pedig yang többletre, ekkor a fehérje és a só bevitele lehet
túlzott. Emellett az erős vízszintes ráncok
az úgynevezett gondráncok, amelyek sok
stresszre utalnak, vagyis, hogy az illetőt
számos gond nyomasztja. Ha egyetlen
mély ránc húzódik a homlokon, az egy
kiemelten súlyos nehézségre utal. Minél
repedezettebbek, szétesőbbek a ráncok,
annál több stresszt hordoz az illető, amivel nehezen birkózik meg. A stilizált madárjel alakú ráncok szélsőséges személyiségű emberre utalnak, akinek folyton
változik a testi-lelki állapota.
A homlokzónában különböző elszíneződések egy-egy szerv problémája miatti
idegrendszeri zavarra utalnak. A kifehéredés a tüdő, a zöld szín a máj, a sárgás szín
a lép, a vöröses a szív, a szürkés-feketés
pedig a vese megbetegedése miatt kiala-
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kult idegrendszeri
problémára utal.
A szemöldökök közötti terület a máj
állapotáról ad hírt. Az itt megjelenő függőleges ráncok a máj gyengeségére utalnak. Ezek a ráncok gyakran a látást segítő
gesztusból, szemösszehúzásból alakulnak
ki. Mivel a szem állapota a máj állapotával
van összefüggésben, így is a máj problémájához jutunk. A máj érzelmi témája a harag,
ezért ezek a ráncok erre is utalhatnak.
Lelki szempontból, ha egy függőleges
ránc van a szemöldökök között, akkor az
illető hajlamos a karrierizmusra, akár másokkal nem törődve. Ha két ránc van ezen
a területen, akkor is fontos neki a karrier,
de másokat is figyelembe vesz.
A homlok középső része a vékonybéllel
áll összefüggésben; a hajvonal-eltérések a
vastagbél állapotára utalnak; míg a halánték a lépről árulkodik.
A magas homlok intellektuális beállítottságra utal, filozófiai hajlamot jelez. Az
ilyen homlokú embernek általában jó a
logikai képessége, jó tanácsadó lehet belőle. Ugyanakkor túlzott kritizáló hajlam
jellemezheti, a cinizmusig menően. Az érzelmek terén lehet, hogy hadilábon áll. A
homlok szélessége a gondolkodás tágasságáról, széles látókörről, a szűk homlok
pedig korlátolt, szűklátókörű gondolkodásmódról árulkodik.
Ha a homlok közepén húzunk egy képzeletbeli vonalat, akkor a hajhatárhoz
közeli terület elváltozásai (elszíneződés,
anyajegy stb.) az apával, illetve az apai minőségekkel való kapcsolat nehézségeire
utalhatnak. A közvetlen alatta lévő terület
– ami a homlok vízszintes középvonaláig
tart – pedig az anyával, illetve az anyai minőségekkel való kapcsolatról árulkodik.
Ha az alsó, vagyis szemöldök feletti
harmad hangsúlyos, az jó megfigyelő képességet mutat, az illető észreveszi a rész-

Öngyógyítás abc-je
leteket, szélsőséges esetben szőrszálhasogató, kötözködő. Ha a homlok középső
része dudorodik ki, az jó emlékezőképességre utal (bár az a képesség fejleszthető).
Ha a felső homlokrész a hangsúlyos, akkor
viselőjének jó fantáziája, képzelete van,
érdemes kreatív területen dolgoznia, viszont hajlamos lehet a depresszióra.
A most következő alkati tulajdonságok
a viselkedésgenetika megfigyeléseiből
származnak. A One Brain kineziológia is
foglalkozik velük, mert mindig két végletet írnak le. A két szélsőség általában nem
érti egymást, annyira más a működése.
Szinte mindenki a két véglet között található valahol, valamelyikhez közelebb.
Ennek fényében érdemes vizsgálni magunkat, vagy másokat e jellegzetességek
alapján.
Az egyenes, vagy előredudorodó homlok, amikor oldalról nézve függőlegesnek,
vagy domborúnak látszik, inkább a nőkre
jellemző. A függőleges homlokú embernek szüksége van arra, hogy alaposan
átgondolja a dolgokat. Szereti minél jobban megismerni a részleteket, és ennek
alapján tervet készíteni, illetve cselekedni.
A kevés információ alapján hozott gyors

döntések stresszt és bizonytalanságot
okoznak számukra. A csapott, oldalról
nézve ferde homlok inkább a férfiakra jellemző. A csapott homlokú ember csak a
lényegi információkat szereti beszerezni,
és azok alapján tervez, dönt, cselekszik.
Az azonnali cselekvés komfortos neki, de
ha túl sok számára lényegtelen részlettel
traktálják stresszes és ingerült lesz, ezeket nem tudja, nem is akarja figyelembe
venni.
Ha a klasszikus karaktereket vesszük
alapul, egy utazás szervezésénél könnyen
megláthatjuk a két típus különbségét. A
férfi a lényeges információkat gyűjti be,
vagyis hová megyünk, mikor, mivel. A nő
viszont szeretné tudni a részleteket, például: Lesz-e a szobában hajszárító? Men�nyi ideig tart az út? Milyen étkezés lesz?
A homlokdudorok a szemek fölött
helyezkednek el a homlok vízszintes
középvonalában. Akinek kifejezett homlokdudorai vannak, annak erős a fantáziája és gyakran áll elő kreatív ötletekkel,
új megoldásokkal. Ha erre nem kap, nem
talál teret, akkor képességeit a szabályok
kijátszásában, haszontalan vagy immorális módon éli ki. Akinek laposak a homlok-
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dudorai, az jobban szereti a megbeszélt
kereteket, lefektetett szabályokat. A kreativitás és a fantázia távol áll tőle, viszont
kötelességtudó és képes a dolgok, folyamatok fenntartására.
A hajvonal a halántéknál lehet szögletes, vagy lekerekített. Szögletes hajvonal
esetén az illető inkább a jelenre fókuszál,
szereti végiggondolni és meg is valósítani a terveit. Nem szereti, ha lényegtelen
dolgokra kell koncentrálnia, ha megszakítják a tevékenységében. Saját magát
sem szakítja félbe, még a komfortérzetét,
szükségleteit sem veszi figyelembe. A lekerekített hajvonalú embert a múlt örömei foglalkoztatják, komfortérzete fontos
számára. Ők jobban kapcsolódnak fizikai
és érzelmi szükségleteikhez, ezért szívesen megszakítják tevékenységüket, ha
szükségét érzik.
A homlokunk még számos dologról
árulkodik, ez csak egy kis ízelítő volt a témában. A vizuális diagnosztika csodálatos
lehetőség megismerni a testünk-lelkünk
állapotát, nyomon követni változásainkat, érdemes mélyebben tanulmányozni,
esetleg szakembert felkeresni.
Váradi Tibor

Ajánló
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Életmód

A juice-ban sokkal több rost van, mint gondolná
A juice készítés különválasztja a
gyümölcs levét és a pépet. De a rostok benne maradnak a pohárban.
A juice tévhitek
A juice készítés nemrégiben rossz hírnévre tett szert, mert voltak, akik azt állították,
hogy táplálkozási szempontból hasonló a
cukros vízhez. Sok kritika arra irányul, hogy
olyan, mint a boltban vásárolt gyümölcslé és
gyümölcsital, ami teljesen valótlan állítás. A
bolti termékek között vannak olyanok, amelyek csak 10% gyümölcsöt tartalmaznak,
és általában a legtöbb tápanyag hiányzik
belőlük, mivel pasztőrözöttek. A friss, hidegen préselt lé egy teljesen más dolog, a gyümölcs összes tápanyagát megtartja, kön�nyen megemészthető formában, különösen
akkor hatékony, ha éhgyomorra fogyasztják.
A rost 2 típusa
Bárki, aki préselt már sárgarépát, tudja,
hogy ez a művelet sok pépet termel. Ezt a
pépet oldhatatlan szálnak nevezik. Az oldhatatlan azt jelenti, hogy nem oldódik fel
vízben. Ez az, amire a legtöbb ember gondol, amikor meghallják a „rost” szót. Ez a rostanyag az emészthetetlen növényi részekből
áll. Azonban a sárgarépa emellett ugyanolyan mennyiségű oldható rostot tartalmaz, mint a gyümölcslevek. Az oldható rost
olyan szál, amely vízben oldódik, és egyfajta gélt képez. Mindkét típusú rost hasznos.
Az oldhatatlan rostanyag emésztés közben
ömlesztve növeli a rendszeres bélmozgást.
Az oldható rost elszívja a koleszterint a belekből, valamint előbiotikus táplálékként
szolgál a kedvező bélbaktériumok számára.
A koleszterinre és az emésztésre gyakorolt
jótékony hatása miatt az Egyesült Államok
Egészségügyi és Humán Szolgáltatások
Tanszéke naponta 25 gramm oldható rostot
javasol.
Rengeteg oldódó rostot tartalmaz a juice
A gyümölcsök és zöldségek különböző
mennyiségű oldható és oldhatatlan rostot tartalmaznak. Például egy csésze nyers
sárgarépa 1,7 gramm oldható rostot és 1,6
gramm oldhatatlan rostot tartalmaz. A sárgarépa pép elvonja az oldhatatlan rostot (a
pépet), de az oldható rost megmarad a gyümölcslében. A narancsok még jobbak, egy

narancs 2 g oldható rostot tartalmaz. A szokásos napi gyümölcslevek receptje 1 kg sárgarépa, 1 alma és 250 g zacskó spenót. Az
így kapott két pohár gyümölcslé körülbelül
14 gramm oldható rostot tartalmaz. Egy
pohár frissen sajtolt narancslé 3 narancsból
6 gramm oldható rostot tartalmaz. Lásd a
fenti listát egyes gyümölcsök és zöldségek
rosttartalmára vonatkozóan.
Használjon hidegen sajtoló présgépet
A friss gyümölcslé mindig jobb, mint amit
a boltban vásárol. Az otthoni préseléshez
próbáljon ki egy lassú csigás facsarót. Ezek
lassan és határozottan préselik a terméket
a nagy sebességű vágás helyett, a fontos
tápanyagokat nem melegítik fel, mint egy
nagy sebességű gyümölcscentrifuga vagy
blender. Néhány jó juice gép közé tartozik
a Sana 707, amely magas léhozamú és

41

tiszta levet présel.
Az Omega MMV,
amely
könnyen
használható,
és
nagyon széles betöltőnyílással rendelkezik, és a Sana
808, amely a legversenyképesebb
gyümölcsprés, ami
kapható jelenleg
egész Európában.
Boldog
dzsúzolást!

www.eujuicers.hu
06-70/678-8728

Hasznos

Így használd az alufóliát a kertedben!
Öt szuper tipp biokertészeknek.
Az alufólia nem csak a konyhában használható. Igazán remek segítséget nyújthat azoknak, akik szeretnék vegyszermentesen távol tartani a kártevőket a növényektől, sőt, még a palántanevelést is felgyorsíthatja.

1. Készítsünk belőle
palántázó dobozt
Ehhez szükség lesz egy cipősdobozra
is, aminek vágjuk ki az alját és az egyik oldalát, majd belülről vonjuk be alufóliával.

Ha több palántát nevelünk, akkor tegyük őket az ablakba és mögéjük helyezzünk egy fóliával bevont kartont.
Az alufólia megsokszorozza a nap erejét, így sokkal gyorsabban növekednek
majd a palánták.

2. Elriasztja a madarakat.
Nem dézsmálják meg a gyümölcsfák
termését a madarak, ha alufólia csíkokat
tekerünk az ágakra.

Amikor a palántának szánt magok
elkezdenek csírázni, ültessük őket kis
cserepekbe vagy egyszerűen töltsünk
meg földdel egy tojástartó alját és abba
tegyük a magokat. Helyezzük köré az
alufóliával bélelt dobozt a képen látható
módon. Mindig forgassuk el, hogy a nap
a kivágott részen süssön be.

Mivel az alufólia csík vagy a galacsinok
apró diszkógömbként szórják szét a fényt
még borús időben is, amivel elriasztják a
tetveket.

4. A csupasz csigákat
is távol tartja
Ehhez egy kicsit nagyobb darab fóliára
van szükség, amit a képen látható módon
helyezünk a földre a növény köré. Rakjunk
rá néhány kisebb követ, hogy a szél ne
fújja el.

A fóliáról visszaverődő sugarak messzire űzik a terméstolvajokat.

3. Elriasztja a levéltetveket
és a többi kártevő rovart.
Ha a védendő növény hajtásainak alsó
részére tekerünk egy kis alufóliát, vagy
apró galacsinokkal szórjuk be a talajt a
növény szára körül.
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A csigák nem fognak átmászni a fólián.

5. Védjük a fákat
Megvédhetjük a gyümölcsfák törzsét a
nyulak és őzek pusztításától, ha alufóliával
tekerjük be.

Növényápolás

Vashiány ellen a nyári napokon
A nyári kertápolás egyik legszembetűnőbb feladata a sárguló,
foltosodó levelek és gyep kezelése.
A nagy melegben a szárazabb talajból a növény nehezebben veszi fel a
tápanyagot. Ilyenkor a bimbók nem
nyílnak ki, lehullanak, az alsó levelek kifakulnak, sárgán lehullanak.
A nyári időszakokban a leggyakrabban előforduló hiánytünetet a vashiány (Fe) okozza.
Jellemzője, hogy először a friss hajtások, később az idősebb levelek is fokozatosan elsárgulnak. Kezdetben az erezet közötti szövetek
kezdenek sárgulni, a levélerek eleinte élénk
zöldek maradnak. Ebből adódik a vashiány
jellegzetes erezetes mintás képe. Később az
egész levél kifakul, majd fokozatosan az egész
növény elveszti haragoszöld színét.
Vashiány következtében a leveleket ledobálja a növény, lelassul a növekedés. A termés
száraz, íztelen, fakó lesz, majd éretlenül lehullik. A virágok színtelenek, aprók lesznek, idő
előtt lehullanak. A növény legyengül, betegségekre fogékonyabb lesz, csökken a szárazság- fagy- és télállósága, lelassul, majd megáll
a növekedése.
A vashiány leginkább kötött, mészben
gazdag, agyagos talajon fordul elő, a vas felszívódását gátolja a magas pH-érték és magas foszfortartalom is. Esős időben a talajból
könnyedén kimosódnak a makro- és mikroelemek, gyakori gombaölő szerek használata
réz, illetve mankoceb tartalmú szerek esetén
(Dithane, Champ, Champion, Rézoxiklorid)
szintén gátolja a vas felszívódását. A kálium
segíti a vas felszívódását, káliumhiány esetén
könnyebben alakul ki a vashiány.

Vashiányra érzékeny növények:

Petúnia, áfonya, rhododendronok, hortenzia, málna, szeder, szamóca, ribiszke, rózsa,
szegfű, primula, muskátli, petúnia, fagyal,
gyöngyvessző, liliom, japán birs, karfiol, bimbóskel, káposztafélék, paradicsom, paprika.

Mivel pótoljuk a vasat?

Ha a klorózis tünetei már láthatóak, gyors
felszívódású vasra van szükségünk. Az elemi
vasat (pl. rozsdás szög) a növény nem tudja

felvenni, úgyhogy ne szurkáljunk szögeket
a talajba fölöslegesen! Lombtrágyázással és
beöntözéssel mihamarabb vaskelát tartalmú szerrel kezeljük a növényt! Pl. Substral
Vaspótló tápoldat, Damisol Fe, Fitohorm
Fe, Wuxal, Substral Osmocote, Substral
Növényvarázs trágyák, Fitohorm Kompex
Plus. Gyepre: Substral villámgyors zöldítő
gyeptrágya
Fontos, hogy friss istállótrágya helyett mindig érett trágyát használjunk, és szennyezett
(nitrátos) vízzel semmiképpen ne öntözzük a
növényt! Figyeljünk a növény számára megfelelő pH-értékre! A savanyú talajt kedvelő
növények érzékenyebbek a vashiányra, ne
engedjük a talajt elmeszesedni!

Barátaink, a huminsavak

Kevesen tudják azonban, hogy a tápanyag
jelenléte önmagában nem elegendő. Arra
van szükség, hogy az a növény számára felvehető állapotban legyen, és a legnagyobb
mértékben hasznosuljon. A huminsavak
olyan természetes kelát-komplex képző savak, amelyek akár több, mint 70 féle ásványi
anyagot zárhatnak magukba, mint például a
kalcium, kálium, magnézium, vas, amik nélkülözhetetlenek a növények megfelelő életciklusához. A huminsavak serkentik a magok
csírázását, a gyökérrendszer fejlődését, a
növény növekedését, segítik a talajban lévő
tápanyagok felszívódását.
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A Humuszol olyan különleges termék,
amelynek a legfontosabb összetevői a
huminsavak, azok erejét kihasználva segíti
a talajban lévő, a növény számára nem hozzáférhető formában lévő tápanyagok felvételét, maximalizálja a kijuttatott és a földben
lévő tápanyagok felszívódását. Így növeli a
terméshozamot, fokozza a növény ellenállóképességét, pótolja a hiányelemeket, ezáltal
megszünteti a gyakran előforduló hiánybetegségeket.
Hatására a növények jobban tűrik a szárazságot, üdébbek, zöldebbek, egészségesebbek lesznek, több virágot, termést
hoznak. Rendszeres használata megelőzi a
táplálkozási- vagy hiánybetegségeket (makro- és mikroelem felvétel).Hatására akár
50%-kal nagyobb lehet a terméshozam.
Biotermesztésben is engedélyezett, mert
kizárólag természetes anyagokat tartalmaz.
Hartai Orsolya

Környezetünk

Óvja családját az
elektroszmog káros hatásától!
Kedves Olvasó!
Amint Ön is tapasztalja, az utóbbi
években, évtizedekben jelentősen
megváltoztak a kommunikációs
formák, a szórakozási szokások, a
munkavégzési technológiák.
Ezek fejlődése törvényszerű,
rengeteg előnnyel is jár, de sok
veszélyt is hozott magával!
Én, mint egészségtudatos ember is csak
mostanában döbbentem rá ezekre a veszélyekre, miután részt vettem több épület, ház, iroda műszeres, objektív mérésén,
és elolvastam tanulmányokat a káros sugárzások hatásairól!

TUDJA-E, HOGY
• környezetünkben az utóbbi 30-100
évben jelentősen növekedtek a sugárzási
terhelések és a további növekedés elkerülhetetlennek tűnik?
• a fenntartható biztonság és a védelem
az emberi alapszükségletek egyik legfontosabb eleme?
• a káros hatásoknak mindenki érintettjévé válhat akár közvetlenül, akár közvetve, akár rövid, akár hosszútávon?
• gyermekeink még érzékenyebbek az
elektroszmogra?!
• a megelőzés, a védekezés a közeljövőben - a kiterjedt egészségügyi kockázatok
okán - össztársadalmi ügyként kezelendő.
A WHO megállapította, hogy mely értékek nem károsak még az egészségünkre!
• a munkáltatókra vonatkozóan már léteznek hatályos jogszabályi kötelezettségek!
Éppen egy évvel ezelőtt lépett hatályba
az ezzel kapcsolatos törvény:
Fizikai tényezők (elektromágneses terek)
hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet,
valamint az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet.

Viszont a nem munkahelyi védelmek
egyéni-, családi elhatározásokon alapulnak!

Van hatékony és hosszú távú
MEGOLDÁS?
Igen! Csak élnünk kellene vele!!!
Forduljon hozzánk bizalommal, ha szeretné otthonát és szeretteit is megvédeni
az elektromágneses sugárzás káros hatásaitól.
Érdeklődés esetén tájékoztatjuk az ügyfelet a technológiáról és annak várható
költségeiről, majd időpontot egyeztetünk
a helyszíni felmérésre.
A
helyszínen
megmérjük
az
elektroszmog paramétereket, a radon és
radioaktív terheléseket és elemezzük az
EU-s határértékek figyelembevételével.
Jegyzőkönyvet, tervet készítünk és árajánlatot adunk.
A megrendelés és a telepítés (munkahely, lakás, kert, iroda, üzem) után 15–20
nappal kontrollmérést végzünk!
A 25 éves tapasztalatok azt mutatják,
hogy a korábbinál jóval alacsonyabb értékeket mérünk, javul az ott élők mentális
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és fizikai teljesítőképessége, így az egészségügyi kockázatuk jelentősen lecsökken!
Pozitív élettér keletkezik!
A cég magunkkal vihető személyi védelmeket is kifejlesztett!
Hogy ez mi mindentől véd meg minket,
arról részletesen olvashat az előző havi
Zöld Újságokban, vagy Dr. Erdei Edit Professzorasszony tanulmányában a www.
sugarzaspajzs.hu oldalon.

Kérdéseivel forduljon bizalommal
Erdős László Természetgyógyászhoz
a 06-70/949-7787 –es telefonszámon
vagy a sugarzaspajzs@gmail.com e-mail
címen!

Házunk tája

Kristálytiszta vizű medence otthon
Kevesen tudják, hogy nem évente
kétszer kell nagytakarítást végezni
a medencében, hanem elég hetente 10 percet rászánni. A sokszor kevesebb itt valóban eredményesebb.
Lényegében 4 alapszabályt kell betartanunk, és bőven lesz időnk pihenni a kertben.

1. Az egyik legalapvetőbb dolog, és sokan nem foglalkoznak vele, az a medence
vizének megfelelő pH-beállítása. A fürdőmedence vizének optimális tartománya 7,1 és 7,3 között van. A 7,6-7,8 feletti
pH-érték már nem javasolt. Minden vízkezelő rendszer a 7,1-7,3 tartományban
fejti ki optimálisan a hatását. Ellenkező
esetben nem fogja az elvárt eredményt
hozni. 7,8-as pH-érték felett klórozás
esetén kellemetlen hatású vegyületek
keletkeznek. 7,8 feletti, illetve a 6,8 alatti
pH-érték irritálhatja a fürdőzök bőrét. A
víz pH-értékét hetente egyszer mindenképpen ellenőrizzük!
2. A fertőtlenítés célja a vízben egészségügyi kockázatot jelentő vírusok, gombák és baktériumok elpusztítása. A legelterjedtebb és leghatásosabb eljárás a
klóros fertőtlenítés. Több fajta, egymástól
kisebb-nagyobb mértékben eltérő hatású klórtartalmú vegyszert használunk
fertőtlenítésre. A medence vizének szabadklór értékét szintén hetente célszerű
ellenőrizni tablettás vízteszter vagy papír tesztcsík segítségével. Fertőtlenítésre
leginkább a klór tablettákat javasoljuk.
Kisebb vagy nagyobb méretben, gyorsan
vagy lassabban oldódó formátumban is
kaphatók.
3. Harmadik feladatunk az algaképződés megelőzése. A legtöbb medence
a kert napos részében helyezkedik el,
az erős napsugárzás és felmelegedés
elősegíti az algák felszaporodását. Az
algásodást az állandó klórszint késlelteti, de megakadályozni nem tudja, mert a
legtöbb algafajta ellenálló a klórral szem-

ben, ezért feltétlenül szükséges algaölőszer rendszeres adagolása. Megfelelő
fertőtlenítőszer szint tartásával a konkrét
vegyszer utasításaitól függően 1-2 hetente adagolva, az algásodás elkerülhető. Az
algamentesítés csakis megfelelő fertőtlenítési eljárással kombinálva hatékony.
4. Gyakori probléma, hogy hiába használunk klórt, algagátlót, a medence vize
valahogy mégis kissé zavaros, opálos. Mi
lehet ennek az oka?
Bizonyos nem megfelelő méretű (túl
kicsi) szemcséket a szűrőberendezés nem
tud megszűrni. Erre kitűnő megoldás a
pelyhesítés: az apró szemcsék negatív töltését semlegessé változtatja, és a
már egymást nem taszító részecskéket
nagyobb, szűrhető méretű egységekké,
„pelyhekké” egyesíti. Ezáltal a szűrés, illetve a visszaöblítés során a kolloidális
szennyeződések is eltávolíthatóak. A szűrőt gyakrabban kell kiöblíteni! Ellenkező
esetben az addig kiszűrt szennyeződések
a szűrőtölteten át visszakerülhetnek a
medencébe.
Tartós távollét esetén célszerű a medencét letakarni, lehetőleg napsugárzást át
nem engedő takaróval. A vízforgató üzemidejét napi egyszeri átforgatásra csökkenteni. A medencét be kell vegyszerezni az
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első fertőtlenítéskor szokásos módon.
A távollét idejének megfelelő mennyiségű, lassan oldódó MAXI-KOMBI klórtablettát kell az adagolóba elhelyezni.
Bezöldült víz esetén a pH érték 7,17,3-as beállítása után sokk-klórozást
kell alkalmazni, majd növelt mennyiségű algaölő-szer adagolása szükséges. A
forgatóberendezést 2-3 óra után érdemes
leállítani. Másnap reggel az elpusztult, a
medence aljára leült algák medenceporszívóval felporszívózhatók.
A kiszűrt algákat gyakori, 1-2 óránkénti szűrőöblítéssel távolíthatjuk el. Erősen,
több napja bezöldült víz esetén érdemes
megfontolni a teljes vízcserét. A medence minőségét hetente egyszer vagy
kétszer érdemes ellenőrizni tesztcsík
vagy tablettás teszter segítségével.
Ez a feladat mindössze 2 percet vesz
igénybe, és azonnal elárulja, szükség
van-e bármilyen egyéb teendőre a medencénkkel kapcsolatosan.
Kellemes fürdőzést kívánunk!

www.biokertapolas.hu
2094 Nagykovácsi,
Kossuth Lajos u. 14:
+36(26)389-632
info@latinkert.hu

Ajánló
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Környezetünk

Merüljön bele a FRISSÍTŐ FORRÁSVÍZBE
otthonában, a saját kádjában!
PHITALIZER ÉLŐ VÍZ-RENDSZER... A VÍZ ÉLETRE kel.
A PHITALIZER Víz-Revitalizáló a felső
kategóriás ÉLŐ VÍZ-Rendszerek ÚJ GENERÁCIÓJÁT képviseli. Feléleszti a vizet,
visszaadja neki forrásvíz szerkezetét, frissességét, oxigéndússágát, és eredeti öntisztító képességeit.
„...igazán meglepett a víz gyönyörű kristálytiszta látványa a kádban. Olyan, mint a
tenger a görög szigeteknél a kefalóniai részen. A hajók szinte lebegni látszanak a vizen,
olyan kristálytiszta. Egészen más ez a látvány
a normál megszokott csapvízhez képest. Az is
tiszta, de így összevetve ez kristályosan csillogó és egyben olyan más az állaga is, tükörfényes és csillogó...” - egy elégedett vásárló
A PHITALIZER egy új, továbbfejlesztett
rendszer. Nem csak geometriával, hanem
antibakteriális nemesfémekkel és különleges finom-energiákkal is kezeli a vizet. Ennek eredményeként, egy még erőteljesebb
energetizáltság és tisztaság tud kialakulni. A
víz természetes frissessége és íze példátlan.
Ha nyitott szemmel elmerülünk benne, nem

csípi a szemet. A bőr visszakapja rugalmasságát és nem szárad ki. A hajra szintén nagyon
jó hatással van, visszanyeri természetességét. Ha különféle ásványi sókat vagy gyógyiszapot teszünk bele, egy igazi gyógyfürdővé
válik. Természetes módon segít a megfelelő
helyre beépíteni a tápanyagokat, és egyben
egy finom méregtelenítő kúrát is biztosít.
Még kútvizek esetében is nagyon hatékonynak bizonyul, mivel eleve csökkenti a
korróziós vas-oxid (vörös rozsda) mennyiségét és tovább javítja a víz ízét és kristályszerkezetét. A PHITALIZER-ből nagy erővel
kiáramló hömpölygő víz a kádban egy természetes zuhataghoz hasonlít. A víz kristályos csillogása pedig igazán kellemessé
teszi a tisztálkodást. A PHITALIZER rendszer
számos változatban létezik. CSAPOKRA szerelhető, ZUHANYRA/KÁDCSAPTELEPRE szerelhető, MOSOGATÓ alá szerelhető, VÍZSZŰRŐKHÖZ szerelhető, és FŐ-VÍZVEZETÉKRE
szerelhető változatban is. A PHITALIZER környezetbarát természetközeli technológiája
a forrásvíz természetes frissességét hozza el
otthonunkba, sokkal elérhetőbb árakon, és
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fenntartási költségek nélkül!
Az ELEKTROSZMOG és más NEGATÍV
ENERGIÁK ellen is van megoldás! Az ENERGIA ÁTALAKÍTÓK semlegesítik a káros sugárzásokat, az ELEKTROSZMOG ÁRNYÉKOLÓ
anyagok fizikailag visszatükrözik a nagyfrekvenciás sugárzásokat.

WWW.PORTHOLOGOS.HU
info@porthologos.hu
Porthologos Kft.
Információk, Rendelés telefonszám:
06 30 964 7333 (H-V 10-18 óráig)
– Szívesen visszahívjuk!

5000 Ft-ot érő KUPONKÓD: PHI5000
Mintatermékek az alábbi bemutató standon
megtekinthetők és az Élő Vizek megkóstolhatók:
Gyógynövény és Biobolt
(1119 Bp. Etele út 32/C)
H, Cs: 9-18 óráig;
K, Sze, P: 9-17 óráig;
Szo: 9-12 óráig

Növényápolás

Élő gyep vagy műfű?
A Zöld Újság olvasóinak ez nem is lehet kérdés: természetesen az élő gyepre szavazunk. A gyakorlat azonban gyakran más, mint az elmélet. A manapság divatos sorházak előtt lévő picike területhez képest a
gyepfenntartás aránytalanul magas költséggel és sok
munkával jár. Gyakran felmerül a gondolat: megéri pár
négyzetméterért fűnyírót venni, gondoskodni az öntözésről, gyomtalanítani, trágyázni, esetleg gyepbetegségekkel küzdeni?
Adódik a lehetőség: legyen műfű. Azzal sokkal kevesebb a
baj, nem kell hetente nyírni, és manapság kaphatók az élő fűre
megszólalásig hasonlító termékek. A sporttelepeken láthatunk
műfüves pályát, ott még télen is vígan fociznak.
Hasonlítsuk össze az élő gyep és a műfű jellemzőit:

A fentiek alapján talán kön�nyebb a választás. Aki a természetes fű mellett dönt, reggel
sétáljon egyet a harmatos
fűben, szívja be az illatát, délután játsszon, hemperegjen
bátran a gyerekekkel, unokákkal, gyönyörködjön a gyepet
körülvevő fák, bokrok sokféleségében, csodálja meg a nyíló
virágokon zümmögő méheket, a szöcskéket és hangyákat,
élvezze a természet szépségét,
sokszínűségét.
Körmendy Klára
Gramen Kft.

Termékeinket megvásárolhatja a www.gramen.hu
webáruházban, a Bauhaus áruházakban és sok más
webáruházban, kertészetben.

Gramen Kft.
www.gramen.hu
Kövessen a Facebookon is!
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Rejtvény
A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db féléves
Zöld Újság előfizetést sorsolunk ki.
Beküldési határidő:

2018. augusztus 21.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.
A 2018/05. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
„Úgy látom, te olasz bernáthegyi vagy”
A beküldők közül
Bacsu Márta (Tatabánya)
Kelemen József (Mosonmagyaróvár)
Szabóné Kató Klára (Recsk)
féléves előfizetést nyert.

Gratulálunk!

A Zöld Újság megrendelhető
a kiadó címén:
4401 Nyíregyháza,
Pf.: 355
E-mailben:
megrendel@zoldujsag.hu
illetve telefonon:
06 20 366 6500
Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Zrt.
Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető
az ország bármely postáján,
a hírlapot kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban
(https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen,
telefonon 06-1-767-8262 számon,
levélben a MP Zrt. 1900 Budapest
címen.

Előfizetéssel kapcsolatos
reklamáció:
06-1-767-8262

Fizessen elő most egy évre 4200 Ft helyett 3500 Ft-ért! Érdeklődjön elérhetőségeink bármelyikén!
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 355., Email: info@zoldujsag.hu, zoldujsag@zoldujsag.hu
Internetes elérhetőség: www.zoldujsag.hu Telefon: 06 20 366 6500, 06 42 786 785
Hirdetésfelvétel: zoldujsag@zoldujsag.hu
Terjesztés: LAPKER Rt. országos hálózatán keresztül
Előfizethető, megrendelhető: a szerkesztőség címén, illetve a megrendel@zoldujsag.hu e-mail címen.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest
Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/),
e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. hirlapelofizetes@posta.hu

Nyomdai kivitelezés: Arany Napsugár Kft., Nyíregyháza Felelős vezető: A Kft. ügyvezetője
ISSN: 1785-4911
Hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. A cikkek, grafikai megoldások utánközlése a kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos!
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