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Húszezer PET-palack-automata
állhat munkába
Visszaváltani, szelektíven gyűjteni, lehetőség szerint
újrahasznosítani! Fontos hívószavak és különösen
aktuálisak is. hamarosan a kormány elé kerülhet az
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által
kidolgozott új javaslat az italcsomagolásokból származó hulladék visszaváltásának rendszeréről.
A tárca csaknem egy éve dolgozik azon, hogy a jelenlegi, önkéntességen alapuló visszaváltási rendszert átalakítsa. Ennek keretében az ország számos pontján összesen csaknem húszezer
automatát helyeznének ki, és emellett a kézi visszaváltási rendszer is működne.
Három ütemben tervezik bevezetni és kötelezővé tenni a vis�szaváltást annak érdekében, hogy az egyutas italcsomagolásokból képződő hulladékokat minél nagyobb arányban lehessen
visszagyűjteni az újrafeldolgozáshoz. A visszagyűjtés a PETpalackokra, az alumínium italcsomagolásra és az üvegre terjedne ki.
Magyarország az italcsomagolások visszaváltásának szabályozásával az uniós hulladékgazdálkodási előírásokat követi, amelyek 2025-re a műanyag italpalackok 77 százalékának, 2029-re
pedig a 90 százalékának elkülönített gyűjtését írják elő. -MTI -
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Sikerült csaknem megduplázni
a Magyarországon költő szalakóták
állományát
A most záruló szalakóták (Coracias garrulus) védelméért indított projektnek köszönhetően egy évtizedben sikerült csaknem megduplázni a színpompás
madárfaj Magyarországon költő állományát.
Halmos Gergő a hatéves projekt eredményeit bemutató sajtótájékoztatón elmondta, hogy az egykor a Kárpát-medencében
közönséges fészkelőnek számító szalakóták állományának védelme már az 1980-as években elkezdődött mesterséges odúk
kihelyezésével.
A szalakóták 1980-as évek közepére szinte teljesen eltűntek
Magyarországról, a Duna-Tisza-közén maradt 3-500 páros állomány. A létszámcsökkenést főként a költőhelyek fogyatkozása és
a táplálkozási területek zsugorodása okozta. A védelmi intézkedéseknek köszönhetően ez 2010-re 1000-1200 párra növekedett.
A 2014 őszén kezdődött, az Európai Unió Life Nature támogatásával megvalósított 5 millió eurós költségvetésű projekt során
országszerte 2300 mesterséges odút helyeztek ki, a szalakóták
ugyanis nem építenek saját fészket, nagy testű harkályok által
vájt odvakban, természetes üregekben költenek. Százötven természetbarát szemléletű gazda bevonásával a faj számára kedvező területeket alakítottak ki: madárvédelmi berendezéseket és a
madarak táplálkozását megkönnyítő T-fákat telepítettek.
Sok más, gyepekhez kötődő faj életkörülményeit is sikerült
javítani azzal, hogy a Tisza hullámterében, a szegedi Fehér-tó
környékén és a borsodi Mezőségben facsoportok, fasorok rekonstrukciójával, gátak elbontásával, csatornák betemetésével
helyreállították a madarak természetes élőhelyeit. Az elmúlt
években negyedmillió őshonos, könnyen odvasodó, harkályok
által kedvelt facsemetét telepítettek, melyek idővel a szalakóták
fészkelőhelyeivé válhatnak.
A legutóbbi becslések szerint 2000-2200 párra növekedett a
szalakóták költőállománya, és a faj a Dunántúlra is visszatelepült.
Partiumban, Románia nyugati részén 800 mesterséges odút
helyeztek ki, valamint ezer középfeszültségű oszlopot szigeteltek, a magas pontokra kiülő, zsákmányra leső szalakótákat veszélyeztető áramütések megelőzése érdekében.
A kezdeményezés részeként Magyarországon először kaptak
műholdas, illetve geolokátoros jeladót szalakóták, így a szakemberek részletes információkat szerezhettek a madarak vonulási
útvonaláról és telelőterületéről, illetve a költési időszakban használt territóriumok nagyságáról. Kiderült, a Kárpát-medencében
költő szalakóták Namíbia, Botswana, Angola területén töltik a téli
hónapokat.
A projekt fontos része volt a környezeti nevelés. A programok
helyszínéül létrehozták a szegedi Fehér-tó partján a Szalakóta látogatóközpontot, amelyben szakvezetéses túrákkal, madárgyűrűzési bemutatókkal, ismeretterjesztő rendezvényekkel és ornitológiai táborokkal várják a látogatókat.
-MTI-
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Komposztálna? Kérdezzen a szakértőtől!
Immár másodszor válaszol Pásztor József a Compastor technológia kifejlesztője, a komposztálás szakértője olvasóink kérdésére.
- A kertem végébe tervezem a komposztálót, ott viszont állandóan árnyékban
lenne. Megfelelő-e a hely Ön szerint?
Tökéletes az árnyékos hely a komposztáló számára, a lényeg, hogy jól megközelíthető
legyen.

Legalább 28 fajt mentettek
meg a kihalástól
A nemzetközi kutatócsoport a
Conservation Letters című tudományos lapban kiadott tanulmányban mutatta be becslései
eredményét.

- Azt halottam, hogy érdemes a komposztáló helyét néhány évente változtatni.
Pásztor úrnak mi erről a véleménye?
Ez akkor lényeges, ha nincs „alja” a komposztálónak, mert az elfolyó csurgalék víz terhelést jelent a talajra. A Compastor-technológiát alkalmazva nincs szükség a hely változtatására, mert így felfogjuk a csurgalékot.
- Lehet nagyon buta kérdés, de teljesen kezdő vagyok. Kell e forgatni a komposztot?
- A mi technológiánk szerint nem kell forgatni, mert nálunk a giliszták forgatnak...
Ha más módszert szeretne alkalmazni jó, ha néha megforgatja a komposztálandó
anyagot. A szakirodalom is ezt javasolja.
- Honnan tudom, hogy érett a komposzt?
- Az érett komposzt: egyállagú, de morzsalékos, enyhén erdei föld illatú, barnás fekete
színű tápanyag.
- A kertemben két hatalmas diófa van, eddig nem mertem a leveleket komposztálni, mert nagymamámtól úgy hallottam, ettől „bedöglik”. Mit tanácsol? Mit tegyek a levelekkel?
- Nyugodtan tegye a komposztálóba a diófa leveleit, de keverje össze más komposztálandó anyagokkal, például lenyírt fűvel, más kerti hulladékkal vagy a háztartásból, a konyhából kikerült zöld- és szerves hulladékkal. Érdemes bele Compastorkomposztoltót tenni!
- Az érett komposzt, töményen felhasználható virágcserépbe, ládákba, vagy keverni kell földdel, virágfölddel?
- A javaslatom, hogy inkább keverje földdel vagy virágfölddel a friss, érett komposztot, de ha van lehetőség a „pihentetésre” akkor később már „töményen” is felhasználhatja. ( Én is így használom!)
- Mi a módja az érett komposzt felhasználásnak a kiskertben? Be kell ásni a földbe, mint a marhatrágyát, vagy elég a tetejére bedolgozni?
- Ki mit választ! A komposzt egy „univerzális” anyag, akármilyen módszerrel kerül ki a
kiskertbe „működni fog”.
- Sok tujám és fenyőfám van, a levágott ágakat és a száraz tűleveleket berakhatom-e a komposztba?
Majdnem azzal kezdtem, hogy minden további nélkül berakhatja a tuja-és fenyőfa
ágakat a komposztálóba, de nem így van, mert ezeket az ágakat is, mint minden ágat,
gallyat, minél apróbb méretre kell darálni (2-3 cm), és úgy már nyugodtan mehet a komposztálóba. Ebben az esetben is jót tenne a Compastor-komposztoltó.

Kérdéseiket feltehetik emailben, az info@zoldujsag.hu címen, levélben 4401
Nyíregyháza Pf. 355 címen, vagy telefonon a 06 20/366-6500-ás számon, és szakértőnk a Zöld Újság nyomtatott és online felületén is válaszolni fog kérdéseikre.
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A megmentett fajok között van mások
mellett a Puerto Rico-i amazon (Amazona
vittata), a fekete gólyatöcs (Himantopus
novaezelandiae), a Myrmotherula snowi
nevű madár, a Przsevalszkij-ló (Equus
ferus przewalskii) és az ibériai hiúz (Lynx
pardinus).
A tudósok úgy vélik, hogy 21-32 madárfaj és 7-16 emlősfaj kihalását előzték meg
1993 óta.
A jelentés kiemeli a leggyakoribb intézkedéseket, melyek hozzájárultak ezeknek
a fajoknak a megmentéséhez. 21 madárfaj
javát szolgálta az invazív fajok kontrollálása, 20 fajét az állatkertekben és gyűjteményekben végzett munka és 19 faj kovácsolt
előnyt az élőhelyek védelméből.
Tizennégy emlősfaj számára járt haszonnal az új törvények, intézkedések meghozatala, kilenc számára volt hasznos a faj
ismételt betelepítése egy élőhelyre, valamint az állatkertekben és gyűjteményekben való gondozása.
A kutatásban részt vett a BirdLife nemzetközi szervezet, a római Sapienza Egyetem és a Londoni Zoológiai Társaság is. A
kutatócsoport 137 szakértőtől gyűjtött
információkat a legveszélyeztetettebb
madarak és emlősök populációinak méretéről, fenyegetettségéről és az érdekükben
hozott intézkedésekről, hogy felbecsüljék,
vajon az adott faj kihalt volna-e azok hiányában.
Eredményeik szerint az intézkedések
nélkül a kihalási ráta 3-4-szer nagyobb lett
volna.

Fűben-fában

A csodálatos kínai fahéj illóolaj
Ha választhatnék melyik illóolajból
legyen biztosan otthon, akkor a fahéjat az elsők közé tenném a listába.
Nem drága, nagyon finom, és alkalmazása rendkívül széles körű.

Az igazi fahéjfa Srí Lankán őshonos. Egy
trópusi örökzöld fa, amely akár 30 méter
magas is lehet, és aromás kérge és levelei
vannak. A fahéjolaj (Cinnamonumcassia)
sűrű olaj, melynek jellegzetes fanyar, aromás, édes illata van.
A fahéj kéreg illóolaj fő összetevője a
cinnamaldehid, amely erős gombaellenes és antibakteriális tulajdonságokkal
rendelkezik. Akariofillén gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású, míg az
eugenol antiszeptikus és gyulladásgátló
hatású. A Linalool egy erős, stressz-ellenes szer melyről kimutatták, hogy elősegíti a nyugodt alvást.

Saját tapasztalatok

Először a talpamon lévő gennyes hólyagnál alkalmaztam. Gyorsan terjedt a
vastag talpbőr alatt, és hiába próbáltam
ki 6 féle gyógyszert, gomba- vagy baktériumölő kenőcsöt, a fertőzés tovább terjedt. Ekkor vettem elő a polcomról egy
üveg kínai fahéjat, és 2-3-szor bedörzsöltem vele a talpam. Már másnapra jelentős
javulás látszott, és további kezelés nélkül
pár nap alatt rendbejött a talpam.
Ezután már bátrabban használtam
mézzel torokgyulladásra és párásítóba
a vírusok pusztítására is. Mindig remek
eredménnyel.
Egyszer azonban a fürdővizembe cseppentettem belőle, amitől tele lett a bőröm a piros kiütéssel! Később olvastam
csak utána, hogy bőrirritációt okoz, ezért
töményen szigorúan tilos a bőrre tenni kivéve a talp.
De nézzük még mi mindenre is használhatja otthon ezt a rendkívüli olajat.

Szívproblémákra

A fahéj illóolajat a párásítóba alkalmazva csökkenti az LDL (rossz) koleszterint. A
fahéj olaj fogyasztásával megakadályoz-

hatja, hogy szívkoszorúér-probléma vagy
magas vérnyomás alakuljon ki.

Agyi funkciók javítására

Fokozza az agy aktivitását, segít eltávolítani az idegfeszültséget és csökkenti
a memóriavesztés ütemét. Tegyen a párologtatóba pár cseppet, ha tanulni szeretne, vagy az agya fáradt az egész napos
kimerítő szellemi munkától. A fahéj fokozza a kognitív funkciókat, javítja a tanulás
hatékonyságát.

Baktériumokkal, gombákkal
és vírusokkal szemben

A fahéj kéreg illóolaj antibakteriális és
gombaellenes tulajdonságai megvédik a
szervezetet a káros kórokozóktól, illetve
megszüntetik a már kialakult fertőzést. A
legszélesebb spektrumú antibiotikumok
hatásával egyenértékű hatása van a baktériumok ellen.
Hatásos a Candida gomba fertőzésével
szemben is.

Emésztési problémákra

A fahéjat ősidők óta használják az
emésztési problémák, például a hasmenés, hányinger, székrekedés, gyomorégés
és általános gyomorfájdalom orvoslására.
Az emésztési problémák orvoslásához
keverjünk össze néhány csepp fahéj kéreg
illóolajat hordozóolajjal, és finoman mas�szírozzuk az alhasra.
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Légzésjavításra

A fahéjolaj segíthet enyhíteni néhány
tünetet, mit például a száraz köhögést,
hörghurutot, és segíthet influenza esetén is.
Az olajnak az antibakteriális tulajdonságai segítenek a torok- és a tüdőgyulladás leküzdésében.
Egy 2007-es vizsgálatban számos különböző illóolaj antibakteriális hatását
tesztelték a légzőszervi fertőzést okozó
baktériumok ellen. A vizsgált olajok közül
a fahéj, a kakukkfű és a szegfűszeg mutatták a legerősebb hatást.

Párologtatás fahéj illóolajjal

Cseppents 2-3 csepp fahéjolajat az
AromaDiffúzor vízzel töltött tartályába és
vegyél mély levegőket az illóolajos párából az orrodon és a szádon keresztül is.

Ajándék kupon!

Használja a fahej2020 kupont és minden 15.000 Ft feletti hidegpárásító vásárlásához ajándékba adunk egy fahéj
illóolajat!
Dr. Várnagy Emese

Dr. Várnagy Emese aromaterapeuta
emese.varnagy@aromadoki.hu
www.hidegparasito.hu

Egészség

Jó erekkel jó életminőség!
A kardiovaszkuláris rendszer egészségének megőrzésében fontos szerepet töltenek be az erek egészségét,
rugalmasságát, tisztaságát támogató növényi antioxidáns hatóanyagok.
Ereink állapota alapvetően meghatározza szívünk egészségét.
Érrendszerünk állapotáért viszont mi magunk vagyunk felelősek,
hiszen tudjuk, milyen tényezők befolyásolják. A dohányzás statisztikák szerint kétszeresére képes növelni a szívvel kapcsolatos
zavarokat. Gondokat okoz a túlzott koleszterin-fogyasztás is. Ellenben sokat számít a kardiovaszkuláris rendszerünk épségének
testsúlyunk kontrolálása, valamint a rendszeres testedzés. Külön
ki kell emelnünk a mediterrán diétának, azaz a sok zöldség fogyasztásának fontosságát, az antioxidánsokban gazdag étrend
kialakítását.

Gránátalma az erekért
A gyümölcsök közül a gránátalma kiemelkedik magas antioxidáns tulajdonságával. A szervezet egészségére gyakorolt rendkívül kedvező hatása miatt már az ókortól „életelixírnek” tartották.
Kutatások igazolták, hogy a gránátalma ELLAGSAV flavonoidjai
antioxidáns tulajdonságuknak köszönhetően segítik fenntartani az erek egészségét, ezáltal a szív fiatalos, hatékony működését, végsősoron a jó fizikai állóképességet. Hasonlóan kedvező
„kardio-hatékony” hatású a szőlőmag antioxidáns rezveratrol
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hatóanyaga, amely az ellagsavval kölcsönösen növelik egymás
hatását. A gránátalma polifenoljai a vérnyomást és a koleszterinszintet is kedvezően tudják befolyásolni a kutatások szerint.

Vitaminok a szívnek
A gránátalma K1-vitamin tartalma a véralvadás szabályozásában, a belőle képződő K2-vitamin a csontépülésben fontos,
miközben jelentős pozitív hatást fejt ki a erek egészségére. Fontos vitamin a folsav, kedvezően befolyásolja a vér homocisztein
szintjét, ezáltal hozzájárulhat a szív és érrendszer egészségének
megőrzéséhez. A C-vitamin szerepet játszik a vérerek normál
struktúrájának fenntartásában. A lecitin a teljes kardiovaszkuláris
rendszer normál működésének része.

Kik a veszélyeztetettek?
A gránátalma és a vörösszőlő koncentrált hatóanyagainak és a
szív vitaminjainak étrend-kiegészítőként való fogyasztása feltétlen ajánlott a 40 év feletti korosztálynak, valamint fokozott szellemi, fizikai megterhelés és stresszes életmód esetén.

Fűben-fában

Kender-helyzet Magyarországon
Rendszeres olvasóink már szinte
mindent tudnak a kender és a belőle
készült termékek jótékony hatásairól, sőt visszajelzéseik alapján tudjuk, hogy sokan kipróbálták ezeket
és nagy megelégedéssel használják
különböző panaszaik enyhítésére.
Bár egyre nagyobb ennek a méltatlanul elfeledett növénynek a népszerűsége, a helyzet egyelőre még
távol van az ideálistól. Erről beszélgettünk Tóth Istvánnal és feleségével Melindával, a Detki Chili és Kendertanya tulajdonosaival.

- Ez a harmadik szezonotok a kenderrel
és a termékekkel. Mik a tapasztalatok?
- Magyarországon a 3 év alatt, mióta kenderezünk semmi sem változott. Legfeljebb
annyi, hogy többen kezdtek bele a kender
termesztésébe, illetve egyre több külföldi
kivonatot látni a piacon. Európában már sorban nyílnak a kenderes kávézók, boltok.
Nemrég nyílt egy kávézó és egy kenderbolt is Budapesten. Szóval haladuk, de lassan
és kicsit nehézkesen.
- Mik az újdonságaitok?
- Igyekszünk a termékpalettát szélesíteni.
Az olaj és a tea mellett készítünk krémeket,
lekvárokat, szörpöket. A kender lehet finom!
A gasztro vonalon is hatalmas lehetőségek
vannak a kenderben. Nem feltétlen kell a legjobb orvosságnak a legkeserűbbnek lennie,
mint ahogy a közmondás tartja.
Legújabb kenderes termékünket a Nagymarosi Csípős fesztiválra készítettük. Ez egy
kellemesen csípős barbeque jellegű kenderes csiliszósz. Főként sültekhez ajánljuk –
akár hús, akár zöldség – de egy jó film mellett
tortillával is lehet mártogatni. A kender hatása így sem marad el.
- Milyen visszajelzések érkeznek a vevőktől?
- Vannak olyan vásárlóink, akik a kezdetektől a mi termékeinket használják, fogyasztják.
Páran a facebook csoportunkban is meg-

osztják a tapasztalataikat, de többen csak
személyesen nekünk mondják el. Nagyon
jó érzés, amikor egy-egy vásáron vagy fesztiválon odajönnek és mesélnek. A termékeink
használata és fogyasztása során múlt már el
köszvény, reumatoid artritis, chron betegség,
IBS. A bőrproblémák is szépen kezelhetőek,
pl. a pikkelysömör. Már az első kezelés után
hálálkodva jött hozzánk reggel a standhoz a
vásárló, és örült, hogy az első olyan éjszakája volt, amikor nem vakarta magát véresre,
s tudott végre aludni. Visszajáró rendszeres
fogyasztóink közé tartozik sok diabéteszes
és magas vérnyomásban szenvedő embertársunk is.
Sajnos nagyon sok az olyan ügyfelünk, aki
kemó alatt kezdi el a kender fogyasztását.
Szerencsére nekik is segít, mert nincsenek
rosszul, nem hullik ki a hajuk, meg tudják
őrizni emberi méltóságukat a kezelés alatt.
És ez nagyon fontos.

Egyedi tanácsadás
- Van olyan SM problémával élő vásárlónk,
aki a kender fogyasztása előtt már mozdulni sem tudott. Ő lassan feláll a tolókocsiból.
Gondolhatják, mekkora öröm ez annak, aki
átéli, a családjának, és persze nekünk is. De
vannak évek óta fájdalommal küzdők is, akiknek megoldás a kender. Epilepszia és migrén
esetén is pozitívak a visszajelzések, nem beszélve az autoimmunosokról, akik szintén
nagyon hálásak a termékeknek.
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Sajnos volt pár olyan eset, amikor elvesztettük a harcot De az mind már végstádiumú
rák volt. Nagyon nehéz ezt elfogadni, de az is
az élet velejárója, hogy már van, amikor késő.
Minden élet nagy veszteség. De szerencsére
nagyon kevés ilyen eset van a több száz pozitív javulás mellett. Nagy dolog, ha valaki leteszi az inzulin injekciót vagy a szteroidokat,
nyugtatókat. Nagy dolog az, ha visszanyeri
emberi méltóságát, régi életvitelét.
Akinek tudunk, segítünk. A tapasztalatok
és orvosi instrukciók alapján egyedileg adunk
tanácsot a kender használatához, adagolásához. Mert nem mindegy, melyik termékünket
vásárolják bizonyos problémákra.
A három év alatt nagyon sok embertársunknak segített a kender. Az a legnagyobb
fizetség a munkánkért, amikor visszajelzést
kapunk és együtt tudunk örülni a sikernek. Ez
hatalmas dolog! De ez nem a mi érdemünk.
Ezt a növénynek kell köszönni!
- Hol lehet megvásárolni a termékeket?
- Személyesen a Detken található boltunkban lehet vásárolni, de van webshopunk is,
amit bármikor bárki felkereshet. Vásárokban
és fesztiválokon is megfordulunk, de sajnos
nem jutunk el mindenhová.

Detki Chili és Kendertanya
Webáruház: kendertanya.hu
Telefon: +36 20 297 4560
Cím: 3275 Detk, Petőfi u. 30.

Életmód

Nem fogyaszthat tejet, tejterméket?
Nemcsak a tejcukorra, hanem a tejfehérjére is érzékeny?
Aki nem ehet tejterméket, annak
sokszor meggyűlik a baja az étkezéssel, hiszen nem csak a tejet, de a
sajtot, joghurtot, tejfölt, túrót is kerülnie kell. Ez megnehezíti az egész
család életét, hiszen folyamatosan
vizsgálni kell a bolti készítményeken, hogy van-e benne tejszármazék, vagy sem. Ez nem könnyű feladat és a pénztárcánkat sem kíméli.
A növényi tejpótló ital kiváló alternatíva
azok számára, akik nem tudnak, vagy nem
akarnak tejet fogyasztani. Sokféle növényi
ital található a boltok polcain - kókusztej,
mandula ital, zab ital. Azonban már mi is
elkészíthetjük otthon, csupán egy gombnyomással!
Az italban csak az lesz, amit szeretünk,
és ízlésünknek, diétánknak megfelelően
fogyaszthatunk.
Különféle alapanyagokból állíthatjuk
elő, vagy akár mixelhetjük is őket:
• Gabonákból (rizs, zab, árpa)
• Olajos magokból (mandula, kesudió,
mogyoró)
• Gumókból (földi mandula)
• Hüvelyesekből (szójabab, földimogyoró)
A növényi ital számtalan előnye közé
sorolható, hogy vegetáriánusok, tejfehérje-allergiások, laktóz érzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják. Emellett számtalan diéta, étrend ideális kísérője, hiszen a
növényi italok egyszerű, könnyen emészthető fehérjéket, esszenciális aminosavakat, szénhidrátokat, és telítetlen-, valamint többszörösen telítetlen zsírsavakat
tartalmaznak.
A növényi tejhelyettesítők felhasználása is ugyanolyan széleskörű, mint a tejé,
hiszen nem csak önmagában fogyaszthatjuk, de készíthetünk belőle kakaót,
felhasználhatjuk sütéshez, főzéshez, akár
habarhatunk is vele. Kiváló desszertek,
turmixok készülhetnek vele.
A Vegital növényi italkészítőivel otthon gyorsan és egyszerűen elkészíthetjük magunknak a vágyott tejhelyettesítő
italt. A készülékek multifunkciósak, így a

tej- és tejszín-helyettesítőkön kívül készíthetünk velük gyümölcs- és zöldség
krémleveseket, darabos (párolt) leveseket, mártásokat, krémeket, püréket, bébiételeket, gyümölcs- és zöldség juice-okat,
smoothie-kat, valamint lekvárokat, dzsemeket is.
Ezek a „home made” készítmények nem
csak olcsóbbak és egészségesebbek a tejes változatoknál, de a beltartalmukat is
magunk szabályozhatjuk az ízlésünknek

és egészségi állapotunknak megfelelő ös�szetétellel. Megválaszthatjuk azt is, hogy
mivel édesítjük, ízesítjük a tejhelyettesítő
italokat. És mint tudjuk, a házi készítésű
mindig finomabb és egészségesebb a
gyárilag előállítottnál!
Pillanatok alatt készíthetünk kókusztejet, vagy mandulát, de kesudiót, zabot,
pisztáciát, kölest és sorolhatnánk végtelenségig a tejhelyettesítőket.

Így készül a kókusztej
Hozzávalók:
• 110 g kókuszreszelék (60-70% zsírtartalmú)
• 20 g eritrit
• 15 ml Olajessimo
• 1 g Himalája só
• víz a maximum jelzésig
Elkészítés:
Az összes hozzávalót tegyük a Vegital készülék tartályába és indítsuk el a Soymilk programot.
Mi a Vegitalnál, azon dolgozunk nap, mint nap, hogy olyan recepteket állítsunk elő,
amelyek nemcsak finomak, de egészségesek is. Ezért készült www.tejmentesreceptek.
hu oldalunk, amely tele van tejmentes, cukormentes, adalékanyagmentes receptekkel. Számuk folyamatosan bővül!
További információért látogasson el weboldalunkra www.vegital.hu és szeretettel
várjuk Facebook csoportunkban, amely Vegital, ahogy mi szeretjük néven működik.

Weboldal: www.vegital.hu • Facebook: www.fb.com/vegital.
tejmentesital Telefonszám: + 36 70 777 9220
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Novella

Göblyös Sára esküvője
Gombkötő kántortanító megdörgölte a szemét. Most nem a serpenyőképű
hold zavarta meg álmát, mint ahogy már hatvan éve teszi vele. De még nem
jutott eszébe, hogy arrébb húzza a priccsét.
Hirtelen rettenetre riadt. Rögtön meglátta a boszorkánytáncot járó vörös
árnyakat a falon. A rémület marokra húzta szívét. Kipillantott a vályogba
vésett, kicsi ablakon.
- Szent Isten! A fűrészmalom! – jajdult fel
döbbenten.
Még csizmát se rántott, hanem csak úgy
gatyába ugrott ki az ágyból, hogy félreverje
a harangot. Természetesen mint zeneértő
orgonista, az is a hivatalához tartozott. Hirtelenjében megállt az ajtóban, majd legyintett.
Mi a fenének is harangozna? – gondolta
már az álom küszöbén; a fél falu már úgyis
kellemesen borzong a tűz körül.
Igaza volt. A szájtáti népség tényleg már
régóta bámulta, ahogy a lángnyelvek már az
alacsonyabbra kódorgó bárányfelhők bundájába is bele-belenyalnak. Persze ravaszul
csinálták. Előtte, hogy szabad útjuk legyen
az égi birkákhoz, kopaszra legelték a legmagasabb nyárfák üstökét is a malom mellett.
Arrébb egy ideszületett kőrisfa siratta ágait.
Másodszor meg: miért is rángassa a kötelet, mikor már vagy tíz éve, hogy Gábor Áron
katonái elvitték a harangot ágyúnak? – de azt
talán a kántor már csak álmában gondolta.
Amikor már az egész épület porrá égett,
szerencsésen megérkezett Pista gróf konyhaszemélyzete. Utolsónak bekocogott az
első étekfogó az üres lajtos kocsival.
– Minek bele víz? Úgyis leég, mire kiérünk gondolta a fehér szakállú szenior, mielőtt befogta volna a szekér elé a vele egykorú lovát.
Persze kímélni akarta szegényt.
Nem tévedett. Mikor megérkeztek, még
szépen füstölgött a malom helye. Az öreg
Suhajda, ki a négy úri agárnak főzött, álmélkodva bámulta azt a pár parázsló üszköt.
- Fene gondolta, hogy a fa ilyen gyorsan
ég - csóválta rosszallóan a fejét. Semmit sem
lehetett már tenni. Legfeljebb hamarjó pogácsát sütni. - Ráértek.
Pista gróf praktikus ember volt. Azelőtt, ha
csak egy messzi boglyára is szállt a vörös kakas a berekben, az egész udvarnép loholt bámészkodni oltás ürügyén. Legutóbb, mikor
egy kiszáradt jegenyét gyújtott fel az istennyila a harmadik határban, nem volt senki a
kastélyban, aki a vacsoráját felszolgálja neki.

A gróf dühbe gurult, s még aznap kihirdette,
hogy minden héten más és más mester lesz
az embereivel a hivatalos tűzoltófőnök. Ha
még valakit is ott talál a kastélyból rajtuk kívül, deresre húzatja. – Persze azt nem tudta a
gróf, hogy már rég nem módi az ilyesmi. De
még senki sem panaszkodott ellene.
Ezért volt, hogy most a főszakács és a
konyhásai vonultak ki testületileg oltani.
Csak Göblyös Sári, az árva libatömő nem volt
köztük. De csak azért, mert ő már kora este
a vadászterem előtt várakozott a misére menőben, tiszta lábbal. Várta mikor szólítja be
Pista gróf. Az ételmesternek mondta is, hogy
ő maga kérte az urat, hogy bemehessen hozzá fontos ügyben. Erre megkérdezte Sárit a
bámészkodó szaft-keverő segéd, hogy mi az
a fontos neki még azon kívül? – Az árva lány
válaszul csak köpött egyet a pimasz szaftos
fehér ingére.
Igaz, hogy már kora délután feltűnt a konyhásoknak, hogy Sári hétköznap dacára lavórba tette retkes lábait. Aztán mikor a pelyhes
állú Suhajda gyerek is hallotta, hogy a lány
éppen az ő nagyapjától kért bőrdörzsölő
habkövet, úgy elszorult a szíve, hogy alig
tudta a csordulni kész könnyeit megfékezni.
Szegény szerelmes suttyó! Éjjelente gyönyörű ábrándokat szőtt, amelyek csak a férfikor hajnalán teremnek. Remélte, mivel már
úgyis kitanulta az üstsúrolást, egyszer majd
első segéd lesz belőle. Erre a magas rangra,
talán majd hozzájön az angyali Sára. De sejtette, hogy ő is csak úgy fogja végezni, mint a
nagyapja, az öreg Suhajda, aki már vénségére csak a gróf úr kutyáira főz.
Este, miközben a tűzoltók érthető rutinnal
kinn pogácsát sütöttek, Göblyös Sári már rég
bepironkodott az úrhoz.
- Mért akarsz velem beszélni? – kérdezte a
gróf, miután letörölte a kézcsók nyomát.
- A fönséges királyné miatt.
- Te! Vigyázz a szádra, mert a seggedre csapatok!
- De igenis kérem szépen, ő dobútatta ki
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Takács Zoltán festőművész
illusztrációi
a parancsot. Azt, hogyha valaki anyának érzi
magát, rögvest megkő’ mondani annak az
embernek, akiért az felelős.
- Sára, én mégis csak deresre húzatlak,
ha pimaszkodsz! Mi az, hogy én vagyok a
felelős?
- Hát aszongyák, hogy azé’ volt a parancs,
hogyha az anya nem akarja a gyereket, ne
tudja titokban elnyuvasztani. Meg, ha halva
születik is, tudjon róla egy hites, megbízható
személy.
- Tényleg így igaz Sára! Elfelejtettem, hogy
téged a birtokomon találtak. Felírom a mai
dátumot, hogy hivatalosan nekem bejelentetted. Úgy gondolom, feltehetőleg már a
harmadik hónapban áldott állapotban vagy.
- Igenis, azé’ is gyüttem. De így, ember nélkül, árván, nem is igen vagyok áldott.
- Na, aztán ki az apa?
- Azt nem tudhatom. A pajtában sötét
van éjjel.

Novella
- De hát ki lehetett
mégis az a disznó lator? – Hiszen van ott
vagy tizenöt férfiember.
- Mindegyik lehetett,
gróf úr. Hiszen nem
látok sötétben! Azt
csak a baglyok tudják.
Napvilágnál csak hét
emberről tudok. Azok
nem jönnek éjjel. Mert
amúgy takaró alatt,
meg tudom különböztetni valamennyit. Na
persze nem arcról.
- Rendben van Sára.
Most elmehetsz. De
ahogy bejön az a disznó banda a tűzoltásból, mindannyian haptákban itt jelentkeztek!
Te meg készülj; este
már férjhez mész!
Később a gróf hívatta az udvari papot és
közölte vele, hogy ma
ne igya le magát, mert
még esketése lesz.
Mikor az úr nagy
sokára visszatért Ilona
grófnőtől,
igencsak
rózsás kedvében volt.
Meg is volt rá az oka.
Igaz, egy kupa pálinka segítségével, de
sikeresen letudta a
szerződésben kikötött
tavaszi összefekvést a
feleségével. Évszakonként voltak kötelesek
egyszer megülni – illetve, hogy hogyan, arról
nem volt klauzula. – De a grófnő ezt is sokallta. - A gróf is…
Lakosztálya előtt összefutott a derűs, szép
bögyű komornával, de ma kivételesen csak a
fenekét paskolta meg.
Az előcsarnokban már vigyázban vártak a
konyhások. Sári is köztük állt, s szemérmesen
bámulta a lábujjait. Az első étekfogó hamuban sült pogácsát szervírozott a grófnak a
bor mellé, majd visszaállt a sorba.
- Parázna banda! – kezdte a fejmosást kedélyesen a gróf.
– Én nem tűröm az erkölcstelenséget a házamban. Pláne, ha hajadont ránt valaki a bűn
fertőjébe! – Na, ezt jól mondtam - gondolta
magában, de már unta az egész ügyet.
- Sára ma este férjhez megy, mert lebabá-

zik! Ki a gyerek apja?! – ordította el magát a
széplelkű gróf. Senki sem jelentkezett. Húzott
egy keresztény kortyot a pogácsára, majd katonásan megkérdezte:
- Lépjen elő a sorból, aki nem paráználkodott Sárival! – mindenki szemlesütve a helyén
maradt. Rendületlenül álltak, mint a tavaszi
cövek. A vén Suhajda nagypapa szégyellte
magát az unokája előtt. A szakállas, fogatlan étekfogó pedig zavarában bakfis módra
vihogott. De senki sem gondolta, hogy a kis
Suhajda unoka, Sárinál tanulgatta az első tétova útkeresést a pázsitos mezsgyén.
Szegény gyerek. Tűzpiros arccal szinte a
föld alá süllyedt szégyenében.
- Akinek felesége van, álljon félre! Levonom
félévre a fizetésüket.
- Miért? – tiltakozott dühösen a szakácsmester, aki annyit keresett, mint az egész
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konyha együttvéve.
- Azért, mert csaltok otthon
és még ingyen is akartok szórakozni, felelősség nélkül –,
zavarta vissza a helyére Pista
gróf a konyha főnökét. Az úr
újra ivott egy kupával, mert túl
sósra sikerült a pogácsa.
- Te! Suhajda! – mutatott a
nagypapára – felírod a többiek nevét ezekre a cédulákra és
bedobod ide a kalapba – és az
asztalra mutatott.
- Aztán mért? – kérdezte
közben az étekfogó.
- Azért, te tulok, hogy megtudjuk, hogy ki lesz Sárának
Isten előtt való hites ura. Sára
majd kihúz egy nevet, aztán
az udvari pap is mindjárt itt
lesz. Nászajándékra meg mindenkinek levonom a félévi
járandóságát. Akinek nem
tetszik, huszonöt botot kap az
ülepére még ráadásnak! Most
örültök marhák?
- Igen, igen - morogták néhányan, de ügyesen rejtett
lelkesedéssel.
Sára némán, zakatoló szívvel várta, hogy mi fog történni.
Mikor a gróf a kalaphoz hívta,
hogy húzza ki a jövendőbelije
nevét, mint egy alvajáró ment
előre az asztalhoz. Dermedt
csönd lett a teremben. Sára
már nem bírta idegekkel, hirtelen kivett egy cédulát és a
grófnak adta. Az csak odapillantott s kihirdette:
- Suhajda! – Az öreg erre összeesett az
örömtől, mert szerencsére özvegy volt.
– Nem te, vén kecske! Az unokád a férj!
– Még jó, mert úgyis ráment volna a szívem –, motyogta csalódottan. Jó lett volna
neki az a halom pénz, amit büntetésként befizetnek a stafírungra. Erre meg ez a pimasz
gyerek lett hirtelen dúsgazdag.
Két nappal később az ifjú pár átszekerezett az új házukba, Sári pusztára, amit
az uraságtól kaptak nászajándékba. Pista
úr jobbnak vélte, ha nem maradnak itt. Túl
nagy a kísértés.
Sára boldog volt. Megtisztult ő is az ifjú ura
szerelmében. Saroglyához kötve, mögöttük
poroszkált egy közömbös tehén. Társ nélkül.
Csak úgy marhamódra.
Kisslaki László

Bio-logikus

BIOfalatkák az iskolatáskában
Iskolás, óvodás korú gyermekeink szeptembertől újra
közösségbe járnak, illetve nap mint nap közlekednek.
Az, hogy szervezetük erőnléte, betegségekkel szembeni
ellenálló képessége csúcsra járjon, egészséges ételeket
kell számukra biztosítanunk, mégpedig olyanokat, amelyeket örömmel fogyasztanak.

Természetesen BIO!

Szülőként természetes, hogy a legjobbat akarjuk adni gyermekeinknek, olyan táplálékot, amelynek előállítása során nemcsak a
mennyiségi szempontok érvényesültek. A növényeket nem szintetikus mérgekkel védték meg a kártevőktől és kórokozóktól, a
talajba visszajuttatták a nyomelemeket is, az állatokat pedig nem
tömték rutinszerűen antibiotikumokkal. További érv a BIO mellett,
hogy mentesek a tartósító szerektől, valamint a mesterséges ízesítő anyagoktól és egyéb élelmiszervegyészeti remekektől, ezért
kisebb eséllyel váltanak ki (nehezen azonosítható) allergiát.

Milyen élelmet
csomagoljunk a gyerekeknek?

Önkényesen három fő kategóriát állapítottunk meg:
- Nyers gyümölcsök és zöldségek, amelyek a vitaminok mellett
rengeteg egészségvédő hatású másodlagos növényi anyagot tartalmaznak. Célszerű lehet aprított, előkészített formában csomagolni, mert úgy jobban fogy. Tehetünk egy dobozkába alma darabkákat, sárgarépa karikákat, szőlőszemeket. A koktélparadicsom
szintén jó választás, mert egyszerre bekapható, nem „köp”.
- Szendvicsalap választásakor szempont, hogy a teljes kiőrlésűek tovább biztosítják a jóllakottságot, rosttartalmuk pedig kedvező az emésztés szempontjából. Süthetünk magunk is kenyeret,
zsömlét biolisztből. Elsőre bonyolultnak tűnhet, de ha van egy
jó receptünk és némi újító kedvünk, rövid idő alatt kitanulható.
BIOszendvicskrémeket alkothatunk magunk is, vagy válogathatunk a készek közül. Kolbász, szalámi, kenőmájas, körözött, sajt és
még sok egyéb is beszerezhető BIO minőségben.
- Megosztó kérdés, csomagoljunk-e édességet a gyerekünknek
az iskolába. Táplálkozás szempontjából nincs rá szükség, de ha látja
más gyereknél, valószínűleg sóvárogni fog. Megoldás lehet, ha valami egészséges alternatívát kínálunk, például BIO aszalt gyümölcsöt vagy saját készítésű süteményt.

BIOélelmiszerek A-tól Z-ig
a Biokultúra Ökopiacon

A legnagyobb választékot BIO, vagy hivatalosan fogalmazva ökológiai előállítású élelmiszerekből a Biokultúra Ökopiacon találjuk. Akinek nincs módja vagy kedve minden héten ellátogatni ide, inkább pár
hetenként töltené fel készleteit, azok figyelmébe ajánljuk:
- az alma, a téli körte, a sárgarépa, sárga TV paprika pár hétig biztonságosan tárolható,
- ugyanez igaz a keménysajtokra és a füstölt húskészítményekre,
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- a kenyerek, péksütemények lefagyaszthatók,
- az aszalt gyümölcsök, a dió, a mandula, a mogyoró még hűtést sem
igényel, csak molybiztos csomagolást.
- számos csomagolt kekszet, ostyát, szeletet is találunk a kínálatban.

Napfény, mozgás, nevetés

Ezeket ugyan ökopiaci árusaink sem kínálják, de nélkülözhetetlen kellékei az egészségnek. Épp ezért más módon kell hozzájutnunk! Egy családi BIObevásárlást érdemes összekötni egy
kiadós ökopiaci játszóterezéssel, vagy egy Normafára tett kirándulással, ami alig több, mint 5 kilométerre található a Biokultúra
Ökopiacról.
Magyar Biokultúra Szövetség
1132 Budapest, Visegrádi u. 53. III/1.
1/214-7005
www.facebook.com/
BiokulturaSzovetseg
biokultura@biokultura.org
www.biokultura.org

Életmód

Indul a tanév:
kezdje fejben felkészülten, krill olajjal!
Az agy és az idegrendszer
a születés előtti harmadik
trimesztertől 14 éves korunkig
fejlődik a legintenzívebben.
Ebben a közel másfél évtizedes
periódusban tehetünk a
legtöbbet az egészséges
szellemi fejlődésért. Az agy
és az idegsejtek fejlődéséhez
és hatékony működéséhez
elengedhetetlen az Omega-3
zsírsavak bevitele.
A halolajak is tartalmaznak Omega-3
zsírsavakat, de a sarki krill rákocskákban
található Omega-3 zsírsavak tisztasága és
szervezetünkben való hasznosulási aránya lényegesen magasabb!
Az Omega-3 zsírsavak rendkívül fontosak a szervezetünk számára, elsősorban a normális anyagcsere fenntartásához, de a betegségmegelőző
hatásaik sem elhanyagolhatóak. Az Omega-3 zsírsavaknak három legismertebb
csoportját az eikozapentaénsav (EPA),
a dokozahexaénsav (DHA) és az alfalinolénsav (ALA) jelenti. Ezek úgynevezett
esszenciális zsírsavak, vagyis a szervezetünk nem képes ezek előállítására, így
megfelelő ételekből vagy étrend-kiegészítőkből juthatunk hozzájuk.
A gyermekek naponta rendszeres
mennyiségű DHA és EPA zsírsavakat igényelnek. Nem csak azért, hogy biztosítva
legyen a gyermeki szervezet egészséges
fejlődése, de azért is, hogy nagyobb szellemi igénybevétel esetén fokozzák az agy
működését. Némely kutatások rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Omega-3
bevitel és szintentartás támogatja a
gyermekek tanulási képességének javulását, beleértve az olvasást, a memóriát, a koncentrációt és a viselkedést.
Egyes kutatások alapján, fogyasztásuk

Az NKO KRILL-Omega3
(60db) 100% tisztaságú
krill olaj Astaxanthin
tartalommal termékről
többet megtudhat
webruházunkban:
www.vitalvar.hu
az iskolára való felkészülés idején, a túlzott fizikai és szellemi megterhelés esetén
(dolgozatok, vizsgák, stressz, sport) és
viselkedési zavarok, ADHD és ADHD-val
kapcsolatos figyelmetlenség, hiperaktivitás és impulzivitás problémák, autizmus,
dyspraxia, dyslexia megelőzésére és kezelésére is ajánlott lehet.

Az NKO Krill-Omega-3 krill olajat tartalmazó lágyzselatin kapszula természetes astaxanthinnal tartósított, nem tartalmaz mesterséges tartósítószert!
Tartalma kivételesen tiszta, megfelel a
legmagasabb minőségi elvárásoknak!

Krill az egész családnak
A fentiek mellett az EPA és a DHA többszörösen telítetlen zsírsavak jótékony
hatást fejtenek ki a szív-érrendszerre,
az agyműködésre, az idegrendszerre,
a bőrre és még sorolhatnánk. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
szerint az ajánlott EPA+DHA bevitel 2-18
éves korig legalább 250 milligramm/nap.
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Helicobacter - a gyomorproblémák oka
Felfúvódás, evés utáni gyomorfájás,
böfögés, gyomorégés vagy kellemetlen szájszag gyötri? A gondokat
egy, a gyomorban lévő baktérium, a
helicobacter pylori okozhatja.
A statisztikák szerint a világ lakosságának több mint a fele helicobacter
fertőzésben szenved. Ez a fiatalabb és az
idősebb generációt is érinti, ráadásul gyerekeknél is diagnosztizálták már. Főleg a
nem feltűnő tünetei veszélyesek, amelyek
gyakran a hagyományos emésztési nehézségekre hasonlítanak. Ha már hosszabb
ideje gyomorfájást és emésztési problémákat tapasztal, akkor ne becsülje
alá ezeket a problémát. A helicobacter
fertőzés hagyományos kezelése hosszadalmas: két erős antibiotikum kombinációja
mellett más gyógyszerekkel kiegészítve a
gyomorsav képződésének csökkentésére. A
helicobacter baktérium egyre inkább ellenáll ezeknek az antibiotikumoknak, és a pá-

ciensek magas százaléka fertőzött marad a
nehéz kezelés után is, ráadásul ez a kezelés
kellemetlen mellékhatásokkal is jár.

Masticha - a helicobacter
természetes ellensége

A természetben minden betegségre
található egy gyógyszer. A választ arra, hogyan kell kezelni a helicobactert és egyéb
gyomorproblémát, már
évszázadok óta megtalálták a görög Híosz szigetén, ahol felfedezték a
masticha gyógyító erejét.
A masticha egy gyanta, amelyet speciális
módszerrel nyernek ki a
Pistacius Lentiscus fából.
A fakéreg bemetszésével
jutnak hozzá a gyógyító
nedvhez, amelyet a helyiek „Híosz könnyei”-nek
is hívnak. Ez a folyadék a
napon kristályossá válik,
az íze fenyőgyantára vagy
cédrusra emlékeztet. Már
Hippokratész is használta a mastichát emésztési
problémák megelőzésére,
régen az ára egyenlő volt
az aranyéval és az ellopásáért kivégzés járt.
A tudományos kutatások szerint a masticha
több mint 80 gyógyhatású anyagot tartalmaz,
amelyek nagy potenciállal rendelkeznek számos
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gyomorral összefüggő betegség kezelésében. A masticha egyik legjelentősebb
tulajdonsága az, hogy különleges képességével megöli a helicobacter baktériumot olyan esetekben is, ahol nem hatott
az antibiotikumos kezelés. A mastichás
kezelésnek nincsenek mellékhatásai és jelentős eredményeket ért el a helicobacter
eradikációjában.

Mikor a leghatékonyabb
a masticha?

A masticha erős antibakteriális hatással rendelkezik. Célszerű több olyan
anyaggal is kombinálni, amelyek jó hatással vannak az emésztőrendszerre - főleg
probiotikumokkal, amelyek erősítik és felgyorsítják a hatását az emésztőrendszer
betegségei elleni küzdelemben. A masticha
teljesen természetes anyag, a kezelés nem
okoz mellékhatásokat.

A masticha jó hatással
lehet más emésztőrendszeri
megbetegedés esetén is:

- csökkenti a gyomorégést
- enyhíti a gyomorfájást és a gyulladásos
gyomorbetegségeket
- elősegíti a vastagbél megfelelő működését
- elősegíti a megfelelő emésztést
- megszünteti a felfúvódást, hasmenést
és szorulást
- eltünteti a peptikus fekélyeket (gyomorfekély, nyombélfekély,...)

Forgácsok
„Az igazság és a hamisság szelleme
Harcol az ember szívében;
Igazság születik a Fény forrásából,
Hamisság a sötétség kútjából.
És ahogy az ember örökli
az igazságot,
Úgy kerüli majd el a sötétséget.”
(Holt Tengeri Tekercsek)

Forgácsok...
nemes fából...

Edmond Bordeaux Székely
azaz
Székely Ödön 1905 - 1979
Edmond Bordeaux Székely neve nem
ismeretlen a Zöld Újság olvasói körében.
Most azonban azért idézzük fel ennek a
fantasztikus tehetségű székely embernek
az életét, mert munkásságának számtalan vonatkozása illeszkedik „A táplálkozás
sötét oldala” című cikksorozatunkhoz.
Őszintén szólva, életpályáján többen is
osztozkodhattak volna, és mindenkinek
jutott volna elegendő elismerés, hírnév,
tudományos eredmény és kaland az élet
legjavából.
Édesapja székely földbirtokos, édesanyja francia. Gazdag családba született,
édesapjának Erdélyben és Franciaországban is voltak birtokai. Ez és az unitárius
apa és katolikus francia anya, valamint az,

hogy a Kolozsvári Unitárius püspök unokája, alapvetően meghatározza neveltetésének irányát.
A piaristáknál klasszikus görögöt és latint tanult. Még kisgyermekként, a szülői
házban megtanult németül és franciául,
olyannyira, hogy a bécsi egyetemen még
német nyelvet is tanított. Megtanulta az
arámi és a szanszkrit nyelveket is. A párizsi
egyetemen doktorált, majd Bécsben és
Lipcsében képezte tovább magát. Beszélt
tíz modern nyelvet is.
Nyughatatlan ember volt. Mindenütt a
„kortalant” kereste, annak kutatását folytatta, levéltárakban, múzeumokban, különböző helyszíneken. Beutazta az egész
világot, járt a Magas Kárpátokban, Közép
Afrikában, Kanada északi részein, KözépAmerikában, Mexikóban, Kaliforniában,
Indiában, stb. Tevékenysége olyan sokrétű, hogy szinte követhetetlen. A Nobel
díjas Roman Rollanddal közösen alapítják
meg a Nemzetközi Biogenikus Társaságot. A társaság célja az esszénusok és az
ősi bölcsesség vallási és történelmi jelentőségének tanulmányozása és a tudás
terjesztése. Termékeny író, filozófus, tanár,
nyelvész, pszichológus, élet-reformer, természetgyógyász.
Állítása szerint 1923-ban fedezte fel a
Vatikán Titkos Archívumaiban az ó-arámi
nyelven íródott Esszénusi Béke Evangéli-
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umot. Később ezt egy ó-szláv kézirattal is
egybevetette, amit a Habsburg levéltárban
őriztek. Eltérést nem talált. Sokan támadják, ill. egyes dolgait kétségbe is vonják.
Más tetteivel szemben pedig értetlenül
állva csodálkoznak, hogyan volt erre képes
egyedül? Lásd pédául a Francia-Polinéziai
leprások ügyét, ahol elérte, hogy a francia
kormány eltávolítsa a lélektelen diktátorokat, és bevezették a szigeten a leprának
az esszénusok szerinti gyógyítását. Ezzel
bebizonyította, hogy többek között tántoríthatatlan humanista is.
1939-ben feleségül vette az amerikai
Deborah Shainmant, és így családi kapcsolatai révén szoros kapcsolatba került
a New-Yorki Vegetáriánus Szövetséggel.
Az időközben felhalmozott hatalmas tudásával nagy kalandba kezdett, és feleségével együtt megalapították Mexikóban a holisztikus gyógyítással foglalkozó
Rancho la Puerta nevű telepet, ahol több
mint három évtizedes kísérletet hajtottak végre. A kísérletekből óriási tudományos igényű adat keletkezett, melyek
alapján tartotta előadásait és írta könyveit. A tábor változatlan név alatt mind
a mai napig működik! Az itt alkalmazott
módszerek: organikus gazdálkodásból
származó táplálék, gyümölcskúrák, természetes gyógymódok, testedzés, vízkultúra, napfürdők, stb. A tábornak óriási
sikere lett és özönlöttek a módszert ki-

Forgácsok
próbálni és gyógyulni akarók.
Sokoldalúságának és hihetetlen munkabírásának eredményeképpen több
mint 80 könyvet írt, zömében angol
nyelven, filozófia és az ősi kultúrák téma
területéről. Több ezer előadást tartott, és
irányította a tábort, melynek mérete meghaladta az 500 hektárt.
1970-ben elvált, és egyik munkatársát
vette el felségül. Életét az ősi tanításokkal
összhangban ovo-lakto-vegetáriánusként
élte le, és sohasem volt beteg. 1979-ben
egy őszi napon csendesen elment. Hatalmas hagyatékát második felesége, Norma
Székely gondozza. Magyarul számtalan
műve megjelent, és ezek jelentős része
ma is elérhető.
Oly hatalmas az egyénisége, olyan
felmérhetetlenül nagy termékeny életútjának eredménye, hogy egy ilyen kis
írásban ezt érzékeltetni szinte lehetetlen. Műveinek felsorolására sincs itt hely.
Életműve az ősi tudás tanításától a ma
embere számára is érthető és elfogadható gyakorlati útmutatásokat is tartalmaz.
Ezért arra kérem a Kedves Olvasót, ha felkeltette érdeklődését ez az ember, akkor
nézzen utána a könyvesboltokban és a
világhálón egyaránt. Egyes művei, mint
pl. „Az Esszénus Béke Evangélium”, amelyet több mint 30 nyelvre lefordítottak, a
világhálóról ingyen letölthető. Az eredeti mű Jézus anyanyelvén, arámi nyelven
íródott, melyet 1928-ban először francia
nyelven adott ki Székely. A mű az ókori
kultúrák teljes tudáskincsének szintézisét
adja.
Ha intellektuális élményre vágyik, ha
gyógyulni akar, ha menekülni akar sarkából kifordult világunk zajától, álságos
híreitől, személyiségromboló médiájától,
bátran keresse Edmund Bordeaux Székely
műveit. Mind az életvezetésére, mind az
étkezésére vonatkozóan számtalan példát, tanácsot és bizonyítékot talál ezekben a lenyűgöző írásokban, s mindezek a
„kortalan” kutatásainak esszenciáján alapulnak.
A műveiben megfogalmazott gondolatok, melyek mögött az ókori tudásbázison
túlmenően, a több évtizedes kísérlet tapasztalatai a jelen valóságát is behívták,
mércét állít számunkra. Ezek a gondolatok „Örök érvényű mércét képviselnek
egy olyan korban, amikor az igazság elveszni látszik az eszmék zűrzavarában.”
Erdei István

Észak-Korea az éhínség szélén
Újra bekövetkezhet a 90-es évek katasztrófája
Természeti csapásoktól sújtva, gazdaságilag kiszolgáltatva, külföldi
segítség nélkül Észak-Koreában újra előállhat az a tragikus helyzet,
ami 30 éve már megtörtént. Az akkori áldozatokról szóló adatok
bizonytalanok: 200 ezer és 1,5 millió közöttire becsülték a 25 millió
lakosú országban éhen haltak számát. Ez szinte elképzelhetetlen!

A hivatalos pártlapban is megjelent,
hogy a párt központi bizottsága elégedetlen, mivel a gazdaság belső és külső okok
miatt nem erősödött úgy ahogy a 20162020-as ötéves terv szerint kellett volna.
Egyszerűen fogalmazva: nem jutnak be
az országba azok a beruházási és fogyasztási javak, amelyekre szükség
lenne. Például nem tudnak mezőgazdasági gépeket venni, amivel művelhetnék
a földeket.

Betiltották a kutyatartást,
az állatokat begyűjtötték

Miközben élelmiszerhiány sújtja
Észak-Koreát, Kim Jong-un diktátor kijelentette, a kutya birtoklása
ellentétes a törvényekkel, dekadens
és polgári, ezért azokat már összeszámolták és elkobozzák Phenjanszerte. A kutyák egy részét állami
állatkertekbe küldik vagy elaltatják,
de arról szólnak hírek, hogy kutyahús-éttermekbe adják el, az éhínséget enyhítendő.

A 90-es években a gazdasági bajok hátterében az állt, hogy megszűnt a Szovjetunió, amely addig támogatta a rezsimet.
Akkor vette át ezt a szerepet Kína, ám nem
tudta azonnal helyettesíteni a szovjet exportot. Ezért összeomlott az állami elosztási
rendszer, és az emberek választhattak, hogy a tiltott feketepiacon próbálják beszerezni,
amire szükségük van vagy éheznek. Bármelyiket is csinálták az életüket kockáztatták.
Ezek a föld alatti piacok azóta is virágzanak, az észak-koreaiak életének részei maradtak.
Idén két nyári tájfun okozott áradásokat, majd szeptember elején jött egy újabb. Társadalmi csapás, hogy a segélyszervezetek, élükön az ENSZ-szel távoztak az országból.
Nagyon nehéz időszak előtt áll Észak-Korea, és úgy tűnik magukra maradnak az egyelőre reménytelennek tűnő helyzetben.
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Az epesavak szerepe az immunrendszerben, a koleszterin
szintben, pikkelysömör és reflux esetén
Immunrendszer
támogatása epesavakkal

Az epesavak egyik legfontosabb
funkciója a zsírbontás, apró részecskékre
diszpergálják – bontják az olajat és a zsírt.
Az epesavak fertőtlenítő hatása annak köszönhető, hogy a különböző kórokozók
szerkezetében is van zsír összetevő, melyeket az epesavak segítenek lebontani. Az
immunsejtek sokkal könnyebben pusztítják el azokat a lipid burkolattal rendelkező
makrovírusokat és baktériumokat (pl. herpesz, endotoxinok stb), amelyeknek a zsírt
tartalmazó vázát már az epesavak részben
lebontották. Így, mivel nem engedik őket
felszívódni, közvetett, de természetes módon tehermentesítik az immunrendszert,
hozzájárulnak a természetes ellenálló képességhez és fiziko-kémiai védelméhez.

A pikkelysömör az egyik
leggyakoribb bőrbetegség

A pikkelysömör kialakulásában elsősorban öröklődési tényezők, másodsorban a
különböző fertőzések, gyulladásos folyamatok, anyagcserezavarok játszanak fontos
szerepet.
Az epesavak a bélben meggátolják az
ott keletkező bakteriális endotoxinok (belső mérgek) felszívódását, ennek tudható
be a pikkelysömör (pszoriázis) elleni hatásuk. Az epehiány pótlása megakadályozza az endotoxin felszívódását, és ezáltal a
citokinek felszabadulását. A citokineknek a
pikkelysömör kórfejlődésében való hatása
a bakteriális endotoxinok szerepét erősíti
meg. A pikkelysömör epesavval való kezelése tulajdonképpen nem gyógyszeres
kezelés, hanem egy élettani hiánypótlás.
Szakirodalom alapján 551 pikkelysömörös beteget kezeltek 1-8 hétig szájon át
adott epesavakkal. Az adott betegek közül
434 (79%) tünetmentessé vált. A hagyományos kezelésben részesült 249 beteg közül
csak 62 (25%) lett ugyanezen idő alatt tünetmentes.

!

Tudta Ön, hogy a magyar férfiak
47%-ának, a nők 39%-ának
magas a koleszterinszintje?

Az emberi szervezetnek szüksége van koleszterinre, nagyon fontos sejtépítő elem és
ebből gyártja a szervezet az epesavakat. A

zsírt és zsírszerű élelmet koleszterin nélkül
nem tudja a szervezet feldolgozni.
A táplálékkal bevitt, feleslegessé váló
koleszterint egyetlen sejtünk sem képes
elbontani. Az egyik természetes lehetőség,
hogy megszabaduljunk a felesleges koleszterintől a saját vagy kívülről bevitt epével
történő koleszterin kiválasztás. A felesleges
koleszterin kb. 20-30%-a alakul át epesavakká, míg a kb. 70% átalakulás nélkül bekerül az epehólyagba. Ha az epesavaknak a
szervezet általi termelése illetve előállítása
valamilyen okból csökken, akkor jelentős
mértékben megnő az epekőképződés veszélye. Tehát epesavak szájon át történő
bevitelével elősegíthető a felesleges koleszterin lebontása.

GALLMET-M és GALLMET-N
étrendkiegészítők

A két GALLMET termék 30-60 és 90
kapszulás kiszerelésben kapható, hasonló
mennyiségben tartalmaznak epesavakat,
de a GALLMET-M gyógynövényeket is tartalmaz (mentalevél, a pemetefű, a fehérmályva gyökér, az édesgyökér és az édeskömény),

Mi a reflux és hogyan
függ össze az epeműködéssel?

Refluxnak a gyomortartalom nyelőcsőn
keresztüli visszaáramlását nevezzük. Reflux
betegségről akkor beszélünk, ha a gyomortartalom nyelőcsőn keresztüli vis�szaáramlása az életminőséget rontó panaszokhoz vagy komplikációkhoz vezet.
A helytelen életmód (pl. túl sok ülőmunka) és a rossz étkezési szokások (pl. késői
vacsora) mellett a rossz epeműködés is
okoz reflux betegséget. Epesavak pótlásával az epeürülés rendszeres lesz, valamint
beindítja a vékonybél működését is, így
megszünteti azt az állapotot, amitől az étel
felfelé tudott jutni és refluxszerű tüneteket eredményezett. Az epesavak hatása az
egészségügyi állapottól és az egyéni érzékenységtől függ.
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melyek kiegészítik az epesavak emésztést
támogató hatását. A termékek minden
gyógyszertárban kaphatók vagy megrendelhetők honlapunkon.
Többet megtudhat honlapunkon:
www.gallmet.hu
GALLMED Kft.
6500 Baja, Szarvas G. u. 3.
+36-79-326581
www.gallmet.hu
gallmed@gallmed.hu

Fűben-fűban
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Fűben-fában
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Mit tehetünk immunrendszerünk egészségéért?
Elég erős az immunrendszerünk? Szükséges-e, hogy folyamatosan támogassuk?
Szervezetünket napi szinten milliónyi
támadás éri, amelyeket észre sem veszünk. Ha tüneteket észlelünk, pl. fáradékonyság, fej- és végtagfájdalmak,
szinte biztosak lehetünk benne, hogy
valamilyen ,,csata” zajlik a szervezetünkben. Amikor a tünetek 2-3 nap
alatt elmúlnak, akkor sikeresen vis�szavertük a támadást. Az évszakváltások, az őszi hűvös reggelek és meleg
nappalok azonban hajlamosíthatnak
meghűlésre, tél végére pedig biztosan
fogékonyabbak leszünk a fertőzésekkel szemben. Ha megfelelően működik
a védekező rendszerünk, akkor hatékonyan tudunk megküzdeni mind a külső,
mind a belső támadókkal szemben.

Mi az immunrendszer feladata?

Immunrendszerünk feladata, hogy felismerje a külső betolakodókat: vírusokat, baktériumokat, parazitákat és elpusztítsa azokat,
majd eltakarítsa a csata során keletkezett
törmeléket. Védekező mechanizmusunk a
csecsemőmirigy, a lép, a csontvelő, a máj, a
nyirokszövetek, a mandulák és nyiroksejtek
összehangolt működésén alapszik. Veleszületett immunitásunk úgy érik, ahogy egyre
több kórokozóval találkozik a szervezetünk.
Ezért látjuk, hogy a steril környezetben élő
gyerek gyakrabban beteg, ha közösségbe
kerül.
Szervezetünk kórokozókkal vívott küzdelmében fontos az un. saját flóránk. A bőr,
az orr- és szájüreg, nemi szervek és főként a
béltraktus egy egyénre jellemző mintázatú
mikrobiális közösséget formál. Ennek kialakulása a születéssel indul, majd az anyatejes
táplálás, anyai bőr, később a táplálkozás formálja. A vastagbélben a velünk élő baktériumflóra a mikrobiom, a legfontosabb terület
az immunrendszerünk számára.
A nyiroksejtek ismerik fel, hogy milyen
betolakodóval állunk szemben, és vagy a
falósejtek kebelezik be és pusztítják el a kórokozókat vagy ellenanyag termelődés indul
meg ellenük, aztán jön az eltakarítás. Különösen a vírusfertőzésekre jellemző, hogy

memóriasejtek képzésével testünk készen áll
az ellenanyagtermelésre egy ismételt támadásra.

Mi az, ami gyengíti
a védekezőképességünket?

Helytelen táplálkozás: A csak húsokból
álló étrend beleinkben rothadáshoz, E. coli
baktériumok túlszaporodásához, a cukros
ételek fogyasztása pedig gombák elszaporodásához, gyulladáshoz, gyenge immunrendszerhez vezet.
Folyadék és ásványianyag hiány. A víz és
az ásványianyagok nélkülözhetetlen alapelemei az emberi szervezetnek. Nélkülük nincs
élet.
Életmód: Az alváshiány, a stressz, a szorongás fogékonyabbá tesz bennünket a
fertőzésekkel szemben, mellékvese kimerüléshez, sőt daganatos betegség kialakulásához vezethet. A dohányzás erős szabadgyök
terhelést jelent a szervezetnek.
Környezeti tényezők: A levegő, ivóvizeink, a termőtalaj is egyre erősebben szen�nyezett. A háztartásban használt kemikáliák,
műanyagok is köztudottan egészségkárosítóak. Az elektroszmog kifejezetten káros,
különösen a gyermekekre veszélyes!!

időt testünk megtisztulására!
Életmód: A megfelelő alvás biztosítása,
könnyű sport, relaxáció, pihenés mind-mind
az egészséges életmód része. Ne vállaljunk
több feladatot, mint amit el tudunk végezni!
Léteznek olyan vitaminok, nyomelemek,
étrend-kiegészítők, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez. Látogasson el honlapunkra,
keresse a molekuláris hidrogént produkáló
ásványianyag tablettát Q10-zel kiegészítve
és más, az immunrendszer optimális működését támogató készítményeket!
Összeállította: Dr. József Erika

RECOVERY PLUS Q10
étrend-kiegészítő tabletta
ásványi anyagokkal, koenzim Q10-zel
OGYÉI notifikációs szám: 20323/2018

Mit tehetünk
az immunrendszerünkért?

Táplálkozás: Törekedjünk arra, hogy napi
szinten fogyasszunk élelmi rostokban gazdag, bio , kiskertünkből származó gyökér- és
leveles zöldséget. A szabad tartásból származó hús, tojás, a tej pedig kefír, natúr joghurt
vagy érlelt sajt formájában egészségesebb.
Az egészséges jó zsírok nélkülözhetetlen elemei a táplálkozásnak. Böjtöljünk! Hagyjunk
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Ayurvéda

Ayurvédikus babavárás
„részlet az Ayurvédikus babamasszázs jegyzetünkből”
Az Ayurvéda az élet tudománya.
A hosszú, egészséges élet tudománya. Több mint 5000 éves gyógyászat rendszer. Módszertanára orvosok, terapeuták szakosodnak a
világ szinte minden táján, majd ezen
orvosok és terapeuták szépen lassan tanítókká válnak. Hogy miért?
Mert az Ayurvéda nemcsak a gyógyítás tudományát rögzíti ősi szövegeiben, a Védákban, hanem az önfejlődés útjait is, amelyekre lépve az
egyén kiemelkedik az anyagi világ
korlátaiból, elindul a tanulás, önfejlődés útján, megismeri a teste működési mechanizmusait és képessé
válik befolyást gyakorolni, pozitív
változást elérni.

Az Ayurvédikus babamasszázs az
Ayurvédikus terápiák azon szintje, ahol a
terapeuta oktatóvá válik.
Ismeri az Ayurvéda alappilléreit, látja, hogy paradigmái mennyire keretekben tartják az élet
folyamatait. Keretekben,
de mégis szabadságban,
egyénekre
hangolva
az individuális fejlődés
alapját szolgálják.
Az Ayurvédikus babamasszázs
sokkal
hamarabb kezdődhet,
mint ahogy a kisbaba
megszületik. A kismamák, papák, akik
a tudatosságuk azon
szintjén állnak, hogy
felmérik a magzat fogantatása előtt, hogy
testüket, lelküket felkészítik a baba fogantatásának pillanatára, Ők a

legtudatosabb családtervezők. Ezen felül
a korai prevencióban is jártasak.
A csecsemő miután megszületett, erre
a dallamra nyugszik meg, bármi baja
is adódik korai kis életében. Képes lesz
megnyugtatni mind az anyuka, mind az
apuka, hiszen hangjukat a kisbaba felismeri, és békéssé válik. Emlékszik!

Az Ayurvédikus babamasszázs
szintjei

- Ayurvédikus baba-tervező masszázst, masszázs
fajtákat alkalmazhatunk a
leendő szülőkön, melyek
szinte az egész terápiás protokollt felölelhetik a pancha
karma kezelésekkel.
- Ha áldott állapotba
kerül a Hölgy, következhet a kismama masszázs,
és az önmasszázs megtanítása.
- Áldott állapota alatt
megtanulhatja a kismama az Ayurvédikus babamasszázs alapjait, egyelőre makett kisbabán.
- A baba születése után
a korábbi tanítások mellett begyakorolható a
kisbaba testének valódi
masszázsa.
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A Shatawari nevű gyógynövény rendszeres alkalmazása végig segítő lehet a
baba tervezésben anyukáknak, apukáknak. Ajánlott áldott állapotban is, és a
szoptatás idején is. Erősen regenerálja a
testet, csodálatos immunerősítő, hormon
harmonizáló.
Csizmadia Ágnes
(Ayu.phil.tud. Dr. szakértő)
Magyar Ayurvéda Gyógyászati Alapítvány
Garuda Trade Kft.
Aryan Természetgyógyász
Oktató és Egészségnevelő Központ
Tanfolyamok, Előadások, Tanácsadás
Ayurvédikus szemlélettel

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

Ajánló
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Vércukorcsökkentés természetesen
a Pasuchaca Vibe tablettával
A magas vércukor kezelése sajnos a mai napig nem ideális. Legjobb az lenne, ha meg lehetne előzni a kialakulását, s
erre a felnőttkori, elhízással járó diabétesz esetén van is esély. A fiatal vagy gyermekkori cukorbetegség azonban ma
is csak inzulinnal tartható karban, ám sajnos a hosszú távú mellékhatások miatt ez sem problémamentes. Most egy
olyan gyógynövényt szeretnénk bemutatni, mellyel a dél-amerikai őslakosság már évszázadok óta kezeli a bajt.

Pasuchaca (Szent Róbert gyógyfű)

A Geraniumfélék családjába számtalan faj tartozik, egyike ezeknek
a Dél-Amerikában Pasuchaca néven ismert Geranium dielsianum
Knuth (vagy Szent Róbert gyógyfű) is. Lágyszárú, bokorszerű egy-

nyári vagy évelő növény. Öt részből álló szabályos virágjáról, szabad
csészeleveléről és a termés éréséig megmaradó kehelyről ismerhető
fel. Csípős, fanyar ízű, főleg cukorbaj gyógyítására elterjedt gyógynövény. A friss gyógyfűből laboratóriumi körülmények között tablettát készítenek.

A növény hatóanyagai

Elsősorban cserző és keserű anyagokban bővelkedik, de találhatók benne redukáló cukrok, kinonok, szaponinok, flavonoidok, illatés aromaanyagok, karotinoidok, viaszok, gyanták és sok-sok klorofill,
ennek köszönheti zöld színét is. A vizsgálatok során kiderült, hogy a
hatását elsősorban a csersavnak és a keserűanyagoknak köszönheti.

Mire javasolják
a népgyógyászatban?

A perui népgyógyászat a Pasuchaca-t a következő esetekben
ajánlja:
• magas csersavtartalma miatt cukorbetegség kezelésére;
• mivel sok benne a tannin, remek baktérium és vírusölő, ezért jó
könnyebb fertőzések, gyulladások esetén;
• található még benne flavonoid is, ennek köszönheti gyulladáscsökkentő és immunrendszer támogató hatását is.
Hogyan hat a vércukorra?

Milyen hatása van?

• csersav-tartalmának köszönhetően gátolja az inzulin fehérjékhez
kötődését a vérben, s így több szabad, aktív inzulin keringhet;
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• fokozza a szövetek inzulinmegkötő képességét, tehát a sejtek inzulinérzékenységét;
• ezzel javítja a sejtekbe való cukorfelvételt, azaz csökkenti a vér cukortartalmát;
• gátolja a májban aminosavakból történő cukortermelést;
• csökkenti a veséből történő cukor visszaszívást.
Egy részletes – a népgyógyászati felhasználást analizáló – klinikai vizsgálat során
a következő következtetésekre jutottak:
Az előzetesen cukorbeteggé tett állatokban
a növényből készült vizes
oldattal – 2 óránkénti adagolás mellett – a vércukorszint csökkenése volt kimutatható. Ez a változás az
ismételt adagoláskor állandósult, tehát folyamatosan egyenletes vércukorszintet lehetett elérni.
A pasuchaca az inzulinfüggő cukorbetegség esetén képes csökkenteni a szükséges adagot, ám azt teljesen elhagyni nem lehetett.

Hogyan javasolt a használata?

A megadott adagolás szerint – általában 2-3 x 1 Pasuchaca Vibe
tablettát – célszerű kúraszerűen szedni. Ahogy a gyógyszerek szedése mellett, itt sem elhanyagolható a cukorbetegek diétája, a testsúly rendezése és a rendszeres, bőséges mozgás. Hiszen az utóbbiakat a gyógynövény rendszeres használatával sem lehet kiváltani,
pótolni.
Amint azt más gyógynövények alkalmazásánál is minden alkalommal megjegyezzük, ezt a növényt sem lehet szünet nélkül használni. 2-3 hónap után mindig be kell iktatni 4 hét pihenő időt.
Terheseknek és szoptatós mamáknak nem célszerű alkalmazni,
mert a magzatra és a kisbabára esetleg nem kívánt hatásokat is
gyakorolhat.
Forgalmazza:

1116 Budapest, Fehérvári út 144. I. em. 106.
Tel.: +36 1 617 0591 E-mail: info@sprintvital.hu
https://eljtovabb.hu/cukorbetegseg

Mert „az Élet él és élni akar”!

A táplálkozástan sötét
oldala - 3. rész
„Betegségeink túlnyomó többsége a természetellenes életmód és a
civilizációs táplálkozásunk következménye.”
Dr. M. Birchner-Benner

Kedves Olvasó!
Ha az előző két cikket elolvasta teljesen
világossá vált a kép: valami nagyon nincs
rendben a táplálkozás oldalán! Ezt támasztja alá a dán, a kínai, a mexikói, a svéd és az
afrikai tarahumarák táplálkozási szokásainak vizsgálata, valamint a céltudatos kísérletek eredményei is. Mielőtt azonban mes�szemenő következtetéseket vonnánk le,
folytassuk vizsgálatainkat.
Folytassuk utunkat tovább Afrikában,
és nézzük meg a bantuk táplálkozását, és
egészségi állapotukat. A Walker kutatócsoport Dél és Közép Afrika népeinek, közöttük a
bantuknak táplálkozási és étkezési szokásait
vizsgálta. A vizsgálati eredményei a Nutrition
Review (Táplálkozási Folyóirat) 1956-1958 és
1959-es számaiban jelentek meg.
A bantuk közép- és dél Afrikában élnek,
számos törzset alkotnak és lélekszámuk 65
millióra tehető. (Csak érdekességként jegyzem meg, hogy Magyar László, (afrikai nevén
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Engana Komo, felfedező, természettudós kalandos élete során kutatta a bantuk és a busmanok életét. A Biéi fejedelem megkedvelte,
ezért barátsága és védelme jeléül 14 éves lányát feleségül adta hozzá, aki hű társa lett, és
több fiút is szült neki.)
A bantuk földművelő és állattartó népek.
Táplálékuk zöme növényi eredetű és dominál benne a kukorica, valamint kevés állati
eledel. Ez messze nem felel meg a mai általánosan elfogadott ajánlásnak, miszerint
egy 70 kg-os egyénnek napi 80-90 g fehérje
a szükséglete, és ennek is a 30%-a állati eredetű kellene hogy legyen. Mi ezt tartjuk az
egészséges fejlődés alapvető feltételének,
de ezt nem fedezi egy bantu szokásos napi
étkezése, ami ráadásul nem tartalmazza az
általunk szükségesnek tartott C-vitamin, a
vas és a kalcium mennyiségét sem. Ennek
következtében hiánybetegségeknek kellett volna fellépniük, mellyel a Walker kutatócsoport nem találkozott. A vizsgálatok

Mert „az Élet él és élni akar”!
a bantu gyerekek vérszérumának C-vitamin tartalma magas!
Nos, Kedves Olvasó! Mit mondjunk
erre? Ha a bantuk táplálkozását abnormálisnak tartjuk, akkor abnormálisnak
kellene tartani az alacsony koleszterin
szintet, a nálunk gyakori betegségek
teljes hiányát és kiváló egészségügyi állapotukat is!
Ebből csak egy dolog következhet:
felül kell vizsgálnunk a táplálkozástanunkban hirdetett számokat és igéket!
Magyarul: az egész táplálkozástudományunkat!

Szegényes táplálkozásuk ellenére a bantuk fizikai állapota, mind a
gyerekeké, mind a felnőtteké, jobb mint a modern társadalomban élőké
alapján megállapították, hogy a fizikai állapotuk, mind a gyerekeké, mind a felnőtteké, jobb volt mint a modern társadalomban élőké, sőt a civilizáltabb körülmények
között élők között gyakori betegségek is
ismeretlenek voltak számukra.
Nos, az összehasonlító vizsgálatok kitértek a fehérje, a zsírok, a kalcium, a C
vitamin, a B vitamin, és a vas mennyiségének vizsgálatára is. Ezek az összehasonlító vizsgálatok sok elgondolkodtató
eredményre vezettek. Nézzünk ebből néhányat.
A fehérje fogyasztásuk minimális, kb. 1
g/testsúly kg, és főleg növényi eredetű.
Ezzel szemben a bantu anyák tejének fehérje tartalma 1,35%, szemben az amerikai anyák 1,06%-ával!
Zsírfogyasztásuk 10-12 g/nap, aminek
egy része a rostos étkezés miatt elhagyja
a szervezetet. A gabonacsírákból származó zsír gazdag telített zsírokban, kevés a
koleszterin szintet csökkentő B-vitamin,
mégis az érelmeszesedés nagyon ritka! A
bantu anyatej viszonylag alacsony B-vitamin tartalmú, mert a kukorica egy ellenanyagot tartalmaz. Ugyanakkor a bantu
csecsemők egészségesen fejlődnek. A
bantu anyatej mégis több B-vitamint tartalmaz, mint a fehérek csecsemőtápszerként használt tehéntej keveréke!
A kalciumfogyasztásuk lényegesen kevesebb, mint amit a tudomány kielégítőnek tart. Mégis a gyermekek fejlődése,

testmérete normális, a lakosság fogazata
kiváló állapotban van.
A bantuk tápláléka vasban gazdag, bár kevesebb, mint amit mi elegendőnek
tartunk, mégis vérszegénység nem fordul
elő. A C-vitamin napi bevitele pedig alig 1
mg, a nálunk minimálisan elfogadott 5070 mg-al szemben. A skorbut megelőzéséhez napi 10-20 mg C-vitamin az előírás,
ennek ellenére a skorbut nem létezik, és

Nézzünk meg egy igen izgalmas adatokat szolgáltató tudományos táplálkozási állatkísérletet, melyet a Stockholmi
Háziállat-Fejlődéstani Intézetben végeztek. A vizsgálat alanya a tehén, célja
pedig a táplálék mennyiség hatása az
egypetéjű ikrek esetében az élettani mutatókra, az élettartamra és a tejhozamra,
azaz a gazdaságos táplálás vizsgálata. A
vizsgálat tehát hosszú idejű volt!
Az első két vizsgálat a fennálló nézeteket nem igazolta, azaz azt, hogy az aktív
tejelési időszak bőséges takarmányozást
igényel. Itt 9 ill. 8 borjú ikerpárt vizsgáltak. Ezért harmadik és negyedik kísérletet is elvégeztek, 16 és 27 borjú párral, és
a legkülönbözőbb állattípusokat vonták
be a kutatásba. A csoportoknak az általánosan elfogadott takarmány mennyiség 60, 100 és 140%-át adták. Az aktív

A bantuk tápláléka zömmel növényi eredetű,
dominál benne a kukorica.
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Egy tehenekkel folytatott nagyszabású kutatás cáfolta azt a nézetet,
hogy az az aktív tejelési időszak bőséges takarmányozást igényel.
időszak alatt az eredmények az alábbiak
voltak.
A legtöbb tejet, 3643 kg-t a 60%-os
csapat adta, majd ezt követte a 100%-os
csapat 3166 kilogrammal és csak 2623 kilogrammot adott a legjobban táplált csapat. A különbség óriási: 1020 kg a 60%-os
csapat javára! Ami az összetevőket illeti,
a kisebb mennyiségű tej zsírtartalma valamivel magasabb volt, ásványi anyagokban nem volt különbség, mivel minden
csoport azonos mennyiségben kapott
kiegészítőket.
További jelentős különbségek voltak
még az élettartamban, a 60%-osak átlag
95 hónapot éltek, amíg a 140%-osak csak
átlag 75 hónapot. Ugyancsak felfigyeltek
arra, hogy a 100%-os csapat pulzusszáma
76,2 volt amíg a 60%-osaké csak 72,2 és
a 140%-osaké pedig 81. Hasonlóan a légzésszámoknál is ezt a tendenciát figyelték
meg. (100%:25,8, 60%:19, 40%: 29,3)
Összefoglalva az eredményt: „az egészség annál a táplálék mennyiségnél a legnagyobb, amely az élettani szükségleteket
éppen hogy fedezi, illetve csak minimálisan
haladja meg. A teljes élet-teljesítményt a
szervezetet érő minden folyamatos túlzás
megterheli és nem javít rajta.”
Nézzünk meg egy másik vizsgálatot,
melyet Dr. Parodi végzett Sziciliában,
Partinicóban, ami Palermótól kb. 30 km-

re fekszik a sziget belseje fele. Lakóinak
száma a vizsgálat idején, 1957-ben kb.
25 000, ekkor a lakosság háromnegyede
munka és mindenféle jövedelem nélkül
élt. Ezért a lakosság étrendje, különösen
mai szemmel nézve nagyon gyenge volt,

s az igazság az, hogy ma is számtalan ellátási problémával és munkanélküliséggel
küzdenek.
Dr. Parodi 1956-57 telén végzett felmérése alapján tudjuk, hogy a kisváros
lakosai reggelire többnyire semmit, vagy
egy darabka kenyeret néhány szem olívabogyóval, vagy csicseriborsó-gombóccal
fogyasztottak. Tejet alig-alig ittak, a lakosság alig 10%-a jutott hozzá, pl. úgy, hogy
az utcán végigvezettek egy tehenet, és
aki igényelte, kívánságára megfejték.
Az ebéd is elég szegényes volt, kenyér,
olívabogyó, csicseriborsó-gombóc, esetleg valami pékáru reszelt sajttal. Vacsorára levest ettek, vadon termő növényeket,
gyökereket, tésztát tettek bele.
Az étkezések fő eleme tehát a kenyér
és a csicseriborsó volt. A kenyeret teljes
kiőrlésű lisztből sütötték, sok családi háznál volt kőmalom, és kemence is! Meg kell
jegyezni, hogy egy különleges durumbúzát használtak, és így kenyerük ízletesebb
volt, mint a francia vagy az olasz fehér kenyér. Fehérjét rendkívül keveset fogyasztottak, a tej és a sajt túlságosan drága volt,
húst pedig évente csak 3-4 alkalommal
fogyasztottak. Még tojás is alig jutott az
asztalra.
Ennek ellenére Parodi a gyerekeket „nagyon élénknek, és szemmel láthatóan jól

Dr. Parodi 1956-57 telén végzett vizsgálatot a gazdasági válságban
lévő sziciliai városban Partinicóban, ahol a lakosság szegényes
táplálkozás ellenére is kicsattanóan egészséges maradt.
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Partinicóban kenyeret teljes kiőrlésű lisztből sütötték, sok családi
háznál volt kőmalom, és kemence is!
tápláltaknak” találta. A lakosság a szegényes
étkezés ellenére is „testileg és lelkileg is figyelemre méltó egyensúlyban volt”. A 25000-es
lélekszám mellett csak 2-3 alkoholistát talált. Kitekintve a szigetre, a szicíliai katonák
pedig híresek voltak teljesítményükről és
ellenállóképességükről. Dr. Parodi azt állapította meg, hogy „Szicília lakosságának
jelentős része generációkon át naponta csak
kenyeret, olívabogyót, csicseriborsót és vadon termő növényeket fogyasztott, mégis
kiváló egészségnek örvendett!”
Az étkezésekkel kapcsolatban nézzünk
meg még egy általános, időskorban gyakran jelentkező betegséget, a porckorong
sérvet. Ezzel kapcsolatban mind a szakirodalomban, mind az élettartam előrejelzésekkel foglalkozó irodalomban gyakran
találkozunk. Ezekből kiderül, hogy a porckorong károsodások a kiszáradással, azaz
az idő előtti öregedéssel függenek össze.
Összességében azonban a szervezet önmérgezése a kiváltó ok, melynek alapjai
elsősorban a fehérje anyagcsere során felhalmozódó bomlástermékek.
Az igaz, hogy a porckorong sérvek erős
mechanikus behatások következményei,
de azt tudnunk kell, hogy bekövetkezte
után a szervezet a csigolyák közötti teret
szalagszerűen áthidalva igyekszik gátolni
a további kitüremkedést. Ezért az elfajulásnak nagyon komolynak kell lennie, hogy

idős korban valóban kialakuljon a gerinc
sérülése. Mindebből következik, hogy a
porckorong sérülések megelőzhetőek!
A megelőzés technikája pedig megegyezik a korai öregedés elkerülésével:
„elegendő, de szűkös, nyers élelmiszerekben, ásványi anyagokban, vitaminokban
gazdag teljes értékű táplálék fogyasztása,
minimális fehérje (50 g), és harmonikus fizikai igénybevétel, úszás, és séta.”

S befejezésül néhány gondolat az immunrendszer fontosságáról, melyre a
figyelmet többek között a bakteriális
mikroflóra változása hívja fel. Korábban Semmelweistől az első antibiotikum jellegű gyógyszerek bevezetéséig - a kórházi
műtétek során a streptococcusok uralták
a terepet. Ezek okozták a világméretű
pandémiát a kórházakban. Majd lassan
ezeket a staphylococcusok váltották fel.
Ezek ellen félszintetikus penicillin készítményekkel időlegesen védekeztek, majd
megjelentek a Pseudomonas aeruginosa
baktériumok, melyek az antibiotikumoknak ellenállnak és egyszerű tapadással
fertőznek, növényeket, állatokat és embereket egyaránt. Mindez a Pasteur és
Vincant vitájára emlékeztet, ahol Pasteur
a kórokozó fontosságát hangsúlyozta,
(halálos ágyán adott csak igazat kollégájának), Vincant pedig a kórokozóknak nem
tulajdonított jelentőséget, csak a táptalajnak, az emberi test „munka-pontjának”.
Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az
orvostudománynak nagyobb figyelmet
kellene fordítani a természetgyógyász
módszerekre, hogy a patogének irtása
helyett az immunrendszer erősítése jobban előtérbe kerülhessen, és így „belső
orvosunk” nagyobb mozgásteret kapjon
testünk meggyógyításához. A múltban
voltak kísérletek melyben a természetgyógyászatnak tudományos elismerést
kívántak szerezni. (Berlin, Drezda). Ma Magyarországon állami felsőfokú természetgyógyász képzés nem létezik, kivéve a Pé-

A porckorong károsodások a kiszáradással, azaz az idő előtti
öregedéssel függenek össze.
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és intellektuális élményeit fontosabbnak
tartja, az három pontban foglalhatja ös�sze a tanulságot:
- Elegendő, de szűkös, nyers élelmiszerekben, ásványi anyagokban, vitaminokban gazdag teljes értékű táplálékot fogyasszunk, minimális napi fehérje (50 g)
bevitel mellett.
- Az élet alapja a mozgás, figyeljünk a
harmonikus fizikai igénybevételre, nap
mint nap, és ne feledjük a séta fontosságát.
- Erősítsük immunrendszerünket, tiszta
ételekkel, tiszta vízzel, tiszta levegővel, nem
feledve a gyógynövények fontosságát, és a
rendszeres, napi légzőgyakorlatokat.
(Források: Dr.Ralph Bircher: Szigorúan bizalmas, Edmond Bordeaux Székely: Tudományos
vegetarianizmus)

csi Egyetem orvosoknak biztosított HKO,
(Hagyományos Kínai Orvoslás) posztgraduális képzését.
Kedves Olvasó!
Érdemes visszalapozni és el-el gondolkodni „A táplálkozás sötét oldala” c.

cikkekben hozott példákon. Rádöbbenhetünk az emberi szervezet csodálatos
voltára. S aki figyelmesen elolvasta az itt
leírtakat, és gyomrának irányítása helyett
- hogy a pocak mindig tele legyen - az
egészséges hosszú élet szépségét, fizikai

Barátsággal,
Erdei István

Energiaital: időzített bomba
Minden szülő és nagyszülő felelőssége: gyereknek soha,
lehetőleg egy kortyot sem!
Az energiaitalok piacra kerülésük óta töretlenül
népszerűek, elsősorban a fiatalok és a gyermekek
körében. És sajnos a legtöbb családban semmiféle
tiltás nem övezi. Pedig az energiaitalok koffeintartalma többszöröse is lehet egy csésze erős kávénak
– amit érdekes módon senki nem kínálgat a gyerekének, unokájának.
A nemalkoholos üdítőitalok közé sorolt termékek fogyasztásával a gyártók a teljesítmény és az állóképesség fokozását ígérik. A vitaminok és növényi kivonatok mellett nagy mennyiségű
koffein és egyéb stimuláns (taurin, guarana) van bennük. Az
energiaital nem pótolja az energiát, viszont vízhajtó hatása kiszáradást okozhat, alkohollal még veszélyesebb, mivel mindkettő dehidratál, ezért ilyenkor az alkohol mérgező hatása is sokkal
erőteljesebben jelentkezik, ami akár halálos kimenetelű lehet.
A vízhajtó hatás miatt különösen kerülendő sportolás és napozás alatt fogyasztani. Az energiaitalok a vesét és a májat is megterhelik, megemelik a vérnyomást és a pulzusszámot, emellett
szívdobogás érzést, a centrális idegrendszerben pedig stimulá-
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ciót okoznak, de szívritmuszavart is előidézhetnek. Akinek rejtett
szívproblémája van, annál már egyetlen doboznyi ital is hirtelen
szívleállást idézhet elő.

Van egyáltalán pozitív hatásuk?

Mindössze pár óra plusz energiát adnak, ám ezt követően még
intenzívebb kimerültséget idéznek elő. Hosszú távú hatása ismeretlen, viszont azt már tudjuk, hogy függőséget okoz.
Az energiaitalok túlzott és hosszú távú fogyasztásának az
egészségre gyakorolt hatásait egyre többen vizsgálják, azonban a
fogyasztás biztonságosságára és teljesítményfokozó hatékonyságára vonatkozó bizonyítékok száma korlátozott és ellentmondó.

Ajánló
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Még mindig hazudik a leves - meg a kenyér, a csokoládé, a joghurt és társaik is

Így nyomja el a laboraroma
a természetes ízeket
Tapasztaljuk, hogy a televízióban egyre nagyobb felületet kapnak a gasztro-showműsorok, és rendkívül népszerűek az egyes tájegységek főzési szokásait bemutató filmek is. Vajon ez azt jelenti, hogy tényleg odafigyelünk arra,
hogy mit eszünk? A vásárlói szokásokat elemző vizsgálatok nem ezt erősítik. Sajnos a legfontosabb szempont még
mindig az ár. Ne legyenek illúzióink: a lakosság jelentős része nem biodinamikus élelmiszereket fogyaszt, nem őstermelőtől vásárol, hanem a multik akciós termékeit teszi a kosarába. Messze vagyunk attól, hogy tényleg odafigyeljünk a termék származási helyére, illetve az összetevőire.
Pedig ki-ki sokat tehet azért, hogy tudatos fogyasztóvá váljon. Például ne hagyja magát a reklámok által befolyásolni. Vagy olvasson utána, mit tehet az egészséges táplálkozásért.
Részlet Hans-Ulrich Grimm:
A leves hazudik című könyvéből.
A laboraroma a modern élelmiszergyártás legfőbb anyaga. Az ipar termékei a
szupermarketekben a titokzatos porocskák és folyadékok nélkül élvezhetetlenek
és eladhatatlanok lennének. Az aromákra
szükség van ahhoz, hogy az íztelen alapanyagokat ehetővé tegyék, az aromák fontosak az élelmiszer-technika kellemetlen
mellékízeinek eltüntetésénél (vagy ahogy a
kémia művészei szakzsargonjukban nevezik:
„maszkírozásánál”). Mert a bonyolult ipari
előállítás először is a dolgok ízét tünteti el:
a mezőgazdaság a paradicsomot, burgonyát, karfiolt „optimálissá” tette, hogy az
ipar igényeinek megfeleljenek, azaz legyenek könnyen ápolhatok, gyorsan nőjenek,
sokat teremjenek. Az íz eközben természetesen háttérbe szorul, az élelmiszeripar
- ugyebár - nem enni akarja termékeit, hanem eladni.
A karfiol, a zeller vagy a csirke ízének
utolsó maradványai azután valahol a gépsorok és továbbítószalagok közt vesznek
el. Az élelmiszeripar ezeket a termékeket
már meglehetősen ízmentesen kapja,
szárított, aprított, előkezelt formában. A
homárt porként, a levesbe való tyúkot golyócskák alakjában, amely úgy néz ki, mint
a Nescafé. Az alapanyagoknak különleges követelményeknek kell megfelelniük:
strapabírónak kell lenniük. Állják ki a gépi
feldolgozás legkeményebb tortúráját is. És
mindenekelőtt legyenek olcsók.
Mert jó, ízletes alapanyagokra már nincs
pénze az élelmiszeriparnak: ezt a pénzt az

élelmiszeripari mérnökök, akik a leveseket
és szószokat tervezik, már régen zsebre
vágták.
Vagy az ügyvédek, akik az ételek pillanatnyi összetételét levédték. A szállítók,
akik az alapanyagokat a világ minden részéről összehordják. És a reklámügynökségek, melyeknek a tévében azt az illúziót
kell kelteniük, hogy valódi ételről van szó
az Ázsiai leves esetében, amelyet egy igazi
kínai egy meseszerűen idillikus konyhában
készített el. Vagy a csokoládénál, amelyhez
a szakállas Senn a képeslap szépségű hegyek között a zsírdús alpesi tejet tölti a tejeskannába. Egy munkás tejporos zsákkal
vagy egy büdös halszárító telep a televízi-
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óban nem tenne ilyen jó benyomást.
Ám van egy kis probléma: ahhoz az illúzióhoz, hogy egy „tyúkhúsleves” nevű termék azt a látszatot keltse, aminek hívják,
hihetően kell a zacskóból kiömlenie és aztán úgy is kell kinéznie, ha leöntik vízzel.
Ez nem olyan egyszerű. A Knorr Tyúkhúsleves csigatésztával nevű terméke
például csak két gramm szárított tyúkot
tartalmaz, granulátum formájában. Ez
nem több, mint 7 gramm eredeti tyúknak
felel meg („nedves tyúk” elnevezéssel).
Természetesen nincs a világnak olyan szakácsa, aki ebből tyúkízt tudna varázsolni
négy tányér leveshez. A Knorr képes erre
egy gramm „aromával”: a gyári ízzel. Ez

Érdekes

A természetazonos
ugyan nem lesz igaazonban az igazság
zi tyúkhúsleves, de
fékezné az étváaz nem természetes!
„összehasonlítható Ha a szakemberek megismerik egy gyat, a feliraton kell
megoldás”, ahogy a
aroma vegyi felépítését, akkor képe- „szépíteni”.
Knorr egy vegyésze
A leves hazudik.
ezt a folyadékot ne- sek tökéletes pontossággal lemásolni De a pékmester keaz adott molekulát. Ezt nevezzük ter- nyere sem mindig
vezi.
A Maggi is hason- mészetazonos aromának. A termé- teljesen őszinte, a
lóképpen
csinálja. szetes és természetazonos aromák zsemlék sem, sőt a
Az úgynevezett Mar- sem ízben, sem kémiai összetételben sütemények is svihahúslevesbe litehákok.
renként 2,3 gramm nem megkülönböztethetők. Vagyis
Az
élelmiszermarhazsiradék
és például az eper joghurtban a termé- ipar diszkrét segíminimum 670 milli- szetazonos aroma készülhet bármi- tői olyan területen
gramm húskivonat ből, nem csak eperből, de kémiai ös�- dolgoznak, amely
kerül. Ezt a felirat szetétele azonos az eper aromájával. a rejtett bevetést
szerint mennyiséginagyon megkön�leg egyéb anyagok
nyíti,
mivel
az
megelőzik: jódozott só, aroma, ízfokozók
ízmanipulációk szinte láthatatlanok,
(nátriumglutamát, E 631, E 627). Tulajdonérzékszervekkel alig érzé
kelhetők. Az
képpen túlzás a készítményt az elenyésző
ízváltozásokhoz gyakran elképzelhetetmennyiségű, milligrammos nagyságrenlenül kicsiny mennyiségek elegendőek. A
dű húskivonat után elnevezni. Lényege2-acetyl-l-pyrolin, amely a kenyérhéj ízésebb alkotórészei alapján „jódozott sóért felel, kilónként már 70 milliomodnyi
aroma-ízfokozó levesnek” kellene hívni.
gramm mennyiségben is elegendő. A
Ez persze nem hangzik valami csábímenthenthiolból ugyanakkor egy litóan. A levesevő ezt a terméket valószíterben már 0,2 milliárdnyi gramm
nűleg be sem akarná kanalazni. Miután
(0,0000000002) képes a friss grapefruitlé
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ízének benyomását kelteni.
A Filbertonnak abból az anyagból,
amely például a joghurtot mogyoróízűvé
varázsolja, elegendő 5 milligramm 1 millió
liter víz ízesítéséhez. Mégis megdöbbentő
mennyiségek kelnek el ezekből a szuperhatásos anyagokból: csak Németországban évente 15 000 tonna, amelyből 5100
tonna édes és 5500 tonna gyümölcs ízű.
Ez 15 millió tonna élelmiszerhez elegendő. Minden állampolgár - a csecsemőktől
az aggastyánokig - naponta 500 gramm
iparilag ízesített élelmiszert fogyaszt, az
átlagos napi élelmiszer-fogyasztás felét.
Érdekes, úgy tűnik, hogy az emberiség
mind jobban kedveli a futószalagról származó ételeket. Egyre ritkábban akarunk
mi magunk a tűzhely mögé állni. Miközben még soha nem volt ennyi időnk,
mint manapság. Sokan már csak heti 35
órát dolgoznak, vagy - többnyire kényszerből – annyit sem. A sok szabadidőt
mégis számítógépes játékokkal, mozival,
tévénézéssel vagy focimeccseken töltik. A
legfontosabbat, a túléléshez szükségeset,
a naponta elkerülhetetlent, ételeik elkészítését mérnökökre, technikusokra és
kémikusokra hagyják.

Életmód

A kollagén szerepe a szépség és egészség területein
A „kolla” – görög eredetű szó,
amely ragasztót jelent. A kollagén tehát tartóerő szerepet tölt
be szervezetünkben.
A kollagén egy természetes fehérje,
mely az emberi szervezetben a fehérjetömeg 30%-át teszi ki. Elsősorban kötő- és
támasztószövetekben található meg, de
ez az egyik fontos építőanyaga a csontoknak, a porcoknak, az inaknak, a szalagoknak és a bőrnek is. A bőrfehérjék átlagos
tömegének a 70%-a kollagén.
Ezt a fehérjét a szerveztünk képes előállítani az aminosavakból, azonban a kor
előrehaladtával termelődése fokozatosan
csökken.
A természetes kollagén források az
állati eredetű élelmiszerek - főleg a szárnyasokban és a halakban van sok -, de a
gombákban is megtalálható. Fontos az is,
hogy többféle zöldséget, magvakat és hüvelyeseket is fogyasszunk, mert a növényi
fehérjék is részt vesznek a kollagén felépítésében.

Érdekesség

Már az ókori Kínában gyógyították az
ízületi kopás okozta fájdalmakat marhacsontokból főtt erőlevessel. A marhacsont
(elsősorban a porcos rész) alapanyaga a
kollagén, ami forró vízben zselatinná alakul át.
Orvosi tanulmányok bizonyítják, hogy
az inak szakítószilárdságát a kollagén-rostok mennyisége határozza meg. (N.I.C.S.)
Korunk előrehaladtával, akár már a 20as éveink derekától, évente 1-1,5 %-al
csökken a kollagén termelésünk, ami a
ráncok megjelenéséhez, szarkalábak kialakulásához és bőrünk szárazabbá válásához vezet. Vagyis az öregedés első jeleit
kollagén termelésünk csökkenése okozza.
Nem kell kétségbe esni, hisz számos lehetőség nyílik a kollagén pótlására. Amikor szervezetünk már képtelen előállítani
megfelelő mennyiségben ezt a természetes fehérjét, akkor külsőleg szükséges azt
bejuttatnunk.
Bizonyára sokan tapasztalták, köztük jó
magam is, hogy egy minőségi Kollagén
termék mekkora változásokat eredmé-

nyezhet. A körülöttünk élők, a családtagjaink, ismerőseink, barátaink adják a legtöbb visszajelzést. PL: sugárzol – szép a
bőröd – látszik, hogy rendben vagy – mit
csinálsz magaddal, hogy ilyen jól nézel ki?
– nem fájnak már az ízületeid? – tele vagy
energiával stb.

Mivel minden folyamat a belekben kezdődik, így nagy hangsúlyt kell fektetnünk
a szervezetünkbe bejuttatni kívánt termékek minőségére. Bár az idő múlását nem
tudjuk megállítani, de egészséges életmóddal sokat tehetünk azért, hogy a már
kialakult hiányállapotokat pótolni tudjuk.

Két különleges N.I.C.S. termékre szeretnénk felhívni a figyelmet,
melyek a komplexitásuk mellett minőségben is magas mértéket
képviselnek.

Megrendelhető:
www.nicstermek.hu
Telefon:
+36 70 628 1808

Beautiful kollagén (29 komponens)
– pro és prebiotikumokkal
https://nicstermek.hu/termek/beautifulkollagen-29-komponens/
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Nyomelemek kollagénnel (21 komponens)
– pro és prebiotikumokkal
https://nicstermek.hu/termek/nyomelemekkollagennel-21-komponens/

Természetesen

Napvirág Manufaktúra:
a természetes mosás szakértője
Ki ne szeretne jó illatú ruhákat, tiszta evőeszközöket, tányérokat, melyek nem szintetikus, érzékenyítő
vegyületektől lennének fehérek vagy makulátlanul
tiszták. Manapság hódítanak az új, vízben feloldódó
műanyag mosó- és mosogatógép kapszulák, melyek
láttán szappannal mosó nagyanyáink csak a szemöldöküket emelnék meg. Hogyan varázsolhatod tisztává a ruháidat, a szennyes étkészletet természetes,
környezetkímélő módon, úgy, hogy azzal a bolygónkat is véded? Erre ad választ a Napvirág Manufaktúra.
A ruhák, amelyeket hordunk, egész nap a bőrünket érintik. Éppen
ezért nem mindegy, milyen mosószermaradványokat tartalmaznak. A
természetes, szintetikumoktól mentes mosószerek nagyon is hatékonyak tudnak lenni. A Napvirág Manufaktúra ötvözte a hagyományt,
dédanyáink tapasztalatait, modern rohanó világunk elvárásaival. A
Napvirág Manufaktúra mosószerei éppen ezért nem csupán természetes anyagokból készülnek, de csomagolásuk is lebomló, így környezettudatos, környezetbarát, olyan embereknek, akiknek fontos,
hogy megőrizzük ezt a csodás bolygót a gyermekeinknek is.

Mosószappan, az örök darab

Régebben faggyúból és hamulúgból főzték azokat a mosószappanokat, melyekkel a teknőben mosták a szennyes ruhákat. Mára már
hatékonyabb zsírt, a mi olvasatunkban növényi olajat is ismerünk,
melyből a Napvirág Manufaktúra saját receptje alapján főzi a
mosószappant. Ez a növényi olaj pedig nem más, mint a kókuszolaj.
Köztudott, hogy az elszappanosított kókuszolaj nem csak jól habzik,
de kiválóan tisztít is. Természetes összetételének köszönhetően káros
anyagok terhelő jelenléte nélkül varázsolja tisztává a ruhákat. A Napvirág mosószappana illatmentes változatban készül, praktikus, őrölt
kiszerelésének köszönhetően könnyen adagolható. Gépi mosásnál
45-50 fokos víz hőmérséklettől ajánlott 5 kg ruhához kb. 4 dkg őrölt
mosószappant adni. Fontos tudni azonban, hogy a mosószappan
nem alkalmas gyapjú és selyem tisztítására, illetve a fehér ruhák mosásánál ajánlott a mosószóda használata.

Mi az a mosószóda,
és miért hatékony?

A mosószóda tulajdonképpen nátrium karbonát, mely egy természetes tisztítószer. Állítólag az ókori Egyiptomban is mostak vele.
A mosószódát sós vízből és mészkőből állítják elő ma is. Jól kiegészíti
a mosószappan tisztító erejét, ezért érdemes a fehér ruhákhoz külön
adagolni, hogy még tündöklőbbek legyenek. Egyébként a mosószóda rendkívül változatosan használható a háztartásban: például a sütő,
mikró tisztítására, a mosogatószivacs frissítésére, az ezüst étkészlet,
bútorok ápolására, a sportruházat szagtalanítására is bátran használhatjuk.
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Amikor citrom illatú
a mosogatógép

A Napvirág Manufaktúra a mosogatógépekben használatos kapszulák kiváltására is tud ajánlani alternatívát. Az organikus citrom
illóolajjal illatosított mosogatógép por 100%-ig természetes ös�szetételű, mely bőven tartalmaz mosószódát és citromsavat, melyek
hatékony zsíroldó tulajdonságúak és mindenekelőtt természetes
anyagok. A mosogatógép Eco programjának használata, de legalább
2-2,5 órás program ajánlott az alkalmazásánál. Egy mosogatásra 1-2
evőkanál port érdemes rakni a mosogatógép adagoló tartályába.
Végül a legideálisabb természetes öblítőszer, melyet a mosogatógépben használhatunk nem más, mint az ecet és víz keveréke (2l víz, 1dl
10%-os ecet arányban), mely fertőtlenít és cseppmentes száradást is
eredményez.

Mosás környezettudatosan?

Belegondolni is szörnyű, hogy a mai modern mosóporok használatával mennyi szennyező anyagot engedünk folyóinkba, tavainkba,
hány vízi állat pusztul el a vízszennyezés miatt. Arról nem is beszélve,
hogy a szintetikus mosószerek, mosóporok, gélek allergiát, bőrviszketést, érzékenységet okoznak, melyekre csak hosszú idő múltán derül
fény. Még ennél is rosszabb az a rengeteg műanyag flakon, flaska,
doboz, és szintetikus festék, melyet ezen termékek csomagolására
elhasználnak. Ezzel szemben a Napvirág Manufaktúra természetes
tisztító- és mosószereit lebomló csomagolásban kínálja, melyhez
újrahasznosított papírtasakot használnak, mely nem terheli a környezetet.
Mossunk természetesen, védjük környezetünket a Napvirággal.
Látogasson el környezetkímélő,
hulladékmentes webáruházunkba!
www.napviragszappan.hu

Egészség

A szicíliai tengeri zöld agyag életadó erői
Az agyagok a Föld felszínének fő
összetevői, régóta fontos szerepet
játszanak az emberek életében és
a természetben. Az Argital tengeri
zöld agyag életadó erőket hordoz,
és szárítási eljárás során sok hőenergiát abszorbeál a Napból. Az
agyag egyedülálló tulajdonságai
miatt ideális alakformáló és természetes öregedést gátló (anti-aging)
szubsztancia.

A tengeri eredetű agyag ásványi sókban
és természetes oligoelemekben gazdag,
a Földközi-tenger mellékéről, Szicília déli
részéről, külszíni fejtésből származik. Származási helyének levegője tiszta, szennyeződésektől mentes, a terület egész évben
napsütéses és szeles.
Az agyag gyógyító és szépítő hatása,
már az ókori fejlett civilizációkban is ismert
volt. Speciális természetadta tulajdonságai
miatt emeli ki az alternatív gyógyászat,
az antropozófus orvoslás és a holisztikus
gyógyászat is. Az ásványi anyagokban és
nyomelemekben gazdag zöld agyag natúrkozmetikai jelentőségét tisztító, méregtelenítő, puhító, hámsejt eltávolító
hatása adja. A több rétegű ásványi szerkezet minden más agyagnál erősebben
vonzza magához a szennyeződéseket,
így használata után a bőr megújult, puha
és sima lesz. A zsíros, pattanásos bőrre
rendkívül jótékony tisztító, gyulladáscsökkentő, méregtelenítő hatása miatt. Zöld
színét a benne található vas- és réztartalmú anyagoknak köszönheti.
A zöld agyag kétértékű (fiatal) vasat
tartalmaz, amely biológiailag aktív és az
agyagnak zöld színt kölcsönöz, szemben
a háromértékű vasiont tartalmazó vörös
agyagokkal. Gazdag mindazokban az
összetevőkben, amelyek jelen vannak a
tengervízben. A szoláris és lunáris erők polaritása hatott rá, ezért a Nap és a Hold kozmikus erői megőrződtek az agyagban, sok
benne az ezüst, az ásványi nyomelemek,
amelyek elsődlegesen a szervezet felépítő
folyamatait támogatják.

Amikor az Argital zöld agyagot vízzel
elkeverik és gélt képez, akkor annak színe
csodálatos zöldre változik, állaga krémes,
fénylő és rugalmas konzisztenciájú lesz.

Az agyag
tulajdonságai és hatásai

Kémiai összetételüknél fogva képes
eknagy mennyiségű vizet megkötni, száradáskor zsugorodnak, repedeznek. Tapintásuk zsíros. Vastartalmuktól és egyéb szen�nyeződésektől függően színük lehet fehér,
zöldes, sárgás, vöröses v. barna.
Az agyag sajátosságai nem csak a kémiai sajátosságának köszönhetők. Végső
tulajdonságait pozitívan befolyásolhatja
a keletkezés módja, ioncserélő képessége
az ozmotikus folyamatokban, kiszáradása
a Napon, szemcseszerkezete és szellőzése
is közreműködik hatásmechanizmusainak
fokozásában.
Az agyagot általában hígítva használjuk.
Akár belsőleg alkalmazzuk, akár külsőleg,
az agyag ozmotikus mechanizmust idéz
elő (ioncsere-képesség), elvonja mindazt,
ami kedvezőtlen, mérgező, egészségtelen
a szervezet számára, cserébe átadja az ásványi agyagokat (táplál, feszesít), az éltető
energiát tartalmazó elemeket a sejteknek.
Méregtelenít kívül, belül…
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Képes energiát tárolni, amely a testbe
jutva segíti a gyógyulási folyamatokat,
így revitalizál, ezért nagyon jó kiegészítő
terápiaként hosszas antibiotikum terápián
átesett, immungyenge személyeknél vagy
bármely lábadozási szakaszban.
Lúgosító hatása miatt a bél parazitózis
és candida gomba kezelésében sikeres.
Az agyag mikromolekuláris szerkezetének köszönhetően képes szinte bármit
megszűrni, semlegesíteni, jól használható
mindenféle ártalmas anyag felszívására,
megszűrésére: folyadékok, kellemetlen
szagok, gázok, genny, káros és mérgező
anyagok.
A gyógyító agyag steril, vagyis baktériumcsíráktól teljesen mentes. Ezen
kívül mutat némi radioaktivitást (0,3-1,25
Mache egység), amely elégséges a baktériumok ellen és ahhoz, hogy élénkítő hatást
gyakorolhasson, ugyanakkor emberre és
állatra veszélytelen.
Semlegesítő és baktériumölő tulajdonságának köszönhetően kiváló sebgyógyító (égésre is), valamint jó gyulladáscsökkentő.
A Nap életenergiája, a levegő és a víz
mágnessége az agyagban koncentráltan
található meg, nincsenek hatással rá a

Egészség
Nap- és Holdsugárzások, ami azt jelenti,
hogy erősítő- és kiegyensúlyozó hatású az
élő sejtre.
Az egész szervezetre gyakorolt hatása
jól érvényesül anyagcsere betegségekben
és a belső elválasztású mirigyek zavarai
esetén (pl. 2-es típusú cukorbetegség,
pajzsmirigy elváltozások, csontritkulás,
porckopás, prosztata jóindulatú megnagyobbodása).
Az agyag jótékony hatását belsőleg, főleg a gyomor-bél rendszerben fejti ki, és
eredmények érhetők el gyomorfekély,
gyomorgyulladás, székrekedés, idült
hasnyálmirigy gyulladás, krónikus májgyulladás, epebántalmak, nehezen
gyógyuló húgyúti fertőzések esetében is.
Az agyagkúra használható köszvény,
reuma, érelmeszesedés, cukorbaj/cukorbetegség, máj- és vesebetegségek
és gyomorfekély esetén, mivel megköti a savakat, bélhurut és bélgyulladás,
bármilyen alhasi gyulladások, vastagbélgyulladás, hólyaghurut, férgesedés,
daganatos betegségek, és bármilyen
bakteriális és vírusos betegség előfordulásakor is javasolt.

Összességében kijelenthetjük, hogy
nincs ismert mellékhatása, költségkímélő és alkalmas úgy prevenció szempontjából, mint akut vagy krónikus betegségek önálló vagy társkezelésére és
utókezelésére. Rendkívüli gyógyító hatása
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három dologra vezethető vissza elsősorban: magnetoterápiás, antibakteriális
és végül a radioaktív hatásra.

www.argital.hu

Öngyógyítás abc-je

Az öngyógyítás abc-je 157. rész

I
Inzulinrezisztencia
1. rész
Az inzulinrezisztencia a cukoranyagcsere zavarai közé tartozó gyakori probléma. Korai stádiumában önálló kórképként
tekintünk rá, melynek gyógyulási esélyei
komplex életmódváltás esetén igen jók,
megközelítőleg 70-80 százalékosak. Abban
az esetben, ha nem figyelünk oda, gyakran
vezet cukorbetegség kialakulásához.
Mindkét nemet érinti, nők esetében azonban a családalapítás időszakában a foganás
elmaradása miatt végzett vizsgálatok során
hamarabb felismerésre kerül.
Testünk működése szempontjából nagyon fontos, milyen a vércukorszintünk. Az
inzulin a hasnyálmirigy hormonja, összetett
szerepéből most elsősorban a cukoranyagcsere szabályozását emeljük ki: fő feladata elősegíteni, hogy a cukor bekerüljön a
sejtekbe, a sejteket a cukor vérből történő
felvételére ösztönzi. A sejtek felszínén receptorok találhatók (jelfogók), amelyekhez
kapcsolódik az inzulin (jel), ha ez a kapcsolat megtörténik, a tápanyagok számára

A cikksorozat célja az, hogy ábécé sorrendben
végigvegye a testi-lelki betegségeket, valamint
természetes gyógymódokat mutasson be.

megnyílnak a sejtek kapui. Inzulinrezisztencia esetén kevesebb inzulinreceptor
(jelfogó) található a sejtek felszínén, illetve
ezek sérültek, hibásak lehetnek és ezért az
inzulin nem képes megfelelően kapcsolódni hozzájuk. Így hiába található megfelelő
mennyiségű inzulin a sejtek környezetében,
nem történik meg a kapcsolat, ezáltal a
vérben lévő cukrot sem képesek megfelelő mennyiségben felvenni, vagyis a sejtek
„éheznek”, miközben a környezetükben
megfelelő mennyiségű tápanyag áll rendelkezésükre.
Az inzulinrezisztencia nemcsak a cukorbetegségtől, de a túlsúlytól is szinte elválaszthatatlan. Az elfogyasztott étel megnöveli a vércukorszintet, ami a hasnyálmirigyet
inzulin kiválasztására ösztönzi. Az így kiválasztott inzulin a cukrot a sejtekbe juttatja,
melyet azok energiaforrásként használnak
fel a működésükhöz.
Ha tartósan nagy mennyiségű szénhidrát
kerül a szervezetbe és így a sejtekbe, egy
idő után a sejtek már nem képesek felhasználni a többletcukrot, és ellenállóvá válnak
az inzulin jelzéseire. Ezért
magas marad a vér cukorszintje, a hasnyálmirigy pedig azt a feladatot
kapja, hogy még több inzulint termeljen. Végül az
intenzív inzulintermelés a
cukorszint zuhanásához
és éhséghez vezet. Ez étvágyat vált ki és táplálékfelvételre ösztönöz, így
kialakul a túlevés.
Ilyenkor az ember nagyon kívánja a magas
szénhidrát- vagy keményítőtartalmú ételeket,
amelyek fogyasztása tovább növeli a vérben az
inzulin szintjét. A többletinzulin ismét fokozza
a szénhidrát utáni vágyat
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és ez újra táplálék
Váradi Tibor
felvételre ösztönöz. Ezt a szénhidrát-függőségnek is nevezhető ördögi
kört a szakirodalom hiperfágiás (túlevési)
örvénynek nevezi.
A magas inzulinszint a vérben előbbutóbb a célszervek inzulinreceptorainak
kimerüléséhez vezet, és ekkor a cukrot a
szervek nem tudják felvenni, így a vérben
keringő cukor átalakul zsírrá és a zsírsejtekben raktározódik, ami hízáshoz vezet. A
receptoroknak ezt a kimerülését nevezzük
inzulinrezisztenciának. Ha ez a folyamat
nem áll meg, egy idő után a sejtek egyre
kevésbé lesznek képesek a vérben keringő
cukor felvételére, így cukorbetegség vagy
metabolikus szindróma alakul ki. Utóbbi a
csökkent cukortolerancia mellett magában
foglalja a magasvérnyomás-betegséget, a
magas koleszterinszintet és a hasi típusú
elhízást.
Az inzulinrezisztencia kialakulásában szerepet játszhat a genetikai hajlam, a mozgásszegény életmód és a gyorséttermi koszt.
Gyakori a túlsúly, különösen a törzset érintő,
ún. alma típusú elhízás. Növelhetik a probléma megjelenésének esélyét a különböző
emésztőszervi zavarok, például a tejcukor- és
a gluténérzékenység vagy a pajzsmirigyalulműködés, azaz minden olyan betegség,
amely összefügghet a szénhidrát-anyagcserével.
Az inzulinrezisztencia tünetei nem
jellegzetesek, előfordul túlsúly, gyakori
heves éhségérzet, menstruációs zavarok,
meddőség, petefészekciszták, szőrösödés,
vagy akár hajhullás. Az állandó fáradtság,
melynek során az ember úgy érzi, hogy
nem tudja kipihenni magát, rossz közérzethez és belső nyugtalansághoz, szélsőséges
esetben depresszióhoz vezet. Igen gyakran
jár együtt policisztás ovárium szindrómával
(PCOS) is.
Az inzulinrezisztencia terheléses vércukor- és inzulinvizsgálattal mutatható ki.
Ennek során három alkalommal történik

Öngyógyítás abc-je
vérvétel: először éhgyomorra, majd egy,
illetve két órával 75 gramm, vízben oldott
szőlőcukor elfogyasztását követően. A vércukor és az inzulin e három értékéből lehet
következtetni a cukorháztartás állapotára.
A gyógyulás érdekében javasolt áttérni
egészséges életmódra, amely magában
foglalja az helyes étrendet, a mozgást és
az élvezeti szerekről való lemondást. Ajánlott továbbá méregteleníteni a szervezetet,
hogy megszabaduljon a felesleges salakanyagoktól.

Táplálkozás

A szénhidrát jelenti táplálkozásunk alapját, ideális esetben ezt fogyasztjuk a legnagyobb mennyiségben. Fontos tudni, hogy
a szénhidrátok nem egyformán terhelik
a szervezetet, ezért nem mindegy, hogy
milyen szénhidrátot veszünk magunkhoz. A finomított fehér cukrot tartalmazó
édességek és üdítőitalok, valamint a fehérliszttel készült kenyerek, tészták és péksütemények a legveszélyesebbek inzulinrezisztencia szempontjából. A természetben
előforduló, összetett szénhidrátok (pl. keményítő) ugyanakkor lassú lebomlásúak,
ezért egyenletes cukorterhelést jelentenek
a szervezetnek. Ilyen egészséges szénhid-

rátforrás a teljes kiőrlésű gabonákból
készült tészták és kenyerek, a minél kevesebb átalakításon átesett gabonák (pl. hajdina, köles, barnarizs) valamint a különféle
zöldségek, gyümölcsök és aszalványok.
A mennyiségre is érdemes odafigyelni,
ugyanis a magas szénhidráttartalmú ételek – pl. a kenyér, a tésztafélék, a burgonya
– gyakori, túlzott fogyasztása is növelheti az
inzulinszintet.
Érdekes tény, hogy a természetes „édességek” (gyümölcs, aszalvány, méz) jobban
csökkentik az édesség-éhséget, mint a
fehércukros cukrászati remekművek. A
mesterséges édesítőszerek annak ellenére,
hogy igen alacsony kalóriatartalommal bírnak, intenzív édes ízük miatt szintén inzulinszint-emelkedést idéznek elő, ezért ezek jelentős csökkentése vagy elhagyása javasolt.
A helyes étrend kialakítása során az
alábbi szabályokat érdemes betartani:
1. Kerüljük a túlzott fehérjebevitelt! A
WHO szerint felnőtteknél a napi ideális fehérjebevitel maximuma a testtömeg kgban kifejezett számértékének 3/4-e grammban (pl. egy 80 kilós ember maximum napi
60 gramm fehérjét fogyaszthat). Ajánlott a
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növényi étrend, amely bőven fedezi a napi
fehérjeszükségletet.
2. Kerüljük a túlzott zsírbevitelt, pontosabban a telített zsírsavak bevitelét! Kerüljük
tehát az állati eredetű zsiradékokat és részesítsük előnyben a növényi olajokat!
3. Kerüljük a fehér cukrot és a fehér lisztet!
Használjunk helyettük mézet, cukorbetegek
pedig steviát, ami nem növeli a vércukorszintet, illetve teljes kiőrlésű liszteket.
4. Támogassuk a szervezet hajnaltól délig
tartó tisztulási periódusát bőséges folyadékbevitellel és gyümölcsök fogyasztásával!
Ebben az időszakban gyümölcsön kívül más
ételféleséget lehetőleg ne fogyasszunk.
5. Nem jóllakni kell, hanem megelégedni.
Az evési kényszer leküzdését segíti a böjt és
a stresszoldás.
Inzulinrezisztencia esetén nagyon fontos
a lúgosítás és a táplálkozási szokások megváltoztatása (pl. az étkezések közötti nassolás
kerülése, nyugodt étkezési körülmények, megfelelő ételpárosítások figyelembevétele).
A cikk folytatásában az inzulinrezisztencia
egyéb természetes gyógymódjai mellett a meddőséggel való kapcsolatát is körüljárjuk.
Váradi Tibor
és a Napfényes Gyógyközpont munkatársai

Ajánló
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Kit fenyeget a gyomorrák?
Magyarország a gyomorrákos megbetegedésekben a középmezőnyben helyezkedik el: az 1980-as évekig évente mintegy négyezren vesztették életüket emiatt. Ez
a szám mára csökkent ugyan, ám ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy kisebb lenne
e betegség okozta egészségügyi kockázat. A gyomortumor miatti halálozás csökkenésében szerepe lehet a vizsgálati módszerek fejlődésének, amelyek által lehetővé vált a korai diagnosztizálás. A műtéti eljárások és a kiegészítő kezelések is nagyot változtak, és az étkezési szokások is nagyban megváltoztak. Például elterjedt
a mélyhűtés, és ezáltal a tartósítószerek és a füstöléssel való tartósítás a háttérbe
került, ami kissé csökkentette a betegség előfordulásának gyakoriságát.
A gyomorrák leginkább 50 és 70 éves
kor között jelentkezik, férfiaknál kétszer
olyan gyakran fordul elő, mint nőknél. Előfordulásában a világon nagy területi eltérések figyelhetők meg, gyakrabban fordul elő Japánban és Chilében, míg az Egyesült Államokban
viszonylag ritkább, ezt a kutatók egyértelműen az eltérő környezeti hatásoknak és az
étrendnek tulajdonítják (Japánban pl. kiemelkedően magas a füstölt halak fogyasztása).
Egyes tanulmányok megemlítik, hogy a
zöldség- és gyümölcsfogyasztás is védőfaktor lehet. Az átlagosnál ugyanakkor veszélyeztetettebbek egyes vegyipari szakmákat űzők, a bányászatban vagy a gumiiparban
dolgozók, azok, akik nem jutnak jó minőségű
ivóvízhez, valamint a mértéktelen alkoholfogyasztók.
Nincs egyértelmű válasz arra, hogy mi növelheti a gyomorrák kialakulásának kockázatát. Előfordulhatnak ugyan családi halmozódások, különösen a közeli családtag 40 éves
kora előtt jelentkezett daganata esetén kell
a rokonságnak fokozottan figyelnie saját tüneteire. A családon belüli, de nem örökletes,
nem génhibával kapcsolatos halmozódás
külső rákkeltő tényezőkkel, valamint az étkezési és életvezetési szokásoknak, mint mintának az átvételével lehet kapcsolatban

Helicobacter pylori-fertőzés

A gyomorrákkal diagnosztizált betegek háromnegyedénél kimutatható az úgynevezett
Helicobacter pylori-fertőzés. Ez rendszerint
a szegényebb körülmények között élő embereknél fordul elő nagyobb arányban.
A baktérium egyik enzime a táplálék nitrátjait nitritekké alakítja át, s azok
nitrózaminoknak az alapanyagai. Ezek a vegyületek indítják el azt az átalakulást, amelynek rosszindulatú daganat lesz a következménye. A fertőzésnek sajnos lehet szerepe a
gyomorrák kialakulásában.

H. Pylori Fight kapszulák

Gyógyulási esélyek

A rákkutatásban az utóbbi évtizedben tapasztalt fejlődés mind a betegségben szenvedők korábbinál kisebb arányú halálozásában, mind javuló életminőségében tetten
érhető.
A daganatok aszerint is tipizálhatók, hogy
a gyomor melyik részében – a felső, a középső vagy az alsó harmadában – helyezkednek-e el.
A felső harmadban kialakuló carcinomák
esetén a gyógyulási esély lényegesen ros�szabb. A legjobb eredményeket az orvosok egyes, a gyomor alsó harmadában
előforduló elváltozások esetén érték el. A
gyomorrákos betegek átlagos ötéves túlélési
valószínűsége mindössze 30 százalék, ám ez
az érték a korai stádiumban felismert daganatok esetén elérheti a 80 százalékot is.
Döntően meghatározó, hogy a diagnosztizálás időpontjában alakultak-e már
ki áttétek (metasztázisok), s azok milyen
kiterjedtségűek. Fontos a beteg általános állapota, kórelőzménye, a felfedezett daganat
stádiuma. A sebészi kezelés szempontjából a
nyirokcsomó-áttétek jelenléte nagyban rontja a felépülés esélyét.
Amennyiben sikerül a szervezetet megszabadítani a daganatos szövetektől, a páciensek a resectiós műtétek után felépülhetnek, s teljes mértékben rehabilitálhatók. A
körülményekhez képest viszonylag jó életminőség érhető el a gyomor teljes eltávolítása után is: ha a nyelőcsövet a nyombéllel
egyesítik, s ezzel a tápcsatornából hiányzik
egy szakasz, naponta sokszor, kis adagokat
ehet a páciens, s a folyamatos kontroll és
gyógyszeres kezelés mellett önálló életvitelt
folytathat.
Mindemellett fontos az ellenőrző vizsgálatok pontos és fegyelmezett betartása, mert
a sikeres műtét, majd felépülés után is megmarad az esély a tumor kiújulására.
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A Helicobacter pylori olyan rugalmas
mikrobiális törzs, amelyet nehezen
lehet eltávolítani: mivel a növekvő
rezisztencia miatt rosszul reagál az
antibiotikumokra, amelyek a hagyományos orvoslás által kínált egyetlen kezelési mód. A H. Pylori Fight
kapszulák DMS 17648 törzset tartalmaznak, amelyet a német Organo
Balance cég izolált és szabadalmaztatott. Ez a törzs nagyon hatékony a
Helicobacter pylori leküzdésében a
hagyományos antibiotikumok hátránya nélkül. A bélflóra nem változik, ellentétben egy tipikus háromhetes antibiotikum-kúra hatásaival.
Ezenkívül a H. Pylori Fight nem okoz
hasmenést vagy ízérzet-rendellenességeket, ellentétben azokkal az antibiotikumokkal, amelyek nem specifikus kezelések a Helicobacter pylori
eltávolítására.

www.dreletero.com
rendelés telefonon:
06-30/452-7803

Bőrápolás

Növényi olajok – nemcsak étkezésre
Tudják, hogy a legértékesebb növényi részek a magok? A növények
segítségükkel adják tovább az életet. Egy magban minden szükséges
anyag és információ megvan ahhoz, hogy egy későbbi időpontban –
megfelelő körülmények között - egy teljesen tökéletes növény fejlődjön
ki belőle. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy amikor egy növény a fejlődése során a magérlelés fázisába kerül, akkor a legerősebb, és az ös�szes energiáját a magnak adja tovább, ezzel is biztosítva a faj túlélését.
A magok tehát koncentráltan hordozzák az ásványi anyagokat, vitaminokat és
egyéb értékes hatóanyagokat. Ezért, amikor elfogyasztjuk egy növény magját, akkor
óriási mennyiségű jobbnál-jobb anyaggal
látjuk el a szervezetünket. Ezek pedig a hidegen sajtolt olajban is mind benne vannak,
ugyanis ebben az eljárásban nem használnak semmiféle adalékanyagot, kizárólag mechanikus eljárással nyerik ki a növény olaját,
így a vitaminok és egyéb hasznos anyagok
sem sérülnek. A sajtolás után az olaj azonnal
üvegbe kerül. A lepréselt fennmaradó növényi részek ledarálva állati takarmányként
hasznosíthatók, így szinte anyagveszteség
nélkül felhasználható az adott növény.
A hidegen sajtolt növényi olajok sokféle
jótékony hatással büszkélkedhetnek. Ám
nemcsak étkezési céllal használhatjuk a természetnek eme kis csodáit. Ezeket az olajokat vagy a belőlük kivont hatóanyagokat
a kozmetika ipar előszeretettel alkalmazza.
Amellett, hogy felépítésük nagyon hasonló
bőrünk zsíranyagaihoz, számos jótékony hatással bírnak.
A tapasztalat azonban az, hogy a késztermékek túlnyomó részben mesterséges anyagokat tartalmaznak, a növényi olajok csak
kisebb mennyiségben fordulnak elő bennük.
A 100%-os növényi olajokban nincs semmiféle adalékanyag, csak az értékes, tápláló hatóanyagok. Használatuk gyakorlatilag
igen széles körű. Masszázsok alkalmával önmagukban is használhatjuk, vagy bázis olajként, azaz vivőanyagként is szolgálhatnak.
Különböző illóolajokkal dúsítva nemcsak
vitaminbomba a bőrünknek, hanem számos
kedvező élettani hatást érhetünk el általuk.
Készülhet belőlük saját, káros anyag mentes
házi kozmetikum. Napozókrém, testápoló
vajak, arc- és szemkörnyék ápoló szérumok,
de hajunk regenerálásához is bátran használhatjuk. Számos területen bizonyítanak, ha
megelőlegezzük nekik a bizalmat.

Ízelítőként álljon itt néhány sor
a legnépszerűbb olajokról.
Argánolaj

Az argánolajat
a vajfélék
(Sapotaceae) családjába tartozó, marokkói elterjedésű argánfa (Argania
spinosa L.) magjából nyerik. Marokkóban az argánolajat étkezési és kozmetikai
célra is használják: szokás például belemártogatni a kenyeret és úgy fogyasztani reggelire,
de előszeretettel keverik bele kuszkuszba és
adják tésztákhoz is. Kozmetikai felhasználása
szépészeti célokat szolgál, de alkalmazzák
bőrbetegségek kezelésére is. Legnagyobb
arányban zsírsavak alkotják, de tartalmaz
tokoferolokat (E-vitamint), fenolokat,
karotinoidokat és szkvaléneket is. Kiváló
érett bőr táplálására és sérült, töredezett
haj regenerálására is.

Mandulaolaj

A mandula egy csonthéjas termés, illetve az azt termő mandulafa (Prunus dulcis,
Prunus communis, Prunus amygdalus vagy
Amygdalus communis) rövidebb neve. Őshazája Nyugat- Közép és Kelet Ázsia Legközelebbi rokona az őszibarack, távolabbi
rokonai a szilva és a kajszibarack.
A mandulafa termése a világ összes olajos magvai közül az egyik legrégebbi és
legismertebb. Az olaja gazdag E- és B-vitaminban. Magas az Omega-9 telítetlen
zsírsavtartalma, illetve legnagyobb részét
a linolsav és olajsav alkotja. Ezeknek fontos
szerepe van a bőr védelmében és a szárazság megszüntetésében. Ezért leginkább az
érzékeny és száraz bőr ápolásához ajánlott.
Puhítja a bőrt, visszaadja annak rugalmasságát és lassítja az öregedését. Szemkörnyék
ápolására is elsőrangú. Megszünteti a mimikai ráncokat. Táplálja és ragyogóvá teszi
a bőrt.
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Jojobaolaj

A Dél-Amerikában honos, a sivatag aranya
néven méltán elhíresült olajat már az aztékok
is használták természetes kozmetikumként.
Szobahőmérsékleten folyékony, viasszerű.
Ugyanolyan jó tulajdonságokkal bír, mint a
többi bázisolaj. Összetétele nagyon hasonlít
a bőrünket borító faggyúrétegéhez, ezért
könnyen és gyorsan beszívódik, és kiválóan
megköti a bőr nedvességtartalmát. Hosszan
tartó hidratálást eredményez. Hatására a bőr
puhává és rugalmassá válik.
Használjuk bátran ezeket a természet adta
kincseket. Testünk meghálálja az odafigyelő
gondoskodást.
Az olajok megvásárolhatók üzletünkben
és webshopunkban, ahol házi receptek is
találhatóak.

www.greenyshop.hu
Greenyshop - Öko drogéria
6726 Szeged, Vedres utca 13.
Telefon: +36-20/212-3223
E-mail: info@greenyshop.hu
Facebook: Greenyshop - Öko drogéria
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Ősz – az immunitás klasszikus tesztje
Hosszú idő után sokan kerültünk vissza a közösségbe
– gyermekek az iskolába, óvodába, felnőttek a munkahelyükre. Emellett az időjárás is változik – jönnek
a szeles, esős napok és a lehűlés. Ilyenkor az immunrendszer ellen fokozott támadás várható.

Aloe vera - az emésztés
és immunrendszer szolgálatában
Az aloe vera lehet az a növény, amely segíthet az immunrendszerünknek. A közelmúltban nyilvánosságra hozott tudományos
vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az aloe-ban található
hatóanyagok komplex hatással vannak az egész szervezetre. Az
aloe az emésztőrendszer egészére gyakorolt pozitív hatás mellett
erős immunmodulátorokat is tartalmaz.
A növény leve képes nagyon hatékonyan megtisztítani a szervezetet a méreganyagoktól, és több mint 200 féle rendkívül fontos vitaminnal, enzimekkel, aminosavakkal, ásványi anyagokkal,
immunstimuláló poliszacharidokkal és más hatóanyagokkal látja
el a szervezetet. Az aloe levelekből nyert ital a kíméletes előállítási
módszernek köszönhetően minden fontos hatóanyagot megőriz.
A legkíméletesebb feldolgozási módszer a Qmatrix® technológia, a segítségével nyert léből elég naponta 15 ml-t fogyasztani.

Húgyúti fertőzésének hatékony kezelése
Az ősz különféle gyulladásokkal gyötörhet minket. A húgyhólyag
nyálkahártyájának gyulladásos betegsége, a cystitis a leggyakoribb.
Jellemző tünetei az égő fájdalom vizelési kényszer esetén, amely kiürülés után súlyosbodik, illetve gyakoribb vizelés kisebb mennyiségben, néha vér is kiürülhet.
Találkozhatunk urethritissel is, amely a húgycső gyulladása. Lassabb lefolyású és enyhébb tünetekkel jár, mint a gyakoribb vizelés és
zavaros vizelet, néha kevés gennyel együtt.
A fertőzést általában az Escherichia coli baktérium okozza, de a
Chlamydia, Mycoplasma, Klebsiella is megjelenik. Jellemzően a 2050 év közötti nők szembesülnek leggyakrabban a betegséggel, de
a férfiaknál is előfordul. A férfiaknál a betegség gyakorisága 50 éves
kor felett megnő a prosztata megnagyobbodása miatt.
A fertőzés évente többször is megismétlődhet.
A vizeletben található baktériumok kimutatásakor az orvosok antibiotikumokat írnak fel. Ha azonban a gyulladás évente több mint
háromszor fordul elő, akkor profilaktikusan kezelik.
Az antibiotikumok sajnos elpusztítják szinte a teljes bakteriális
mikroflórát. A „jó” baktériumok megújulása lassú, sokszor éveken
át tartó folyamat. Sőt, vannak, amelyek 4 év után sem térnek magukhoz. Ráadásul egyes fajok soha nem kerülnek vissza eredeti helyükre.
Fennáll a veszélye, hogy rezisztens baktériumokká válnak.

A tőzegáfonya kivételes hatásai
Az E. coli fertőzések növekvő gyakorisága miatt nagyobb figyelem irányul a húgyúti gyulladás megelőzésére és a tüneteinek
enyhítésére szolgáló alternatív intézkedésekre.
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Barny´s AloeVera FORTE - növényi eredetű étrend-kiegészítő, mely
szabadalmaztatott, magas minőségű, 100 %-os aloe gélt – ACTIValoe® –
tartalmaz.
Barny´s Cran-Pac - növényi eredetű étrend-kiegészítő a kanadai
tőzegáfonya (Vacciniummacrocarpon) magas minőségű kivonatából.
Keresse a gyógyszertárakban
és a HerbaHáz áruházban.
Egy friss tanulmány kimutatta, hogy a tőzegáfonyát (800 mg)
szedő nők vizeletében az E. coli 39 törzsének akár 80%-át és más
antibiotikumokkal szemben rezisztens baktérium 24 törzsének
79% -át találták. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok hámhoz való
csökkent tapadása miatt a baktériumok megjelentek a vizeletben. A vizeletben lévő baktériumok már 2 órával a tőzegáfonya
fogyasztása után jelen voltak, és ez a baktériumos kimosódás további 10 órán át folytatódott.
A kanadai áfonya proantocianidineknek
nevezett
flavonoidokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák az uropatogén baktériumok tapadását és szaporodását a húgyutakban.
Az áfonyában egy másik antioxidáns, az ellagsav van jelen, amely
gátolja a rákos sejtek kialakulását.
Ing. Alena Agoštonová Mydlová
táplálkozási szaktanácsadó

Weboldal: www.barnys.co.hu
E-mail: info@barnys.co.hu
Facebook: Barny´sHU
Instagram: barnys_hungary

Zöld megoldások

Hazai találmány a legtökéletesebb BIO fertőtlenítő?
Az Ecowian Higén+99 egy világszínvonalat képviselő magyar fejlesztésű felület ill. kézfertőtlenítő, mely egyedileg kifejlesztett speciális eljárással készül és egészen más hatásmechanizmussal működik, mint az általános
fertőtlenítőszerek.

Mi a baj az általános
fertőtlenítőkkel?

A környezetünkben használt fertőtlenítőszerek nagy része olyan anyagokat tartalmaz, melyek még elbomlásuk után is erősen
mérgezőek és környezetkárosítóak, vagy
csak nagyon lassan bomlanak le. Ezeknek a
szereknek a káros hatásai nem pusztán a természetes vizeinket veszélyeztetik a lefolyóba
kerüléssel, hanem a lefertőtlenített felületeken is ott maradnak, ezért rendkívül alapos
öblítést igényelnek. Élelmiszereknek pedig a
közelében sem tárolhatók.

Létezik környezetkímélő
megoldás?

A fenti tények napjainkban egyre nagyobb méreteket öltő vegyszer-ellenességhez vezettek, így felmerült az igény olyan
fertőtlenítőszerekre, melyek nem károsak az
emberi szervezetre. Azonban a növényi alapú természetes, akár BIO minősítéssel is rendelkező különböző készítmények hatékonysága erősen kétségbe vonható. Hivatalosan a
csomagoláson fertőtlenítőszer megnevezés
csak akkor szerepelhet, ha a terméket hatósági vizsgálat során BIOCIDNAK minősítik,
azaz igazolással rendelkezik arról, hogy elpusztítja a kórokozókat. Egy növényi kivonat
ezt nem tudja maradéktalanul teljesíteni.

Mi is az a Higén+99?

A Higén+99 hatóanyaga a hipoklórossav,
mely természetes állapotában az emberi
szervezetben is megtalálható: az immunrendszer kis mennyiségben védekezésre
használja a baktériumok ellen. A Higén+99
egyedülálló módon káros vegyszer-maradékok visszamaradása nélkül bomlik a hatóidő
letelte után.
A szer kifújás után egy perc alatt megöli
a kórokozók 99.9%-át. BIOCID tulajdonságát a NÉBIH, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ és az EMI Környezet- és Táplálkozás-egészségügyi főosztálya is igazolta.
A vizsgálatokból kiderült, hogy a
Higén+99 az összes ismert baktérium, vírus,
valamint gombák és penész ellen is hatékony. A mikroorganizmusok nem képesek rezisztenciát kialakítani a hatóanyaggal szemben, azaz nem tudnak „hozzászokni” sem.

Miért nem jelent egészségügyi
kockázatot használata?

Mert a szer kifújás után hamarosan vízre
és sóra bomlik szét, így öblítést sem igényel!
Ez vizsgálatok nélkül is érzékelhető: a frissen
kifújt Higén+99 enyhe klórszagot áraszt,
ám pár perc múlva a nedves felület szagtalanná válik.
Ezt a tulajdonságát ékesen bizonyítja,
hogy a Biokontroll Hungária Kft. is engedélyezte a használatát bio gazdálkodásokban, ahol különösen fontos a mind a mikrobiológiai tisztaság, mind termékek teljes
méreganyag-mentessége.

Miért ideális fertőtlenítő
a Higén+99?

o Mert öblítést sem igényel, mivel nem
hagy maga után bomlásterméket, csak egy
pici sót és vizet.
o Környezetkímélő, mivel nem terheli a
környezetet bomlástermékkel.
o Gyors fertőtlenítő hatású: 1 perc alatt
pusztítja el a baktériumokat, gombákat és a
vírusokat is!
o Nincs ellene rezisztencia: a baktériumok nem képesek ellenállóvá válni a hatóanyagával szemben.
o Kíméletes, bőrbarát.
o Nem károsítja a tárgyakat és az embereket sem.
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o Bizonyítottan hatásos, tanúsítványokkal és referenciákkal rendelkezik.
o Pénztárcabarát ár.

Járványos időszakban
is megéri használni?

A járványos időszakok alatt használatával
megelőzhető lehet a fertőzések belobbanása. Az egész családot védi a külső kórokozóktól, ugyanis szermaradvány-mentesen lehet
kezelni a gyerekek használati tárgyait, akár
étkezési eszközről, akár szájápolási eszközről,
akár játékról legyen szó.
Méreganyag nélkül lehet higiéniát teremteni közvetlen életterünkben.
Csökkentheti az emberről-emberre,
felületekről emberre történő fertőzések
számát. Ott ahol sok az idős, az ápolt és legyengült immunrendszerű ember, életet
menthet.
A Vitaldepo Webáruházban most 1+1 és
2+1-es akcióban rendelhetők az Ecowian
BIO fertőtlenítőszerek:
https://vitaldepowebaruhaz.hu/
termekkategoria/bio-fertotlenitoktisztitok/

Tudatos gazdi

Segíts a kutyádnak megszabadulni
a méreganyagoktól
Nagyon gyakran találkozom
olyan betegségekkel, melyek
megelőzhetőek lehettek volna,
ha a gazdik tudják, mikor és
hogyan kell a kutyák szervezetét méregteleníteni. Tudom,
most az fut végig a fejedben,
hogy Te aztán biztos nem
tömöd mérgező vagy káros
dolgokkal. Az igazság viszont
az, hogy mióta az ember közelében élnek, folyamatosan
kapják a szervezetet terhelő
anyagokat.
Ha méregtelenítés, akkor
máriatövismag olaj
Vegyük egy átlagos kutyás családot,
ahol a kutya is családtag, és igyekeznek
mindenből a legjobbat adni számára.
Egyszerű példák: a mosogatószer, amivel
az edényét mosod, a mosószer, amivel a
fekhelyét és játékait mosod. De, ha még
ezekre oda is figyelsz, és vegyszermentes
háztartást vezetsz, akkor is ott a táp, ami
nagyjából megegyezik az emberi feldolgozott élelmiszerekkel. Ezeket az anyagokat nagyon nehéz elkerülni. Próbálkozhatsz kevesebbet használni belőlük, és
tudatosabb életmódra váltani, de teljesen
kiszűrni nem tudod.
Álláspontom szerint inkább járjunk túl
a szervezetet terhelő káros anyagokon,
és ürítsük ki őket. Ezek a méreganyagok
ugyanis mindenhova beszivárognak, és
egy idő után sok kellemetlenséget okozhatnak. A legszembetűnőbb az allergia.
Mivel a szervezet már nem tudja kisöpörni magából a méreganyagokat, egy idő
után már mindent veszélyforrásnak lát,
ami az emésztőrendszert vagy a nyálkahártyát érinti.

Természetesen és szuperül működik.
Szilimarin tartalmának köszönhetően segít a máj regenerálódásában, és segíti a
méregtelenítő funkciót.
Tudod, hogy nem csak a máj felelős a
méregtelenítésért? Fontos, hogy segítsd
a veséket, lépet, a bélrendszert, nyirokmirigyeket és bőrt is.
Évente kétszer javaslom, hogy végezz
kutyádnál (és magadnál is) egy átfogó
méregtelenítő kúrát. A hatását már
egy-két hét után látni fogod. A kutyád
szőre puhább lesz, fényesebb, jobb lesz
az illata, a füle kevésbé fog váladékozni,
a bűzmirigyével nem lesznek gondok, a
mancsnyalogatás alábbhagy, a vakarózás
szépen kezd majd mérséklődni, vagy teljesen meg is szűnni.

Milyen gyógynövényeket
használj?
- gyermekláncfű
- petrezselyem
- kakukkfű
- zsálya
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- bio spirulina
- bojtorjángyökér
- máriatövismag
A gyógynövényeket, ha magad gyűjtöd, mindig olyan helyen szedd, ahol nem
járnak autók, hiszen a levelek magukba
szívják a kipufogógázt. Szedés után két
órával kezdd el a feldolgozását és minden
nap forgasd át (akár többször is), nehogy
befülledjen.
Amennyiben készen veszed a gyógynövényeket, figyelj arra, hogy ne legyen
1 évnél régebbi és ne legyen műanyag
csomagolásban. Ez ugyanis rontja a hatóanyagtartalmát.
Az adagolástól nem kell félned: kb. 1
teáskanál/10 kg kutya testsúlyra.
Természetesen van megoldás olyan
gazdiknak is, akik nem szeretnének vagy
nincs idejük gyógynövényeket gyűjteni. Ebben az esetben látogass el a www.
mybulldogshop.com oldalra és nézz körül a gyógynövényes táplálék-kiegészítőink között. Találsz kétféle méregtelenítő keveréket is.
Kutyádnak szeretettel,
a természet erejével.
Magyari Detti - kutyaherbológus

Ajánló
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Komposztáljunk!

Hogyan komposztáljunk?
Egy korábbi cikkben írtam a komposztálásról, mint környezettudatos
tevékenységről, és úgy zártam az írást, hogy „addig is jó felkészülést
hozzá!” A komposztálásra való felkészülés azt jelenti, hogy meghoztunk egy elhatározást, hogy tenni akarunk a környezetünkért, az egészségünkért. Álljunk hát neki komposztálni, de hogyan?
Hát jól! Mert a szlogenünk szerint is: „Komposztálni JÓ(L)!”
Szorít az idő, s nagyon jó lenne, ha október 10-re, a komposztálás napjára (ünnepére) készen lenne és működne is a
komposztálónk.

Modellezzük le elméletben,
majd jöhet a megvalósítás:
1. eldöntöttük, hogy csináljuk
2. felmértük lehetőségeinket
3. nagyjából tisztában kell lennünk a
komposztálandó zöld- és szerves hulladék keletkezésének mennyiségével, gyakoriságával
4. ki kell választani, hogy miben akarunk komposztálni: komposzt edényben,
ládában vagy inkább prizmában.
A komposztáló edény azoknak ajánlott,
ahol nincs lehetőség prizmát építeni, de
nincs is szükség rá, mert kevés zöld- és
szerves hulladék keletkezik. Kisebb háztartások, közösségek részére ajánlott.
Viszont, ha a hely engedi, egyidejűleg lehet több komposztáló edényt is üzembe
állítani.
A komposztáló ládát magunk is elkészíthetjük, így a méretét magunk választjuk meg! Míg a komposztáló edényt már
„készen” vesszük meg.
A prizma ott ajánlott, ahol sok zöld- és
szerves hulladék keletkezik és folyamatos a keletkezés: kert, udvar, veteményes,
gyümölcsös, parkok, zöldségtermesztők
és állattartók számára.
A Compastor®-technológia a komposzt
prizma építését favorizálja, de nagyon jól
működik edénybe, illetve ládában.
5. Ha megvan a döntés, akkor következik a komposztálandó anyagok összegyűjtése, kezelése.
Mit tehetünk a komposztálóba? –
Mindent, ami zöld- és szerves hulladék:
lenyírt füvet, lehullott lombot, avart, a
kerti- és konyhai zöld hulladékokat, papírt, kartont, konzervipari hulladékot stb...

és még hosszan sorolhatnám.
Mit ne tegyünk a komposztálónkba: üveg-, fém-, fa-, műanyag
termékeket, ezek kombinációit. Szigorúan tilos a komposztálóba a húsés húskészítményt tartalmazó hulladékokat tenni!
6. A komposztálónk legyen jól
megközelíthető. Árnyékos helyre tegyük. Ha prizmát építünk, akkor fontos a talaj előkészítése, a csurgalék
víz felfogása.
7. A komposztálónk feltöltésénél
figyeljünk a komposztálandó anyagok rétegezésére, a szén-nitrogén arányra.
A szén alapú anyagok: falevél, fűrészpor, forgács, de papírkartonnal is keverhetjük abban az esetben, ha egyszerre
több zöldanyag kerül a komposztálásra.
8. Következhet az oltás - a Compastor®technológia lényege.
A Compastor®-komposztoltó tartalma:
növényi zöld hulladékból a Compastor®technológiával készült, a komposztálási folyamatot beindító és serkentő
Compastor®-gilisztát és mikroorganizmusok flóráját tartalmazó oltóanyag.
A komposztálandó anyag lebontó fázisa után (4-6 hét) a komposztálóba kell
helyezni. A komposztkészítés ideje alatt
az organizmusok részére a nedvességet
biztosítani kell! Egy köbméter komposztálandó anyaghoz kb. 1 zsák oltóanyag
szükséges. A beoltott komposztálandó
anyagból legkésőbb 6 hónap múlva komposzt lesz.
9. Figyeljünk a komposztáló kezelésére:
fontos a komposztálónk nedvesen tartása,
szellőztetése. Biztosítani kell a folyamatos
oxigén-ellátást. Ha a komposztálónknak
van teteje, mindig hagyjuk nyitva! Az
öntözés következtében csurgalék víz keletkezik, ezt a Compastor®-technológia
szerint fel kell fogni, mert így megakadá-
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lyozzuk a talajszennyezést, s ráadásul a
folyamatos kezelés következtében értékes tápanyagot kapunk, amely alkalmas
a komposztálásra, a komposztáló visszaöntözésére, de bátran felhasználhatjuk a
növények kondicionálására is.
A komposzt prizmát a madarak és
egyéb kisállatok ellen védő hálóval takarjuk!
10. Ha mindent jól csináltunk, akkor
3-6 hónap alatt saját termelésű kész komposztot kapunk. Ha idáig eljutottunk, elmondhatjuk, hogy működik a komposztálónk a Compastor®-technológia szerint.
A fentiekben a legfontosabb lépések leírására volt lehetőségem. A sok-sok részletkérdést a „Komposztálna? kérdezzen a
szakértőnktől!” rovatban tudom megválaszolni.
A következő számban a megtermelt
komposzt felhasználásról, a komposztálás
folytatásáról lesz szó.
Compastor®-technológia a komposztálás iránytűje!
Ne csak POSZTOLJ, KOMPOSZTOLJ!
Pásztor József
Compastor E. V.

info@compastor.hu
www.compastor.com

Kertészkedjünk!

3+1 érv az őszi füvesítés mellett
Noha azt gondolná az ember, hogy a füvesíteni tavasszal kell, amikor ébred a természet, ez nem így van.
Sokkal több probléma van a tavaszi vetéssel, hiszen az ébredező, szeleburdi természet
nagyon is meg tudja tréfálni a hobbikertészt.
Pláne azt, aki lemarad a kora tavaszi körről, és bevállalja a koranyári gyepesítést, ami
rengeteg törődést igényel épp, mint egy újszülött. Óvni kell a hirtelen emelkedő hőmérséklettől, a kiszáradástól. A sok öntözés miatt
pedig szinte garantálható a gombás fertőzés.
Én azt javaslom, inkább legyen türelemmel, készítse elő a talajt (tereprendezés,
talajjavítás, gyomirtás) és ősszel szórja el a
magokat csak. Sokkal kisebb a rizikója és jelentősen kevesebb munkával jár.

pusztul a gyomokkal együtt. Az őszi füvesítés esetében viszont a tavaszi indulásra már
kellően erős lesz az állomány, hogy erősebb
szelektív gyomirtókat bevessen.

Az őszi füvesítés kihívásai
Lombos fák
Az őszi lombhullás keresztbe tudja húzni a
számításokat, ezért nagyon jól kell időzíteni
a füvesítést. A kelő magokra néhány hétig
nem lehet rálépni, ezért már augusztus utolsó hetére készen kell állnia a területnek a
mag befogadására.
Félárnyékos részek
Az árnyékos területeken a fű
lassabban fejlődik. Noha a meleg föld segíti a mag kikelését,
ez a rész lemaradhat a növekedésben. Mire hullik a lomb, már
bírnia kell a napi taposást, amivel a falevél gyűjtése jár.

Az őszi füvesítés előnyei
1. Hűvösebbek az éjszakák
A vetésnek sokkal kedvezőbb, hogy napközben már mérsékelt a felmelegedés, az éjszaka pedig hűvös. Kisebb a páraképződés és
nincsenek nagy hősokknak kitéve a magok.
2. Gyorsabb kelés
A magok szebben és gyorsabban kelnek a
puha, meleg földtakaróból. Tavasszal a föld
lassú felmelegedése miatt tovább tart a csírázás.
3. Kevesebb gyom
Az őszi vetés elvitathatatlan előnye, hogy
sokkal kevesebb és kevésbé intenzív növekedésű a frissen kelő egynyári gyom. Pláne,
ha nyáron sikerül gyomirtóznia már.
+1 Tavaszi gyomirtás
A frissen kelő állományt 6 hónapig nem lehet
gyomirtóval kezelni, mert a gyenge fű is ki-

Őszi gyomok
Sajnos a veronikafélék és a
tyúkhúr ádáz ellenségei az őszi
vetésnek. Sajnos a gyom még
télen is képes nőni, ellentétben
a fűvel. Ezért szükség szerint
kézzel kell kigyomlálni.

Egy plusz tipp füvesítés sikeréhez
Évről évre aszályosabb az időjárás, ezért érdemes szárazságtűrő fűmagokat választani a
hagyományos angolperjék helyett.
A megfelelő
maggal egy kevés gondozást
igénylő, strapabíró gyep tulajdonosa lehet.
Idei újdonság a
Barenbrug Water
Saver
szárazságtűrő fűmag,
vezető fajtája a
nádképű csenkesz,
ami akár 60 cm-es
gyökeret is tud növeszteni, így eléri a
mélyebb rétegek-
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ben található
vizet is. A gyep
puha, selymes
tapintású.
Ha
keveset
szeretne a fűvel
foglalkozni,
jó
szívvel ajánlom a
Barenbrug Mov
Sawer fűmagot.
Ez egy lassú növekedésű keverék, kifejezetten
ajánlja a gyártó a
robotfűnyírós kertekbe, de bárkinek
beválhat, aki ritkán
szeretne füvet vágni, kevés nyesedéket szeretne a kertjében.
Építkezés, tereprendezés után sokszor
nincs rá idő, hogy 1-2 év alatt a szükséges talajjavítást el tudja végezni. Ezért is fejlesztett
a Barenbrug egy speciális, mostoha körülmények között is kikelő fűmag keveréket, a
Bar Power PRP-t. A magok itt egy speciális
biostimulátor réteget kapnak, ami segíti a kikelést, gyökeresedést.

Összegezve
Ilyenkor a növekedés serkentése helyett
a gyökerek bokrosodását kell intenzíven
támogatni, ezért olyan tápanyagot kell választani, ami a Nitrogén mellett Káliumban
is gazdag. Ha csak N-ben gazdag, a hirtelen
nyúlás miatt legyengül az állomány.
Javaslom, hogy az őszi vetést preventív
módon kezelje Esstence Origo Sprinttel.
A növénykondicionáló támogatja a talajban
élő mikrobiomot is, ami a gyep immunitását
adja, és segít a frissen kelő, növekedési fázisban levő fűnek is jó kondícióban maradni.
Sikeres őszi vetést kíván:
Molnár Gábor Éva
-a füvesasszony

kertfuvesites.hu

Rejtvény
A keresztrejtvény helyes megfejtését beküldők között 3 db féléves
Zöld Újság előfizetést sorsolunk ki.
Beküldési határidő:

2020. október 22.
Cím: 4401 Nyíregyháza
Pf. 355.

NAGYJÁBAN
SÜTEMÉNY

A VICC POÉNJA I.

INDIA I. ISTVÁN
TAGÜRES
ÁLLAMA
TÁL!

TITKOS TANÁCS

ANOL
KÖSZÖNÉS

VÁLTOZATLAN

... APÓ
BIM-...

KESERŰVÍZ

NUMERO

VAN

ÍRÓ
(MÓZES)

A VICC
POÉNJA II.

NŐI NÉV

NOHA
KORLÁTLAN
URALOM
BETEGSÉG

VÍZI
ÁTKELŐHELY
TKG
FR.
SZÍNÉSZ,

FELEKI ...
(SZÍNÉSZ)

FÉRFINÉV RENDEZŐ
ID. OLAJ

A 2020/7. számban megjelent
rejtvény megfejtése:
Rémes elképzelni,
hogy egyszer én is így végzem.
A beküldők közül
Horváth Imréné (Érd)
Lukács Tiborné (Celldömölk)
Urbán Ágnes (Esztergom)
fél éves előfizetést nyert!

ÚJSÁG

VÉGZŐ
DIÁKOK

ÉNEK

GALLIUM

ET
ÖRÖKZÖLD
DÍSZCSERJE

AZ „EGRI
REMETE”

AZ ELSŐ
ŰRHAJÓS

ROMBA
...
(LEOMLIK)

LIMESZ

VENTILLÁTOR

-NÉL
PÁRJA
AZ Ő SzÁMÁRA

TARTÓSÍT
ELEMEZ
EGYNEM.

Gratulálunk!

KERESZTÜL
EZ
UTÓBBI

LILA
EGYNEM.

ÁJUL

NITROGÉN
PONTOSAN
OLYAN
MÉRETŰ

ELROHAN
BAJTÁRS
NVL.
ORSZÁG

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

KOPPÁNY
...
...
-JOCKEY

SPORTEGYESÜLET

...
ITTERBIUM

TAKAR
GARÁZS
ELEJE!
PERTUBAN VAN
VELE
VÉLT
SÉRELEM

ALUMÍNIUM
TANULÓ
ÜL
BENNE

...
NOMINE
(NÉV
NÉLKÜL)
ÖV TARTOZÉKA

ÍRÓ
(TIBOR)

ÁRU SZÁLLÍTÁSA
JÁRMŰRE

SILBAK
TÓRIUM POCAKOS
FÉRFI

HO

TÁM
BETŰI

ELSZAKAD
VK
LÁBÍZÜLET

KIKÖTŐ
EGYNEM.
SAPIENTI
...

VÁ
ÍR
VÁROS
RÖVID
IDŐ
MÚLVA
ÜRES
TÉR!

TÉVEDÉS
NVL.
NŐI NÉV
SZESZFOK
A
BALATON
VIZÉT
VEZETI LE

BURKOLATSÚLY
OLLÓS
ÁLLAT

SZÁNDÉK
SZÓFAJ

TÖRÖK
SZULTÁN

FÉL
CSAPAT!
BELSEJÉBE

LATYAK
1000 M

IGAVONÓ
OKOZAT
SZÜLŐJE

FÁNAK
VAN

GYŐR
FOLYÓJA

OLYAN
GK. JELE

?

VÁRAT
MAGÁRA

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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