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A múlt hét végén egy szakmai 
konferencián vettem részt. Ma-
gánügy, mondhatja bárki. Nem, 
nem magánügy, mondom én. 
Mert a téma többek között 
a gyógynövények kutatása, a 
gyógytermékek jogi helyzete, a 
teák sorsa volt. 

Okos előadásokat hallottunk 
ilyen-olyan vegyületekről, ható-
anyagok hatásairól, a növények 
pénzben is kifejezhető értéké-
ről, a tormáról és a cickafarkról, 
gombákról és arról, mi történik a 
bazsalikommal, ha nem locsoljuk 

meg f e -
le lő-

en. 

Számomra a legérdekesebb a 
Gyógynövény Bizottság mun-
kájáról szóló előadás volt. Ez a 
bizottság foglalkozik a gyógy-
növények tulajdonságaival, ha-
tóanyagainak vizsgálatával és 
összeállítja az ún. monográfiát, 
ami röviden de tömören jellemzi 
a növényt és felhasználási terüle-
teit. Igen lassan halad ez  munka, 
sok ország kutatói vesznek benne 
részt.  Összeülnek, összegzik ta-
pasztalataikat, egyezségre jutnak. 

Az utóbbi két évben többek kö-
zött megírták a tanulmányokat 
az erdei málnáról és a dióról, az 
apróbojtorján és a kisvirágú füzi-
ke dolgozatok pedig most készül-
nek. Elképesztő módon a galago-
nya, a fekete áfonya és a kamilla 
elemzések is mostanáig várattak 

ma-
gukra. Nagy örömömre végre az-
zal is foglalkoznak a bizottságok, 
milyen gyógyteák adhatók biz-
tonsággal kisgyerekeknek, hiszen 
eddig csak annyit tudtunk, nekik 
azért nem adható semmi 12 éves 
kor alatt, mert nem tudjuk, ho-
gyan hatnak.

Örömmel láttam azt, hogy egyre 
több lelkes fiatal gyógyszerész, 
kutató figyelme fordul a gyógy-
növények felé. Bár évszázadok 
óta használjuk őket, annyi min-
dent nem tudunk róluk. 

Sok erőt és kitartást kívánunk a 
munkájukhoz, és kíváncsian vár-
juk az eredményeket. Addig is 
lelkesen isszuk tovább a különfé-
le gyógyteákat.
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Időnként az az érzésem, édesapám 
visszafelé él, tudják, mint Benjamin 
Button. 

87 év

60 éves koráig az történt vele, 
mint mindannyiunkkal: fel-
nőtt, családot alapított, gyere-
ket nevelt és dolgozott, hogy 
eltartsa szeretteit. Munkáját 
mindig becsülettel elvégezte, 
őt is mindig megbecsülték. 
Szerette, amit csinált. Mégis, 
nyugdíjazás után talált vissza 
ahhoz a szerelemhez és fog-
lalatossághoz, ami újra értel-
met adott a létezésének. 

Sokan belerokkannak a 

nyugdíjas évekbe, különö-
sen a régebbi időkben volt ez 
így. A szorgos mindennapok 
után, amikor kérdezés nél-
kül végezte az ember a dol-
gát, hirtelen rászakad a nagy 
szabadság, és az átmenetet 
nehéz feldolgozni. Tudo-
másul venni, hogy a telefon 
nem csöng többé, senki nem 
kérdezi, ezt vagy azt hogyan 
kell csinálni- nehéz kitölteni 
az űrt és az üres órákat. 

Nem így Gyuri bácsi. Tudta, 
hogy elfoglaltság után kell 
néznie, különben nehéz na-
pok várnak rá és a családjára 
egyaránt. Mivel ekkorra esett 
a rendszerváltás ideje is, már 
nem volt tiltott, legfeljebb 
megtűrt téma a népi gyógyí-
tás és a gyógynövények hasz-
nálata. Ő pedig emlékezett, 
milyen gyakran használták a 
gyógyító  füveket gyermek-
korában, kézenfekvő volt te-
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hát a megoldás, mivel foglalja 
el magát.

Emlékszem a kezdeti nehéz-
ségekre, a kemény gyűjtő 
munkára nyáron és a hajnali 
kelésekre, a maga varrta de-
rékmelegítőre, hogy kibírja 
a kemény teleket a piacon. 
Kárpótlásul ott voltak a se-
gítségre szoruló emberek, a 
hálás kofák és az arra tévedő, 
együttműködésre kész orvo-
sok. Aztán a házalás, ajtóko-
pogtatás, levelek írogatása 
minisztériumokba, hatósá-
gokhoz, és a kudarcok soro-
zata, ami miatt aludni sem 
tudott. 
A további eredményekről úgy 
hiszem, nem kell külön beszá-
molnom. Kitartása, makacs-

sága meghozta 
gyümölcsét. 
87 éves ko-
rára bekövet-

keze t t 
a z , 

hogy sokan ismerik és tiszte-
lik, előadásait százak hallgat-
ják, szűkebb hazájába, Bükk-
szentkeresztre úgy járnak az 
emberek, mint a gyógynö-
vények mekkájába, könyvét 
a Tudományos Akadémia is 
említi mint hiteles forrás-
munkát, a televízió rendszeres 
vendége, és számos kitüntetés 
jelzi, hivatalos fórumokon is 
elismerik munkásságát. 

Ebben az évben Budapesten 
ünnepeltük születésnapját.  
Diszkréten, csendesen, ahogy 
ő szereti. Volt azért rengeteg 
telefon, köszöntés, kapott 
ajándékot, és tettünk egy sé-
tát a szépen felújított Kossuth 
téren, ahol büszkén fényké-
peztette magát a Parlament 
lépcsőjén. Megcsodáltuk a 
József Attila szobrot és a Du-
nát, majd étteremben vacso-
ráztunk. Másnap is emleget-
te, milyen szép születésnapja 
volt. De azután boldogan tért 
vissza a falujába, többszáz 
diófa csemetéjéhez, a szépen 
növekvő galagonya bokrok-
hoz, a számos tennivalójához.

Kevés ember mondhatja el 
magáról, nyugdíj után kö-
vetkezett be életének legaktí-
vabb, legboldogabb időszaka. 
Ő ezen kevesek közé tarto-
zik. Azt hiszem, sokak nevé-
ben kívánhatom, hogy még 
hosszú évekig hallgathassuk 

figyelmesen, még sokáig ma-
radjon köztünk, tegye a dol-
gát, ossza meg tudását velünk 
és szolgálja az Ügyet, ami ki-
tölti életét. 
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A vér a tüdőkben jut a belélegzett 
oxigénhez. Ez a vér indul a szív-
be, ahonnan azt az ereken keresz-
tül pumpálja minden szervünk-
höz. A nagy-és kisartériákon át 
egészen a hajszálerekig a vér látja 
el a sejteket az éltető oxigénnel és 
tápanyaggal. Az oxigénhiányos 
vér azután a vénákon át ismét a 
tüdőbe ér, s a folyamat újra in-
dul. Amikor a szív a testbe löki 
a vért, nagy erőt fejt ki (szisztolés 
vagy felső vérnyomás érték), utá-

na elernyed (diasztolés vagy alsó 
érték). 

Az erek rugalmas gumicsőhöz 
hasonlítanak, melyeken folya-
matosan áramlik a vér. Ha a 
vérnyomás hosszú időn keresz-
tül túl magas, az erek belső fala 
kisebesedik, a járat beszűkül, az 
érfal elveszíti rugalmasságát. Ezt 
nevezzük érelmeszesedésnek vagy 
arterioszklerózisnak. Nagyobb 
kockázatnak van kitéve aki do-

hányzik, aki túlsúlyos vagy aki 
cukorbeteg. 

A magas vérnyomás veszélyes. 
Tanácsos időnként otthon is 
mérni, bár minden orvosi rutin-
vizsgálatnak is része a vérnyomás 
mérés. Ha megállapítják a beteg-
séget, vér-és vizeletvizsgálat vala-
mint EKG elvégzése feltétlenül 
szükséges.

Az orvos nagy valószínűséggel 
gyógyszert fog javasolni a vér-

Magas vérnyomás, a néma gyilkos

A vérnyomás a szívből kiinduló nagy erekben keringő vér 
nyomását jelenti. Nagy általánosságban minél alacsonyabb 
ez a nyomás, annál egészségesebbek vagyunk. 
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nyomás csökkentésére. Érdemes 
azonban először életmód váltás-
sal kísérletezni, mert sokszor ez 
is elég.

1. Radikálisan csökkenteni kell 
a sófogyasztást. Ezt legegysze-
rűbben otthon tehetjük meg, ha 
nem sózzuk az ételeket. Sajnos az 
élelmiszeripar rengeteg sót hasz-
nál ízfokozóként, tehát el kell 
kezdeni a címkéket nézegetni, 
és kerülni azokat az éttermeket, 
ahol sósan főznek. 

2. Megfelelő táplálkozással tö-
rekedni kell az ideális testsúly 
elérésére. A szokásos, sokat han-
goztatott diéta mellett (sok hal, 
zöldség és gyümölcs, kevés állati 
zsíradék) a mennyiség is fontos. 
A megdönthetetlen aranyszabály: 
az alacsony kalóriabevitel tartós 
fogyáshoz vezet. 

3. A mozgás sokat segít. Mivel a 
stressz is kiválthat magas vérnyo-
mást, a séta, jóga, kocogás vagy 
úszás jótékony hatással van a vér-
nyomásra és általában jó közérze-
tet okoz.

4. Az alkoholfogyasztást is 
mérsékelni kell. Nem szüksé-
ges viszont teljesen lemondani 
róla, mert napi egy kis pohár (1 
dl) vörös bor még használhat is 
egészségünknek.

A gyógynövények közül a ga-
lagonya virágos hajtásvég a 
szív legnagyobb segítője, mert 
az erek falait rugalmasan tartja, 
segíti a véráramlást. Megelőzésre 
mindenkinek ajánlott heti 1-2 
csészével inni. Magas vérnyomás 
esetén akár naponta is fogyaszt-
ható, ilyenkor pásztortáska és 
mezei zsurló gyógynövényekkel 
ajánlatos egyenlő arányban ösz-
szekeverni. (Gyuri bácsi Galago-
nya teakeveréke éppen ezekből a 
gyógynövényekből áll).

5
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Mielőtt megbotránkoznának, 
hadd tegyem gyorsan hozzá, 
hogy egy könyv “ihlette” gon-
dolataimat, amelyet egy hu-
szonéves, a témából doktori 
disszertációt író német orvos 
írt. Giulia Enders könyve 
Németországban eddig 1 
millió példányban kelt el és 
Svájcban is a könyves top lista 
élén áll. Magyar fordításban 
szintén megjelent a közel-
múltban Bélügyek címmel.

Agytevékenységünkre igen 
büszkék vagyunk. Minden 
élményünket az agynak tulaj-

donítjuk, a jó érzést, örömöt 
vagy elégedettséget. Valóban, 
a filozófia és az atomfizika 
területei a fejre tartoznak, de 
énünk sokkal több ennél. 

“A bélműködésünk sokkal 
fontosabb, mint eddig gon-
doltuk. A kutatók csak most 
kezdik megkérdőjelezni az 
agy abszolút vezető szerepét. 
A bélben nem csupán 
felfoghatatlanul sok 
ideg található, elké-
pesztően sokfélék 
is. Egész arzenáljuk 
van különböző jel-

zőanyagokból, idegsejtekől és 
kapcsolódási módokból. Csak 
egyetlen olyan szerv van, 
amelyik ugyanilyen összetett: 
az agy.  A bél ideghálózatát 
ezért bélagynak is nevezik, 
nagysága és az agyhoz hasonló 
kémiai bonyolultsága, össze-
tettsége miatt. Furcsa energia-

pocséklás lenne, ha 
ennek a rafi-

nált ideg-
r e n d -
s z e r -
n e k 
c s a k 
a n y -

Bélrendszerünk közel 8 méter hosz-
szú, így a legnagyobb szervünk. 
Mégis kevés szó esik róla. Emészté-
sünk ritkán társalgási téma, és biz-
tos nem beszélünk nyíltan a vécé-
zési szokásainkról, a bélgázokról és 
arról, mikor hánytunk utoljára. 

Beleinkről 
--erős idegzetűeknek!
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nyi lenne a dolga, hogy 
táplálékot szállítson és 
hogy időnként böf-
fentsünk egyet-egyet-
len test sem építene 
ki ilyen ideghálót egy 
szimpla fingcső ked-
véért. 

Az agy és a bél kö-
zött igen szoros 
kommunikáció 
létezik a nervus 
vagus, a bolygó-
ideg közvetítésével. Ez 
az ideg úgy működik, mint a 
fej központjába futó telefon-
kábel, amelyen keresztül a ki-
küldött munkatárs elmondja 
benyomásait. Az agynak azért 
van szüksége ezekre az infor-
mációkra, hogy képet alkot-
hasson, mi folyik a testben. 
Agyunk ugyanis annyira izo-
lált és védett, mint egyetlen 
szervünk sem. Csontos kopo-
nyában ül, vastag agyhártya 
veszi körül. A vér sem közvet-
lenül éri: a vér-agy gát alapo-
san megválogatja, mi juthat el 
az idegsejtekkez és mi nem. A 
bél ezzel szemben a zsibvásár 
kellős közepén található. Leg-
utóbbi étkezésünk minden 
molekuláját ismeri, kíváncsi-
an elcsípi a vérben kavargó 
hormonokat, megkérdezi az 

immunsejtektől, hogy mi-
lyen volt 
a napjuk, 
á h í t a t o -
san figyeli 
a bélbak-
t é r i u m o k 

duruzsolá-
sát. Olyan 
dolgokat tud 
mesélni ró-
lunk az agy-

nak, amikről 
annak máskü-
lönben sejtése 
sem lenne”.1 

A könyvben szó esik még a 
baktériumokról, helytelen 
székelési szokásainkról, az 
antibiotikumok, pro-és 
prebiotikumok hasznáról 
és ártalmasságáról, az el-
hízás okairól, és arról, 
miért káros a folyto-
nos fertőtlenítés.  A 
toxoplazma kapcsán 
megértjük, miért veszé-
lyes nyers húst enni és hogy 
miért nem cserélheti a macs-
kaalmot várandós anyuka.
A kiemelt érdeklődés a téma 
szokatlanságának és a  fiatal 
lány élvezetes stílusának kö-
szönhető. Olyan közvetlenül 
és közérthetően beszél kuta-
tási területéről, mely magá-

val ragadja az olvasót. Azon 
kívül olyan témákról beszél, 
melyek mindnyájunkat min-
den nap érintenek, és ame-
lyek fontosságának 
mostanáig –úgy 
tűn ik -nem 
volt tudatá-
ban a tudo-
mányos 
világ. 

 1Giulia Enders: Bélügyek-a belek csodálatos világa és a jó emésztés Park könyvkiadó, 2015 132-133 oldal
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Pikkelysömör  
(psoriasis)

Ismeretlen eredetű és nap-
jainkban nem gyógyítható 

bőrbetegség, mely folya-
matos hámlással jár, oka 
a bőr hámszövet helyte-
len működése. 

Leegyszerűsítve a dolgot, túl 
sok bőr keletkezik, burjánzik, 
ami aztán lehámlik. Pikkelysze-
rű piros foltok jelennek meg a 
bőrön, melyeket ezüstös hártya 
borít. Leggyakrabban a kö-
nyök, hajbőr, térd érintett, de 
a test bármely pontján kiala-
kulhat. A lakosság kb. 2 %-a 
szenved ettől az inkább kelle-
metlen mint veszélyes betegség-
től, leginkább fiatal felnőtteken 
alakul ki, nőknél és férfiaknál 
egyforma arányban. Családon 
belül a betegség nem, de a haj-
lam öröklődhet. Nem ragályos 
betegség, kellemetlen látvány, 
ezért sok betegnél gátlásokat 
okoz. A fellobbanó periódus-
ban erős viszketéssel járhat. 

Bőrünk sejtjei folyamatosan 
megújulnak, általában 3-4 ha-
vonta. A pikkelysömörös be-
tegnél ez a folyamat kórosan 

felgyorsul, 
mindössze 3-7 
napig tart, és emiatt alakulnak 
ki a plakkok a bőrön. Pontos 
oka nem ismert ennek a rend-
ellenességnek, de az orvostudo-
mány jelenlegi álláspontja sze-
rint autoimmun betegségről 
van szó, amikor a test védeke-
ző mechanizmusa az egészséges 
sejteket is megtámadja. Függ 
az évszakoktól (nyáron kevésbé 
kellemetlen, a napfény jót tesz 
neki) és a beteg fizikai-pszichés 
állapotától. 

Kezelése főleg kül-
sőleges, kenőcsöket, 
krémeket ad az orvos, 
ha ezek nem használnak, 
akkor nagyon durva szte-
roidos gyógyszereket, 
amiknek komoly 
nem kívánatos hatá-
suk van.

Gyógynövények közül belső fo-
gyasztásra ajánlható a diólevél, 
a vadárvácska tea, valamint 
bármelyik gyulladáscsökkentő: 
füzike férfiaknak, cickafark 
nőknek, kamilla, apróbojtor-
ján, kakukkfű.  Segíthetnek a 
nyugtató teák: citromfű, or-
báncfű (körültekintéssel!), 
galagonya, akác, zsálya, le-
vendula. 

Külsőleg leginkább az orbánc-
fű olaja, lemosásra gyújtovány-
fű, tyúkhúr,dió, galaj. 

Jótékony hatása 
van az aku-
punktúrás 
és a fény-

terápiás 
kezelés-

nek is.
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Eleinte nem értettem, mi lehet 
az összefüggés az évszakok és a 
betegség között. Aztán a továb-
bi beszélgetésekből rájöttem, 
hogy összetett a válasz. Először 
is  a téli nyomasztó ködös, hi-
deg napok után jólesik kimoz-
dulni, sétálni, mozogni. Sok 
embernek van kertje, ahol kez-
dődnek a tavaszi munkák, gon-
dozni kell a virágokat, ha van 
gyümölcsfa, azt is, megjelennek 
a kártevők, van dolog. Ha vete-
ményes kert van, ott még több 
a tennivaló. Miközben ás vagy 
gyomlál az ember, nem sza-
ladgál percenként a konyhába 
nasiért, vagyis a több mozgás 
mellett kevesebbet is eszik.

Meg aztán amit eszik, az is 
másféle. Sok a gyümölcs, a 
friss zöldség, amire ki vagyunk 
éhezve a téli hónapok után. Te-
hát a táplálék is egészségesebb, 
kevesebb szénhidrátot, zsírt tar-
talmaz.

Ezek miatt a vércukor szintje 
csökken, még az is előfordul, 
hogy kevesebb inzulin, tab-
letta szükséges. Kár, hogy ezt 

az egészségesebb életmó-
dot nem tudjuk vagy nem 
akarjuk egész évben követni, 
mennyivel jobb lenne akkor 
mindig a közérzetünk. Még az 
a szerencse, hogy a Diabess-
Györgyteát egész évben isz-
szák, és kell is, mert a kisebb 
kilengéseket remekül ellensú-
lyozza télen-nyáron. 

Végezetül egy friss recept a 
zsenge tavaszi hozzávalókkal:1   

Epres spenótsaláta

20 dkg bébispenót, 8 dkg 
tonhalsaláta, 5 dkg felszeletelt 
fehér gomba, 10 dkg eper, 5 
dkg felszeletelt lila hagyma, 2 
evőkanál felaprított zellerszál, 
1,5 evőkanál mandula forgács, 
1 evőkanál citromlé, 10 dkg 
vegyes gyümölcskoktél, 1 dl 
joghurt.

Csak keverjék össze a hozzáva-
lókat. Egy adagban 346 kcal, 20 
g fehérje, 12 g zsír, 40 g 
szénhidrát található.  
Kalória trükkök:

➊. A fasírtban a darált 

hús 
felét he-
lyettesítsük felaprított gom-
bával, kevesebb lesz a kalória- 
és zsírtartalma.
➋. Vajkrém helyett készítsünk 
kevés főtt, turmixolt brokko-
liból light majonézzel, esetleg 
fokhagymával és mustárral egy 
egészséges kenyérre kenni va-
lót.
➌. A spagetti főzőlevéhez az 
utolsó perben adjunk hosszá-
ban vékonyra vágott cukkinit, 
ezzel is elcsalunk néhány kaló-
riát.

Cukorbetegség nyáron 

Évek óta rendszeresen találkozom, be-
szélgetek cukorbetegekkel és mindig 
azt hallom, nyáron sokkal jobbak az 
eredményeik, és jobb a közérzetük.

9 1Az ismert diabétesz újságból, a Diabetic Living-ből, amit sajnos már hiába keresek az újságosnál, tartok tőle, megszűnik.Nagy kár lenne!   
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A fák zöld színén megpihen a 
szemünk, mozdulatlanságuk 
megnyugvással tölt el min-
ket.  Élőlények…de valóban 
élnek? Hiszen nem sírnak, 
nem esznek, nem változtatják 
helyüket.

Pedig nagyon is élnek. Meg-
születnek és felnőnek, sze-
relembe esnek, gyermekeik 
születnek, táplálkoznak, néha 
megbetegszenek, időnként 
még idegesek is lesznek, majd 
egyszer csak meghalnak. Csak 
úgy mint mi, emberek. 

Hogyan kiáltanak segítsé-
gért a növények?

Azt hisszük, a növények nem 
beszélnek. Nagy tévedés! A 
kártevő által megtámadott 
levélke kiabálva figyelmezte-
ti a növény többi részét és a 
környező növényeket is a ve-
szélyre. A levelet rágcsáló her-

nyó támadására elsődlegesen 
így reagál a növény: a harapás 
okozta seb helyén azonnal 
olyan anyag keletkezik, mely 
akadályozza a kártevő nyálen-
zimjeinek lebontó képességét, 
így megnehezíti az emésztést. 
Ezért van az, hogy a hernyó 
körös-körül rágcsálja  a leve-
let, nem egyenes irányban, 
elkerülve a támadás helyét.

Ezen felül a növény azonnal 
figyelmezteti a többi növény-
részt a veszélyről, azokat is, 
ahol a hernyó még meg sem 
jelent. Ennek következtében 
mindenhol SOS fehérjé-
ket, védekező nedve-
ket termel. A kö-
vetkező levélen 
már kellemet-
len meglepetés 
várja a betola-
kodót, hi-
szen a többi 

levél már “be van oltva”.

Ennél is meglepőbb, hogy a 
megtámadott növény környe-
zetében lévő növények is ter-
melni kezdik a védekező ned-
veket. A légáramlattal olyan 
információkhoz jutnak, me-
lyek óvatosságra intik őket. A 
szél erősségétől függően elég 
messzire eljut a hernyótáma-
dás híre. 

(Érdekes példa: az 1980-as 
évek elején Afrikában közel 
2000 kudu -csavart szarvú 
antilopféle, nagy testű, nö-

vényevő emlős- pusztult 
el azért, 

mert az 
a k á c -

fák olyan 
a n y a g o t 

(tanint) kezd-
tek el termelni, 

melyet az állatok 

10

A növények titkos 
élete (1. rész)

A növények körülvesznek bennünket, növényekkel 
táplálkozunk, fák közé, rétekre megyünk pihenni, kirándulni, 
szobanövényekkel, virágokkal díszítjük a lakást. 
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nem tudtak megemészteni. 
A fák egymásnak adták át az 
információt etilén kibocsájtá-
sával, melyet azután a szél vitt 
fáról fára). 

Ha lehet fokozni az ámul-
dozást: a növény másodla-
gos védekező rendszere által 
olyan anyagokat bocsájt ki 
(ezeket szintén hihetetlen 
távolságra viheti a szél), me-
lyekkel a hernyó természetes 
ellenségeit hívogatja. Ebben 
az esetben például a parazita 
darazsat, mely a hernyó tes-
tébe helyezi petéit, hogy azok 
abból táplálkozva, azt elpusz-
títva fejlődnek ki. 

A növények úgy mozognak, 
hogy nincsenek izmaik. Na és 
ez hogyan lehetséges? Például 
mitől nyílnak ki a virág szir-
mai? Azoknak a sejteknek a 
segítségével, melyek a szirom 
tövében helyezkednek el. Ha 
a sejtek megtelnek vízzel, fel-
fúvódnak, a szirmokat alsó ré-
szükön nyomva kiegyenesítik 
azokat, a virág becsukódik. 
Ha a sejtek kiürülnek, össze-
mennek, a nyomás csökken, a 
szirmok kifelé visszahullanak, 
a virág kinyílik. A sejteknek 
ezt a “felfúvódó” képessé-
gét a levelekben található 
fitokrómok (pigmentek, ösz-

sze-
t e t t 
fehér-
j ék ) 
szabá-
lyozzák.

Hány óra 
van, Kakukkfű 
asszony?

A kígyóvirág vagy ernyős 
madártej (Ornithogalum 
umbellatum) gyógynövény 
francia és angol neve (dame 
de onze heures, eleven-o’clock 
lady) egyaránt arra utal, hogy 
ez a növény 11 órakor nyitja 
ki virágját. A nap 24 óráját 
követő biológiai ritmus a nö-
vény belső órája, a fényérzé-
kelő receptok szabályozzák a 
virágok nyílását.  Számtalan 
növény zárja be virágját, ha 
borús az idő, ha esik, és éj-

szakára 
a legtöbb 

összecsukódik. Linné, a svéd 
botanikus, aki a növények 
rendszerét megalkotta, 
létre is hozott egy 
virágórát, amelynek 
számlapján az adott 
időben kinyílt virágok 
mutatták az 
óra állását. 

11
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Mostanáig óva intettük a szülő-
ket attól, hogy gyermekeik be-
tegségét gyógynövényekkel gyó-
gyítsák. Mivel kevés ilyen irányú 
vizsgálat készült, nem tudhattuk, 
mit ihatnak biztonsággal a 6 
évesnél fiatalabb gyerekek.

Rengeteg szülő szeretné pedig 
megkímélni csemetéjét az erős 
gyógyszerektől, és szívesen ke-
zelne egy-egy megfázást, kisebb 
köhögést gyógyteákkal. Az újabb 
tanulmányok most végre szabad 
utat adtak néhány népszerű és 
igen hasznos gyógynövénynek. 

2 éves kortól már lehet adni 
kakukkfüvet, mentát és hársfát 
is. A kakukkfüves fürdőt eddig 
is ajánlottuk immunerősítésre, 
ilyen módon: 3 naponta kell 3 l 
kakukkfű teát kell önteni a für-
dővízhez, a gyermek 20 percet 

tartózkodjon a 
v ízben. 
Ha még 
kiskádban 
fürdik, 
akkor 
e g y 
kis géz-
zacskóba 
kell tenni egy púpos evő-
kanálnyi teafüvet, ezt kell adni a 
fürdővizéhez. A kakukkfű illó-
olaja a bőrön keresztül is beszí-
vódik. Most már tea formájában 
is ihatja a kisgyerek ezt a kiváló 
immunerősítő teát, akár meg-
előzés céljából is. Ebből a célból 
heti 2-3 alkalommal adjanak  
testsúllyal arányos adagot (15 
kg-tól 0,75 gramm, vagyis kb. 
egy púpozott mokkáskanálnyi, 
30 kg-tól 1,5 gramm, azaz egy 
csapott teáskanálnyi teafű, min-

dig 2, 5 dl vízzel 
forrázva). Megfá-
zásra, köhögésre 
napi egy csészével 

ajánlok ugyanilyen mennyisé-
get. A kakukkfüvet, mentát, 

hársfát azonos arányban össze 
is keverhetik, akkor ebből a ke-
verékből mérjék ki a testsúlynak 
megfelelő adagot.

Az örömhír kapcsán arról be-
szélgettük kollegáimmal, hogy 
miért van az, hogy az orvos 
egészen durva gyógyszereket is 
ad egészen kicsi gyerekeknek, a 
gyógyteákkal meg ilyen óvatosan 
bánunk. A kérdés költői, hiszen 
ahogy az előbb említettem, saj-
nos kevés számú kutatás készült 
ebben a témában.

Reméljük, mostantól változik 
majd ez a furcsa helyzet.

1054 Budapest, Bank utca 4.
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 33. Telefon: (46) 390-278
www.gyorgytea.hu, www.diabess.hu

Gyógyteák gyerekeknek 
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