




 
 

 

Trepinszki József 

Édes-kettesben 

A gyógynövények és a méhek 

meghökkentő párosának 

nyomában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mézes-élet sorozat 2. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Trepinszki József 

Édes-kettesben 

A gyógynövények és a méhek 

meghökkentő párosának 

nyomában 

 

 

 

 

 

 

 

Mézes-élet sorozat 2. 

Író: Trepinszki József 



 
 

Felelős kiadó: Mézédes Otthon Kft. ügyvezetője 

Szerkesztette: Pruzsinszky-Tóth Krisztina 

Borító: Varga Zsolt 

 

Első kiadás 

Minden jog fenntartva. 

 

 

A könyv a kiadó írásos jóváhagyása nélkül sem egészben, sem 
részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen 

formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus 
módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a 

hangos könyvet, bármilyen internetes közlést és a 
fénymásolást. 

 

Jogtulajdonos: © Trepinszki József. 2017 

Mézédes Otthon Kft., Dunakeszi 

Web: www.mezbarlang.hu 

E-mail: ugyfelszolgalat@mezbarlang.hu 

 

 

 

Nyomdai munka: 

Belvárosi Nyomda Zrt. 

www.belvarosinyomdazrt.hu 

 

http://www.mezbarlang.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@mezbarlang.hu
http://www.belvarosinyomdazrt.hu/


 
 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

Bevezetőnek ...................................................................... 7 

Kezdjük a végén! ............................................................... 9 

A méz – más megközelítésben ................................... 12 

Méz plusz más: miért együtt? ........................................ 17 

Méz és Tea: az örökzöld kicsit (?) másképp ............... 20 

Hogyan készíts gyógyteát? ............................................. 24 

Tea-méz kombinációk .................................................... 27 

Akácvirág tea ............................................................... 29 

Apróbojtorján tea ....................................................... 31 

Aranyvessző tea .......................................................... 33 

Bodzavirág tea ............................................................. 36 

Borsmenta tea ............................................................. 38 

Cickafarkfű tea ............................................................ 40 

Citromfű tea ................................................................ 44 

Csalánlevél tea ............................................................. 46 

Csipkebogyó tea .......................................................... 50 

Diólevél tea .................................................................. 54 

Édeskömény tea .......................................................... 57 



 
 

Fehér fagyöngy tea ...................................................... 60 

Galagonya tea .............................................................. 64 

Gyermekláncfű tea ...................................................... 67 

Hársvirág tea ................................................................ 70 

Kakukkfű tea ............................................................... 73 

Kamillatea .................................................................... 75 

Kisvirágú füzike tea .................................................... 77 

Körömvirág tea ........................................................... 79 

Málnalevél tea .............................................................. 82 

Orvosi zsálya tea ......................................................... 85 

Interjú ............................................................................... 87 

Zárás előtt ........................................................................ 92 

Mert kell! .......................................................................... 93 

Felhasznált művek .......................................................... 94 

 

 

 

 



7 
 

Bevezetőnek 
„Az isten ma adott neked ajándékba 86.400 másodpercet. Felhasználtál-e 

ebből akár egyet is arra, hogy azt mond: köszönöm?  

(William Arthur Ward) 

 

A könyv címlapján a képből azt gondolhatod, 

hogy ebben a könyvben talán a teákról és a mézről lesz 

szó. Bár ez így nagyon leegyszerűsített megfogalmazás, 

de tulajdonképpen nagyrészt igaz. Mit is gondolhatnak 

az emberek általában erről a két szóról: tea és méz? 

Beleteszik a mézet a teába és kész. Vagyis egyszerű 

mézes teát csinálunk. 

Ha Te, Kedves Olvasó, szintén osztod az 

utolsó mondatot, akkor nagy meglepetésben lesz 

részed! Sőt! Ha nem teljesen így gondolod, akkor is! 

Ezt a meglepetést szándékom szerint sejteti az alcím is, 

de azért előrejelzek néhány dolgot a könyvvel 

kapcsolatban. 

Először: a könyvben „csak” 21 gyógyteáról 

írok, a szerintem leginkább használatosakról. Úgy 

gondolom ez a 21 nyerő szám lesz a számodra is, 

annak ellenére, hogy hazánkban is hozzájuthatsz akár 

többszáz-féle gyógyteához. Ez a 21 gyógytea, úgy 

vélem az emberek legalább 99%-ának elég kell, hogy 

legyen a mindennapi életben, akár egészséget akar 

megtartani, akár gyógyulni szeretne. 
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Másodszor: a teákról és gyógynövényekről 

nagyon sok könyvet írtak. Én is elolvastam sokat és 

úgy látom, hogy a hatásait illetően minden könyvben 

van valami, amit a szerző másként ír le az összes többi 

könyvhöz képest. Azt vettem észre, nincs két neves 

természetgyógyász vagy fitoterapeuta Magyarországon, 

akik a gyógyteák hatásaiban vagy akár csak a teák 

elkészítési módjában is pontosan egyetértenének. Egy 

biztos, ebben a könyvben minden gyógyteánál olyat 

is olvashatsz, amiről eddig még sehol máshol. 

Harmadszor: A könyvben leírtakat mindenki 

csak a saját felelősségére használja. Bár ugyanezt 

mondhatom az orvosok által felírt gyógyszerekre is. 

Azzal a különbséggel, hogy a gyógyszerekkel 

ellentétben, ha a leírt módon fogyasztod a gyógyteát, 

nem halhatsz bele a mellékhatásokba. Erről a témáról 

még írok a későbbiekben. 

Negyedszer: a könyvhöz kapcsolódóan a 

www.mezbarlang.hu/edes-kettesben oldalon 

találsz sok kiegészítő információt, amikre a könyv 

aktuális oldalain külön felhívom a figyelmedet. A 

letölthető tudásanyagok növelik a „tisztánlátásodat”. 

Ötödször: név szerinti megnevezések nélkül 

köszönöm mindenkinek, aki segített bármilyen 

formában a könyv megírásában és megjelentetésében. 

De legfőképpen köszönöm Neked, Kedves 

Olvasó, hogy kezedben tartod ezt a könyvet és már 

idáig eljutottál! 

http://www.mezbarlang.hu/edes-kettesben
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Kezdjük a végén! 
„Mézédes a világ, ha elég méhecske gyűjtöget az embernek.” 

(Frank Herbert) 

 

Bár a könyv főként a gyógyteák egy ritkán 

alkalmazott fogyasztási módjáról szól, azért én 

gyógynövények helyett mégis inkább egy 

méhtermékkel kezdem. Vagyis a mézzel. 

A méz a világ első édesítőszere. Sok-sok 

évezrede használja az emberiség. A XVII. századig 

ráadásul a legelterjedtebb is volt, egészen a 

kristálycukor térhódításáig. 

A méz a világ legösszetettebb édesítőszere. 

Természetes „alkotórészeinek” száma meghaladja a 

180-at. 

A méz a világ legegészségesebb édesítőszere. 

Összetételéből következően a népi gyógyászatban 

sokféle baj megelőzésére és gyógyítására használják. 

Tapasztalatok, klinikai vizsgálatok bizonyítják 

hatásosságát. 

A méz a világ legfinomabb édesítőszere. A 

különböző fajta mézek változatos íz világában 

mindenki megtalálja a saját ízlésének leginkább 

megfelelőt. 

A méz a világ egyetlen állatok 

közreműködésével előállított édesítőszere. Vagyis 

nem tisztán növényi eredetű. Ráadásul az állatok, 
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jelesül a méhek, még hozzáteszik a saját 

mirigyváladékaikat, amitől a méz egyedi és 

utánozhatatlan lesz. Hamisítani próbálják, de 

vizsgálatokkal ki lehet mutatni, hogy a méz eredeti 

vagy sem. 

A méz a világ legváltozatosabb édesítőszere, 

előállítása sok-sok növénnyel összefüggésbe hozható. 

Ezért tapasztalhatod meg a mézek hihetetlen 

változatosságát, ami nem csak ízében és illatában 

mutatkozik meg, hanem az emberi szervezetre 

gyakorolt hatásában is. A világon legújabb becslések 

szerint közel 300.000 növényfaj él. Ebből sokezer-fajta 

mézelő növényként is ismert. 

A méz a világ egyetlen önmagában is 

szívesen fogyasztott édesítőszere. Vannak 

kimondottan ínyenceknek való mézfajták, amiket csak 

nagyon ritkán esznek együtt bármivel is. A legtöbb 

méz viszont sokféle módon használható más 

élelmiszerekkel együtt is. Nem csak kulináris 

élvezetként, de kifejezetten gyógyhatást többszöröző 

erejének köszönhetően is. 

Ez a könyv ennek a legelső, legösszetettebb, 

legegészségesebb, legfinomabb, legváltozatosabb és 

egyetlen növényi-állati eredetű édesítőszernek, vagyis a 

méznek gyógyteákkal együtt történő felhasználási 

lehetőségeiről szól. Ez a könyv nem egy szépirodalmi 

mű. Nem nézte át sem stilisztikai, sem nyelvészi 

rektor, ezért találsz benne hosszabb, összetett 
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mondatokat is, mint ez is. Nem feltétlen kell 

„együltőhelyedben” elolvasni, bár a terjedelme és a 

remélhetőleg érdekes tartalma lehetővé tenné. 

 

 

Mert cselekvésre késztet. 

Mert kipróbálásra késztet. 

Mert elgondolkodtat. 

Bátran firkálj bele! 

 

 

Húzd alá, jelöld be a számodra kipróbálásra érdemes 

részeket. Nem csak fogyasztási tanácsokat találsz itt, 

hanem gondolatébresztő és továbbgondolásra érdemes 

mondatokat is. Használd tudatosan a saját igényeid és 

beállítottságod függvényében, légy tudatos méz- és 

teafogyasztó! 

 

 

 

Tehát: OLVASD és ALKALMAZD! 
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A méz – más 

megközelítésben 
„A távolság jelentéktelen dolog. 

Egyedül az első lépés az, amit nehéz megtenni.” 

(Madame Marie du Deffand) 

 

A mézet sokan ismerik, de nem eléggé. Sokan 

fogyasztják, de nem eleget. Ráadásul az emberek döntő 

része – ami szerintem a legnagyobb hiba – a mezei 

kristálycukor árával hasonlítgatja össze. 

„Egy kg méz 2500 Ft-ba kerül, viszont egy kg 

cukor meg csak 250 Ft-ba. Úgyhogy jó nekem a cukor 

is, legfeljebb a téli megfázós időszakban iszok néha 

mézes teát.” 

Ez a „tízszerannyibakerül” vélemény egy téves 

összehasonlítási alap. Cukrot nem csak otthon 

elkészített cukrozott étellel, itallal eszel, hanem a nagy 

részét készen vásárolt ételből és italból fogyasztod. 

Üdítő, sütemény, csoki, cukorka, nasi. 

Te hogy állsz ezekkel? Ha ezeknek az árát 

beleszámítjuk a cukorfogyasztásod költségvetésébe, 

sokszorosára megugrik a költésed. De egyelőre ne 

számítsuk bele és így számoljunk egy kicsit. 

Magyarországon az átlag cukorfogyasztás 

40kg/év, több mint 10dkg naponta (!!!). Ez évente 

durván 10.000 Ft. Ha csak a felét hagyod el, ezen az 
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áron vehetsz évente 2kg mézet. Már így is 3-4-szer 

annyi mézet fogyasztasz évente, mint hazánk 

átlagpolgára, aki a legújabb kimutatások szerint csak 

0,5-0,7kg/év mézet fogyaszt. 

Nézzük tovább. Hazánkban, átlagban a 

statisztikák szerint (2015.) 79.000 Ft-ot költünk 

gyógyszerre fejenként. (Én és még sokan mások 

semennyit, akkor elképzelhető mennyit költ az „igazi” 

gyógyszerfogyasztó.) A cukorfogyasztás elhagyásával a 

megbetegedések száma jelentősen csökkenthető, 

gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt.*1 

(Javaslat: Ne rohanj! Ha ilyen * csillagot látsz, ha 

teheted, egyből nézd a hivatkozott oldalt, így növeled a 

„tisztánlátásodat” a leírt témával kapcsolatban.) 

Ha csak fele annyi gyógyszert fogyasztasz, már 

eleve megmarad 39.500 Ft-od. Ebből vehetsz további 

8kg mézet, amivel havi 0,8kg mézfogyasztásnál tartasz. 

Ha ezt soknak tartod (mármint a havi 0,8kg mézet), 

akkor vehetsz mézkülönlegességeket, tarthatsz évente 

kétszer egy hathetes méhpempő kúrát.*2 

Ettől a két méhpempő kúrától viszont biztosan 

tudom, hogy még kevesebbszer leszel beteg és még 

kevesebbet költesz gyógyszerre, így vehetsz 1-2 

manuka mézet is, amivel akár betegségmentesen is 

élhetsz.*3 

Nem is akarom tovább ragozni a témát „pénzügyi” 

szempontból, a lényeg: a mézet nem (csak) 

édesítőszerként kell felfogni, hanem a többi 
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méhtermékkel együtt, betegséget megelőző és gyógyító 

természetes termékként is. Ezt bizonyos 

„felsőbbrendű” okok miatt így nem lehet hirdetni és 

kommunikálni, mert a méz hivatalosan csak egy 

élelmiszer, úgyhogy olvasd el a könyv végén lévő 

„Nyilatkozat” fejezetet és dönts belátásod (és orvosod, 

gyógyszerészed?) szerint. 

Tudod, miért kell ilyen nyilatkozatokat írni? 

Minden a Flexner jelentéssel*4 kezdődött 1910-ben, 

amikor is kimondták: 
 

- Az anyag az egyetlen létező. Az ember lelke, 

szelleme és tudata is anyagok kölcsönhatásának 

eredménye. Emberi létünk egyetlen 

alkotóeleme az anyag, az anyagon kívül semmi 

más nem létezik (tudományos materializmus). 
 

- Az emberi test az állatvilághoz tartozik. 
 

- A gyógynövényeket, a homeopátiát, a 

csontkovácsolást és masszázst kuruzslásnak 

tekintik. 
 

- Egyedül a gyógyszeres kezelést ismeri el a 

betegségek leküzdésére alkalmazható egyetlen 

megoldásként 
 

- A kutatások is csak ehhez az 1910-es 

jelentéshez igazodóan folyhatnak 

(materializmus, gyógyszeres kezelések, 

védőoltások). 
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- 1997-ben az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) teljes egészében átvette a Flexner 

jelentésben meghatározott elveket, így teljes 

ellenőrzési jogot szerzett az egészségügy 

(szerintem inkább betegségügy) felett. 

 

Utóirat-1: Mindenképpen igazad lesz. Ha azt 

gondolod, neked nincs elég pénzed mézre, akkor is. 

Ha azt gondolod, van elég pénzed váltani cukorról 

mézre, akkor is. Ha azt gondolod, szeded 

folyamatosan a gyógyszert és élsz, ameddig élsz, akkor 

is. Ha azt gondolod, szép lassan elhagyod a 

gyógyszereket (persze bizonyos határokkal, kontroll 

alatt és nem esztelenül) és gyógyszerek nélkül is 

egészséges leszel, akkor is. 
 

Utóirat-2: A legfrissebb statisztikák szerint a vezető 

halálokok listáján a gyógyszerek mellékhatásaitól és 

az orvosi műhibáktól elhunytak aránya az USA-ban 

már a negyedik, Európában a harmadik (!!!!) helyre 

kúszott fel. Egy 2003-as „Gyógyszer általi halál” 

elnevezésű orvosi tanulmány szerint*5 a jelentés előtti 

évben csak az USA-ban hivatalosan is (!!!) 783.936-an 

halnak meg orvosi műhiba, vagyis döntően rossz 

gyógyszeres kezelés miatt. Ez 164-szerese a 2001. 

szeptember 11-i terrortámadás (?) áldozatainak (New 

York-i Világkereskedelmi Központ) és olyan, mintha 6 

Jumbo Jet zuhanna le az év minden napján (2.148 

https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gkereskedelmi_K%C3%B6zpont
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gyógyszer-halál naponta). Akkor most gondolj bele a 

hírekbe. Egy-egy halálesetnek milyen nagy feneket 

kerítenek, az orvosi gyógyszeres félrekezelésekről meg 

egy fikarcnyi hír sincs. Szerinted jól van ez így? 
 

Utóirat-3: Az USA 500 legnagyobb ipari cége közül a 

10 legnagyobb gyógyszeripari cég haszna több mint a 

többi 490 együttvéve.*6 

 

 

 

 

 
*1 olvasd el „Méz vagy cukor” letölthető írásomat a 

www.mezbarlang.hu/edes-kettesben weboldalon. 

 
*2 olvasd el a „Méhpempőkúrák” letölthető írásomat a 

www.mezbarlang.hu/edes-kettesben weboldalon. 

 
*3 nézd meg „Csodamanuka” letölthető írásomat a 

www.mezbarlang.hu/edes-kettesben weboldalon. 

 
*4 lásd a „Flexner Report” letölthető dokumentumot a 

www.mezbarlang.hu/edes-kettesben weboldalon. (Teljes szöveg angolul 

és egy összefoglaló videó magyarul. A videó a *6 hivatkozás egy része is 

egyben.) 

 
*5 lásd a „Death by Medicine” dokumentumot a 

www.mezbarlang.hu/edes-kettesben weboldalon. (Teljes szöveg angolul, 

a *6 hivatkozás videójában egy részlet magyarul is.) 

 
*6 további érdekességeket hallhatsz a „Szabadságot a léleknek” 

videóban a www.mezbarlang.hu/edes-kettesben weboldalon. 

http://www.mezbarlang.hu/edes-kettesben
http://www.mezbarlang.hu/edes-kettesben
http://www.mezbarlang.hu/edes-kettesben
http://www.mezbarlang.hu/edes-kettesben
http://www.mezbarlang.hu/edes-kettesben
http://www.mezbarlang.hu/edes-kettesben
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Méz plusz más: 

miért együtt? 
"A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem hogy 

mennyi élet volt éveidben." 

(Abraham Lincoln) 

 

A mézet lehet önmagában is fogyasztani, de 

leggyakrabban valami mással együtt esszük. Mézes tea, 

vajas-mézes kenyér vagy kalács, ezek a legjellemzőbbek 

az átlagfogyasztónál. Először is: ez már eleve 

becsülendő, még mindig sokkal jobb, mintha soha sem 

eszel mézet. Másodszor: ha már eljutottál idáig, te 

legalább a mézfogyasztók táborát gyarapítod és már az 

is lehet, hogy tudatos mézfogyasztó is vagy. Vagyis 

ismered a méhtermékek (méz, méhpempő, propolisz, 

virágpor) alapvető betegségmegelőző és gyógyító 

hatását és tudatosan váltogatva fogyasztod 

mindegyiket. Így ismerőseid körében terjeszteni tudod 

a mézfogyasztás jóságát. 

A természetben sokféle valamilyen formában 

fogyasztható jóság van, azonban nem mindegy, mit 

mivel fogyasztasz. Vannak összeillő, hasznosulásában 

és hatásaiban egymást segítő élelmiszerek, de vannak 

össze nem illő étkek is. 

Mit jelent az, hogy összeillő vagy össze nem 

illő élelmiszer? Az ember leginkább az íze alapján ítéli 
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meg az összeillőséget. Ízlik, vagy nem ízlik. A 

káposztás cvekedlit van, aki sóval-borssal és van, aki 

cukorral eszi. Van, aki szereti az édes-savanyú kínai 

ételeket és van, aki nem. Ízlés dolga, azonban az ízén 

kívül lehet más szempont is. Ez pedig az élettani hatás. 

Vannak olyan anyagok, amik együttes 

fogyasztása segíti az emberi szervezetre gyakorolt 

hatását és hasznosulását. Példa erre, hogy a vasnak 

fontos szerepe van a B-vitaminok hasznosulásában, a 

vas hasznosulásához (fontos „vérképző”) viszont C-

vitamin, mangán és réz egyidejű jelenléte szükséges. A 

mézben már önmagában is nagyon sok féle olyan 

alkotórész van, amik segítik egymást az emberi 

szervezet számára történő hasznosulásban. 

Egy nemrégiben végzett kísérlet szerint, - amit 

abból az apropóból csináltak, hogy a mézben 

mennyiségileg kimutathatóan kevés a vitamin az 

ajánlott napi bevitelhez képest - a következő eredmény 

született. Három kontrollcsoportot alakítottak ki. Az 

egyik napi 2 evőkanál mézet kapott, a másik a napi 

ajánlott vitaminbevitelnek megfelelő vitaminokat 

kapott, a harmadik nem kapott se mézet, se vitamint. 

Mindannyian a szokásos módon étkeztek, ebben 

semmi változás nem történt. Öt hónap után meglepő 

eredményt kaptak. A vitaminszint a legmagasabb 

abban a csoportban volt, ahol mézet ettek, majd egy 

picivel lemaradva a vitaminokat fogyasztók 

következtek. 
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Mi következik ebből? Az, amit már többször is 

leírtam: a méz kicsinek mondott vitamintartalma 

ellenére az mind hasznosul, plusz az egyéb fogyasztott 

ételekben található vitaminok is sokkal nagyobb 

mértékben szívódnak fel és hasznosulnak, mint méz 

nélkül. A méz 180 összetevője ily módon is kifejti 

csodálatos hatását! A reklámozott vitaminok, kutatók 

által is igazoltan, csak átlagban 10%-ban szívódnak fel. 

Vannak olyan anyagok is, amelyek kifejezetten 

gátolják egymás hatását. Legjobb példa erre az, hogy a 

gyógyszerfogyasztók nem szedhetnek mindenféle 

gyógyszer-mérget együtt. Sőt! Bizonyos 

gyógyszerekhez még bizonyos „normál” ételeket sem 

lehet enni, mert gyorsan romlik a beteg állapota és akár 

gyors halál is lehet belőle. Ezeket a gyógyszerek 

használati útmutatójában is elolvashatod, a 

mellékhatásokkal együtt. 

Az emberek egyre tovább élnek, de egyre 

betegebben. 
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Méz és Tea: 

az örökzöld kicsit (?) 

másképp 
"A tudás nem a véletlen műve. 

Kitartóan kell keresni és szorgalommal kell megszerezni." 

(Abigail Adams) 

 

Alapvetően azt is mondhatjuk, hogy a méz 

gyógynövények nektárjából készül. Ha netán 

kételkedsz ebben, mondok két extra példát, amiről 

nem is gondolnád, hogy használják gyógynövényként. 
 

- Bálványfa (jól mézelő fa, kitűnő ízű méz): 

Magyarországon gyomnövényként tartják 

számon, de Kínában használják féregirtásra és 

keserű íze miatt kávé helyett. 
 

- Selyemfű (jól ismert magyar méz, 

Hungarikum): Észak-amerikai őshazájában 

hánytató-hashajtóként és köptetőként használ-

ják. Reuma, asztma, bronchitis és bőrfekélyek 

kezelésére is alkalmazzák. Új-Mexikóban az 

asszonyok tejtermelésük fokozására is használ-

ják. Flavonoid tartalmánál fogva gyökfogó és 
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regeneráló, ami miatt kozmetikai alapanyag-

ként is szolgál. 
 

Minden méz íze más és hatásaiban is különböznek 

egymástól. Ugyanúgy, ahogy a gyógynövények. 

Ezeknek a növényeknek a forrázatát, vagyis teáját 

sokan fogyasztják szerte a világon, így hazánkban is. 

Akkor nézzük a méz és a tea kapcsolatát. 

A mézfogyasztók többsége hazánkban a mézet 

teába használja, azt is csak inkább télen. Akkor jó a 

meleg tea és egyébként is a mézes tea jó a megfázás 

ellen – mondják az emberek. Bármilyen teába tesznek 

mézet a magyarok. Akácmézet, mert nálunk a 

mézfogyasztást döntő többségében az akácméz jelenti. 

Vajon miért? Mert akácmézből van a legtöbb, 

igazi Hungarikum (bár ezt is kevesen tudják). Mert ez 

folyik, és Magyarországon az az „igazi” méz, ami 

folyik. Mert ezt szoktuk meg. Mert ezt látjuk-halljuk. A 

megszokásokat pedig nehéz levetkőzni! 

Miért nem eszünk elég mézet? Miért csak 

negyed-ötöd részét, mint egy kicsit nyugatabbra? Miért 

csak télen, hidegben? A fő okok: 
 

- Mert drága (Bővebben a 2. fejezetben) – 

mondják azok, akik nem eszik. 
 

- Csöpög, folyik, macerás dolog mézet enni. (Bár 

a kristályos, nem folyékony mézzel szemben 

meg fenntartásai vannak a magyaroknak*1.) 
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- Aztán meg ragad is. Mi van, ha rácsöppen a 

ruhára? Fujj, de utálnivaló. 
 

- „Nem szeretem.” – mondja az, aki még nem is 

nagyon kóstolt mézet, vagy egyet kóstolt, de az 

akkor éppen nem ízlett neki. 
 

De nézzük ismét a teát és a mézet, mint a 

legsűrűbben előforduló mézfogyasztási formát. 

Miből készül a tea? Növényi forrázat, vagy 

„áztatott”, vagy főzött növényi rész. Miből készül a 

méz? Növények nektárjából (kivéve a mézharmat). 

Mindkettőnek (gyógy)növény az alapja. 

Miért fogyasztunk gyógynövény teákat? 

Elsősorban egészségügyi megfontolásból, 

másodsorban az íze miatt. 

Miért fogyasztunk mézet? Ugyanezért, de fordított 

sorrendben. Tehát elsősorban az íze miatt, 

másodsorban, mert úgy tudjuk egészséges. 

Mi van, ha összekeverjük a kettőt? És lesz belőle 

mézes tea. Eredeti gondolat? Nem! Hiszen ez volt a 

kiindulási alap, így fogyasztják a legtöbben. Akkor 

miért érdemes erről annyit beszélni, jelen esetben írni? 

Na ez az, ami felvet néhány kérdést: 
 

- Mi lenne, ha a teát párosítanánk az ugyanolyan 

növény mézével? 
 

- Mi lenne, ha a teát párosítanánk az ugyanazt a 

jótékony hatást erősítő mézfajtával? 
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- Mi lenne, ha a teákat párosítanánk nem csak a 

mézekkel, hanem egyéb méhtermékekkel 

(méhpempő, propolisz, virágpor, méhkenyér) 

is, a jobb hatás érdekében? 
 

- Mi lenne, ha mindezt nem neked kellene 

kitalálni sok utána olvasással, hanem csak 

meghatároznád az elérni kívánt hatást, vagy 

megnéznéd kedvenc teádat és könnyűszerrel 

kikereshetnéd az összeillő tea-méz párost? 

 

Szerinted jók a kérdések? Ha igen, akkor neked 

szól ennek a könyvnek a további része is. 

Ha nem, akkor ajándékozd el ezt a könyvet valaki 

másnak, aki hasznát veszi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1 olvasd el a „Legfőbb tévhitek a mézről” letölthető írásomat a 

www.mezbarlang.hu/edes-kettesben weboldalon. 

http://www.mezbarlang.hu/edes-kettesben
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Hogyan készíts 

gyógyteát? 
"Ami egy hernyónak a világvége, az az embernek egy pillangó." 

(Richard Bach) 

 

A következőkben ha teát írok, akkor az 

gyógyteát jelent. Nem különböző gyártmányú, 

különböző helyről származó teacserjékből készült 

feketeteát, zöldteát, vörös teát, stb. Tehát ebben a 

könyvben most tea = gyógytea. 

A teák készülhetnek a növény leveléből, 

hajtásvégéből, szárából, virágjából, gyökeréből, 

terméséből és kérgéből. Elkészítési módjuk 

különböző. 

A virágot, levelet és hajtásvéget forrázzuk. A 

csapott evőkanálnyi adagot 2,5dl forrásban lévő vízzel 

leöntjük, lefedjük és 5-15 percig állni hagyjuk, majd 

leszűrjük, és már lehet is fogyasztani. Ha ott felejted és 

1 óránál tovább ázik, akkor csinálj frisset! 

A gyökeret, termést és a kérget általában 

főzzük, többnyire 5-10 percig. 

Vannak olyan teák, amit hideg áztatással kell 

készíteni. Ilyen a C-vitamin tartalmú csipkebogyó, 

mert vitamintartalma 40°C felett feloldódik. A nyálkát 

tartalmazó (pl. lenmag, mályva) teáknál is ez a módszer 
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a megfelelő. Az áztatás legalább 4-5 órán keresztül 

történjen, de alapanyagtól függően lehet hosszabb is. 

A teák részletesebb leírásánál mindig közölni 

fogom az elkészítés módját, ami lehet ezen általános 

módoktól eltérő is, ezen ne lepődj meg. 

A teák elkészítéséhez lehetőleg ne használj fém 

eszközöket, mert ez egyes összetevők hatását 

csökkenti! A víz forralásához használhatsz fém teafőző 

edényt, de utána öntsd át a vizet. A csésze és a teás 

kancsó lehet kerámia vagy üveg. Ha forralni kell a teát, 

akkor legjobb és legegyszerűbb a hagyományos 

zománcozott edény, de csak olyat használj, amiben 

csak a teát főzöd. A víz forralási idejére legideálisabb a 

2-3 perc, így a csapvízből is eltávozhat a klór és a 

keményebb víz is lágyul, mert a felhasznált víz 

minősége sem mindegy. Kemény vizet és nagy ásványi 

anyag tartalmú palackozott vizet ne használj, illetve 

„buborékos”, széndioxiddal dúsított vizet sem. Ha 

teheted, használj forrásvizet, kútvizet, vagy tisztított 

vizet. A teákat lehet ízesíteni az alábbi szabályok 

szerint: 
 

- Cukorral ne ízesítsd a gyógyteát! 
 

- Legjobb ízesítési mód a méz. Hogy miért, arról 

később még bőven lesz szó. A mézet csak 40°C 

alatt tedd a teába, mert felette a méz sok 

alkotórésze tönkremegy. Ehhez nem kell 
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hőmérő, ha iható hőmérsékletű a tea, akkor 

már beleteheted a mézet is. 
 

- Ha élvezeti teaként használod, tehetsz bele 

citromot is, amit szintén csak langyos teába 

tegyél, mert (mint ahogy fentebb már írtam) a 

C-vitamin tartalom magasabb hőfokon 

oldódik. 
 

- Mást ne tegyél semmilyen gyógyteába! 

 

A teákat lehetőleg mindig frissen készítsd és 

fogyaszd! Lehet inni éhgyomorra (tisztító teák), 

napközben kortyolgatva (vízhajtó teák) és este 

(nyugtató teák). Az emésztést javító teákat étkezés 

után 10-20 perccel, az étvágyjavító teákat étkezés előtt 

20-30 perccel fogyaszd. 
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Tea-méz kombinációk 
"Ha rosszat kell mondanod valakiről, ne mond ki, 

írd a homokba a folyóparton, közel a vízhez." 

(Napoleon Hill) 

 

Most végignézzük azokat a gyógyteákat, amik 

az egyészség fenntartásában és a gyógyításban 

szerintem a legfontosabbak. Megtudod, mire 

használhatod és megismerheted, hogy milyen mézzel 

és egyéb méhtermékkel együtt fogyasztva érhetsz el 

nagyobb eredményt a gyógyulásodban, illetve az 

egészséged fenntartásában. 

A mézekről külön most nem fogok neked 

részletes leírásokat adni. Erről a korábban megjelent 

könyvemben olvashatsz kimerítő részletességgel.*1 

Minden leírás végén találsz egy táblázatot a 

teákhoz általam ajánlott mézekről és egyéb 

méhtermékekről. 

Mindenfajta mézet lehet teába tenni, de én 

azokat ajánlom, amelyek hozzátesznek a tea, gyógyító 

hatásához. Van, amikor nem is javaslok mézet a teába, 

mert úgy a hatásosabb. 

De amiket ajánlok, azok is két csoportban 

vannak. A teába „Belevaló mézek” illenek a tea ízéhez, 

nem okoznak valami ellenkező íz hatást, amitől a tea 

még nehezebben iható. A másik csoport a tea „Mellé 

méz magában” kategória, amelyeket az erős, a teához 
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nem passzoló íze miatt, illetve a „kakukktojás” manuka 

mézet egyik teába sem javaslom (pedig az íze kitűnő és 

illene is minden teába!!), mert hatásosabb magában 

fogyasztani a teaívások közötti időszakban. 

A „Mellé egyéb méhtermékek” csoportba a 

propolisz, a méhpempő, a virágpor és a méhkenyér 

tartozik, ezeket is bizonyos esetekben a teák mellé 

javaslom fogyasztani, semmiképpen sem beletéve. 

Akkor nézzük szépen sorban, betűrend szerint 

a gyógyteákat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1 Mézes-élet c. könyv: 

http://www.mezbarlang.hu/egyeb_mezes_termekek/konyv 

http://www.mezbarlang.hu/egyeb_mezes_termekek/konyv
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Akácvirág tea 
„Ha azt mondogatod, hogy a dolgok rosszra fordulnak, jó esélyed van rá, 

hogy próféta leszel.” (Isaac Bashevis Singer) 

 

A fehérakác virágját sokan szeretik nyersen, 

frissen elrágcsálva is. Emlékszem, gyermekkoromban 

is sokszor ettük. Kellemesen édeskés, aromás íze van. 

Most is van a házunk előtt akácfa, néha eszek a 

virágjából és gyűjteni is szoktam. Akkor kell leszedni a 

virágokat, amikor még nem nyíltak ki teljesen, utána 

már veszít értékéből. Egyszerűen csak le kell szedni a 

szép fürtös virágzatot, megmosni, és kiterítve 

megszárítani. Könnyű gyűjteni egy egész évre való 

mennyiséget. 

Teája kellemes élvezeti tea, forrázással 

készítjük. Többféle flavonoidot és kisebb 

mennyiségben illóolajat is tartalmaz. Akár 

folyamatosan is iható heti 1-2 alkalommal. 

Legismertebb a gyomorsav csökkentő hatása, 

ezért eredményesen használható reflux betegségre. 

Legjobb este étkezés után meginni egy csészével. Ha 

megszűntek a tünetek, akkor is érdemes hetente 

egyszer inni. Ízesítésére egy teáskanál akác, japánakác 

vagy repcemézet tegyél bele. Mellette még 

fogyaszthatsz az erőteljes ízű édeskömény mézből is 

csak úgy magában, napközben 1-2 teáskanállal. 



30 
 

Azonkívül lefekvés előtt igyál meg fél deci vízbe tett 

20 csepp propolisz tinktúrát. 

Köhögésre napi 2 csésze ajánlott, reggel és 

este elkortyolgatva. Száraz és hurutos köhögésnél is 

jótékony hatást mutat. Ízesítsd akác, kakukkfű, hárs 

vagy olajretek mézzel. Napközben egyél 1-2 teáskanál 

hajdina, medvehagyma vagy édeskömény mézet a 

gyógyhatás fokozására. 

 

 

Gyógyhatások 
Belevaló 

méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

köhögéscsillapító 

akác 
hárs 
kakukkfű 
olajretek 

 
hajdina 
medvehagyma 
édeskömény 

gyomorsav túltengés 
reflux 

akác 
japánakác 
repce 

propolisz édeskömény 
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Apróbojtorján tea 
„Minden ember a saját jövőjének építésze.” (Sallustius) 

 

Az akár 1m magasra is megnövő növény fiatal 

virágos hajtásait használjuk. A friss növény kellemes 

illatú, megszárítva szagtalan. Hatóanyaga az illóolaj és 

némi csersav. Gyógyteáját forrázással a szokásos 

módon készítjük és langyosan fogyasztjuk. A tea íze 

keserűen fanyar. Élvezeti teaként is használható, mivel 

korlátozás nélkül iható.  

Legismertebb hatása, hogy szabályozza a máj 

és az epe működését, illetve gátolja a vesekőképződést 

is. Megelőzési célra heti egy csésze elegendő, reggel 

éhgyomorra. Ízesítésre a bálványfa, a gyermekláncfű, a 

levendula, a mustár és az olajretek mézek javasoltak. 

Kúraszerűen a máj és vese tisztítására 4-6 hétig napi 

egy csésze, betegség esetén 4 hétig napi 2 csésze tea a 

javasolt. Mellette évente 4-szer 30 napos virágpor 

kúrát javaslok, napi egy púpozott evőkanállal reggel 

étkezés előtt, vagy folyamatosan napi egy csapott 

evőkanállal. 

Cukorbetegség esetén napi egy csésze 

gyógytea a javasolt mennyiség, méz nélkül. Mellette 

méhpempő, propolisz és virágpor kúrák ajánlottak, 

amiről részleteket a www.mezbarlang.hu weboldalon 

találhatsz. 
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Antibakteriális hatása miatt 

gyulladáscsökkentőként is ismert. Bármilyen 

gyulladásra alkalmazható (pl. máj, torok, mandula, 

hangszalag, vastagbél). Ajánlott fogyasztása 

kúraszerűen napi 3 csészével 4-5 napig. Ízesítésre 

ezüstfűz, hárs és málnavirág mézet ajánlok, külön 

fogyasztásra pedig manukamézet és propoliszt. 

Reuma ellen fürdőként alkalmazható. 3-4 liter 

teát fürdővízbe öntve csökken a reumás fájdalom. 

Rendszeresen is alkalmazható otthoni terápiaként. 

Mellette méhpempő és propolisz kúrák, illetve a 

mézek közül bármilyen formában az aranyvessző, 

ezüstfűz, gyermekláncfű, koriander, medvehagyma és 

olajretek mézet javaslom. 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

májbántalmak 
ellen 

gyermekláncfű 
mustár 
zsálya 

virágpor  

epebántalmak 
epekő 

bálványfa 
gyermekláncfű 
levendula 
mustár 
olajretek 

  

cukorbetegség 
ellen 

 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

 

gyulladásokra 
ezüstfűz 
hárs 
málnavirág 

propolisz manuka 

reuma 
ízületi bántalmak 

aranyvessző 
gyermekláncfű 
olajretek 
ezüstfűz 

méhpempő 
propolisz 

koriander 
medvehagyma 
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Aranyvessző tea 
„Az összes elmondható és leírható szomorú szó közül a legszomorúbbak 

ezek: lehetett volna.” (John Greenleaf) 

 

Értékes gyógynövény, szolidágónak is nevezik. 

Az akár 2m-re is megnövő sárgavirágú növény felső 

30cm-es hajtását gyűjtik a virágzás kezdetétől 

(júliustól) augusztus végéig. Teája forrázással készül. 

Hatóanyagai: flavonoidok, illóolaj, cserzőanyagok, 

szaponinok, szerves savak, inulin, kumarin, 

nyálkaanyagok. 

Legelterjedtebben máj- és vesebetegségek 

megelőzésére és gyógyítására használják. A működésük 

szabályozására napi egy csészét kell inni reggel, étkezés 

előtt 3 hétig. Májproblémáknál aranyvessző, bálványfa, 

olajretek és zsálya mézet használj ízesítésnek, valamint 

mellé jót tesz negyedévente megismételt virágpor vagy 

méhkenyér kúra. Ha veseproblémákra fogyasztod, jó a 

teába egy kis aranyvessző, gyermekláncfű, levendula, 

tisztesfű vagy olajretek méz, valamint esténként 20 

csepp propolisz tinktúra. Mindkét esetben használva 

egyszerre a legjobb, az aranyvessző, gyermekláncfű és 

olajretek méz. 

Epebántalmakra egy hétig naponta, reggel 

éhgyomorra langyosan egy csészével, a második héten 

3 csészével, a harmadikon 2 csészével kell meginni. 

Utána szinten tartásra heti egy csésze aranyvessző tea 
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elegendő. Mézek közül legjobb bele egy teáskanálnyi 

aranyvessző méz, de tehetsz bele bálványfa, 

gyermekláncfű, levendula, mustár vagy olajretek mézet 

is. 

Epehomok elhajtásra is használható. Ekkor 

két napig 2 litert kell meginni naponta, délelőtt és 

délután is 1-1 litert 2-2 óra alatt. Alacsony 

vérnyomásnál csak egy liter javasolt délelőtti 

fogyasztással. Ebben az esetben legfeljebb egy kis 

aranyvessző mézzel ízesítsd a teát! 

Reumás, ízületi fájdalmakra napi 2 csészével 

ajánlott fogyasztani, egyet reggel és egyet este, 3-4 

hétig. Utána szinten tartásra hetente elég egy csésze 

tea. Mézek közül az aranyvessző, koriander, olajretek, 

ezüstfűz vagy gyermekláncfű mézet használj, valamint 

évente háromszor tarts kéthónapos méhpempő kúrát 

és igyál meg egy kis folyadékkal naponta 20 csepp 

propolisz tinktúrát. 

Menstruációs görcsök csökkentésére a ciklus 

előtt 3 nappal elkezdve, napi egy csészével fogyassz, 

amit szükség esetén a ciklus alatt is folytathatsz. A 

teába tehetsz aranyvessző vagy málnavirág mézet, 

mellé ehetsz naponta édeskömény vagy koriander 

mézet. A tea fogyasztása alatt vegyél be naponta 30 

csepp propolisz tinktúrát. Kiváló hatású az évente 

háromszor megtartott méhpempő kúra, ami 

mindenfajta nemi jellegű problémádban segíthet. 
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Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

májregeneráló 

aranyvessző 
bálványfa 
olajretek 
zsálya 

virágpor 
méhkenyér 

 

vesetisztító 

aranyvessző 
gyermekláncfű 
levendula 
tisztesfű 
olajretek 

propolisz  

reuma 
ízületi bántalmak 

aranyvessző 
olajretek 
gyermekláncfű 
ezüstfűz 

méhpempő 
propolisz 

medvehagyma 
koriander 

epebántalmak 

aranyvessző 
bálványfa 
gyermekláncfű 
levendula 
mustár 
olajretek 

  

epehomok ellen aranyvessző   

menstruációs 
görcsök 

aranyvessző 
málnavirág 

méhpempő 
propolisz 

koriander 
édeskömény 

 

 

Fontos: Ha szív- és veseelégtelenségből adódó 

ödémád van, nem szabad használni az aranyvessző 

teát! Ne használják gyerekek, várandós vagy szoptatós 

nők sem! 
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Bodzavirág tea 
„Ne várakozz. Az idő soha nem lesz pont megfelelő.” (Napoleon Hill) 

 

A bodza (fekete bodza) bokor virágát 

használjuk teakészítésre. Teája kellemes ízű, forrázással 

készítjük a szokásos módon. Tartalmaz flavonoidokat, 

illóolajat, szaponinokat és nyálkaanyagot. 

Legismertebb hatása a meghűléses 

betegségek kezelése. „Náthás” időszakban napi 2-3 

csészével is ihatunk. Legjobb hatása akkor van, ha a 

lehető legforróbban isszuk meg és egyből a meleg 

ágyba bújunk. Izzasztó, méregtelenítő hatása gyorsítja 

a gyógyulást. A teába legjobb ilyenkor a hárs és 

olajretek méz, mellé főként a manukaméz hatásos, de 

segít még a kakukkfű és zsálya méz is. Propolisz 

tinktúrát ilyenkor emelt adagban használd, akár napi 

háromszor 30-50 cseppet is bevehetsz. Sőt, ha érzed a 

bajt, - méhész tapasztalatok szerint - este akár 100 

cseppnyi „lórúgás” adja a legnagyobb eredményt. 

Orrdugulás ellen a tea gőze feletti inhalálás 

segít. Ha utána még belekensz az orrodba egy kis 

manukamézet (!) is, meglepő javulást tudsz elérni. Ez 

utóbbit napközben is bármikor használhatod. Ilyenkor 

készíts elő zsebkendőt, mert hamar orrfújási 

kényszered lesz! Az inhalálás jó hatású köhögés esetén 

is, főként ha utána eszel egy kanál hajdina vagy 

kakukkfű mézet is. Teája is segít köhögés esetén. 
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Ekkor már tehetsz bele akác, hárs vagy olajretek 

mézet. Napközben meg bármikor fogyaszthatsz egy-

egy kiskanál kakukkfű, hajdina, medvehagyma vagy 

édeskömény mézet. 

Vizelethajtásra is használják a bodzateát. 

Ekkor reggelenként fogyassz el egy csészével. A 

vízhajtó hatás fokozható, ha teszel bele gyermekláncfű 

mézet, vagy eszel mellé édeskömény vagy fenyőmézet. 

Vértisztító hatása is ismert, napi egy csészét 

akár folyamatosan fogyaszthatunk, mert mellékhatása 

nem ismert. Ilyenkor a teát ízesíthetjük aranyvessző, 

bálványfa, gyermekláncfű vagy hársmézzel, mellé 

ehetünk még napközben medvehagyma, koriander 

vagy zsályamézet. 

 

 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

meghűléses 
betegségekre 

hárs 
olajretek 
zsálya 

propolisz 
manuka 
kakukkfű 

vizelethajtó gyermekláncfű  
édeskömény 
fenyő 

köhögéscsillapító 
akác 
hárs 
olajretek 

 

hajdina 
medvehagyma 
édeskömény 
kakukkfű 

vértisztító 

aranyvessző 
bálványfa 
gyermekláncfű 
hárs 

 
medvehagyma 
koriander 
zsálya 
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Borsmenta tea 
„Pihenésre akkor van szükséged, amikor nincs rá időd. (Sydney J. Harris) 

 

Teaként a borsmenta levelét használjuk. 

Hatóanyaga az illóolaj, amelynek fő alkotórésze a 

mentol. Van benne továbbá flavonoidok, csersavak, 

polifenolok, sőt rozmaring-, kávé- és nikotinsav is. A 

tea elkészítése forrázással történik, de a szokásos egy 

csapott evőkanál helyett elég egy teáskanálnyi tealevél. 

Kitűnő üdítő tea. Ha ilyen célra használod, 6 hétig 

fogyassz napi egy csészével. Lehet heti 1-2 csészével 

inni folyamatosan is, ilyen esetekben mentamézet 

tegyél bele. 

Mint minden mentol tartalmú tea, a borsmenta 

tea is hat az emésztőrendszerre és az epére. Napi 

háromszor étkezések után fogyasztva elkerülhető a 

puffadás, az epe és gyomorgörcsök, illetve segíti az 

emésztést. 

Gyomorégés esetén tegyél a teába menta, 

repce vagy akácmézet. Ehetsz mellette napi 1-2 

kiskanál édeskömény mézet is. Esténként lefekvés 

előtt igyál 30 csepp propolisz tinktúrát kevés vízben 

elkeverve. 

Emésztés javítására tehetsz a teába menta, 

gyermekláncfű, lóhere, bálványfa, hárs vagy mustár 

mézet, mellette ehetsz még hanga, zsálya vagy 
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manukamézet. Gyomorproblémákra elsőrangú egy 30 

napos virágpor kúra, negyedévenként megismételve. 

Epebántalmakra ízesítheted a teát mustár, 

aranyvessző, bálványfa, gyermekláncfű, levendula vagy 

olajretek mézzel. 

Kismamák is fogyaszthatják hányinger ellen a 

hideg teát. 

 

 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

emésztés javítása 

bálványfa 
gyermekláncfű 
hárs 
mustár 
lóhere 

virágpor 
méhkenyér 

hanga 
zsálya 
manuka 

epebántalmak 

aranyvessző 
bálványfa 
gyermekláncfű 
levendula 
mustár 
olajretek 

  

gyomorégés 
menta 
repce 
akác 

propolisz édeskömény 

 

 

Fontos: Gyerekeknek 6 éves kor alatt nem 

ajánlott a borsmenta tea. Sőt, bármilyen mentol 

tartalmú tea és illóolaj is okozhat problémát náluk! 
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Cickafarkfű tea 
„Nem tudom azt hinni, hogy az isten azért teremtett bennünket, hogy 

átlagosak legyünk.” (Lou Holtz) 

 

A cickafark fű egész növényét gyűjtjük, a friss 

és teljes fehér virágzatával együtt. Fő hatóanyaga a 

tanin, ezen kívül vannak benne flavonoidok, 

alkaloidok, csersav, kumarin és illatanyag (azulén). 

Erős hatású tea, főként ha sok benne a virágzat, ezért a 

szokásosnál kevesebb teafüvet használunk. Egy csésze 

teához elég egy teáskanálnyi teafű, ha sok benne a 

virágzat, akkor erősen csapott teáskanál is elegendő. 

Teája erősen kesernyés, hatása szerteágazó, csak a 

jelentősebbeknek tartottakat fogom felsorolni. 

Teája gyomorkarbantartó hatású, javítja az 

emésztést, megszünteti a gyomorgörcsöt, hatékony 

puffadás esetén, gyulladáscsökkentően hat a gyomorra 

és vastagbélre, javítja a máj és az epe működését. 

Gyomorgörcsöknél a gyengébb teát igyuk reggel és 

este étkezések előtt egy hétig minden másnap, majd 

egy hónapig hetente egyszer. 

Máj- és epebántalmakra szintén a gyengébb 

teából két hétig kétnaponta reggel étkezés előtt 

fogyassz egy csészével. 

Gyomor- és nyombélfekélynél is tapasztaltak 

jótékony hatást, mellette propolisz cseppek szedése is 

ajánlott. 
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Étvágyjavításra hetente kétszer egy hónapig 

reggeli előtt fogyassz egy csésze cickafark teát, 

emésztés javítására ugyanígy, de reggeli után. 

Menstruációs görcsökre és rendszertelen 

vérzésekre ajánlott napi egy csészével inni reggel, a 

menzesz előtt és alatt 2 hétig. Ilyen esetben ajánlom a 

rendszeres kéthónapos méhpempő kúrát évente 

háromszor. Minden női problémában segíthet. 

Petefészek- és hüvelygyulladásnál egy hétig 

kell inni napi 3 csészével étkezések előtt. Plusz 

ülőfürdőt és irrigálást is alkalmazhatsz cickafark teával, 

mindezt 20 percig. Utána feltétlen pihenj és igyál sok 

folyadékot. Mellé még javaslom a manukaméz 

fogyasztását napi háromszor egy teáskanállal. 

Változó korban lévő nőknek jót tesz heti egy 

csésze tea. Mellette az előző bekezdésben leírt 

méhpempő kúrát itt is javaslom. 

Prosztataproblémák megelőzésére is ajánlja a 

szakirodalom, 40 éves kor felett heti egy csészével. 

Ízesítsd a sokak által nem ismert, de nagyon kellemes 

ízű napraforgó mézzel, és ehetsz mellé a problémák 

súlyosságától függően virágport, méhkenyeret, 

méhpempőt vagy propoliszt is. 

Légúti megbetegedéseknél napi egy 

csészével fogyasztandó egy héten keresztül. A 

gyógyhatás fokozására lehet inhalálni is a gőze felett. 

Fejfájáskor a fájás kezdetekor érdemes 

meginni egy csészével, rendszeres fejfájás esetén egy 
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hétig napi egy csésze javasolt reggeli előtt. 

Narancsmézet tehetsz bele a gyógyhatás fokozására. 

 

 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

gyomor-
karbantartó 

bálványfa 
eukaliptusz 
levendula 
rozmaring 
somkóró 
tisztesfű 

virágpor 
méhkenyér 

medvehagyma 
kakukkfű 

gyulladás-
csökkentő 

ezüstfűz 
hárs 
málnavirág 

propolisz manuka 

prosztata-
problémákra 

napraforgó 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

hanga 
koriander 

menstruációs 
görcsökre 

aranyvessző 
málnavirág 

méhpempő 
propolisz 

koriander 
édeskömény 

klimax tünetei 
ellen 

 
méhpempő 
propolisz 

édeskömény 
koriander 

fejfájás ellen narancsvirág   

májbántalmak 
ellen 

gyermekláncfű 
mustár 
zsálya 

virágpor  

epebántalmak 
epekő 

bálványfa 
gyermekláncfű 
levendula 
mustár 
olajretek 

  

gyomorfekély tisztesfű propolisz manuka 

légúti 
megbetegedések 

bálványfa 
eukaliptusz 
hárs 
napraforgó 
olajretek 
tisztesfű 
zsálya 

propolisz 
manuka 
medvehagyma 
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Fontos: A cickafark tea fogyasztásával vigyázni 

kell, túl erős és túl sok tea fogyasztása rosszullétet 

okozhat. Minél több benne a virágzat, annál erősebb a 

tea. Várandós és szoptatós nőknek, valamint 

gyerekeknek ne adjuk! Ha bármilyen viszkető, 

gyulladásos, kiütéses bőrelváltozást tapasztalsz, 

azonnal hagyd abba a fogyasztását! 
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Citromfű tea 
„Ha fenékbe rugdoshatnád azt, aki leginkább felelős problémáidért, egy 

hónapig nem tudnál ülni.” (Theodore Roosevelt) 

 

A citromfű levele illatos, fűszerként is 

előszeretettel használják. Érdekesség, hogy a népi neve 

mézfű, ami a latin nevében szereplő melissa szó méz 

jelentésére utal. Görögül a szó jelentése: méh. 

Vergiliustól eredendően egy jótanács méhészeknek: ha 

a méhkaptár oldalát bedörgölöd citromfűvel, 

megakadályozod a méhrajzást. A levelét a virágzás 

kezdetekor májusban és júniusban gyűjtik. Az illóolaj a 

fő hatóanyaga, vannak még benne flavonoidok, 

rozmaringsav, nyákanyag, cseranyag és triterpének is. 

Teáját forrázással készítjük, kitűnő ízű, kellemes 

aromájú gyógyital. 

A növénynek és teájának legismertebb a 

nyugtató hatása. Enyhíti az idegességet, szívnyugtató 

és idegerősítő hatása van. Jobb alvást biztosít, oldja a 

stresszt. Megelőzésre egy tavaszi és egy őszi hathetes 

kúra ajánlott napi két csésze elfogyasztásával, reggel és 

este. De lehet folyamatosan is fogyasztani kéthetente 

egy csészével. Indokolt esetben fogyasztható napi 

három csésze is étkezések között, két hétig. A jobb 

alvásért lefekvés előtt fogyassz egy csészével. 
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Javítja az emésztést, puffadás gátló hatása 

van. Ilyenkor étkezések után kell fogyasztani reggel, 

szükség esetén este is. 

Tapasztalatok alapján csökkenti a pajzsmirigy 

működését, ezért pajzsmirigy túltermelés ellen 

segíthet. Mellette mindenképpen ajánlott a méhpempő 

kúra is. 

 

 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

idegnyugtató 

aranyvessző 
édesharmat 
fenyő 
hárs 
levendula 
narancsvirág 

virágpor 
méhkenyér 

hanga 
medvehagyma 
édeskömény 

emésztést javító 

menta 
bálványfa 
gyermekláncfű 
hárs 
mustár 
lóhere 

virágpor 
méhkenyér 

hanga 
zsálya 
manuka 

pajzsmirigy 
túlműködés 
csökkentő 

 méhpempő  

 

 

Fontos: A tea fogyasztása gyomor és bélfekély 

esetén nem javasolt. Kismamák fogyaszthatják. 
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Csalánlevél tea 
„A nagy dolgok sok kicsiből állnak össze.” (Vincent van Gogh) 

 

A csalánnak elsősorban a friss leveleit gyűjtik, 

ez tavasztól őszig folyamatosan megtehető. A gyökerét 

is fel lehet használni teának, de itt most csak a 

leveléből készült teáról lesz szó. Nem is gondolnánk, 

hogy mennyi minden van a levelében! Található benne 

sokféle vitamin (A-, B-, C-, U-, P-, K-), vas, kálium, 

kálcium, foszfor, nátrium és egyéb ásványi anyagok, 

valamint hisztamin (értágító), flavonoid, illóolaj, 

klorofill, nyálkaanyag, csersav és glükokinin (vércukor 

szint csökkentő). A csalánról az emberek többségének 

az jut eszébe, hogy „csíp”. Pedig a haszontalan 

gyógynövénynek tartott csalánnak, - az összetevőiből 

is következően -, nagyon sokféle gyógyhatása ismert. 

Sokoldalúságát mutatja, hogy biotermesztésben 

kivonatát használják gomba- és rovarkártevők ellen is. 

Sőt, a gyógyszeripar is felfigyelt rá, több gyógyszer 

alkotóeleme. Az iparban a klorofill előállítás 

alapanyaga. Leveléből teáját a szokásos forrázással 

készítik. Egy evőkanál teafűre 2,5dl forró vizet öntve 

és negyed óra múlva leszűrve fogyasztjuk. 

Legismertebb és legjelentősebb talán a 

vértisztító hatása. Méregteleníti a szervezetet, segíti a 

salakanyagok eltávolítását. Tavaszi és őszi tisztítókúrák 

kedvenc és hatásos növénye. A 4-6 hetes méregtelenítő 
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kúra alatt naponta reggel kell inni egy-egy csésze teát. 

A tea ízesítésére mindegyik esetben legjobb az 

aranyvessző és a gyermekláncfű méz, de használhatsz a 

táblázatban felsorolt egyéb, könnyebben beszerezhető 

mézeket is, mindegyik segíti a folyamatot. 

Vérképző hatású tea. Napi egy csészével 

fogyassz reggel étkezés előtt és ízesítsd édesharmat 

vagy fenyőmézzel, de jó a mustárméz is. 

Prosztatabetegségekre is ajánlott, napi egy 

csészével fogyasztva. Ilyenkor legjobb bele a 

napraforgó méz, de ajánlott mellé virágpor vagy 

méhkenyér fogyasztása és évente háromszor egy 

méhpempő kúra beiktatása. 

Csökkenti a húgysav szintjét, ezért hatásos 

reumatikus betegségre és köszvényre is. Teába 

ilyenkor a legjobb a gyermekláncfű méz. Ízületi 

betegségekre is jó a csalántea, ráadásul 

gyulladáscsökkentő hatása is van. Ebben az esetben 

olajretek vagy aranyvesszőmézet tegyél a teádba és 

tarts méhpempő kúrát! A méhpempő kúra reuma 

kezelésére is hatásos. 

Csökkenti a vércukorszintet, de ilyenkor ne 

ízesítsük mézzel. Évi 3-4 méhpempő és virágpor kúra 

viszont nagyon ajánlatos, akár a teától függetlenül is. 

Visszajelzéseink alapján mindkét kúra nagyon jó 

hatással van a cukorszintre. 

Javítja az emésztést is, ha reggelente iszol egy 

csészével. Ebben az esetben egy hónapig fogyaszd, 
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majd tarts egy hónap szünetet. Így folyamatosan 

fogyasztható. Ily módon fogyasztva kiváló 

immunerősítésre is. 

Vízhajtásra szintén napi egy csésze kell 

reggelente, ilyenkor legjobb bele a gyermekláncfű méz. 

Vesetisztításra, a húgyutak tisztítására 10 

napig kell napi két csészével fogyasztani, egyet délelőtt, 

egyet délután. Ez a fogyasztási mód erőteljesebb 

vízhajtást is eredményez. Ilyenkor legjobb az 

aranyvessző és a gyermekláncfű méz a tea ízesítésére. 

Nem soroltam fel a csalántea összes tapasztalt 

gyógyhatását, csak a legjelentősebbeket, de ebből is 

látható, hogy az egyik legsokoldalúbb gyógynövény. 

Ha egyébként nem tudsz semmilyen bajodról, 

betegségedről, akkor is érdemes szakaszosan 

fogyasztani és évi kétszer a méregtelenítő kúrákhoz 

segítségül hívni. 

 

 

Fontos: Nyakló nélkül azért ne idd! Napi egy 

csésze fogyasztásánál legfeljebb egy hónapig idd 

folyamatosan! Napi két csésze esetén viszont három 

hétnél tovább ne fogyaszd egyhuzamban! Utána 

mindkét esetben tarts legalább egy hónap szünetet! 

Várandós és szoptatós nők, valamint 14 éven aluliak 

ne igyanak csalánteát! Nem ajánlott szív- vagy 

veseelégtelenségben szenvedő ödémásoknak sem! 
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Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

méregtelenítő 
aranyvessző 
gyermekláncfű 
olajretek 

virágpor 
méhkenyér 

medvehagyma 

vértisztító 

aranyvessző 
gyermekláncfű 
hárs 
zsálya 

 
hanga 
koriander 
medvehagyma 

reuma ellen 

aranyvessző 
ezüstfűz 
gyermekláncfű 
olajretek 

méhpempő 
propolisz 

medvehagyma 
koriander 

köszvény ellen gyermekláncfű 
propolisz 
virágpor 

hanga 

ízületi bántalmakra 
aranyvessző 
olajretek 

méhpempő 
propolisz 

koriander 

vérképző 
édesharmat 
fenyő 
mustár 

  

prosztata-
problémákra 

napraforgó 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

hanga 
koriander 

emésztés javítása 

menta 
bálványfa 
gyermekláncfű 
hárs 
mustár 
lóhere 

virágpor 
méhkenyér 

manuka 
hanga 
zsálya 

immunerősítő 

akác 
ámorakác 
aranyvessző 
erdei virág 
édesharmat 
hárs 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

manuka 
koriander 

cukorbetegség 
ellen 

 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

 

vizelethajtó gyermekláncfű  
édeskömény 
fenyő 

vesetisztító 

aranyvessző 
gyermekláncfű 
levendula 
tisztesfű 
olajretek 

propolisz  
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Csipkebogyó tea 
„Csak ha birkózol a nehézségekkel, akkor jöhetsz rá, hogy milyen erős 

vagy.” (Elbert Hubbard) 

 

A csipkebogyót mindenki ismeri. Tudjuk róla, 

hogy magas a C-vitamin tartalma. Ez igaz is, mert egy 

nagyobb bogyóban több a C-vitamin, mint egy kisebb 

citromban! Konkrétan tízszer annyi van benne, 100g-

ra számolva 1300mg van a csipkebogyóban és 129mg a 

citromban. Az eddig ismert zöldségek és gyümölcsök 

közül csak az acerolában van több (1668 mg). Ezen 

kívül tartalmaz még A-, B1-, B2-, K- és P-vitamint, 

vasat, magnéziumot, meszet, karotinoidokat, illó- és 

zsírolajokat, pektint és cseranyagot. A csipkerózsa 

kemény piros áltermését gyűjtik egészen az októberi 

fagyokig. Teának lehet használni az egész bogyót, vagy 

a magjaitól megtisztított csipkehúst is. 

Teáját leginkább áztatással készítjük. Hideg 

vízbe tedd bele a csipkebogyót egy éjszakára, hogy C-

vitamin tartalma is megmaradjon. A C-vitamin forró 

vízben köztudottan (?) elbomlik, tehát ha a C-vitamin 

tartalmát is ki akarod használni, ne készítsd forrázással! 

Lehetőleg kerüld a filteres csipkebogyó teát is, ennek 

legfeljebb élvezeti és frissítő hatása van! 

Ha langyos vízbe teszed, az áztatási időt lehet 

3-4 órára csökkenteni. Utána szűrd le és már ihatod is. 

Kevesen tudják, hogy a már kiáztatott csipkebogyó 



51 
 

vagy csipkehús másodszor is felhasználható. Ilyenkor 

már lehet forró vízzel felönteni, mert a C-vitamin nagy 

része már kioldódott, de még maradt benne annyi 

értékes hatóanyag, hogy nem érdemes kidobni az első 

áztatás után. A forró vizes felöntés után hagyd ázni 4-5 

órát, majd leszűrve fogyaszthatod. 

Harmadik elkészítési módja, ami a legkevésbé 

ismert, a 3-4 percig történő főzés, majd hagyod kihűlni 

és leszűröd. Ekkor egy teáskanál csipkebogyót tegyél 

2,5dl vízbe. 

A csipkebogyó összetevőiből következően az 

áztatással készült teája kitűnő szervezeterősítő és 

immunerősítő, fontos téli C-vitaminforrás. Akár 2-3 

csészével is ihatsz belőle naponta, a téli vitaminszegény 

időszakban folyamatosan is. Olyan mennyiséget készíts 

be esténként áztatásra, hogy a következő nap akár az 

egész családnak elegendő csipketea jusson. Ez 5-7dl 

teát jelent felnőttenként, gyerekeknek a felét. De 

fogyaszthatod bármikor, rosszat biztosan nem teszel 

vele! Bár íze kitűnő, ízesítheted bármilyen mézzel, de a 

lenti táblázatban felsorolt mézeket ajánlom leginkább. 

Fokozottabb immunerősítésre többféle méhterméket 

is használhatsz még kúraszerűen. 

Áztatással készítve teája hatásos lehet 

érelmeszesedés ellen is, mert tágítja a vérereket, 

erősíti az érfalakat, így csökkenti a lerakódás esélyét. 

Ha ilyen hatást akarsz elérni, leginkább 

galagonyamézet használj ízesítésre. 
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Jótékonyan hat a cukorbetegségre is. Ekkor a 

leírt főzési módszerrel készítsd a teát és a déli vagy esti 

étkezés után igyad ízesítés nélkül. Mellette a korábban 

már említett méhpempő-virágpor-propolisz hármas is 

segít. 

Ugyancsak főzéssel készítve vizelethajtásra is 

használhatod, de ekkor reggeli után fogyassz egy 

csészével. Gyermekláncfű mézzel ízesítheted, és 

napközben még fogyaszthatsz édeskömény vagy 

fenyőmézet. 

Emésztést elősegítő hatását is főzéssel 

használhatod ki. Ha nehéz ételeket eszel, utána jót tesz 

egy csésze tea. Mellé sokféle mézet és méhterméket is 

tudok javasolni, lásd a táblázatban. 

Húgyúti- és veseproblémákra készíthetsz 

csipkebogyóbort is. Recept: fél liter csipkebogyót 

összetörsz, hozzáteszel 30dkg mézet (lehetőleg 

aranyvessző, bálványfa, gyermekláncfű, málnavirág 

vagy mustármézet), leöntöd 1,5l borral (a méz miatt 

szárazat javaslok), jól összekevered, hogy a méz 

feloldódjon, hagyod állni 10 napig és leszűröd. Napi 

fél decit fogyaszthatsz belőle, kúraszerűen egy 

hónapig, majd ugyanennyi szünet után folytathatod a 

szakaszos kúrákat. 
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Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

szervezeterősítő 

ámorakác 
erdei virág 
gesztenye 
napraforgó 
repce 
rozmaring 
selyemfű 
zsálya 
vegyes virág 

méhpempő 
virágpor 
méhkenyér 

manuka 

immunerősítő 

akác 
ámorakác 
aranyvessző 
erdei virág 
édesharmat 
hárs 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

manuka 
koriander 

cukorbetegség 
ellen 

 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

 

vizelethajtó gyermekláncfű  
édeskömény 
fenyő 

érelmeszesedés 
ellen 

galagonya 
édesharmat 
hárs 
japánakác 
napraforgó 

méhpempő medvehagyma 

emésztés javítása 

menta 
bálványfa 
gyermekláncfű 
hárs 
mustár 
lóhere 

virágpor 
méhkenyér 

manuka 
hanga 
zsálya 
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Diólevél tea 
„A kudarc csupán kerülőút, nem zsákutca.” (Zig Ziglar) 

 

A diófát mindenki ismeri, de kevesen tudnak 

róla, hogy gyógyteaként is fogyasztható. Teának a 

leveleit gyűjtjük. A diólevél tartalmaz flavonoidokat, 

cseranyagokat, illóolajat, juglont, hidrojuglont, C-

vitamint és jódot. A teát forrázással készítjük, egy 

teáskanálnyi tealevelet kell leönteni 2,5dl vízzel és 

miután langyosra hűlt, leszűrés után lehet inni. Egyes 

vélemények szerint jobb 5-6 percig főzni, hogy a 

mérgező illóolajfajta, a tujon ne okozzon gondot, de ez 

csak huzamos fogyasztásnál állhat fenn. 

Ismert a tea vértisztító hatása. Napi egy csésze 

fogyasztása egy héten keresztül hatásos lehet, amit 

negyedévente meg lehet ismételni. A teát a táblázatban 

leírt mézekkel ízesítheted leghatásosabban. 

A diólevél tea segíti és javítja az emésztést, és 

fokozza az étvágyat. Napi 2-3 csésze iható a probléma 

fenn álltáig, utána szinten tartásra heti 1-2 csésze elég. 

A teát sokféle mézzel lehet ízesíteni (lásd táblázat). 

Emellett minden emésztési problémára jót tesz a tea 

mellett egy méhpempő vagy virágpor*1 kúra. 

Csökkenti a vérnyomást és vérhígító hatása 

is van. Napi egy csésze teát fogyassz! Sokféle mézzel 

fokozhatod gyógyító hatását, de legjobb a 

galagonyaméz. 
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Gyulladáscsökkentő hatása belsőleg és 

külsőleg is érvényesül. Szájüreg-gyulladásokra (torok, 

íny, szájseb) a napi többszöri öblögetés (fogmosás 

után) segít a gyógyulásban. Belsőleg a gyulladás 

súlyosságától függően, legfeljebb napi 3 csésze teát 

fogyassz, egy hét után csökkentsd heti 2-3 csészére. Itt 

is a manukamézet*2 javaslom mellé fogyasztásra. 

Gyomor- és bélhurutra szintén az előző 

bekezdés szerinti gyógymód a javasolt. 

Cukorbetegségnél csökkenti a vércukor 

szintet. Javasolt először egy egyhónapos kúra napi 2-3 

csészével, majd lecsökkentve heti 2-3 csészére 

folyamatosan fogyasztható. A mézzel való ízesítés 

nem, de méhpempő és virágpor*1 kúra erősen javasolt. 

Külsőleg sokféle bőrbetegségre, gyulladásra, 

sebre, égésre használják, de véleményem szerint 

vannak a diólevél teánál hatásosabb manukamézes, 

propoliszos és méhpempős gyógykészítmények, 

krémek (keresd a www.mezbarlang.hu oldalon). 

Egy viszont biztos: a diólevél teás ülőfürdőt javaslom, 

akár van valami bajod (bőrprobléma, aranyér, női 

bajok), akár nincs. Mindenképpen jót tesz a bőrödnek! 

 

Fontos: Kismamáknak, szoptatós anyukáknak 

és kisgyerekeknek nem ajánlott a diólevél tea 

fogyasztása! Nem ajánlott egy hónapnál tovább 

naponta fogyasztani, vagy hagyj ugyanennyi szünetet, 

vagy csökkentsd heti 2-3 csészére a fogyasztást! 

http://www.mezbarlang.hu/
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*1 www.mezbarlang.hu/mez-es-tea oldalon letölthetsz a méhpempőről 

és virágporról tudásanyagot 

 
*2 www.mezbarlang.hu/mez-es-tea oldalon a „Csoda-manuka” 

ismertető letölthető 

 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

gyulladás-
csökkentő 

aranyvessző 
selyemfű 
somkóró 
hárs 
napraforgó 

propolisz manuka 

vértisztító 
aranyvessző 
gyermekláncfű 
hárs 

 

hanga 
koriander 
medvehagyma 
zsálya 

emésztés javítása 

menta 
bálványfa 
gyermekláncfű 
mustár 
lóhere 
málnavirág 

virágpor 
méhkenyér 

manuka 
hanga 
zsálya 
édeskömény 

étvágyjavító 
gesztenye 
gyermekláncfű 

méhpempő 
virágpor 
méhkenyér 

zsálya 

vérhígító 

aranyvessző 
bálványfa 
ezüstfűz 
galagonya 
málnavirág 
mustár 

propolisz  

vérnyomás 
csökkentő 

aranyvessző 
ezüstfűz 
galagonya 
mustár 

propolisz  

bélhurutra kakukkfű  manuka 

májbántalmak 
ellen 

gyermekláncfű 
aranyvessző 
olajretek 
mustár 

virágpor 
méhkenyér 

zsálya 
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Édeskömény tea 
„A fájdalom átmeneti. Lehet, hogy egy percig, egy óráig, egy napig vagy egy 

évig tart, de végül is elmúlik és felváltja valami más. Viszont, ha feladom, a 

fájdalom örökké tart.” (Lance Armstrong) 

 

Az édesköményt évszázadok óta használják 

fűszerként és gyógynövényként. A gumójából finom 

ételek készíthetők, a magját pedig fűszerként és 

gyógyászati célra is használják. A magjában az 

illóolajok a legértékesebbek, az anetol és a fenchon. 

Ezekből összességben a 4%-ot is elérhetik. Ennek 

köszönhetjük az ízét, az illatát és a gyógyhatását is. 

Tartalmaz még C- és B-vitaminokat, káliumot, vasat, 

magnéziumot, nátriumot, flavonoidokat és folsavat is. 

Érdekesség és kevésbé ismert, hogy kitűnő a méze, 

igazi különlegesség. Íze a legkevésbé összekeverhető 

bármilyen más mézzel. Teakészítésre is az édeskömény 

magját használjuk, a továbbiakban az édeskömény szó 

mindig a magjára utal majd. Csecsemőknél használva 

csak forrázni szabad! Ilyenkor egy csipetnyi, legfeljebb 

kávéskanálnyi édesköményhez, 1dl vizet használva. 

Felnőtteknél egy teáskanál magot negyed liter vízben 

10 percig kell főzni. 

A teának legismertebb az emésztést javító 

hatása. Csecsemőknél szélhajtó hatása miatt 

előszeretettel használják bélgázok ellen, csökkenti a 

puffadást. Ezen kívül megszüntetheti a hasi görcsöket 
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és segíti a bélmozgást is. Szükség esetén cumisüvegből 

közvetlenül itatható. Ha szoptatós anyukák isszák a 

teát, mindketten jól járnak: a mama és a baba is. 

Növekszik a tejtermelés, a tejjel együtt pedig a 

hatóanyagok átjutnak a baba szervezetébe, ami segíti 

az emésztését és nyugtatólag is hat rá. A babáknak 

ízesítés nélkül adjuk, de az anyukák a jótékony hatás 

fokozására ízesíthetik még édeskömény mézzel is a 

teát. Legfeljebb napi háromszor fogyasszuk étkezések 

előtt fél órával, legfeljebb 2 hétig. Utána 2-3 

naponként egy csésze elegendő. 

Rekedtségre az énekesek is előszeretettel 

használják, főként mézzel ízesítve. Viszont az 

édeskömény mézet még ők is kevésbé ismerik, ezt 

javaslom a teába, ha beszerezhető. Ezen kívül még a 

zsályaméz is jobb a többinél. 

Száraz köhögésnél segít a váladék 

kiköhögésében, csillapítja a köhögést. Ilyenkor is 

elsősorban édeskömény mézzel ízesítsd, de segíthet a 

táblázatban felsorolt egyéb méz is. 

Tapasztalatok szerint látásjavító hatása is van. 

Az ókori rómaiak a „tekintet” növényének tartották, 

de ebben az időben már az indiaiak is használták 

látásjavításra. Mézekkel is ízesítheted a teát (lásd 

táblázat), de mellette időnkénti méhpempő kúra 

visszajelzéseink szerint is sokat segít a látás javításában. 

Két-három hónapig napi 1g méhpempő fogyasztása 

ajánlott, évente két-háromszor. 
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Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

emésztés javítása 

édeskömény 
menta 
bálványfa 
gyermekláncfű 
hárs 
mustár 
lóhere 

virágpor 
méhkenyér 

manuka 
hanga 
zsálya 

rekedtség ellen 
édeskömény 
hárs 
zsálya 

  

látásjavító 
édeskömény 
édesharmat 
mustár 

méhpempő  

köhögéscsillapító 

édeskömény 
akác 
hárs 
olajretek 

 
hajdina 
medvehagyma 
kakukkfű 

 

 

Fontos: A túlzott édeskömény teafogyasztást 

kerüljük! Intenzíven (napi háromszor) legfeljebb 2 

hétig fogyaszd, ha valamilyen gyomorproblémád 

felerősödik, csökkentsd az adagot! Utána hagyj 

szünetet, vagy csak 2-3 naponta fogyassz egy csészével. 

Szükség esetén az intenzívebb kúrát egy hónap múlva 

megismételheted. 
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Fehér fagyöngy tea 
„Először megteremtjük szokásainkat, majd a szokásaink teremtenek meg 

minket.” (John Dryden) 

 

A fehér fagyöngy (a továbbiakban fagyöngy) 

egy félparazita örökzöld növény. Az akár 1m átmérőjű 

gömbszerű növényeket biztosan mindenki látta már 

fákon. Főként őszi-téli erdei kirándulások alatt 

láthatjuk, amikor a lomb lehull a fákról. A fehér 

bogyójú fagyöngy, vékony leveles fiatal ágait is ekkor 

gyűjtik teakészítésre. Gyűjtésénél vigyázni kell, mert 

több fajtája mérgező, egy fán akár több fajta fagyöngy 

is előfordulhat. Vélemények szerint hatásának erőssége 

függ a gazdanövénytől is, legértékesebb az almafáról és 

galagonyáról gyűjtött fagyöngy. Bogyói egyiknek sem 

ehető az ember számára, de néhány madár szívesen 

fogyasztja. Hatóanyagai a flavonoidok, alkaloidák, 

polipeptid, szaporin, cisztein, gyanták, lektin és 

viszkotoxin. Az utóbbi kettő nagyobb mennyiségben 

mérgező, ezért semmiképpen nem szabad túllépni a 

javasolt fogyasztási mennyiséget! A fagyöngy tea 

elkészítése áztatással történik, egy evőkanál teát 

felöntünk 2,5dl hideg vízzel és egy fél napot állni 

hagyjuk. Az este beáztatott tea reggel leszűrve, esetleg 

kicsit fellangyosítva fogyasztható. 

A fagyöngy teát leginkább vérnyomás-

csökkentő hatásáról ismerik. Ezen hatását állatokon 
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és embereken végzett több „kísérlet” is bizonyítja. 

Gyógyszernek is lehet egyik alapanyaga. Fogyasztásáról 

különböző helyekről többfajta vélemény van. Van, aki 

akár 3 csésze teát is javasol naponta, szerintem elég a 

napi egy csésze reggeli előtti fogyasztása. Javasolt a 

folyamatos vérnyomásmérés, ha elérte a normál 

értéket, lehet csökkenteni az adagot. Gyógyszer-

fogyasztók a gyógyszer elhagyását mindenképpen 

fokozatosan tegyék, orvosukkal (vagy inkább orvos-

természetgyógyászukkal) konzultálva. Egyébként a 

fagyöngy tea ilyen adagban korlátlanul fogyasztható. A 

tea ízesítésére főként galagonya és aranyvessző mézet 

javaslok, ha ezek nem beszerezhetőek, lehet még 

bálványfa, ezüstfűz, málnavirág vagy mustármézet is 

használni. Mellette napi egyszer 30 csepp propolisz 

tinktúra fokozhatja a hatást. 

Érelmeszesedés ellen is napi egy csésze 

javasolt az előzőekben leírt módon, de ízesítésre 

leginkább a galagonyamézet javaslom. Jót tesz még az 

édesharmat, medvehagyma, japánakác, napraforgó és 

hársméz is, plusz mellette évente háromszor egy 60 

napos méhpempő kúra 1-2g fogyasztással reggeli előtt, 

a tea elfogyasztása után. 

Szívműködés szabályozó hatását szintén 

tapasztalatok bizonyítják, leghatásosabban lefekvés 

előtt egy csésze elfogyasztásával. Ízesítésre ekkor is a 

galagonya méz a legjobb. 
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Cukorbetegség esetén is javasolható a 

fagyöngy tea, heti 2-3 csészével fogyasztva, ízesítés 

nélkül. Mellé természetesen javaslom az időközönkénti 

méhpempő-virágpor-propolisz kúrát is. 

Daganatellenes hatásáról sok kísérletet 

folytattak szerte a világban, egyértelmű hatást nem 

mutattak ki, bár tudni vélt, hogy a hatósági 

szabályozások miatt a gyógynövényeknél ezt sokkal 

nehezebb „tudományosan” elfogadottá tenni, mint 

bármilyen kemikália-gyógyszernél. Mindenesetre több 

daganatellenes gyógyszer egyik alapanyaga a fagyöngy. 

A megelőzésben viszont biztosan segít! 

Általános immunerősítő és karbantartó hatása 

heti 1-2 csészével is elérhető, tehát javasolt az 

egészséges embereknek is, akár folyamatos 

fogyasztásra. Ezen hatás fokozására sokfajta segítséget 

kiolvashatsz a táblázatból. 

 

 

Fontos: Írtam, hogy a leírtakhoz képest a 

fagyöngy tea túlfogyasztása nem javasolt, legfeljebb 3 

csésze naponta! Gyermekeknek ne adjuk! Van, aki 

várandós és szoptatós nőknek sem ajánlja. Ebben az 

esetben hasonló érrendszeri panaszoknál a galagonya, 

korlátozás nélkül használható. (lásd a galagonya 

fejezetet). 
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Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

vérnyomás 
csökkentő 

aranyvessző 
bálványfa 
ezüstfűz 
galagonya 
málnavirág 
mustár 

propolisz  

érelmeszesedés 
ellen 

galagonya 
édesharmat 
hárs 
japánakác 
napraforgó 

méhpempő medvehagyma 

cukorbetegség 
ellen 

 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

 

szívműködést 
szabályozó 

galagonya 
hárs 
mézontófű 

 hajdina 

immunerősítő 

akác 
ámorakác 
aranyvessző 
erdei virág 
édesharmat 
hárs 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

manuka 
koriander 

daganatellenes napraforgó 
méhpempő 
propolisz 

hajdina 
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Galagonya tea 
„Amíg jobban félünk a változástól, mint a megszokott rossztól, addig 

minden marad a régiben.” (Dave Ramsey) 

 

Az akár 500 évig is elélő, szúrós, 2-3m-es 

bokor erdők-rétek szélén sok helyen felfedezhető 

hazánkban is. Néhol olyan sűrűn növekszik, hogy 

mézet is lehet belőle készíteni. Hatóanyagai többek 

között a flavonoidok, cseranyag, B- és C-vitaminok, 

pektinek, triterpének és procianidinek. A galagonyát 

„szívgyógyszer”-nek mondják, de nekem a „szer” 

összetétel a szó mesterséges/művi mivoltára utal. 

Különben is a gyógyszer szó maradjon meg a 

gyógyszergyáraknak és az általuk készített mérgeknek. 

Inkább nevezem a szív orvosságának. Teájához a 

virágos ágvégeket gyűjtik május-júniusban. Termése az 

októberi első fagyok előtt szedhető, amikor „izzik a 

galagonya”, ahogy a vers mondja, vagyis piros. A tea 

elkészítése forrázással történik, egy teáskanálhoz 2,5dl 

vízzel. 15 perc után leszűrve fogyasztható. Ellenjavallat 

nincs, folyamatosan iható. Várandós nők és kismamák 

is fogyaszthatják. 

Szívműködést szabályozó, szíverősítő és 

szívnyugtató hatása tehát – mint feljebb is írtam - 

közismert. Panaszok esetén napi 3 csésze fogyasztása 

javasolható, ha a probléma elmúlik, heti 1-2 csésze 

elegendő a szinten tartásra. Ugyanígy megelőzésképp 
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mindenkinek javasolt, főként 40 év felett. A tea 

ízesítésére elsősorban a galagonyamézet javaslom. 

Karbantartja a vérereket, gátolja az 

érelmeszesedést, keringési zavarokra, koszorúér 

problémákra és magas vérnyomásra is hatásos 

lehet. Ezek (az előző bekezdésben írtakkal együtt) 

mind az érrendszerrel és szívvel kapcsolatos hatások, 

ebből látszik, hogy miért nevezik a szív orvosságának. 

Minden esetben elsősorban a kellemes ízű 

galagonyamézzel ízesítsd a teát, mellette használj még a 

táblázatban leírt mézeket és egyéb méhtermékeket. 

Mivel stresszoldó és nyugtató hatása is 

ismert, egyesek a menedzserek teájának is nevezik. 

Köztudottan a stressz sokfajta betegség kiindulópontja 

lehet. Legelőször általában a szívet és érrendszert 

támadja, ezért ajánlatos még a (súlyosabb) tünetek 

jelentkezése előtt már rendszeresen, heti 2-3 csészével 

fogyasztani a galagonyateát. 

Ugyanígy 40 év felett is fokozottan ajánlható, 

ráadásul csökkenti a klimax tüneteit is. Tehát 

egészében jót tesz a szervezetnek és a szívnek heti 1-3 

csésze galagonyatea. A klimax tünetei ellen 

mindenképpen iktass be évi 3 alkalommal egy 2 

hónapos méhpempő kúrát, napi 2g fogyasztással. 

Mellékhatása nem ismert, kismamák és szoptatós 

anyukák is fogyaszthatják napi egy csészével. 
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Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

érrendszer 
karbantartó 

galagonya 
ámorakác 
japánakác 
gesztenye 
medvehagyma 
mézontófű 

propolisz 
(nyers 
galagonya) 
virágpor 

 

stresszoldó 
nyugtató 

galagonya 
levendula 
hárs 
aranyvessző 
narancsvirág 

(nyers 
galagonya) 
virágpor 

hanga 
medvehagyma 

szíverősítő 

galagonya 
ámorakác 
japánakác 
gesztenye 

propolisz 
(nyers 
galagonya) 
virágpor 

koriander 
hajdina 

szívizomgörcs 
ellen 

galagonya 
(nyers 
galagonya) 
virágpor 

 

szívműködést 
szabályozó 

galagonya 
hárs 
mézontófű 

(nyers 
galagonya) 
virágpor 

hajdina 

keringési 
zavarokra 

galagonya 
(nyers 
galagonya) 
virágpor 

hajdina 
kakukkfű 

vérnyomás 
csökkentő 

galagonya 
aranyvessző 
bálványfa 
ezüstfűz 
málnavirág 
mustár 

propolisz 
(nyers 
galagonya) 
virágpor 

 

klimax tünetei 
ellen 

galagonya 
méhpempő 
propolisz 

édeskömény 
koriander 

 

 

Fontos: Alacsony vérnyomásnál, vérnyomás-

csökkentő hatása miatt nem javasolt a galagonya tea 

fogyasztása! 
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Gyermekláncfű tea 
„Nincs reménytelen helyzet, csak olyan emberek vannak, akik reménytelenné 

váltak a látottak hatására.” (Clare Boothe Luce) 

 

A gyermekláncfüvet sokan káros 

gyomnövénynek tartják. Masszívan terjed, még a „szép 

zöld gyep”-en is sok helyen feltűnik, a tulajdonosok 

nagy bánatára. De akik ismerik gyógyító erejét, azok 

szívesen fogyasztják nem csak teáját, hanem az ebből 

készült lekvárt és zöldsalátát is. Minden része 

fogyasztható nyersen, beleértve a virágját is. Aki szereti 

a kesernyés ízt, próbálja ki! Ritka, de hatásos csemege a 

gyógynövény méze. A növény gazdag ásványi 

anyagokban (vas, szilícium, kálium, cink, mangán, 

magnézium, kálium) és vitaminok (A-, B2-, C-). Van 

benne illóolaj, zsír, inulin, kolin, nyálka, szaponin, 

keserűanyag és szerves savak. Teát a leveléből és a 

gyökeréből is lehet készíteni. A gyökérből készült teája 

jóval erősebb, abból általánosságban kevesebbet kell 

fogyasztani és rövidebb ideig is. A leveléből forrázással 

a szokásos módon készítjük a teát. Gyökerét másként 

készítjük el, egy teáskanállal főzünk 3-4 percig 2,5dl 

vízben, majd 15 perc múlva leszűrve fogyasztjuk. 

A gyermekláncfüvet a májműködést segítő, 

első számú gyógynövénynek mondják. Segíti a 

működését, tisztítja és regenerálja. Ebből a célból, 

gyökérteájából fogyassz reggelente egy csészével 2 
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hétig, vagy a leveléből egy csészényit legfeljebb egy 

hónapig. Utána tarts legalább egy hét szünetet, és 

szükség esetén ismételd meg a kúrát. A máj 

egészségének fenntartására elég heti egy csészével inni. 

Ízesítésre, ha tudsz, használj gyermekláncfű vagy 

aranyvessző mézet. A tea mellé javaslok még egy 

egyhónapos virágpor vagy méhkenyér kúrát is. 

Veseproblémáknál szintén az előbb 

leírtaknak megfelelően járj el, de a virágpor kúra 

elhagyható. 

Tavaszi- és őszi méregtelenítési kúrákhoz is 

használhatod a gyermekláncfű teát, vértisztító hatása 

is kiváló. Ilyenkor egy hónapig reggelente igyál egy 

csésze levélteát. Legjobb ízesítő itt is a gyermekláncfű 

és az aranyvessző méz. A hatás fokozására fogyassz 

mellette virágport is, napi egy púpozott evőkanállal, 

vagy méhkenyeret napi egy csapott evőkanállal! 

Egy méregtelenítő kúra alatt emésztést javító 

hatását is fogod érezni. Ha mindkettő a célod, akkor 

lehetőleg a gyermekláncfű mézet használd ízesítésre, 

de tehetsz bele a táblázatban felsorolt mézek közül is. 

A virágpor/méhkenyér kúrát itt se hagyd ki! 

Cukorbetegségre is jó hatással van a 

gyermekláncfű tea. A súlyosságtól függően napi 1-2 

csésze tea fogyasztandó 2 hétig, majd hetente 1 csésze. 

Hozzá, ahogy mindig is hangsúlyozom, méhpempő és 

virágpor kúra felváltva, évente háromszor javasolt. 
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Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

májbántalmak 
ellen 

gyermekláncfű 
aranyvessző 
olajretek 
mustár 
zsálya 
akác 

virágpor 
méhkenyér 

 

emésztési 
zavarok ellen 

gyermekláncfű 
hárs 
mustár 
zsálya 

virágpor 
méhkenyér 

manuka 
hanga 
kakukkfű 
koriander 

vértisztító 

aranyvessző 
gyermekláncfű 
hárs 
zsálya 

 
hanga 
koriander 
medvehagyma 

méregtelenítő 
gyermekláncfű 
aranyvessző 
olajretek 

virágpor 
méhkenyér 

medvehagyma 

cukorbetegség 
ellen 

 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

 

vesetisztító 

aranyvessző 
gyermekláncfű 
levendula 
tisztesfű 
olajretek 

propolisz  

 

 

Fontos: Ahogy már említettem, legfeljebb egy 

hónapig fogyaszd egyhuzamban a gyermekláncfű teát, 

utána hagyj legalább 2 hetes szünetet! Epekő 

problémáknál az epeműködés serkentése miatt a 

fogyasztása nem javasolt! Állapotos hölgyek és 

kismamák bátran fogyaszthatják! 
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Hársvirág tea 
„A siker abból áll, hogy kudarcról kudarcra haladunk lelkesedésünk 

elveszítése nélkül.” (Sir Winston Churchill) 

 

A hársfa virágzásakor kellemes és sajátos 

illatával sokan találkozhatunk. Időjárástól függően ez 

májustól egész júliusig is elképzelhető. Az erről 

gyűjtött méz az akác és a vegyes méz után hazánkban a 

leginkább ismert és használatos. A kislevelű és 

nagylevelű hársfa virágzatából készült tea pedig az 

egyik legismertebb gyógytea. Az ezüsthárs nem jó 

teának! A hársvirág tartalmaz flavonoidokat, 

nyálkaanyagokat, cseranyagot és illóolajat. A teáját 

forrázással készítjük (1 evőkanálnyit 2,5dl vízzel), majd 

10-15 percnyi várakozás után leszűrve fogyasztjuk. 

A hársteát legismertebben meghűléses 

betegségekre használják. Náthás időszakban egy 

hétig napi 3 csészével is fogyasztható. Ha van rá 

lehetőség, leghatásosabb ágyba bebújva elkortyolgatni, 

így szó szerint „kiizzadod” a megfázásodat. Lázas 

állapot esetén is ugyanígy használd. Bár a hárstea 

magában is kellemes ízű, tegyél bele ízlés szerinti 

mennyiségű hársmézet. Fokozza még a hatást az 

olajretek és a tisztesfű méz is. Mellette teázás után 

szintén napi háromszor javaslom még a manukaméz 

fogyasztását, erős és természetes antibiotikum hatása 

akár felére lecsökkenti a gyógyulás idejét. Használhatsz 
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egy kevés maradék teába csöpögtetett propolisz 

tinktúrát is, a betegség időszakában napi 3x30 cseppet. 

Köhögés és rekedtség ellen is jó hatású a 

hárstea. Ha ezek a tünetek együtt járnak a meghűléssel, 

az előző bekezdésben leírtak szerint fogyaszd. 

Egyébként az „ágybabújást” kihagyhatod. Ízesítésre és 

a tea mellé válassz a táblázatban leírtak közül, így 

növelve a gyógytea hatását. 

Idegnyugtató, feszültségoldó, nyugtató 

hatása is ismert. Ha ilyen problémád van, bármilyen 

mézet tehetsz a teába, de legjobbak a táblázatban 

felsoroltak. Mivel a hárstea fogyasztása csak egy hétig 

javasolt egyhuzamban, ilyenkor elsődlegesen még egy 

méhpempő kúrát javaslok, napi 2g (súlyosabb 

esetekben és depresszió esetén akár 4g) fogyasztásával 

30 napon keresztül. Szükség esetén két hét szünet után 

megismételhető a kúra. 

 

 

Fontos: Amint már írtam, egy hétnél tovább 

egyfolytában nem ajánlatos fogyasztani, mert 

megterheli a szívet, ezért szívbetegek és vérszegények 

ne fogyasszák, helyette igyanak bodzateát! Várandós 

hölgyek és szoptatós anyukák a leírtak szerint 

fogyaszthatják ugyan, de a kismamáknál sűrűn 

előforduló vashiány miatt, nekik is inkább a bodzateát 

javaslom! Idegi problémák esetén pedig a felsorolt 

mézeket tea nélkül! A méhpempő minden kismama és 
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szoptatós anyuka, szerintem legfőbb táplálék 

kiegészítője*1 

 

 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

meghűléses 
betegségekre 

hárs 
olajretek 
tisztesfű 

propolisz 
manuka 
kakukkfű 
zsálya 

köhögéscsillapító 
hárs 
olajretek 
akác 

 

hajdina 
édeskömény 
medvehagyma 
kakukkfű 

rekedtség ellen 
hárs 
zsálya 

 édeskömény 

lázas állapotra 
hárs 
ezüstfűz 
málnavirág 

propolisz manuka 

idegnyugtató 

aranyvessző 
édesharmat 
fenyő 
hárs 
levendula 
narancsvirág 

virágpor 
méhkenyér 
méhpempő 

hanga 
medvehagyma 
édeskömény 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*1 lásd a www.mezbarlang/mez-es-más oldalról letölthető „Méhpempő” 

című írást. 

http://www.mezbarlang/mez-es-más
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Kakukkfű tea 
„Sosem aggódom a jövőért. Mindig túl korán eljön.” (Albert Einsteinr) 

 

A kakukkfűnek sokféle mezei és kerti változata 

van. Fűszer- és gyógynövényként is ismert. A fás 

szárakról növő friss hajtásait gyűjtik virágzás idején. 

Főbb hatóanyagai az illóolaj (timol), szaponin, tannin, 

flavonoidok és gyanta. A kerti változatokban több az 

illóolaj, azokból kevesebb kell teához és ételbe is. 

Teáját forrázással készítjük. 1-2 teáskanál teafűhöz 

adunk 2,5dl vizet és 10 perc várakozás után leszűrve 

fogyasztható. Íze kissé kesernyés és nagyon intenzíven 

aromás. Ha teheted, ízesítsd kakukkfű mézzel. 

Leginkább köhögéscsillapító hatásáról ismert 

a nagyközönség előtt. Naponta 3 csészényit 

elkortyolgatva a leghatásosabb. Mivel a kakukkfű méz 

eléggé ritka, használhatsz ízesítésre a táblázatból 

kiválasztott bármelyik mézet. Ha a teázás közötti 

időszakokban megeszel egy teáskanál hajdina, 

medvehagyma vagy édeskömény mézet (erősorrend!), 

a köhögésed még hamarabb elmúlik. 

Javítja az emésztést, ebben az esetben 

étkezések után kell fogyasztani egy csészével. Előtte 

fogyasztva, javítja az étvágyat. Amennyiben folyamatos 

gyomorproblémáid vannak, javaslom valamelyik 

táblázatból kiválasztott méz napi többszöri (2-3 
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teáskanál) fogyasztását, legfőképpen a manukamézet. 

Ezen kívül évi 2-3 virágpor kúra is jót tesz. 

Tapasztalatok szerint menstruációs 

problémákra is hatásos, oldja a görcsöt és 

helyrehozza a vérzési rendellenességeket. A teához 

vagy mellé fogyasztott mézek mellett, minden 

hölgynek javaslom még a méhpempő kúrát. 

Szintén tapasztalatok szerint kiváló 

immunerősítő, ilyenkor elég a hidegebb időszakban 

másnaponként egy csésze, máskor heti 2 csésze. Az 

immunerősítéshez köztudottan hozzájárulnak a mézek 

is, melyeket a táblázatban találod. A leginkább 

ajánlottak a rendszeres, évi 2-3-szor megtartott 

méhpempő és virágpor kúrák, valamint a manukaméz. 
 

 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

köhögéscsillapító 

kakukkfű 
hárs 
olajretek 
akác 

 
hajdina 
medvehagyma 
édeskömény 

menstruációs 
görcsökre 

kakukkfű 
aranyvessző 
málnavirág 

méhpempő 
propolisz 

koriander 
édeskömény 

immunerősítő 

akác 
ámorakác 
aranyvessző 
erdei virág 
édesharmat 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

manuka 
koriander 
kakukkfű 

emésztés javítása 

kakukkfű 
menta 
bálványfa 
gyermekláncfű 
lóhere 

virágpor 
méhkenyér 

manuka 
hanga 
zsálya 
édeskömény 
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Kamillatea 
„Sokkal nagyobb vagy, mint ahogy gondolod magad.” (Asara Lovejoy) 

 

A kamilla a legismertebb gyógynövények közé 

tartozik. Talán a legtöbbet használt gyógynövény a 

gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban is. Sok 

vizsgálat és kísérlet bizonyítja hatásosságát, Európában 

több helyen gyógyszerként is elismerik. Teának a 

virágját használjuk, amit májusban lehet lecsipkedni a 

száráról. Fő hatóanyaga az azulén tartalmú illóolaja, 

amely segít a gyulladások és a görcsök leküzdésében. 

Tartalmaz még flavonoidokat, kumarint, glikozidot, 

cseranyagot, keserűanyagot és növényi savakat is. 

Teáját forrázással készítjük. Egy teáskanál kamilla-

virághoz adunk 2,5dl felforralt vizet és 10 perc után 

leszűrve fogyasztjuk. 

Általános gyulladáscsökkentő hatása miatt 

belsőleg használd, torokfájásnál pedig gargalizálva 

alkalmazd. Napi háromszor fogyaszd a baj elmúltáig. 

Borogatásként szemgyulladásra és sebkezelésre is 

használhatod. Jelentős segítség a gyulladások 

csökkentésében, ha egyidejűleg használsz propoliszt 

és/vagy manukamézet. 

A tea sokféle gyomor- és bélrendszeri bajra 
enyhülést ad. Segíti az emésztést, fertőtlenít, szélhajtó 
és görcsoldó, csökkenti a gyomorégést, sőt nyugtatólag 
is hat. Legjobb étkezések között fogyasztani. A 
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táblázat alapján, különféle mézeket használva 
ízesítésül, a gyógyhatás tovább növelhető. 

Vannak olyan helyek a világon, ahol 

üdítőteaként folyamatosan fogyasztják. Hazánkban ez 

nem jellemző, de vélemények szerint egy éven túl nem 

javasolt a fogyasztása, mert bántja a bélrendszer 

bolyhait. Szerintem is felesleges, mert annyi jó hatású 

és ízletes tea van (pl. borsmenta, csipkebogyó, 

apróbojtorján, málnalevél), hogy érdemes felváltva 

fogyasztani többfajtát, szükséglettől függően. 

 

 

Gyógyhatások 
Belevaló 

méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

gyulladás-
csökkentő 

aranyvessző 
selyemfű 
somkóró 
fenyő 
hárs 
napraforgó 
repce 

propolisz manuka 

görcsoldó 

aranyvessző 
koriander 
málnavirág 
narancsvirág 
rozmaring 
hárs 

 
édeskömény 
medvehagyma 

gyomor- és 
bélfertőtlenítő 

kakukkfű propolisz manuka 

gyomorégésre 
repce 
fenyő 

 manuka 

gyomor-
karbantartó 

bálványfa 
eukaliptusz 
levendula 
rozmaring 
somkóró 

virágpor 
méhkenyér 

medvehagyma 
kakukkfű 
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Kisvirágú füzike tea 
„Ha mindent halogatsz, amíg meg nem bizonyosodsz róla, soha semmit nem 

csinálsz meg.” (Norman Vincent Peale) 

 

Teljes virágzása idején júliustól lehet szedni 

földfeletti hajtásait, de mivel könnyen összekeverhető 

más növényekkel, csak gyakorlott, növényismeretekkel 

rendelkezőknek ajánlott gyűjteni. Főbb hatóanyagai a 

flavonoidok, a szitoszterol, a polifenolok és cserző-

anyagok. Teájának elkészítése forrázással történik, egy 

csapott evőkanál teafűhöz 2,5dl vizet adva. 15 perc 

múlva a tetején keletkező színes hártyában sok 

hasznos anyag gyűlik össze, amit leszűrés előtt 

érdemes leinni, majd szűrés után fogyasztani a többi 

teát. 

A prosztataproblémák közismert gyógy-

növénye, teáját is legtöbben e célból fogyasztják. 

Elkerülhető a prosztata megnagyobbodása és 

csökkenthető a megnagyobbodás mértéke, ami 

csökkenti a vizelési ingert és annak sűrűségét. 

Meggátolja és csökkenti a prosztata, a húgyutak- és 

hólyag gyulladását. A tea folyamatosan fogyasztható, 

káros mellékhatása eddigi tapasztalatok alapján nincs. 

Probléma esetén lehet akár három csészével is 

fogyasztani naponta, de egy hónap után elég a napi egy 

csésze reggeli előtt. Ha az éjszakai vizelés legfeljebb 

egyszer jön elő, akkor elég minden harmadnap inni egy 
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csészével. Sőt! 40 év feletti problémamentes férfiaknál 

is ajánlott ez a fajta teafogyasztás. A prosztata-

problémákat lehet akár férfi-népbetegségnek is 

tekinteni, úgyhogy a folyamatos fogyaszthatóság jó hír 

a férfiaknak! Akármilyen meglepő, húgyúti 

gyulladásoknál és hólyagproblémáknál nőknek is 

ajánlott a tea fogyasztása. A tea ízesítésére elsősorban a 

napraforgómézet ajánlom, mellé még hatásosan 

fogyaszthatók a táblázatban található mézek is. 

Gyulladás esetén propolisz is javasolt, és érdemes 

évenként 2-3 méhpempő és virágpor/méhkenyér kúrát 

tartani. Ezek a kúrák „mellékesen” (ahogy szoktam 

mondani) rendbe teszik még sok egyéb problémádat is, 

amire nem is gondolsz, csak tapasztalod. 

 

 

Gyógyhatások 
Belevaló 

méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

prosztata-
problémákra 

napraforgó 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

hanga 
koriander 

húgyúti 
gyulladásra 

napraforgó 
fenyő 

propolisz manuka 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Körömvirág tea 
„Ha a félelmeidre hallgatsz, úgy fogsz meghalni, hogy sosem tudod meg, 

milyen nagyszerű ember válhatott volna belőled.” (Robert H. Schuller) 

 

A körömvirág őszirózsa-szerű sárga virágzatát 

használjuk teakészítésre, amelyet júniusban és 

júliusban gyűjthetsz. A teát forrázással készítjük, egy 

kávéskanálnyi körömvirágra 2,5dl vizet öntünk és 

lefedve, 15 perc várakozás után leszűrve fogyasztjuk. A 

körömvirág fő hatóanyagai az illóolajok, flavonoidok, 

glikozidok, tripertének, karotinoidok és az E-vitamin. 

Leginkább általános gyulladáscsökkentő 

hatásáról ismert, úgy belsőleg, mint külsőleg. Ilyenkor 

napi két csésze fogyasztandó legfeljebb egy hétig. 

Ízesítheted többfajta mézzel (lásd táblázat), de a 

legfőbb tanács: Fogyassz manukamézet is! Amíg a 

gyulladás tart, a legjobb eredményt így érheted el. 

Külsőleg használhatod a szájban lévő gyulladásoknál 

öblögetésre. Borogatásként szemgyulladásra, 

bőrfelületek nyugtatására, mindenféle bőrproblémára, 

égésre és fekélyre is használhatod. Viszont ez 

utóbbiakra egyszerűbb és hatásosabb is az orvosi 

manukaméz*1 és egyéb manukamézes natúr és 

természetes gyógykenőcsök. 

Vértisztításra 3-4 napig fogyassz 2 csésze teát. 

Ezt megismételheted rendszeresen, akár negyedévente, 

de lehet a tavaszi-őszi hosszabb tisztítókúrák része is. 
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Erre a célra sokféle mézet használhatsz hatásfokozás-

ra, de társíthatod a virágpor/méhkenyér kúrádhoz is. 

Gyomorfekélyre is jó hatással van, ilyenkor 

naponta 3 csésze teát fogyassz néhány napig. Ugyanígy 

fogyaszd nyombélfekélynél is. A teát legfeljebb 

tisztesfű mézzel ízesítsd, ha nincs, jobb magában. A 

tea mellé javaslom a napi 3x1 teáskanál manukamézet 

is a teafogyasztás után 1-2 órával. 

Visszérre külsőleg és belsőleg egyaránt 

használhatod a körömvirág teát. Ha belsőleg 

használod, tehetsz bele gesztenye vagy somkórómézet. 

Külsőleg csak a teával borogasd, vagy használhatsz 

körömvirág kenőcsöt is, amit lehet készen kapni, de 

házilag is elkészítheted (sok recept kering az 

interneten). 

A tea görcsoldó hatása több területen ismert, 

így a menstruációs görcsöket is csökkenti. 

 

 

Fontos: Kismamáknak és szoptatós 

anyukáknak nem ajánlott a tea fogyasztása! 

 

 

 

 

 
*1 www.mezbarlang.hu/mez-es-tea oldalon a „Csoda-manuka” 

ismertető letölthető 
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Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

menstruációs 
görcsökre 

aranyvessző 
málnavirág 

méhpempő 
propolisz 

koriander 
édeskömény 
kakukkfű 

gyulladás-
csökkentő 

aranyvessző 
selyemfű 
somkóró 
fenyő 
hárs 
napraforgó 
repce 

propolisz manuka 

gyomor- és 
bélfertőtlenítő 

 propolisz 
manuka 
kakukkfű 

gyomorfekélyre tisztesfű propolisz manuka 

vértisztító 

aranyvessző 
bálványfa 
gyermekláncfű 
hárs 

 
medvehagyma 
koriander 
zsálya 

visszérre   
gesztenye 
somkóró 
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Málnalevél tea 
„A halászok tudják, hogy a tenger veszedelmes és a viharok szörnyűek, de 

mindezt nem látják elég oknak ahhoz, hogy a parton maradjanak.” 

(Vincent van Gogh) 

 

A málna egy kedvenc gyümölcs, de a leveléből 

készült teát kevesen ismerik. A vadon termő változata 

sokkal hatásosabb, ha valaki tud ilyen lelőhelyet, megér 

egy kirándulást. Az erdélyi havasokban biztosan sokat 

találni belőle, a vadmálna méz is nagyrészt itt 

szerezhető be. Az innen származó havasi méznek is 

egyik alkotórésze lehet. A málnalevél tartalmaz 

cserzőanyagokat, kalciumot, foszfort, magnéziumot, 

vasat, B-, A-, D- és C-vitaminokat, szerves savakat. 

Elkészítése forrázással történik, egy teáskanál 

tealevélhez 2,5dl vizet öntünk és 10 perc múlva 

leszűrés és hűlés után fogyasztjuk. 

A tea csökkenti a vér húgysav szintjét, így 

köszvényre és megelőzésére az első számú tea. Reggel 

és este étkezések előtt 1-1 csészével fogyaszthatod a 

fájdalmak elmúlásáig vagy legfeljebb 6 hétig. Utána a 

szinten tartásra heti 2 csészével fogyassz reggelente. 

Ízesítésre a málnavirág és a gyermekláncfű méz a 

legjobb, mellette segít az évi 3-4 virágporkúra és a 

propolisz fogyasztása. 

Kitűnő immunerősítő hatása miatt a heti 2 

csésze mindenkinek ajánlható, mert az „elsavasodott” 
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civilizált emberiségnek általában jót tesz. „Mellékesen” 

az emésztőrendszert is karbantartja, csökkenti a 

bélgörcsöket, a hányingert és tisztítja a bélrendszert. 

Az emésztőrendszer tisztítása és görcsoldása 

révén segíti közvetve a méhizomzat ellazulását is, ezért 

a szülés előtti 2-3 hétben a könnyebb szülés érdekében 

ajánlatos napi egy csésze fogyasztása. Sőt, segíti a 

petesejt megtapadását is, ezért a vetélés elkerülésére 

a fogamzást követő 12 héten keresztül is tanácsos napi 

egy csészével meginni. Mellette a méhpempő 

fogyasztását javaslom, először a tervezett fogamzás 

előtti két hónapban, majd folytatva a fogamzást követő 

4. hónapig, napi 1g-ot fogyasztva reggeli előtt. A 

születés után is segítség a mamának és a babának 

egyaránt a méhpempő. A mézzel ellentétben (ami csak 

egyéves kor felett javasolt) már csecsemőnek is adható 

napi negyed gramm, főként attól az időponttól, amikor 

már nem csak szoptatással etet az anyuka. 

Görcsoldó hatása miatt sokan használják 

menstruációs görcsoldásra is. A méhpempő minden 

női nemi dolog „helyrerakásában” segít! 

Karbantartja és csökkenti a cukorszintet, 

ezért a cukorbetegeknek is ajánlott, természetesen a 

szükséges orvosi felügyelettel. A cukorbetegséghez 

kapcsolódóan itt azért leírom, hogy sok orvos ellenzi a 

méz fogyasztását, ugyanakkor látom, hogy sok 

cukorbeteg eszi a normál édességet. Kérdem én: Miért 

ne lehetne mézet enni úgy, hogy beleszámítják a napi 
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fogyasztható szénhidrát mennyiségébe? Nyílván nem 

nyakra-főre, de pl. megfázásos-gyulladásos időszakban 

miért ne lehetne enni napi 3 teáskanál csodálatos 

hatású manukamézet antibiotikum helyett? Vagy jobb 

a gyógyszer? Mindenki döntse el belátása szerint! 

Megfázásos-lázas tünetekre is enyhülést ad a 

málnalevél tea. Ilyenkor emelt adagban napi 3 

csészével is lehet fogyasztani. Plusz sokféle mézzel 

ízesítheted, és (ahogy előzőleg írtam) ehetsz mellé 

manukamézet. 

A málnalevél tea mellékhatása nem ismert. 

Gyerekeknek 6 év felett javasolt! 
 

 

Gyógyhatások Belevaló méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

meghűléses 
betegségekre 

hárs 
olajretek 

propolisz 
manuka 
kakukkfű 
zsálya 

lázas állapotra 
hárs 
málnavirág 

propolisz manuka 

menstruációs 
görcsökre 

aranyvessző 
málnavirág 

méhpempő 
propolisz 

koriander 
édeskömény 
kakukkfű 

babatervezés koriander méhpempő  

köszvény ellen 
gyermekláncfű 
málnavirág 

propolisz 
virágpor 

hanga 

emésztés javítása 

menta 
bálványfa 
gyermekláncfű 
hárs 
lóhere 

virágpor 
méhkenyér 

manuka 
hanga 
zsálya 
édeskömény 

cukorbetegség 
ellen 

 

méhpempő 
propolisz 
virágpor 
méhkenyér 

 



85 
 

Orvosi zsálya tea 
Sosem jutsz túl az óceánon, ha félsz szem elől veszíteni a partokat.” 

(Kolombusz Kristóf) 

 

A zsálya dísz-, gyógy- és fűszernövény is 

egyben. Teához az orvosi zsálya, lándzsa alakú leveleit 

használjuk. A tealevél tartalmaz illóolajokat, csersavat, 

gyantát, szerves savakat és keserűanyagokat. 

Elsősorban gyulladáscsökkentő teaként 

használatos. Torokfájásnál, szájüregi gyulladásoknál 

hatásos az öblögetés napi 3-4 alkalommal.  

Idegerősítésre is jótékony hatással van. 

Ízesítheted rozmaringmézzel és tarthatsz virágpor vagy 

méhkenyér kúrát negyedévenként. 

Éjszakai izzadás ellen napi egy csésze 

fogyasztandó lefekvés előtt, a tünetek elmúlta után heti 

1-2 csésze. Hatásos lehet egy méhpempő kúra a tea 

mellett, főként, ha nem csak éjjel gond az izzadás. 

 

 

Fontos: A tujon nevű illóolajnak 

köszönhetően erős teának minősül, óvatosan kell 

adagolni! Kismamáknak és szoptatós anyukáknak nem 

ajánlott a tea fogyasztása! Alacsony vérnyomásúaknak 

szintén ellenjavallt! 2 év feletti gyerekeknek ugyan 

adható, de csak óvatosan, illetve idősebbek is lehetőleg 

kevésbé erős teát válasszanak! 
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Gyógyhatások 
Belevaló 

méz 
Mellé egyéb 
méhtermék 

Mellé méz 
magában 

gyulladáscsökkentő 

aranyvessző 
selyemfű 
somkóró 
fenyő 
hárs 
napraforgó 
repce 

propolisz manuka 

idegerősítő 

zsálya 
hárs 
mustár 
napraforgó 
rozmaring 

virágpor 
méhkenyér 

 

izzadásra  méhpempő  

bélhurutra   
manuka 
kakukkfű 
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Interjú 
Adamovszky Istvánnéval, az Adamo teák „kitalálójával” 

 

Fóti üzemükben kerestem fel Marikát (azaz 

Adamovszky Istvánnét) egy beszélgetésre. Már 

nyugdíjas, de tényleges korát meghazudtolóan aktívan 

dolgozik a családi cégben. Úgy látom, még mindig 

élvezi a munkát. 

Írt egy könyvet a talpmasszázsról, amit még 

jóval a beszélgetés előtt olvastam. Nagyon profi írás, a 

laikusoknak is érthető nyelvezettel és tanulható módon 

leírva. Ebben olvastam, hogy Marikának természet-

gyógyász végzettsége is van. 

 

Hogyan kezdődött, miért fordult a természetgyógyászat felé? 

 

Férjem nagyon megbetegedett és a kórházi kezelés 

után sem érezte jól magát. Ezen kívül a sok felírt 

gyógyszer is arra késztetett, hogy valami más megoldás 

után kutassak. Miután már korábban beszereztem több 

reflexológiával foglalkozó írást, úgy döntöttünk a 

férjemmel, hogy elkezdünk reflexológiai kezelésekre 

járni. Legnagyobb örömünkre mindkettőnknek 

elmúltak a sok-sok éve fennálló bajaink. Ezek után 

döntöttük el, hogy tökéletesen elsajátítjuk a 

reflexológiát, így 1987-ben ebből le is vizsgáztunk 

mindketten. Emellett fitoterápiát és apiterápiát is 
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tanultunk. Fő tanítóm dr. Oláh Andor volt, akivel 

haláláig baráti kapcsolatot ápoltunk, illetve tanultam 

dr. Eőry Ajándoktól és dr. Kéri Ágnestől is. 

 

Mihez kezdtek a sikeres vizsga után? Mi volt a céljuk ezzel? 

 

Első lépésként 1988-ban megnyitottuk Reflex 

szalonunkat, ahol nagyon sok hozzánk forduló 

emberen segítettünk. Volt, akinek pénz nélkül. (Szerzői 

megjegyzés: Ezt bizonyítja a könyvének utolsó 25 oldala, ahol 

végig a vendégkönyvből kimásolt sok-sok hálálkodó bejegyzést 

olvashatunk. Valamit nagyon tudtak Marikáék…) Sőt, 

oktattuk is a talpmasszázst, teljesen ingyenesen és csak 

az jöhetett a szalonunkba dolgozni, aki ezen az 

oktatáson is részt vett. Aztán két év múlva elkezdtük 

forgalmazni az általunk kikísérletezett összetételű 

gyógykrémeket, majd a férjem által feltalált 

talpmasszírozófát, aztán jöttek a gyógyteák is. 

 

Miért kezdtek teákkal is foglalkozni? 

 

A masszírozó szalonunkban minden látogató 

panaszainak megfelelő teát is kapott, amit masszírozás 

előtt, közben és után fogyasztottak. Ezek jelentősen 

gyorsították a gyógyulás folyamatát, így sok 

tapasztalatot összegyűjtöttünk a teákról is. Úgyhogy 

vettünk egy töltőgépet és elkezdtünk teákat 

csomagolni és forgalmazni. Mi töltöttünk 



89 
 

Magyarországon először teát aromazáró tasakba a 

celofán és egyéb csomagolás helyett. Kialakultak a 

beszállítók, mindig a kiváló minőségű alapanyagok 

beszerzésére törekedtünk és törekszünk ma is. (Szerzői 

megjegyzés: Úgy tűnik jól választottam! Körbenéztem a magyar 

teagyártók között, hogy kivel tudnék egyrészt beszállítói 

szerződést kötni, másrészt a készülő könyvemhez interjút 

készíteni. Két magyar családi céget választottam ki. Az első 

megkeresések után a fölényeskedő hozzáállás miatt, az egyik 

gyorsan kiesett. A másiknál a „meleg” fogadtatásból azonnal 

éreztem, hogy ebből egy jó kapcsolat lehet. Ez a másik volt 

Marika családi cége és az Adamo teák.) 

 

Ahogy összeszámoltam, jelen pillanatban közel 80 fajta 

Adamo gyógytea van. Egy részük mézelő növény is. Lehet 

valami hasonlóság ugyanazon növény mézének és teájának 

gyógyhatása között? 

 

Persze! Bár a ’80-as években nem volt még nagy 

hagyománya nálunk az apiterápiának, de amit lehetett, 

én is megtanultam. Édesapám az erdészetnél dolgozott 

és sokat jártam ki vele a ’60-as években az akácosokba, 

ahol a méhek gyűjtötték a mézet. A kaptárokat pakoló 

méhészektől kapott akácmézek aromáját még mindig a 

számban érzem, sosem fogom elfelejteni! Nem is 

veszek soha bizonytalan eredetű és minőségű pancsolt 

mézet a multik üzleteiben! 
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Ha már az üzleteknél tartunk: mit szól a méz 27%-os Áfa-

jához? A nyugati országokban az egyszámjegyű Áfa miatt 

sokszor olcsóbb a méz, mint nálunk. Nem hátráltatja ez, hogy 

az egy főre jutó mézfogyasztásban utolérjük a Nyugatot? 

 

Dehogynem! De azért nekem más a véleményem a 

magyar mézfogyasztásról. Sok termelő saját maga 

árulja a mézet, dokumentáció és lekövethetőség nélkül, 

így a hivatalos statisztika nem tükrözi a valóságot. 

Rossz bevallásból és adatokból csak rossz statisztika 

lehet! 

 

A gyógyteák Áfa-ja viszont nem egységes, van 5 és 27%-os tea 

is. Miért? 

 

Itt közbeszólt a gyógyszeripari lobbi, mert amelyik 

gyógyszeripari alapanyag is, annak csak 5% az Áfa-ja, 

hogy tudjanak a gyógyszereknél variálni. Amelyik nem 

MSZ szabványos, annak 27%. De ez már nem az 

egészségről szól! 

 

Úgy érzem a hangjából, hogy nem szereti a gyógyszereket… 

 

Nagyon gyógyszerellenes vagyok! Döbbenetes 

összetételük van, a gyógyszerekben lévő kemikáliák 

katasztrofálisak! Mérgezik a májat, az egész emberi 

szervezetet. Azzal sem értek egyet, hogy a gyógyszert 

reklámozzák. Miért? Az egyik prosztatagyógyszer 
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ennyibe kerül, a másik annyiba. A hasmenésre ez jó, a 

fejfájásra az. Versenyeznek egymással. Már a tévéző 

gyerekek is tudják, hogy melyik gyógyszer mire való és 

mennyibe kerül. Ha valami bajuk van, csak bekapják a 

gyógyszereket, azt hiszik, hogy meggyógyulnak tőle. 

Valójában csak mérgezik és mesterségesen legyengítik 

az immunrendszerüket, az egész szervezetüket. Ha 

hőemelkedése van valakinek, már veszi is be a 

lázcsillapítót, pedig 38° alatt nem is kellene semmi, 

mert a szervezet tud védekezni ellene. Ha egyből 

bekapom a gyógyszert, a szervezet nem fog védekezni. 

Ugyan olyan, mintha a munkahelyen valaki akkor is 

kapna fizetést, ha nem dolgozik. Akkor meg minek 

dolgozzon? A gyógyszerek is ezt okozzák, leépítik az 

emberi szervezet védekezőképességét. 

 

Úgy látom a gyógyszereket illetően is nagyon hasonlóan 

gondolkozunk! Köszönöm szépen a beszélgetést. 
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Zárás előtt 
„Kedves Utókor! Ha nem lettetek igazságosabbak, békeszeretőbbek és 

általában véve értelmesebbek, mint amilyenek mi vagyunk (voltunk) – no, 

akkor vigyen el benneteket az ördög.” 

(Albert Einstein) 

 

A fejezetcímek alatti idézetek nem feltétlenül 

kapcsolódnak szorosan a fejezetben leírtakhoz, de 

híven tükrözik a saját és ezen könyv által közölni 

kívánt gondolatvilágot. 

Ebben a könyvben a tea-méz-méhtermék 

hármas kapcsolat elemei közül csak a teáról írtam 

részletesebben. Amennyiben szeretnél több részletet 

megtudni a méhek termékeiről, látogass el 

honlapunkra*1 vagy olvasd el „Mézes-élet” című 

könyvemet*2, aminek ez a könyv a szerves folytatása. 

Ez a kiadvány, egyben a „Mézes-élet sorozat” 

2. könyve, amiből következik, hogy lesz még több is, 

várhatóan évente. 

 

 

 

 

 

 
*1 www.mezbarlang.hu 

 
*2 http://www.mezbarlang.hu/egyeb_mezes_termekek/konyv 

http://www.mezbarlang.hu/
http://www.mezbarlang.hu/egyeb_mezes_termekek/konyv
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Mert kell! 
„A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége, hogy a hadipropaganda, az 

üvöltés, a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől 

származik, akik nem harcolnak.” 

(George Orwell) 

 

A teák, a mézek és az egyéb méhészeti 

termékek hatóságok által nem jóváhagyott 

gyógyszerek, de még csak nem is gyógyhatású 

készítmények. Sőt! A méz csak egyszerűen élelmiszer. 

Legfeljebb vannak olyan étrend kiegészítők, amelyek 

tartalmaznak bizonyos méhészeti termékeket vagy 

gyógynövényeket. Ezért ebben a könyvben leírtakkal 

kapcsolatban tartozom egy kötelező nyilatkozattal. 
 

Íme: 
 

Minden állítást, amelyet a teákról, a mézekről és egyéb 

méhészeti termékekről olvashattok, tudományos, laboratóriumi 

vagy klinikai kutatások, illetve népi tapasztalatok támasztanak alá. 

Ezen kigyűjtés közel sem teljes, de a teák és méhészeti termékek 

fent alátámasztott gyógyhatásait tartalmazza. Ugyanakkor nem 

kívánok felülbírálni egyetlen orvosi véleményt, utasítást sem. Az 

információk nem használhatók diagnózisként, illetve egészségügyi 

problémák, betegségek kezeléseként, valamint a felsorolt teák és 

méhészeti termékek nem helyettesítenek egyetlen gyógyszert sem. 

A táplálék-kiegészítőkről és élelmiszerekről (lásd méz) adott 

tájékoztatást nem bírálták el hazai, illetve nemzetközi hatóságok, 

nem tekinthetők gyógyszernek egyetlen betegség kezelésére és 

meg-előzésére sem. 
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Felhasznált művek 
„Élj úgy, mintha ma lenne az utolsó napod. 

Tanulj úgy, mintha örökké élnél.” 

(Mahatma Gandhi) 
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