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G Y Ó G Y N Ö V É N Y E K
T Ö R T É N E T E

A gyógynövények már ősidők óta az

emberiség életének részei.

Táplálékkutatás során fedeztük fel a

növényekben rejlő gyógyító és tápláló

erőt, ismeretük pedig rendkívüli

hatalmat jelentett a korai civilizációkban.

Akik tulajdonában voltak ennek a

tudásnak, az akkori gyógyítók,

kezdetleges orvosok, ezáltal egyben

szellemi vezetői is voltak a népnek.

Európába a nagy ősi kultúrákból, mint a

kínai, indiai, egyiptomi, valamint indián

népektől terjedt el ez a tudomány és

szájhagyomány útján fejlődött tovább.

Mai napig életünk részei ezen népi

gyógymódok, amiket nagyszüleink még

jól ismernek és gyakran mi is

észrevétlenül alkalmazunk a

mindennapokban.

A gyógynövények
használata
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Habár a gyógyszeripar nagymértékben fellendült manapság, ezáltal háttérbe szorítva az

alternatív gyógymódokat, szerencsére még sokan vannak, akik visszatérnek a természet

kincseihez, nemcsak a betegségek kezelése, de megelőzése érdekében is. Biztosan a Te

konyhádban is megtalálható a megfázások esetén gyakran alkalmazott fokhagyma vagy a

nyugtató hatású kamillatea.

A kínaiak már az i.e. 25.században ismerték a ma is gyakran használatos antivirális hatású

fokhagymát, a csípős ízű gyömbért, a csodálatos fűszernövényt, a fahéjat és a nálunk

gazként becézett gyógyító hatással bíró pitypangot is. Az első gyógynövényekről írott könyv

is Kínában született Sen Nang császár által i.e. 3400 körül. Az évszázadok során

folyamatosan bővített könyv a 16. század végére már több, mint 1.000 gyógynövényt

tartalmazott, körülbelül 10.000 felhasználási móddal.

Azt hinné az ember, hogy az évszázadokon, évezredeken keresztül fejlődött alternatív

gyógyászatok már kiaknázott területek, de valójában a kutatások még mai napig újabb és

újabb növények gyógyhatásaira derítenek fényt, így alkalmazási módjuk még inkább

sokoldalúvá válik.

A világon rengeteg növényi terápia ismert, amik kultúrától függően más-más gyógynövényt

használnak fel, változatos módon feldolgozva, különböző filozófiával körítve. Ezért nem

összetévesztendőek és nem ötvözendőek az egyes terápiák.
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Fontos tudnod, attól, hogy kínai vagy bármilyen más orvoslásról beszélünk, nem azt jelenti,

hogy csak az adott országban termesztett gyógynövényeket alkalmazhatjuk. A gyógymód

típusát nem az eszközök, emberek, növények vagy gyógyszerek származási országa alapján

nevezzük el, hanem az ismeretrendszerének származása alapján. 

Így tehát a Magyarországon termesztett kamilla is részese lehet a Hagyományos Kínai

Orvoslásnak (sőt gyakran alkalmazott gyógynövény), amennyiben azt a HKO

ismeretrendszere szerint alkalmazzuk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a gyógynövények

nem csodaszerek, valamint nagy tudást igényel a megfelelő módszer alkalmazása, hogy

kifejthessék jótékony hatásukat.

Bár kockázatot általában nem rejtenek még nagyobb dózisban sem, óvatosan kell adagolni,

és körültekintően kell kombinálni őket, hogy hatóanyaguk ne oltsa ki, hanem erősítse

egymást. Szintetikus gyógyszer melletti használatuk esetén azonban fennállhatnak

problémák a kölcsönhatások miatt, erre kifejezetten oda kell figyelni. 

A gyógynövények egyik legjobb tulajdonságát még nem is említettem... Csodálatosnak

tartom, hogy a természet ilyen ajándékokat rejt számunkra. A legtöbb gyógyító hatású

növényt akár saját kertünkben is termeszthetjük, de sok esetben nagyon könnyen és jó áron

beszerezhetők az ellenőrzött minőségű szárított gyógyfüvek a kisebb-nagyobb áruházakból

is. Nem kell világot lássunk, hogy feltankoljunk belőlük, bár kecsegtető ötlet lenne. 

Fontos, hogy mindenképpen ellenőrzött minőségűt szerezzünk be!



Hogyan
használhatjuk
fel őket?
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A növények különböző részei más-más módon

alkalmazandók. Felhasználhatók a gyökerei, a

levelei, a virágok és a termések is. Ezekből a

kincsekből nagyon finom főzeteket, teákat vagy

akár külsőleg alkalmazandó vegyületeket is lehet

készíteni, mint például az illóolajok. Talán

leggyakrabban a gyógyteákkal találkozhatunk a

mindennapokban. 

Ezeket több 10 perces meleg vagy akár több óráig tartó hideg áztatás is jellemezheti, ami

igencsak eltér az általunk megszokott teázási szokásoktól. Ezek a teák hosszabb időn

keresztül fejtik ki hatásukat a szervezetre, alkalmazásuk mindenképp kúraszerűen ajánlott. 

Amik manapság reneszánsz korukat élik, azok a csodálatos illóolajok, melyek rendkívüli

terápiás hatással rendelkeznek. Nem új keletűek ezek, hiszen már az ókori egyiptomban is

alkalmazták őket leginkább szépségápolási céllal. Például Kleopátra több illóolajat is használt

a mindennapjaiban fürdővizébe, hogy megőrizze szépségét. A keleti orvoslásban pedig

évezredek óta gyakran használják akupunktúrához, akupresszúrához, masszázshoz és

inhaláláshoz is. Míg a gyógyteák belsőleg segítik a szervezetünket, az illóolajok külsőleg,

érzékszerveinken keresztül, a szaglóidegeken át az agyba jutnak, ahol az agyalapi mirigy és a

hipotalamusz befolyásolja a hormonok működését. Ezáltal tudják az illatok szabályozni az

idegrendszer működését, hatást gyakorolnak az anyagcserénkre és manipulálják a

feszültségérzetünket. 



A hagyományos kínai orvoslás és
gyógynövényei
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A hagyományos kínai orvoslás legfőbb célja a betegségek megelőzése és
kezelése, valamint az életminőség javítása.

Ez a tudomány az emberi szervezet kóros és rendes működését természeti jelenségnek tekinti,

ezért is nevezhetjük természettudománynak. 

A legelső gyógyító eszközei a gyógyhatású növények voltak, amik mai napig fontos részét

képezik ennek az alternatív gyógyászatnak. Úgy vallják, hogy a gyógynövények segítenek a

szervezet alkotóelemeinek (a vérnek, a testnedveknek, a “qi”-nek) a megújulásban, emellett

növelik a test ellenálló képességét tisztítják a szervezetet és erősítik az immunrendszert. 

A növényeket kezdetben apróbb emésztési zavarok kezelésére, illetve megelőzésére

használták, később már műtétek közbeni fájdalomcsillapítóként is, majd ahogy a tudomány

fejlődött, egyre több betegséget tudtak kezelni velük. Változatos módon alkalmazták őket:

külsőleg kötésként, pakolásként, fürdőként, borogatásként, míg belsőleg teák, főzetek,

folyékony olajos vagy alkoholos kivonat, kapszulák, vagy porok formájában. 

A kínai orvoslásban úgy tartják, hogy a szervezet minden egyes része állandóan

kölcsönhatásban van egymással. Ezáltal nem csak helyi tüneteket kezelnek a

gyógynövényekkel, hanem a szervezet teljes egészének egyensúly zavarát célozzák meg. 



Csoportosításuk a keleti
orvoslás szerint
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C S O P O R T O S Í T Á S

Míg a nyugati orvoslás a hatóanyagok alapján
rendszerezi a gyógynövényeket, a keleti orvoslás a
gyógyszereket és gyógynövényeket három modell
szerint osztályozza:

“Öt Íz”

“Négy Qi”

“Emelkedés-ereszkedés,
kilebegés-besüllyedés”
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“Négy Qi”: ebben az esetben megkülönböztetünk hideg, hűvös, meleg,
vagy forró jellegű “gyógyszereket”. Hideg vagy hűvös jellegűek azok, amik
hőség jellegű állapotokban helyre tudják állítani a szervezet egyensúlyát,
vagyis a lázat, gyulladást, hővel kapcsolatos betegségeket gyógyítják.
Meleg vagy forró jellegűeknek nevezzük azokat, amik hűvös állapotban
fejtik ki hatásukat, például egy görcsös fájdalmat tudnak megszüntetni 
pl.: szárított gyömbérgyökér. 

“Öt Íz”: ez bár könnyen kitalálható, az öt alapízt foglalja magába: csípős,
édes, sós, savanyú, és keserű, ezekhez az ízekhez a keleti orvoslásban
hatások is tartoznak. Például a sós íz lágyít, a csípős serkent, az édes erősít,
a keserű tisztít, a savanyú pedig összehúz. 

“Emelkedés-ereszkedés, kilebegés-besüllyedés”: az egyes gyógyszereket
a szervezetre gyakorolt különböző mozgástendenciák szerint is
osztályozhatjuk. Például emelkedőnek, vagy kilebegőnek mondható egy
hatóanyag, ami izzasztó vagy hánytató hatást kelt, míg ereszkedőnek vagy
besüllyedőnek egy nyugtató vagy összehúzó hatású szer felel meg.

LÁSSUK MILYEN GYÓGYNÖVÉNYEK LEHETNEK SEGÍTSÉGÜNKRE!
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A rózsafélék családjába tartozó évelő

gyógynövény erős antibakteriális hatással

rendelkezik. Virágos hajtása alkalmazható

külsőleg és belsőleg egyaránt. Utóbbi

esetben teaként, mely alkalmas

torokfertőtlenítésre, máj- és epeműködés

szabályozására, gyomor és bélrendszeri

gyulladásokra, vizelettartási problémákra,

vérszegénységre és akár reumára is.

Külsőleg való alkalmazása során főzetét

használhatjuk szájöblögetésként,

borogatásként vagy akár fürdőt is

készíthetünk belőle. Antibakteriális és

összehúzó hatása révén kiváló pattanások,

bőrgyulladások kezelésére, fertőtlenítésre.

Borogatásként rándulásra, ficamra is

szokták használni. 

Agrimonia

Teaként:
1 púpos teáskanál apróbojtorjánfüvet

öntsd le 2,5 dl forró vízzel és áztasd

15 percig. Korlátlan ideig iható.

Élvezeti teaként is fogyasztható.

Szájöblögetésre:
100 grammnyi növény 1 liter vízzel

főzz le. Ezt a folyadékot naponta 5-6

alkalommal alkalmazhatjuk

szájöblögetésre, gargarizálásra vagy

akár torokfájásra is. 

Elkészítés



Aranyvesszőfű
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A rózsafélék családjába tartozó sokoldalú

évelő gyógynövény évszázadok óta ismert

kiváló tulajdonságairól, mely tudományosan

is alátámasztott.

Elsősorban epe-, vese-, hólyag- és

májbántalmak során használjuk,

vizelethajtó, de immunerősítő is egyben,

emellett gyulladásgátló és nyugtató hatása

is ismert.

Az aranyos rutának is hívott növény

flavonoidokat, vércukorszint csökkentő

inulint és illatos kumarint is tartalmaz.

Elsősorban belsőleg, teaként alkalmazzuk, de

külsőleg is nagy szerepet játszik

sebgyógyításban, fekélytisztításban valamint

toroköblögetésben.

Solidago gigantea

Elkészítés
Teaként:

1 púpos teáskanál aranyvesszőfüvet önts

le 2,5 dl forró vízzel és áztasd 15 percig.

Korlátlan ideig iható. Élvezeti teaként is

fogyasztható. 

Szájöblögetésre:

100 grammnyi növény 1 liter vízzel főzd

le. Ezt a folyadékot naponta 5-6

alkalommal alkalmazhatod

szájöblögetésre, gargarizálásra vagy akár

torokfájásra is. 



Ashwagandha
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Az álombogyónak is nevezett növény az

ayurvédában jól ismert gyógynövény. 

(Az ayurvéda India több mint 5000 éves

orvostudományi rendszere.) 

Por vagy kivonat formájában

hasznosíthatjuk a növény gyökerét vagy

leveleit. Igazán hasznos növénynek tartom,

főleg manapság, ugyanis csökkenti a test

stresszhormonjait, elősegíti a normál

vércukorszintet, támogatja a test

energiájának fenntartását. Ezek mellett

támogatja alvásunkat és csökkenti a

testben rejlő gyulladásokat. Növeli

energiánkat és vitalitásunkat, támogatja a

pajzsmirigy működését.

Withania somnifera
Indiai ginzeng

Elkészítés
Teaként:

Kapható por formájában, amit egyszerűen

csak felforralt vízbe helyezel, hagyod ázni

2-3 percet és már kész is. Javasolt

éhgyomorra inni.

Por formájában:

Gyakran előforduló forma manapság,

javasolt mennyiség napi 1g 2-3 hónapig,

majd érdemes szünetet tartani az

adagolásában.



Bazsarózsa
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Gondoltad volna hogy ez a csodálatosan illatos

virág, egy igazi gyógyszer is egyben? Főképp a

virág gyökerét és szirmait szokták porrá darálni,

esetleg kivonatként a gyökerét hasznosítani. Míg

korábban csak a sárgaság ellen alkalmazták,

később rátaláltak egyéb hasznos tulajdonságára

is, mint például a vese- és hólyaghurut, valamint a

reuma kezelése. A növény tartalmaz peoniflorint,

ami fájdalomcsillapító, gyulladásgátló, görcsoldó

és nyugtató hatású. Tartalmaz peonolt, aminek

antibakteriális és alvadásgátló tulajdonságai

vannak, amely megakadályozza a vérlemezkék

összekapcsolódását és ezáltal pedig a vérrögök

kialakulásának esélyét. Így tudja támogatni a

szabálytalan, nehéz menstruációt is és a női nemi

szervek működését. Támogatja a máj meridiánt,

ezáltal csökkenti a fejfájást, szédülést és a vénás

keringési zavarokat.

Elkészítés
Teaként:

2-3g aprított gyökeret egy csészényi

vízben 10-15 percig forralva, majd

leszűrve napi 1 csészével étkezés előtt.

Külsőleg:

Ekcéma és reumatikus fájdalmak

esetében alkalmazzák, főleg

gyerekkorban.

! Fontos!

Várandós és szoptató nőknek alkalmazni

TILOS! 

Túladagolása mérgező lehet!



Bíbor kasvirág
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Virágzó hajtását és gyökerét szárított

formában használják fel. 

Különleges gyógynövény, mely erősíti

immunrendszerünket, belsőleg

meghűléses, illetve felsőlégúti és

húgyúti megbetegedések megelőzésére

gyakran alkalmazzák a keleti

orvoslásban. Kiválóan alkalmazható

gyomorhurut, gyomorrontás és epe

túltermelődés esetén.

Emelett külsőleg is alkalmazható a

nehezen gyógyuló sebekre,

bőrgyulladások kezelésére. A nyelven

bizsergő érzést okozhat, de nem kell

megijedni ez nem veszélyes.

Elkészítés
Teaként:

 4-5 teáskanálnyi szárított kasvirágot főzz

fel 5dl vízben. Főzd 10-15 percen

keresztül, majd szűrd le.

Naponta max 2 alkalommal javasolt a

fogyasztása.

Külsőleg:

Krémként kapható, de otthon is könnyen

elkészíthető, melyet sebekre,

pikkelysömörre, de akárintim

mosakodáshoz használható gombás

fertőzések esetén.

Echinaceae herba



Bodorrózsa

2 4

G Y Ó G Y N Ö V É N Y T A N

Ezt a mediterrán gyógynövényt már az

ókori gyógyászatban is a legértékesebb

természetes gyógyhatással rendelkező

növények közé sorolták. Kiemelkedően

magas polifenol és flavonoid

tartalommal bír, így hatékony

antioxidáns, valamint immunerősítő.

Erős gyulladásgátló, gomba-, vírus- és

baktériumölő tulajdonságokkal bír, így

gyakran alkalmazzák láz, légúti

betegségek, hasmenés, fekélyek,

különböző bőrbetegségek, reuma

esetén. Kapható teaként, kapszula,  por

és csepp formában is.

Elkészítés
Teaként:

1 liter vízzel forrázz le 1 evőkanál

teafüvet, 5-10 percig hagyd állni.

Egész napra elosztva fogyaszthatod

ezt a mennyiséget. A bodorrózsalevél

teája finom aromás illattal és ízzel

rendelkezik.

Cistus Incanus



Bodzavirág
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Virágát és termését használják fel. Az

egyik legismertett nátha gyógytea.

Meghűléses megbetegedésekben

izzasztó, váladékoldó, enyhe

vizelethajtó és hashajtó hatású. 

 Megfázásos időszakban különösen

ajánlott megelőzésre és a már

meglévő betegségre is, mert jó

köhögés-, valamint lázcsillapító. Este

lefekvés előtt igyunk egy csésze forró

bodzateát. 

Alkalmazhatjuk torokgyulladásra,

öblögethetünk vele rekedtség esetén,

illetve gőzölhetünk vele fülfájásnál.

Elkészítés

Teaként:

2 teáskanál bodzavirág teafüvet (3g)

adj hozzá 1,5 dl forrásban lévő vízhez,

készíts forrázatot. 

Napi adagja max 10-15 g.

Sambuci flos



Borsmenta
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Bevallom, a kedvenc gyógynövényem a

borsmenta, minden szempontból imádom. Az

illata, a gyógyhatása, az íze, intenzitása...

De nem hiába. Egy emésztésjavító,

gyulladáscsökkentő, görcsoldó gyógynövényről

van szó, ami inhalálva frissítő is egyben. A

legújabb kutatások antiszeptikus,

fájdalomcsillapító, vírusgátló tulajdonságát

bizonyítják. Emelett ismert tulajdonsága, hogy

serkenti az epeműködést, epe görcsoldó és

szélhajtó hatású is. Javítja az étvágyat. Szájüregi,

gyomor- és bélfertőtlenítő. Oldja a menstruációs

görcsöket, teája hidegen émelygést, hányingert is

csillapít. Használható légúti betegségek esetén

gargalizálásra és inhalálásra is, teája igazán

izzasztó hatású tud lenni. De ha a tea nem elég,

próbáld ki illóolaj formában, szuper megfázások

esetén is.

Elkészítés
Teaként:
2-3 teáskanál borsmentát 1,5 dl

forrásban lévő vízzel önts le, 10 percig

lefedve (!) hagyd állni, majd szűrd le, és

frissen fogyaszd. Fontos a lefedés,

hiszen fő hatóanyaga a benne lévő

illóolaj, aminek elpárolgását védenünk

kell.

Élvezeti teaként gyakorlatilag

korlátozás nélkül fogyaszthatjuk.

Gyermekek 6 éves korig ne

fogyasszák.

Mentha y piperita



Cikória
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A cikóriáról és jótékony hatásáról regényeket

lehetne írni, de én összeszedtem nektek most a

legfontosabbakat. Szinte ez egész növény

hasznosítható. Legismertebb a gyökeréből pirított

kávé, a gyerekeknek adott cikória kávé, de

felhasználjuk a levelét is, salátákba hasonlóan

ropogtatjuk, mint a spenót vagy jégsaláta

leveleket. Egy nyugtató, antibakteriális,

antivirális hatású gyögynövényről beszélünk, amit

érdemes alkalmazni alvászavarok, gyomor- és

bélpanaszok esetén. Segít ízületi panaszok,

gyulladások csökkentésében,  a  vércukorszint

stabilizálásban, ezáltal a cukorbetegek

állapotának javításában, védi a szívet, erősíti az

immunrendszert. Magas inulintartalma révén

kiváló édesítőszer és egyben bélflóra helyreállító

is. Gazdag K-, A és C-vitaminokban, folátban,

cinkben, káliumban, kálciumban és

magnéziumban is.

Elkészítés
Teaként vagy inkább kávéként:
Az igazi cikória kávét a növény szárított gyökeréből

készítjük, sütőben kiszárítjuk, majd megőröljük,

mint a kávészemeket. 

1 teáskanál őrölt cikóriát 1 csésze forralt vízzel

leöntjük és további 5 percig forraljuk benne. 

 Ízesítése hasonlóan történhet, mint a kávék

esetén, tejjel, mézzel esetleg cukorral. 

De természetesen kaphatók az úgynevezett instant

cikória kávék is, melyek ásványi anyag és vitamin

tartalma bár nem olyan mint a természetes

típusnak, de hasonlóan hasznosnak vélhető.

Viszont javaslom, hogy egyéb hozzáadott

dolgoktól mindenképpen mentes legyen.

Cichoria intybus L.



Cickafark
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A cickafarkfű talán nem a legkellemesebb ízű

gyógynövények közé sorolható, viszont annál

hatásosabb. Leginkább a menstruációs

görcsök terén ismert, hiszen görcsoldó

hatása jelentősen csökkentheti a fájdalmas

napokat. Emellett gyulladáscsökkentő és

baktériumölő tulajdonságokkal is

rendelkezik. Belsőleg használható

vastagbélgyulladás, bélhurut, gyomorfekély,

nyombélfekély, gyomorpanaszok és

meghűlés esetén. Teája emésztést serkentő,

étvágyjavító, támogatja az epe és a máj

munkáját. Húgyúti betegségekben,

légzőszervi bajoknál is nélkülözhetetlen.

Külsőleg égési sebekre, visszeres

bántalmakra, lábszárfekélyre és ekcémára

kiválóan alkalmazható.

Elkészítés
Teaként:
Egy púpos teáskanál (3 g) cickafark

teafüvet 2,5-3 dl vízzel forrázz le, majd 15

perc után szűrd le. 

Fontos! Ne használj fém szűrőt! 

Lehetőleg ízesítés nélkül idd.

Terhesség, szoptatás alatt, valamint

gyerekeknek 12 éves kor alatt nem

ajánlott.

Achillea millefolium



Citromfű
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A kellemes, citromra emlékeztető illatáról

elnevezett gyógynövénnyel biztosan sokatok

találkozott már, hiszen könnyen beszerezhető

supermarketekből, és igen gyorsan terjed a

kertben is. Elsősorban az idegrendszerre és

hangulatra gyakorolt kedvező hatása miatt

ismert. De kiemelendő jótékony hatása az

idegrendszeri eredetű gyomor- és bélpanaszok,

fejfájás, szívpanaszok esetén is. Emelett szuper

görcsoldó, epehajtó hatású is. Gyermekeknek

felső légúti megbetegedéseknél érdemes

használni. Fontos megemlíteni, hogy citrusos

illóanyagainak köszönhetően serkenti az

emésztést, és segít az álmatlanság,

alvászavarok esetén is. Enyhíti az idegességet,

kifejezetten ajánlom illóolaj formájában a

stresszes napokra inhalálásra.

Elkészítés

Teaként:
Egy púpos teáskanál (kb. 3 g) teafűhöz adj

2,5 dl forró vizet, és hagyd állni 10-15

percig. Ezután le lehet szűrni és natúran

fogyasztható. Nagyon kellemes ízű, nem

érdemes cukorral, vagy egyéb

édesítőszerekkel elrontani!

Lehetőleg ne használj fém szűrőt a

leszűréshez!

Melissa officinalis



Csalán
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A kellemetlen csípésről ismert növényt a

népgyógyászatban évszázadok óta alkalmazzák

külsőleg és belsőleg is főleg emésztési, bőr- és

légúti panaszokra. Anyagcserefokozó hatásáról

ismert, emelett immustimuláló, gyulladáscsökkentő

és vizelethajtó is egyben. Máj- és epebántalmakra

kiváló.  Gyakran használják reumás problémákra,

köszvényre, bőrgyulladásokra, kiütésekre, hiszen

vérképző és egyben vértisztító hatással rendelkezik.

Az egyik legjobb természetes növényi magnézium

forrásunk, de bőven gazdálkodik A- és C-

vitaminban, vasban, kalciumban, káliumban és

mangánban is. Ma már számos módon

alkalmazhatjuk a mindennapjainkban.

Fogyaszthatjuk teaként, kapszulaként, tinktúraként,

vagy hiszed vagy sem, mai napig alkalmazzák a

csalán csapkodást ízületi bántalmak esetén.

Elkészítés

Teaként:
Egy púpos teáskanál (kb. 3 g) teafűhöz adj

2,5 dl forró vizet, és hagyd állni 10-15

percig. Ezután le lehet szűrni és natúran

fogyasztható. Nagyon kellemes ízű, nem

érdemes cukorral, vagy egyéb

édesítőszerekkel elrontani!

Lehetőleg ne használj fém szűrőt a

leszűréshez!

Urtica dioica



Csipkebogyó
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Sokak által ismert a C-vitaminban gazdag

csipkebogyó, amit amint megcsíp a dér érdemes

begyűjteni a késő őszi időszakban. A C-vitamin

mellett A-, K- és E-vitaminban is bővelkedik.

Csodálatos antioxidáns és immunerősítő

gyógynövény, ami fokozza a szervezet

fertőzésekkel szembeni védekezőképességét.

Érfalerősítő hatással is bír, ezért

visszérbetegségeknél is gyakorta használt. A

gyümölcssavak miatt viszont enyhe hashajtó.

Rengeteg formában megtalálható a piacon, a

lekvároktól kezdve, a szörpökön keresztül a teákig.

Mégis a legkedvezőbb fogyaztási módnak a natúr,

természetes formát ajánlanám, hiszen a rost- és

vitamintartalmát így biztosan nem roncsoljuk. Ha

teaként fogyasztjuk, figyeljünk a hideg áztatásra,

hogy a magas C-vitamin tartalmat ne veszítse el.

Elkészítés
Teaként:

Egy púpos teáskanál (3 g) csipkebogyót

2,5-3 dl hideg vízben 5-6 órát áztass,

majd szűrd le. 

Lehetőleg ne használj fém szűrőt a

leszűréshez! 

Ne forrázd le, mert elveszti magas C-

vitamin tartalmát!

Rosa Canina



Csillagánizs
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A keleti orvoslás és konyha egyik

leggyakrabban alkalmazott gyógy- és egyben

fűszernövénye a kínai csillagánizs, olyan, mint

nálunk a fokhagyma. Rendkívüli, különleges íze

miatt közkedvelt növény. Leginkább

immunerősítő, vírusölő, méregtelenítő

hatásáról híres. Hatóanyaga a sikiminsav.

Korábban influenza járványok esetén

csillagánizst alkalmaztak a betegségek

gyógyításában és megelőzésében is. Egy ideig

hiánycikknek is számított, mert gyógyszerek

alapanyagát képezte. Görcsoldó hatása miatt

reumatikus fájdalmak esetén is javasolt,

emelett gyomorerősítő, étvágyjavító és

puffadásgátló is egyben. Nem csak

teakeverékekben fordul elő, hanem szájvizek és

fogkrémek alapját is képezi manapság. 

Elkészítés
Teaként: 

Kínai, ne japán csillagánizst használj!
Egy-két darab (szárított) csillagánizs

darabot tegyél egy csészébe, forrald fel

hozzá 2-2,5 dl vizet, és öntsd le vele,

hagyd állni 5-10 percig. Ízesítheted

mézzel, fahéjjal, naranccsal, egyesítheted

fekete teával. 

Külsőleg:

Csillagánizs illóolajat használhatunk hát-

és derékfájás, ízületi fájdalmak esetén.

Illicium verum



Édesgyökér
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Ez a gyógynövény az élelmiszeripar egyik

legkedveltebb ízesítőszere. Ötvenszer

édesebb, mint a cukor, így számos

élelmiszerben, üdítőben, édességben

megtalálható. Köhögés, megfázás,

torokgyulladás esetén az egyik legjobb

ellenszer, ugyanis köptető,

gyulladáscsökkentő és görcsoldó hatású.

Emellett antibakteriális és antivirális hatása

is bizonyított. Gyakran alkalmazzák

gyomorfekély és emésztőrendszeri

panaszok gyógyítására is. Az egyik

legerősebb természetes antidepresszáns.

Méregtelenítő és vértisztító hatással

rendelkezik. Ez a növény adja a medvecukor

különleges aromáját.

Elkészítés

Teaként:
3 dl vízhez adj egy darab édesgyökeret,

vagy 1 teáskanál édesgyökér füvet.

Fontos, hogy lassú tűzön főzd 5-10 percig.

Kúraszerűen, max 1 hónapig alkalmazható.

Terhesség alatt, vese- vagy

májbetegségek esetén fogyasztása nem

javasolt.

Glycyrrhiza glabra



Édesköménymag
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Legtöbben az édeskömény gumót

ismerik, mint a spanyol és olasz konyha

gyakran használt fűszernövényét. Ennek

magja az egyik legjobb természetes

puffadásgátló, szélhajtó és emésztést

segítő gyógynövény, amit

fogyaszthatunk tea vagy illóolaj

formájában. Emiatt gyakran alkalmazzák

a csecsemő gyógyászatban. Emelett

nyálka-, hurut- és görcsoldó hatással

rendelkezik. Gátolja a vesekő

képződését, valamint enyhe vizelet- és

epehajtó is egyben. Hatásos légúti

megbetegedések esetén, illetve

alkalmazzák fog- és szájápoló

készítményekben is.

Elkészítés

Teaként:
2,5-3 dl vizet forralj fel 1 teáskanál

édesköménymaggal majd zárd el a

tűzhelyet, hagyd állni 3-5 percig, majd

szűrd le.

Külsőleg:

Szem- és torokgyulladásban

öblögetőszerként használják.

Foeniculum vulgare



Egyiptomi utifű
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Az egyiptomi útifű évszázadok óta használt

gyógynövény mind az indiai, mind a kínai

orvoslásban, de Európába csak egy évszázada lett

ismert az egyre inkább elterjedt szív-és érrendszeri,

valamint emésztési betegségek miatt. Az

útifűmaghéj elnevezést már sokan ismerik duzzadó,

de nem emészthető rostanyagairól, melynek

fogyasztása segít a székrekedés és a hasmenés

esetén is a bélrendszer megfelelő működtetésével.

Hogy miért fontos a bélrendszer rendes működése?!

Immunrendszerünk 70%-át bélrendszerünk adja.

Ha a salakanyag nem, vagy nem ideálisan távozik a

szervezetből a méreganyagok tovább maradnak a

szervezetben, ezzel kárt okozva a testnek.

Elszaporodnak, és betegségeket okozhatnak. A

bélrendszer egészsége a test egészségével egyenlő!

Az egyiptomi útifű maghéj fogyasztása kizárólag bő

vízzel történjék, maximum napi 10g fogyasztás

javasolt. Nem érdemes hosszú távon, folyamatosan

alkalmazni.

Elkészítés

Éhségérzet ellen kiegészítő a nap

során:
Mivel a kis szemek megszívják magukat a

körülöttük lévő folyadékkal, így kiváló

telítő hatással bír. Készíthetsz pudingot,

süteményeket a segítségével, hasonlóan

viselkedik, mint a tojásfehérje. 

2 dl folyadékba 1 teáskanállal téve és

elfogyasztva, a gyomorban megduzzad,

megszüntetve az éhségérzetet. 

Plantago ovata



Fahéj
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Azt hiszem nem kell bemutassam ezt a csodás

fűszernövényt, ami szinte mindenki konyhájában

ott lapul, de talán sok mindent nem tudsz még

róla. A fahéj a Cinnamomum fafaj kérgének

hántolásából készül. Rendkívül sok jótékony

hatással rendelkezik, amellett, hogy domináns és

egyben kellemes ízzel rendelkezik. Segít

megőrizni az egészséges vércukorszintet, ezért

ajánlják jellemzően a 2-es típusú

cukorbetegségben szenvedőknek. Támogatja az

emésztőrendszer egészségét, emésztésserkentő,

étvágyjavító és magas antioxidáns tartalmának

köszönhetően az immunrendszerre is jótékony

hatással van. (Fontos odafigyelni, hogy ne essünk

túlzásba a fogyasztott mennyiséggel. Ajánlott

maximális napi mennyiség egy felnőtt esetén

testsúlyának tizede mg-ban. Gyerekek esetén

még kevesebb.)

Elkészítés
Teaként:
Egy csésze forró vízben egy közepes

fahéjrúd 2 perc alatt teává fő. 

Vagy az őrölt fahéjból tégy egy teáskanálnyit

a forralt vízhez, majd hagyd leülepedni.

Ezután leszűrhető.

Fűszerként: 

Édes és sós ételekbe is kiválóan illik, én

személy szerint a kávéba, zabkásába,

pudingba, smoothieba...is teszek. Pompás ízt

ad és még a felszívódás gyorsaságát is

mérsékli.

Cinnamomum verum



Fehér babhéj
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A fehér babhéj a régi idők egyik

gyakran használt gyógynövénye.

Főképp cukorbetegség és

vesebántalmak esetén alkalmazták

főzetekben, de ma is diabetes teák

alkotórésze. Vércukorszint és

vérnyomás csökkentőként

alkalmazták, de kiváló reuma és

köszvény esetén is. Emellett

fontos tudni, hogy enyhe

vizelethajtó is egyben, így a

húgyhólyag bántalmakra is

javasolt.

Elkészítés

Teaként:
Egy púpos teáskanál (3 g) teafüvet

2,5 dl vízzel forrázz le, 15-20 perc

után szűrd le. 

Ne használj fém szűrőt!

Phaseolus vulgaris



Ginseng gyökér

3 8

G Y Ó G Y N Ö V É N Y T A N

Talán nem kell bemutassam ezt az

ősidők óta alkalmazott csoda növényt,

amit legtöbben az agyműködés

serkentésére és a koncentráció

növelésére használnak. A fizikai

szellemi erősítő segít a depresszió

tünetei esetén is, nyugtató hatással

bír és kedvezően hat a keringési

rendszerre is. Emellett antioxidáns

hatásának köszönhetően segíti az

immunrendszert. A ginseng gyökér a

keleti orvoslás alapvető

gyógynövényei közé sorolandó.

Elkészítés

Teaként:
Fél liter vízhez adj 10 szelet vékony

ginzeng karikát vagy egy púpos

teáskanál ginzeng port, főzd 5-10

percig. Fogyaszthatod melegen és

hidegen. 

Panax ginseng



Gyömbér
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Ha ajánlhatok nektek egy gyógynövényt, ami

csodát tesz, akkor az a gyömbér lenne. És ebbe

semmi túlzás nincs! Kínában már több

évszázada alap gyógynövényként és egyben

fűszernövényként is alkalmazzák, nem véletlen.

A csípős, kissé kesernyés, erőteljes ízt a növény

gyökértörzse adja, amiből teát, illóolajat,

főzeteket, fűszerporokat készítenek. Kitűnő

gyomorbántalmak, hányinger, influenza, nátha,

torokfájás, puffadás esetén. Kordában tartja a

vércukorszintet és erős antioxidáns, így erősíti

immunrendszerünket is.

Kínában olyan alap fűszernek számít, mint

nálunk a hagyma. 

Erőteljes csípős íze miatt ajánlom teafőzetként

alkalmazni, ami csodákat tesz, ha elkezd kaparni

a torkod, de nyugodtan fogyaszthatod nyersen

is a gyorsabb hatásért. 

Elkészítés
Teaként:
30-40 g megmosott, megsúrolt

gyömbért főzz le 80 dl-1 l vízben,

forrástól számítva 20 percig, majd

pihentesd míg picit kihűl, Tehetsz

bele 2 evőkanál mézet ízesítésként

a kellemes, lágyabb íz érdekében. 

Zingiber officinale



Kakukkfű
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A fűszernövényként ismert kakukkfű az

egyik legjobb fertőtlenítő és

immunerősítő gyógynövény.

Baktérium- és gombaölő hatással bír,

görcsoldó, kiváló hurutos köhögések

enyhítésére, illetve köptetőként is

gyakran alkalmazzák a hagyományos

gyógyászatban. Jellegzetes intenzív íze

miatt nagyon kedvelt fűszer, mely

étvágyjavító, emésztést serkentő és

vérkeringést fokozó is egyben.

Görcsoldó hatása miatt a menstruációs

problémák, fájdalmak enyhítésére is

javasolt.  

Elkészítés

Teaként:
Egy púpos teáskanál (3 g) teafüvet

2,5 dl vízzel forrázz le, 15 perc után

szűrd le. 

Ne használj fém szűrőt!

Thymus serpyllum



Kamilla
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Biztosan mindenki ismeri ezt az ősidők óta

használt csodanövényt, amit főképp nyugtató

és gyulladáscsökkentő hatása miatt

alkalmazunk. Rengeteg formában

találkozhatunk vele a mindennapokban, így

tinktúrák, kivonatok, teák, krémek, balzsamok,

illóolajok…stb. formájában. Javasolt légúti

megbetegedések, megfázások esetén

inhalációként és teaként is fogyasztani

nyugtató és egyben izzasztó hatása miatt.

Kiváló gyomor- és bélpanaszok, gyulladások

esetén, serkenti az emésztést valamint

megszünteti a puffadást.

Külsőleg segíti a sebgyógyulást, a gyulladások

csökkentését, ezért javasolt a szemgyulladás

és fogínygyulladás esetén a kamillateás

borogatás.

Elkészítés

Teaként:
Egy púpos teáskanál (3 g) teafüvet

2,5 dl vízzel forrázz le, 15 perc után

szűrd le. 

Ne használj fém szűrőt!

Matricaria recutita



Kínai angyalgyökér
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Női ginzengnek is nevezett gyógynövény a

keleti orvoslás egyik alapnövénye. A

növény minden része fogyasztható.

Édeskés, de egyben csípős ízű, amit a máj,

szív és lép meridiánok karbantartására

alkalmaznak. Fő tulajdonsága a női

ivarszervek erősítése, a vér táplálása, a

menstruációs panaszok megszüntetése, a

menopauza idején a hormonháztartás

stabilizálása. A vérszegénység, gyenge

testalkat, sápadtság, kifehéredett ajkak,

homályos látás, szabálytalan ciklus,

klimax esetén javasolt fogyasztani. Magas

antioxidáns tartalommal bír, így az

immunrendszerre is szuper hatást

gyakorol. Kapható kapszula, szárított

szelet, tinktúra és teafű formában is. 

Elkészítés

Teaként:
Javaslom szárított szelet formában

beszerezni és kifőzni teának.

Fontos, hogy a szeleteket minimum

30 percig főzd ki, akár levesbe is

teheted.

Angelica sinensis



Kínai csüdfű
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A Hagyományos Kínai Orvoslás legfontosabb

gyógynövényei közé tartozik, amit már több

ezer éve alkalmaznak főképp az

immunrendszer erősítésére, védelmére.

Másnéven baktövisként ismert.

Antioxidánsokban gazdag, ezáltal védi

immunrendszerünket, segít szervezetünknek

védekezni a szabadgyökök ellen, megerősíteni

azt a krónikus, hosszan tartó betegségek

esetén. Jótékony hatással van a szív és

keringési rendszerünkre, a vérnyomásra és

vércukorszintre. 

A csüdfű esetén fontos tudni, hogy csak

szakorvosi rendelvényre alkalmazható,

várandósság, szoptatás, akut betegségek

esetén tilos használni. Kapható teafű, szárított

szeletek és tabletta formájában is.

Elkészítés

Teaként:
Tegyél 2 teáskanál csüdfűt 15

percig forró 2,5-3dl vízbe, a

kellemes édeskés ízű, jótékony

hatású teát fogyaszthatod ízesítés

nélkül.

Astragalus membranaceus



Kínai galagonya
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A Hagyományos Keleti Orvoslás alappillérei

közé tartozik ez a csodás gyógynövény, ami

leginkább a csipkebogyóra hasonlító piros

bogyós édes és egyben savanyú gyümölcs. A

kínai konyhában mindennap használatos

gyógynövény. Rengeteg formában

fogyasztják: szárítva, főzve, sütve, nyersen…

Legfőbb tulajdonsága, hogy serkenti a

vérkeringést, erősíti a szívet,

vérnyomáscsökkentő, valamint emésztést

segítő. A csipkebogyóhoz hasonlóan a

galagonyának is rendkívül magas a C-vitamin

tartalma, így jótékony hatással van az

immunrendszerre. A keleti orvoslásban úgy

tartják, hogy leginkább a gyomor-lép-máj

meridiánokat tudja befolyásolni.

Elkészítés

Teaként:
Egy púpos teáskanál (3 g) teafüvet

2,5 dl vízzel forrázz le, 15 perc után

szűrd le. 

Ne használj fém szűrőt!

Alacsony vérnyomás esetén ne

használd!

Crataegus pinnatifida



Kínai kúszómagnólia
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A nevéből is sejtheted, hogy a kínai

kúszómagnólia is a keleti orvoslás egyik

alappillére, aminek minden részét évezredek

óta felhasználják a gyógyászatban és a

konyhában egyaránt. Hasonló kincsnek számít,

mint a ginzeng. Kísérletek bizonyítják

zsírmájjal szembeni jótékony hatását. Főképp

a tüdő, szív, máj és vese meridiánokra van

pozitív befolyása, erősíti a qi-t, vagyis az

életerőt, így alkalmas az élettartam

növelésére, korai őszülés megelőzésére és

karbantartására. Bogyós termését gyakran

alkalmazzák asztma, köhögés és emésztési

zavarok esetén. Kiváló nyugtató és

vércukorszint csökkentő hatással rendelkezik.

Előrefordul tabletta, tinktúra, illóolaj és por

formában is.

Elkészítés

Kellemes “vitaminbomba” ital: 

1 csésze vízhez adj 1 teáskanál 

őrölt kínai kúszómagnóliát vagy 

fogyaszd turmixokban, 

smoothieban, esetleg zabkásába.

Schisandra chinensis



Körömvirág szirom
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Ezt a fűszer- és egyben gyógynövényt az

egyik legtöbbféleképpen hasznosítható

növények közé sorolják. Külsőleg és belsőleg

egyaránt alkalmazható, találkozhatunk vele

kenőcs, tinktúra, teafű, balzsam, szappan,

illóolaj… formában. Legismertebb hatása a

hámosítás, nyugtatás, gyulladáscsökkentés.

Külsőleg kenőcsök formájában csillapítja a

gyulladt sebet, enyhíti a viszketést, a

fertőzést, gyógyítja a bőr repedéseit,

kiszáradását, a csípéseket, égéseket. Teáját

gyomor és vastagbélgyulladás esetén ajánlják

a gyulladás csökkentésére. Segíti az

emésztőrendszert, a máj és az epe

működését. Enyhíti a puffadást, a

menstruációs görcsöket, az esetleges

fertőzéseket, fekélyeket.

Elkészítés

Tea: 

Egy púpos teáskanál (3 g) teafüvet 

forrázz le 2,5 dl vízzel, 5-10 perc 

után szűrd le. 

Ne használj fém szűrőt!

Calendula officialis



Lándzsás útifű
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A lándzsás útifű egy évszázadok óta

alkalmazott gyógynövény, melynek minden

részét felhasználják a gyógyászatban.

Nyugtató, kellemes hatása van, amit

főképp légzőszervi panaszok, köhögés,

tüdőasztma, hurut esetén használják ki. Fő

tulajdonságai közé tartozik még az erős

vértisztító hatása, így javasolt gyenge

tüdő, sápadtság, gyenge vese és

vérszegénység esetén is. Magas

antioxidáns tartalommal bír, ezért kiválóan

támogatja az immunrendszert. 

Régen külsőleg is gyakran alkalmazták

sebgyógyításra. Szétmorzsolt formában

vágott sebre, csípésre, harapásra helyezve

gyógyító hatású.

Elkészítés

Tea: 

Áztass be 1 púpozott teáskanál 

teafüvet 2,5 dl felforrt vízbe, 

5 percig állni hagyd, majd szűrd le 

és melegen fogyaszd.

Plantago lanceolata



Levendula

4 8

G Y Ó G Y N Ö V É N Y T A N

A lándzsás útifű egy évszázadok óta

alkalmazott gyógynövény, melynek minden

részét felhasználják a gyógyászatban.

Nyugtató, kellemes hatása van, amit

főképp légzőszervi panaszok, köhögés,

tüdőasztma, hurut esetén használják ki. Fő

tulajdonságai közé tartozik még az erős

vértisztító hatása, így javasolt gyenge

tüdő, sápadtság, gyenge vese és

vérszegénység esetén is. Magas

antioxidáns tartalommal bír, ezért kiválóan

támogatja az immunrendszert. 

Régen külsőleg is gyakran alkalmazták

sebgyógyításra. Szétmorzsolt formában

vágott sebre, csípésre, harapásra helyezve

gyógyító hatású.

Elkészítés
Tea: 

1 púpozott teáskanál teafüvet 

áztass be 2,5 dl felforrt vízbe, 

5 percig hagyd állni, majd szűrd le 

és fogyaszd melegen. 

Javaslom illóolaj formában is 

beszerezni és alvászavarok 

alkalmával inhalálni.

Lavandula angustifolia



Loncvirág
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A loncvirág egy kúszó növény, aminek frissen

kinyílt bimbóját gyűjtik be és szárítják ki. Ezt a

szárítmányt használják főzetekhez, teákhoz,

krémekhez, tinktúrákhoz, porokhoz. 

Gyógyító hatását a keleti orvoslásban

évszázadok óta felismerték. Ezen tulajdonságok

közé sorolható a méregtelenítés, tisztítás, ezért

alkalmazzák gyakran a bőrápolás terén. Teája

segít a vércukorszint stabilizálásában, az

émelygések és gyulladások csökkentésében,

valamint támogatja az emésztőrendszert,

redukálja a puffadást, székrekedést. Influenzák

esetén is javasolják fogyasztását, mert segíti a

szervezet ellenálló képességét, ún. természetes

antibiotikum.

Gyakran méregtelenítő teák összetevőjeként is

találkozhatunk vele. 

Elkészítés
Tea: 

1 púpozott teáskanál teafüvet 

áztass be 2,5 dl felforrt vízbe, 

10 percig hagyd állni, majd szűrd le 

és fogyaszd melegen. 

Javaslom illóolaj formában is 

beszerezni és alvászavarok 

alkalmával inhalálni.

Flos Lonicerae



Lótusz mag
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A lótusz mag a Hagyományos Kínai

Orvoslás egyik alap gyógynövénye,

melyet az életenergia erősítésére, a qi

energia egyensúlyának kialakítására

alkalmaznak évezredek óta. Gyakran

fogyasztják jujuba, ginzeng és

jamgyökérrel kiegészítve. Fő befolyása a

lép és vese meridiánokra van. A vese

meridiánt tartják az életenergia

tárolójának, így ennek egyensúlya

kiemelten fontos. A lép meridián zavara

esetén léphet fel hasmenés,

étvágytalanság, menstruációs zavarok,

hasi görcsök. Ezek helyreállításában segít

a lótusz mag.

Elkészítés

Tea: 

Főzz fel 6-15 g lótusz magot, 0,5 l 

vízben 10-15 percig. 

(Kiegészítheted jujubával.) 

Ízesítheted mézzel a kellemesebb íz 

érdekében. 

Semen Nelumbinis



Máriatövismag
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Évszázadok óta alkalmazzák ezt a

gyógynövényt, főleg a májra gyakorolt

jótékony hatása miatt. A máriatövismag

az egyik legerősebb méregtelenítőként

ismert növény, amely támogatja a máj és

epe működését. Hatóanyagáról, a

szilimarinról bebizonyították, hogy segíti a

májsejtek regenerálódását és a fehérjék

szintézisét. Magas antioxidáns és

vitamin tartalmával (C- és E-vitamin)

támogatja immunrendszerünket.

Fogyasztják a magot elrágva az

intenzívebb hatás érdekében,

tinktúraként, illóolajként, olajként, por

formájában, illetve teaként. 

Elkészítés

Tea: 

Áztass be 1 púpozott teáskanál 

teafüvet 2,5-3 dl felforrt vízbe, 10-

15 percig hagyd ázni, majd szűrd le 

és fogyaszd melegen.

Silybum marianum



Medvehagyma
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Az áprilisban virágzó nagy levelű medvehagyma

nem csak fűszernövényként, de gyógynövényként

is kiváló tulajdonságokkal bír. Nyersen és szárítva is

fogyasztjuk leginkább vértisztító hatása miatt.

Ezért alkalmas érelmeszesedés, vérnyomás

problémák, magas koleszterinszint, gyomor- és

bélpanaszok esetén fogyasztani. Javítja az

inzulinérzékenységet, tisztítja az ereket, enyhíti a

krónikus gyulladásokat. Fűszerként frissen és

szárítva kitűnő ízt ad salátákhoz, levesekhez,

tojásos ételekhez. Hatóanyaga a fokhagymában is

megtalálható alliin, ami vírus és baktériumölő

hatása miatt fontos, hiszen megvédi

immunrendszerünket. Az alliinnak köszönhetően

íze és illata is hasonlít a fokhagymához. Ezért is

hívják vadfokhagymának. Szálas teaként segíti a

torokbántalmakat. Javasolt a friss, nyers

felhasználása a szárítottakkal szemben a

magasabb hatóanyag tartalom miatt.

Elkészítés

Tea: 

Áztass be 1 púpozott teáskanál 

teafüvet 2,5-3 dl felforrt vízbe, 

5-10 percig hagyd ázni, majd szűrd 

le és fogyaszd melegen.

Allium ursinum



Medveszőlőlevél
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Azt hiszem nem kell bemutassam ezt a

világ minden táján használt

gyógynövényt, hiszen manapság elég

sokat hallani róla a reklámok által. A

medveszőlőlevél az egyik

legalkalmasabb húgyúti fertőzések

esetén, amit tabletta, tea, vagy tinktúra

formájában lehet fogyasztani.

Bizonyítottan baktériumellenes,

gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő

hatással rendelkezik. 

Fontos, hogy néhány órás

hidegkivonással készítsük.

Elkészítés

Tea: 

Áztass be 1 púpozott teáskanál 

teafüvet 1,5-2 dl hideg vízbe 

6-12 óráig. Majd szűrd le.

Arctostaphylos uva-ursi



Nyírfalevél
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A nyírfa szinte minden része

felhasználható gyógyászati célokra.

Főképp a nyírfa leveleiből és rügyeiből

készítenek gyógyteákat, mely vértisztító,

vizelethajtó és gyulladásgátló is egyben.

Vese- és húgyhólyag betegségek esetén

ajánlatos a nyírfalevél teát alkalmazni.

Egyéb hatásai közé sorolandó a bőr és haj

szépségének támogatása. Alkalmazzák

reuma, köszvény, ekcéma, ödéma és

egyéb bőrproblémák esetén is. Férfiaknak

kifejezetten javasolt a prosztata

betegségek esetén, valamint nőknek

bakteriális vagy gombás fertőzések

alkalmával.

Elkészítés

Tea: 

Forrázz le 2 dl forró vízzel 1 púpos 

teáskanál teafüvet, hagyd állni 

10-15 percig, majd szűrd le. 

Ne használj fém szűrőt!

Betula pendula



Orbáncfű
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Az orbáncfű a XX.század egyik legelterjedtebb

gyógynövénye. Antidepresszáns, nyugtató

hatása miatt ismert, és az orvoslás során

gyakorta hangulatjavítóként alkalmazott

gyógynövény. Lelki betegségek, idegeskedés,

szorongás, enyhe depresszió, valamint alkohol

és nikotin függőség esetén is klinikai vizsgálatok

bizonyítják pozitív hatását. Erős immunerősítő

hatással is rendelkezik. Emellett jelentős javulást

mutattak ki a gyomorfekélyben, epe- és

májproblémákban szenvedőknél is. Folyamatos

fogyasztása maximum 6 hétig javasolt. Aki

szívgyógyszert használ, fontos odafigyelnie,

hogy az orbáncfű tea és a gyógyszer bevétele

között 2 óra teljen el, mert a gyógyszer

felszívódását lassítja, valamint a fogamzásgátló

gyógyszerek hatását csökkenti.

Elkészítés
Tea: 

Egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 

2,5 dl vízzel forrázz le, 15 perc után 

szűrd le.

Ne használj fém szűrőt!

Hypericum perforatum



Szennalevél
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A hagyományos indiai és kínai gyógyászat

évezredek óta használt gyógynövénye a

szennalevél, amelynek két különböző faját

is hasznosítják. Erős hashajtó hatással

rendelkezik, ezért alkalmazzák akut

szorulás megszüntetésére. 12 év alatt

egyáltalán, felnőttek esetén pedig hosszú

távon nem javasolt, a maximális időtartam

2 hét. Hatását a folyadék visszaszívás

gátlásával éri el a bélrendszerben,

intenzívebbé teszi a bélmozgást és

fokozza a bélnyálkahártya nedvességét.

Javasolt az esti, lefekvés előtti fogyasztása,

hogy reggelre fejtse ki hatását. Hurutos

köhögés, valamint asztma esetén is gyors

enyhülést okoz.

Elkészítés
Tea: 

Hideg áztatással érheted el a 

legjobb hatást. 1 púpos teáskanál 

teafüvet áztass be 12-24 h-ra egy 

csésze vízbe, majd szűrd le és már 

fogyaszthatod is.

Sennae folium



Szerzetesek körtéje
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A körték a Keleti Orvoslásban a tüdő

meridián ápolásának, energizálásának

jelképei. Amellett, hogy rendkívül jó

természetes édes ízűek, hidratálják a

szervezet nyálkahártyáit. Emiatt

kedvező a hörgők, a tüdő, a torok

szempontjából. A Hagyományos Keleti

Orvoslás évezredek óta használja

nyersen, főzetként, teaként. Nem csak

betegségek esetén volt népszerű,

hanem az énekesek torkának ápolására

is szolgált. Édes ízét kihasználva

csodás teákat lehet készíteni vele,

valamint cukor helyettesítőként is

alkalmazható. 

Elkészítés

Tea: 

1 gyümölcsöt félbevágva önts le

1-1,5 l forró vízzel, főzd fel 

5 percig, majd hagyd állni 10-15 

percig. 

Siraitia grosvenorii



Tejoltó galajtű
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Ez a sárga virágú gyógynövény a

vesére és epére gyakorolt hatása

miatt lett kedvelt az orvoslásban.

Vízhajtó és egyben görcsoldó

hatással bír, így támogatja a vese

regenerálódását, az epe és a

mirigyeink működését. Enyhén

izzasztó, gyakran alkalmazzák

légzőszervi megbetegedések esetén

is. Nem csak belsőleg, de külsőleg is

nagy hasznát vehetjük pikkelysömör

és nehezen gyógyuló sebek esetén

borogatásként.

Elkészítés
Tea: 

Egy csapott evőkanál (3 g) 

teafüvet 2,5 dl vízzel forrázz le, 15 

perc után szűrd le.

Ne használj fém szűrőt!

Galium verum



Zsályalevél
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Érdekes gyógynövény a zsálya, melyet

régen a gyógyulás jelképének tartottak,

ebből származik neve is:

Salvia=salvare=meggyógyulni. Úgy

tartják, hogy az egész testet

karbantartja, erősíti. Segít az éjszakai

izzadások megszüntetésében, a jobb

alvásban. A gyógynövény által csökken

a testben lévő görcsök mértéke, segít

megszüntetni a bélpanaszokat,

puffadást, javítja emésztésünket.

Emellett kiváló toroköblögetésre hiszen

antibiotikus hatással is rendelkezik. A

keleti orvoslás a fogíny bántalmakra,

fog fájdalmakra zsályafőzetet használ.

Elkészítés

Tea: 

Egy csapott evőkanál (3 g) 

teafüvet 2,5 dl vízzel forrázz le, 

5-10 perc után szűrd le.

Ne használj fém szűrőt!

Salvia officinalis



0 0

GYÓGYNÖV ÉN Y TAN

6 0

FORRÁSOK

www.manutea.hu/kinai-gyogynovenyek

www.drchenpatika.com

www.gyszt.hu/hu/gyogynoveny-katalogus

www.gyorgytea.hu/gyogynovenyek/

www.gyogyfu.hu/shop/

www.wikipedia.com

www.gyogynoveny-volgy.com

Gyógyfüvek Isten kertjéből

Gyógyeredményeim

Gyógynövények és gyógyteák

www.pexels.com

www.freepik.com/

https://www.manutea.hu/kinai-gyogynovenyek-x2v10213
https://drchenpatika.com/gesztenye-2/
https://www.gyszt.hu/hu/gyogynoveny-katalogus
https://gyorgytea.hu/gyogynovenyek/fodormenta-mentha-crispa/
http://gyogyfu.hu/shop/product/128/GALAGONYA-VIRAGOS-AGVEG-40-g

