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              Forrás: 

       PP. ÉLETFORMA 

Egészség Zóna 

Télen magasabb lesz a 

vérnyomásunk, legalábbis ezt állítják 

amerikai kutatók a legújabb 

eredményekre hivatkozva. Nem a 

hidegnek, vagy a kevesebb 

napsütésnek lehet ehhez köze, hanem 

a táplálkozásnak: ilyenkor több zsíros, 

fűszeres ételt veszünk magunkhoz. 

A hideg hőmérséklet miatt 

összehúzódnak a véredények, emiatt 

pedig nőhet a vérnyomás. 

Bőrbetegség, fel- és megfázás, depresszió, ízületi fájdalmak – csupa olyan 

probléma, ami akkor jelentkezik, amikor hideg van. Nem is csoda, hiszen 

ilyenkor legyengül az immunrendszer, és a test nehezen tudja legyőzni a 

fertőzéseket, baktériumokat, vírusokat. 

Figyeljünk  jobban az egészségünkre ! 
 

  
  

 Az ízületi károsodás, azaz az artrózis 
egy reumás megbetegedés, ami 
nedves, hideg időben különösen 
kínozza a betegeket. Ízületeik fájnak, 
megdagadnak, eldeformálódnak, 
megérzik az időjárás változását. 
Kiváltó oka lehet a túlzott igénybevétel, 
a porcok sérülnek. Bizonyos 
gyógyszerekkel segíthetünk a 
fájdalmon, de nem szabad 
megerőltetni az ízületeket, nagy 
súlyokat nem szabad emelgetni. 
Fontos, hogy a beteg mozogjon, így 
formában tarthatja magát. 

Decemberi számunkban olyan 
betegségekre hívjuk fel a 
figyelmet, amelyek a hideg idő 
beálltával  gyakrabban  
előfordulnak, mint az év más 
hónapjaiban, tehát  érdemes 
jobban odafigyelni rájuk.  

 

Ennek következménye lehet a 

szívinfarktus és az agyvérzés.   
A kutatási eredmények azt mutatják, 
hogy a vérnyomás emelkedése 
szezonális, a mérsékelt éghajlaton 
ugyanúgy jelen van, mint az olyan 
extrém klímával rendelkező 
területeken, mint Alaszka vagy a Karib-
térség. 

A depresszió is jelentkezhet 
szezonálisan, mégpedig a napos órák 
számának csökkenése miatt. Ilyenkor 
az ember szomorúnak érzi magát, 
levert, kedvtelen, többet kíván enni, 
ráadásul édeset és zsírosat.   A nőket 
ez a betegség gyakrabban érinti, mint 
a férfiakat, a skandinávokat pedig 
hamarabb elkapja, mint a déli területek 
lakóit. Esetleg segíthet, ha 
elmegyünk szoláriumba, 
kényeztetjük magunkat, nagyokat 
sétálunk, több időt töltünk a friss 
levegőn. 

 

  

 

  Kedves MKKSZ Tag  ! 
 
Az  MKKSZ Országos Nyugdíjas 
Tanácsa megváltozott összetételben 
és létszámban jelentkezik mint 
munkájában, mint híradásaiban. 
 
Az Egészség Zóna hírlevelünk is új 
arculattal kerül az olvasói elé. 
Reméljük, hogy célját ebben a 
formában is eléri, továbbra is segít 
egészségünk megóvásában.   
 
Arra is lehetőség van, hogy olyan 
témákat dolgozzunk fel, ami 
kifejezetten a tagság ajánlása vagy 
érdeklődése alapján kerül a 
szerkesztők asztalára. Szívesen 
meghallgatjuk a véleményeket és 
várjuk a javaslatokat. 
 
Mindenkinek jó egészséget kíván 
 
     Tóthné Merth Bernadette 
      MKKSZ ONYT alelnök 
2015. december 15. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Támadnak a téli     
betegségek! 
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A gyömbért tisztítsuk meg, és a reszelő legkisebb lyukú oldalán reszeljük le.  

1 liter vízzel tegyük fel főni, forraljuk fel, majd kis lángon 10 percig fedő alatt 

főzzük. Szűrjük le és ízesítsük. 

Tipp! Elég intenzív az íze, ezért ízesítés nélkül is fogyasztható. Ha mézet 

használunk, azt csak a langyos teába tegyük. 

Jó tudni! Bár a friss gyömbér nem olyan régen vált ismertté a magyar 

konyhában, rengeteg jótékony hatása van. Mindenekelőtt erősíti az 

immunrendszert, ellenállóbbá tesz. Ezen felül gyulladáscsökkentő és 

étvágyjavító hatása is ismert, de emésztési panaszokra is ajánlják. 
 

Megfizethető, nincs mellékhatásuk, meglepően hatékonyak 
 

     

 

Valószínűleg már nagyanyád is ismerte a hagymatea receptjét, mely kiválóan 
enyhítette a köhögést és egyéb légúti megbetegedések tüneteit. A 
természetes gyógymód azonban az elmúlt évtizedekben sajnos feledésbe 
merült.   

önts egy edénybe fél liter vizet, majd tegyél bele egy egész fej 
vöröshagymát. Főzd körülbelül fél órán át, de az időközben elfőtt víz 
folyamatos pótlásáról ne feledkezz meg! Ha fogyasztható hőmérsékletűre 
hűlt, keverj el benne két evőkanál mézet. Fontos, hogy a még 
forró hagymateába ne tegyél mézet - elillannak a hasznos vegyületek 
belőle. 

 
Így készítsük el a fekete retek szirupot! 
Hozzávalók: 1 nagyobb fekete retek, 2-3 evőkanál méz 
Elkészítés: Vágjuk le a retek tetejét, a levelénél. Majd vájjunk egy kisebb 
mélyedést a belsejébe, és ezt félig töltsük meg mézzel. Tegyük vissza 
fedőként az előbb levágott részt, majd hagyjuk egy éjszakán át állni. Együnk 
naponta háromszor egy-egy evőkanál szirupot. Addig hasznosíthatjuk újra, 
míg a retek nem puhul meg. Újra és újra töltsük fel mézzel, és fogyasszuk a 
finom gyógyító nedűt. 

 

  

  

A méz-fahéj együttes fogyasztása többek között felerősíti az 
immunrendszert, megvéd a vírusoktól, baktériumoktól, erőssé, 
munkabíróvá tesz… A fahéjat a leggyakrabban megfázások, meghűlések 
kezelésére használják. Erős fertőtlenítőszer. Hatásos ellenszere sok 
baktériumnak és gombának. Húgyúti fertőzések kezelésére is kiváló. Segít 
bontani a glükózt, így szabályozva a vércukorszintet. Vérzéscsillapító 
hatása is van. A fahéj illata állítólag az agyműködésre is serkentőleg hat, 
és a rovarokat is elriasztja. Emésztési panaszokra is jó. Oldja a görcsöket 
és a felfújódást, megnyugtatja a gyomrot, elősegíti az emésztést. 
Mangánban, vasban és kalciumban gazdag. 

 Vöröshagyma tea 

 

 

 

 

  

  

Házi patika – házi praktika – télvíz idejére   

 

 

Fekete retek szirup 

Vöröshagyma tea 

Gyömbéres tea 

Fahéjas méz 

mailto:mkksz@mkksz.org.hu
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Azonnali gyógyír 

torokfájásra 
gyógyszerek nélkül. 

Ha reggel torokfájással 

ébredsz, egy óra alatt 

visszafordíthatod a 

betegséged, ha az alábbi 

teával kezded a napod. 

Minden alkalommal 

működik! 

Meleg (de ne forró) vízben 

jól keverj el két evőkanál 

mézet, két evőkanál ecetet 

(lehet almaecet is), két 

evőkanál citromlevet, és egy 

csipet fahéjat. Húzd le 

egyben, és egy órán belül 

elejét veszed a betegségnek. 

 
 

Év közben a 
szükségeset úgyis 

meg kell venni, 
csak egy dolgot 

felejtünk el, őszintén 

szeretni. 
Öltözködjön a szív 

fénybe szerte a 
világon, 

szóljon végre 

szeretetről idén a 
karácsony! 

 

 

 

 

Ebben az évszakban is szinten tarthatjuk vitaminkészleteinket, csak más 
élelmiszerek kerülnek előtérbe, mint nyáron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A citrom, grapefruit és a narancs kiváló C-vitamin források, levüket 
reggel akár éhgyomorra is ihatjuk. A trópusi gyümölcsök némelyikét, pl. 
ananász, mangó, ebben az időszakban csak korlátozottan fogyasszunk 
és banánból is csak keveset együnk, mert éretlenül szedik le és több 
vegyi kezelésen is átesnek, mire a boltokba kerülnek. 

A zöldségek közül sok hasznos vitaminhoz juthatunk a káposztából, 
kelkáposztából, a sárga- és fehérrépából, de a fekete retek, a cékla, a 
karalábé és a sütőtök is kiváló erre a célra. Fogyasztásuk elsősorban 
nyersen ajánlott, hiszen így nyerhetjük ki a legtöbb vitamint belőlük, de 
ha mégis meleg ételként szeretnénk őket fogyasztani, inkább párolva 
vagy sütve, és csak a legvégső esetben főzve fogyasszuk. A 
hüvelyeseket párolás előtt érdemes pár órára beáztatni. A zöldségek - 
sárgarépa, zeller, cékla - alá kevés vizet és olajat öntsünk, úgy pároljuk 
őket. A burgonyát inkább héjában párolva vagy sütve fogyasszuk, 
köménnyel, vajjal ízesíthetjük. A párolt vagy sült ételek mellé mindig 
tegyünk nyers zöldséget, salátát is az asztalra! 

 

Tipp: Pároláshoz ideális olyan edény használata, amelyben 
szabályozható a hőmérséklet. Ha 55 °C fok alatt tudjuk tartani, 
megmaradnak az ételben a fontos enzimek, vitaminok és más szerves 
tápanyagok is. 

 
Saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy az egészséges életmód a 
közérzetben, hangulatban is pozitív változásokat okoz... Mert ugye a 
leélt évek száma mellett a leélt évek minősége sem elhanyagolható. 
 
 

Tegyünk a karácsonyfa alá egy kis egészséget, 

boldogságot, vidámságot, mert ez nekünk  jár ! 

Fogyasszunk télen is sok zöldséget és gyümölcsöt! 
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