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Egészség Zóna 

 

 Mi is az a koleszterin és igaz e, hogy Korunk mumusa a koleszterin?   
küzdeni kell ellene? Ha "magas értéken áll" azonnal le kell nyomni, vagy 

bele kell halni? 

 

Az érrendszer épségét többek között egy csodálatos kenőanyag biztosítja. Ha 

ez a „gépzsír” nem lenne, a véráram hamar cafatokra szaggatná az 

érrendszeredet. Ezt a bámulatos kenőanyagot májad állítja elő, ez a 

hihetetlen szerved, mely több, mint 500 különféle feladatot tud ellátni!  

Adózz egy pillanatra csodálattal májadnak, e pompás műremeknek, mely 

megtermeli minden kenőanyagok öregapját: a koleszterint!  

 

 

 

 

 

  

 

   

 
 

  
   

   

 
Jó és rossz koleszterin??? 

A HDL koleszterin az ún. "jó" 

koleszterin. Védi a szervezetet a 

betegségekkel szemben. Alacsony 

szintje esetén nő az érelmeszesedés, a 

szívinfarktus és az agyvérzés 

kockázata. 

SOSEM KÉSŐ ELKEZDENI 

 

 

 

 

 

 

Az LDL koleszterin az ún. „rossz” 
koleszterin nagy részben felelős a 
verőerek állapotáért. Ha túl sok van 
belőle leüllepszik az érfalakon, 
ezáltal szűkítve azokat és csökkentve 
a rugalmasságukat. Ha magas a 
koleszterinünk, ezt nem feltétlenül 
érzékeljük. Pontos eredményt a 
vérkép alapján az orvos tud mondani 

 
Jó és rossz koleszterin??? 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kedves Olvasó  !  
 

Koleszterin nélkül nincs élet 
Mindenki úgy gondol rá, mint a 
megtestesült gonoszra. Nevének 

hallatán hideglelős borzongás fut 
végig rajtunk: szívrohamra, hirtelen 

összecsukló, elhízott emberekre 
gondolunk.  Pedig nélküle nem 

létezhetne  az  élet. 
 

Ismerjük meg közelebbről a 
koleszterint! 

 
Nem vagyok orvos, de még csak 

hozzáértő sem. A hírújság anyagát 
a szakirodalomból ollóztam össze, 
mégpedig azokat a gondolatokat, 
amiket én érdekesnek találtam. 

Mindenkinek jó egészséget kíván 
 

     Tóthné Merth Bernadette 
      MKKSZ ONYT alelnök 
            2017. január  10. 
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Mitől lehet magas a 

koleszterinszinted? 

 
A koleszterinszintet a        

táplálékkal bevitt koleszterin,  

valamint a telített és 

transzzsírsavak emelik. Ezen 

kívül az öröklött hajlam, a 

dohányzás, a mozgásszegény 

életmód, a stressz és az elhízás is 

növeli a magas koleszterinszint 

kialakulásának kockázatát. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Új év 

 új egészség! 
            

  

 

 

 

Dr. Bieler feltette azt az egyszerű 

kérdést, hogy hogyan tudja az 

érfalunk egy életen át megőrizni 

épségét. Az érfalad ugyanis 

hasonlatos egy igen sebes sodrású 

patakhoz, melynek falát a víz 

folyton vájja. Lassú víz partot mos. 

Hát még a gyors... Ha a partot 

hamar kimossa a víz, hogyan 

lehetséges akkor, hogy a 

rendkívül gyors folyású véred 

mégsem veri szét az érfaladat?   
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    Hagymában az erő 

A fokhagymát fogyaszthatjuk természetes formájában (akár nyersen), de 

kapszulaként vagy kivonatként is. Egészségre gyakorolt hatása évszázadok 

óta ismert, erősíti az immunrendszerünket, segít a fertőzések elleni 

küzdelemben, és a szívünk megfelelő működéséhez is hozzájárul.   

A hagymák mindegyike tartalmaz kénvegyületeket, melyekről kutatások 

írják le koleszterincsökkentő hatásukat.  Ajánlat:  

 medvehagymás tofukrém, 

 póréhagymás vegyes saláta, 

 fokhagymás tönkölypirítós 

 

Egyél meg egy marék diót, 4 órán belül kifejti jótékony hatását 

A  legújabb kutatások szerint egy marék dió naponta megóvja az embert a 

szívbetegség minden formájától. A dióban található dióolaj ugyanis 

rugalmassá teszi az ereket, és lebontja a rossz koleszterint. 

 

Az egyszeresen telítetlen zsírsavak (forrásai pl. olivaolaj, kukoricaolaj, 

diófélék) és a többszörösen telítetlen zsírsavak (forrásai pl. napraforgóolaj, 

repceolaj, lenmagolaj, tengeri halak és halolajok, olajos magvak és a belőlük 

készült olajok) is fontos szereppel rendelkeznek a koleszterinszint, a 

vérsűrűség és a vérrögképződés befolyásolása területén. Az érrendszerünk 

védelme miatt állandó alkotóik kell, hogy legyenek étrendünknek.  Ajánlat: 

 halkrémmel töltött paradicsom, 

 tökmagkrémes tönkölyszendvics, 

 zöldsaláta szezámolajjal, 

 pirított saláta napraforgómaggal, 

 müzli pekándióval, lenmaggal, mogyoróval, 

 avokádókrémes magos szendvics 

 

Mindig kéznél van, könnyű elkészíteni, hatásos ! 
 

     
Ezt a hihetetlen természetes orvosságot már az őseink is ismerték. Az ámisok 

szuper orvossága erősít az immunrendszert, csökkenti a koleszterinszintet és 

normalizálja a magas vérnyomást kevesebb mint 7 nap alatt. 

 

  
  

 Elkészítés: 
Tedd az összetevőket turmixgépbe,  

és mixeld fél percig. Ezután tedd egy 

üvegcsébe, amit lezársz. Hagyd állni 

benne 5 napig, mielőtt elkezded a 

kezelést. 

 Hozzávalók 1 napi adaghoz: 
1 evőkanál almaecet 

1 gerezd fokhagyma, reszelve 

1 evőkanál friss citromlé 

1 körömnyi gyömbér, reszelve 

1 teáskanál méz 

 

 

 

 

 

 Vöröshagyma tea 

 

 

  Koleszterin  humor 
Csinos, fiatal doktornőt kap a 
falu. 
- Józsi bátyám, nem tetszenek a 
leletei. Mondja, mit szokott maga 
reggelizni? 

- Rántottát nyolc tojásból, 
szalonnával. 
- És mit szokott ebédelni? 
- Csülkös bablevest. 
- És vacsorára? 

- Szalonnát meg kolbászt. 

- Józsi bácsi. Hogy áll a 
koleszterinje? 
- Mint a cövek doktornő, mint a 
cövek! 

 

 

Házi patika – házi praktika  

 

Dió 

 

Fokhagyma 

 

Diétával a magas 

koleszterinszint ellen  

 

Használat: 
Vegyél be a keverékből 1 evőkanállal 

minden reggel reggeli és vacsora előtt. (Ha 

szükséges még 1 kanállal bevehetsz ebéd 

előtt is, de 3 evőkanálnyinál többet ne 

egyél belőle naponta!) Hamarosan 

észreveszed a kezelés kedvező hatásait: a 

gyógyszertől normalizálódik a kolesz-

terinszint, valamint a vérnyomásod egy 

héten belül. Sőt! Tele leszel energiával, 

megfiatalodsz, és az immunrendszered is 

jelentősen erősebb lesz! 
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Gyógyszermentes 

megoldások 

A koleszterin-anyagcsere 40 év 

feletti korban ma már szinte 

mindenkinél felborult. 

Népegészségügyi jelentőségét 

mutatja az is, hogy a 

gyógyszerkassza egyik 

legnagyobb kiadási tétele a 

koleszterin-szintet csökkentő 

gyógyszerek támogatása.  

A koleszterinszint gyors 

csökkentéséhez pedig legtöbb 

esetben nem szükséges 

gyógyszeres kezelés, 

mindössze mozgással és 

táplálkozással elérhető. 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

  

 
A növények gazdagok emészthetetlen rostokban, melyek megkötik az epével 

bélbe ürülő koleszterint, megakadályozzák a bélből való visszaszívásukat. Így 

működnek a koleszterin szintet csökkentő epesav-kötő gyógyszerek. Növényi 

rostokban gazdag a hüvelyesek, babok, zab, árpa, bogyós gyümölcsök. Az 

elfogyasztott rostmennyiség övelésére tökéletes mód a reggelire 4-5 evőkanál  n

nem finomított gyümölcsös müzlit fogyasztása joghurttal. 

Kerüld a rossz zsírokat! 
Létezik egy zsír, melyről kimutatott a szívvédő hatása: ez az omega-3 zsírsav. 

Ez főként  hidegvízi halakban, mint a lazac, makréla, pisztráng, hering és 

szardínia található.  Zsírok terén fontos megjegyezni, hogy fogyasztásukat 

teljesen megszüntetni nem szabad, hiszen fontos, elengedhetetlen összetevői 

szervezetünknek. Nélkülük nincs agyműködés, nincsenek sejtmembránok, 

nincs izomműködés. 

Fehérjét a növényekből! 
Számos fehérjében gazdag növényt ismerünk, mint a szójabab, zöldbab, 

lencse, fejtett bab. Fogyasztásuk a fehérjeforrás mellett csökkenti 

a koleszterinszintet, segít a vércukorszint normalizálásban, segíti az inzulin 

hatását, csökkenti a rák kialakulásának kockázatát. 

Felejtsd el a finomított lisztet, cukrokat! 
Hagyományos étkezésünk tele van finomított szénhidrátokkal: fehér kenyér, 

tészták, cukrozott üdítők, rágcsálnivalók, sütemények. A túlzott 

energiabevitelhatására a szervezet raktározásba 

kezd.     A szénhidrátokat zsírokká, köztük koleszterinné alakítja. 

Étcsokoládé 
A szívvédő diéta élvezeti része a csokoládé  mivel ez a csodás antioxidáns a jó ,

HDL koleszterint píti.   Ez a fantasztikus hatás csak az étcsokira vonatkozik,  é

amelyben háromszor több az antioxidáns, mint a tejcsokoládéban. Az 

antioxidánsok megakadályozzák, hogy a vérlemezkék összetapadjanak, sőt az 

artériákat sem engedik elzáródni. Mindennap majszolj el tehát pár kocka, 

minél magasabb kakaótartalmú csokit! 
 

Kedves Olvasó !  Ha eddig eljutottál és az ajánlások alapján  úgy 
döntöttél, hogy mindent elkövetsz a koleszterinszinted csökkentése 

érdekében, akkor nincs más dolgod, mint hogy a jó kis receptek alapján 
belefogj az életmód váltásba. 

 Ehhez kívánok sok sikert és jó egészséget !
  

 

 

 

 

 

 

 

Fogyassz sok gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát 
és hüvelyeseket! 

(  
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