
JÓ HA TUDOD... 

 

  NÉHÁNY ÉTEK JÓTÉKONY HATÁSA 

 

Hippokratész azt mondta, hogy „Ami az egészségeseket jó egészségben 

tartja, az meggyógyíthatja a betegeket.” Az egészség megőrzésének lényege, 

együtt élni a természettel és nem ellene.  
 

Az alma, sok drága egzotikus gyümölcsöt simán legyőz. 

Régebben jobban megbecsültük, mint manapság. Nem 

maradhatott ki az uzsonnás táskából  sem. Pektinje 

alkalmas a koleszterincsökkentésre, A, B, C vitamin van 

benne. Almaecet készülhet belőle, aminek pozitív hatása, 

hogy hátráltatja az érelmeszesedést. Az almát héjastól kell enni, mert ha 

meghámozzuk, sok hasznos dolgot dobunk ki. Székrekedés ellen és 

hasmenésre is jó. Az édes meghajt, a savanyú megfog. Rendben tartja a 

beleket, és vizelethajtó hatása is van. Az almát nem lehet eleget dicsérni.  

Felnőtteknél tanácsos havonta egyszer almanapot tartani. Ez tehermentesíti a 

bélrendszert. A lényeg ilyenkor, hogy egész nap csak almát együnk. 

 

A burgonya diétában hasmenésre jó. A, B, C vitamin 

és magnézium van benne. A havonta egyszer tartott 

burgonyanapnak tisztító hatása van. 

 

A fokhagymát a cink, a foszfor és sok vitamin (főként 

B1- és B2) teszi értékessé. Kimutatták azt is, hogy a 

fokhagymaolajban levő allicinnek baktériumölő hatása 

van. Az akrolein (ami a vöröshagymában is van) egyik 

leghatékonyabb csíraölő anyag. Segít fertőzések esetén. 

Megemlítendő még a vérnyomásra gyakorolt kiváló 

hatása. 

 

A komló segít a jó alvásban. Aki éjjel 2-3 között 

felébred, az este lefekvés előtt igyon komló teát. 
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