
 

JÓ HA TUDOD… 

 
 

…hogy mi a titka a csipkebogyótea készítésének 
 

 

A gyönyörű őszi táj tartogat még meglepetéseket, begyűjthető kincseket: 

ilyen a csipkebogyó. Aki már szedett termést, jól tudja a tövisekről, hogy ez 

a cserje a rózsafélék családjába tartozik. Erdőben, hegyoldalakon, legelőkön, 

ártereken sétálva megtaláljuk a jó embermagasságra növő bokrokat. A 

terméséből nagyon finom lekvár főzhető, és egészséges, ízletes teát is 

készíthetünk. 

 

A nyári gyönyörű virágzás után őszre kialakul a piros színű termés, amit 

akkor kell leszedni, amikor a dér már megcsípte és elkezdett puhulni, 

ráncosodni.  

 

Mint tudjuk, C-vitamin tartalmáról híres. 100 g friss csipkebogyóhús 

tartalmaz 400 mg C-vitamint, ami tízszerese a citroménak! Ezen kívül 

tartalmaz még több olyan anyagot is, ami a szervezet egészséges 

működéséhez szükséges: A-vitamint, alma- és citromsavat, flavonoidokat, és 

pektint.  

 

Ez utóbbi kettő közül a flavonoid egy gyógyhatású vegyületcsoport, amely 

gyulladásgátló és antioxidáns hatása mellett az érfalakat erősíti (ezt a hatást 

számos gyógyszercég felhasználja gyógyszerében). Tehát az alsó végtagi 

visszeresség megelőzésére, az erek rugalmasságának megtartására nagyon jól 

alkalmazható a csipkebogyó húsának fogyasztása. 

 

A pektin pedig egy szénhidrátokkal rokon vegyület, amely az elfogyasztása 

után nem bomlik le, hanem csak keresztülhalad a beleinken. Méregtelenítő 

hatással bír, illetve a helyes bélműködés kialakításában is alkalmazható.  

 

A teakészítéshez a csipkebogyó begyűjtése után (érdemes kesztyűben szedni 

a tövisek miatt) vágjuk le a szárát, a “csumáját”, és mossuk át hideg vízzel. 

Vágjuk kisebb darabokra, így gyorsabban kiszárad. Ilyenkor már nehéz több  

 

 

órás napsütést találni, így célszerű egy nagy tepsiben szétterítve, 60 fok alatti 

sütőben szárítani. Közben többször forgassuk át. Pár óra alatt el is készül, 

ekkor hagyjuk kihűlni. Ha teljesen száraz, befőttesüvegben sokáig eltartható. 

 

Csipkebogyó teát kétféleképpen készíthetünk: 

 1 kanálnyi szárított csipkebogyót 2 dl szobahőmérsékletű vízben egy 

éjszakán át (de min. 4-5 órán át) áztatjuk, majd leszűrjük (ne 

használjunk fémszűrőt). Ezzel az eljárással a nagy C-vitamintartalmat 

meg tudjuk őrizni. 

 Szintén 1 evőkanálnyi termést 2 dl forrásban levő vízben 5 percig 

főzünk, majd 20 percig hagyjuk ázni. Ebben az esetben a C-vitamin 

sérül, de a többi hasznos összetevője szépen kioldódik belőle. (pl 

növényi savak, ásványi anyagok: magnézium, vas). 

A két eljárás összevonható. Miután leszűrtük a hideg vízben áztatott 

csipkebogyót, és kihűlt a főzött teánk, a kettőt összeöntve a csipkebogyó 

minden előnyös tulajdonságát élvezhetjük. 

 

 

 

 

 
 


