
JÓ HA TUDOD... 

 

 

MEZEI ORVOSSÁG: A HAJDINA 

 
A hajdina egy igazán kölünleges növény: gabonaként kezeljük, de valójában a 

keserűfűfélék családjába tartozik, a sóskával és a rebabarával is rokoni kapcsolatban 

áll. Ázsiában őshonos, azonban az európai országokban is egyre nagyobb teret nyer 

a felhasználása. 

 

Miért jó? 

• fehérjeforrás - olyan nélkülözhetetlen fehérjét tartalmaz, amit a szervezet 

nem, vagy csak kis mennyiségben tud előállítani (metionin, lizin, arginin) 

• vitaminforrás - B1, B2, C, E 

• ásványi anyag-forrás - magnézium, kálcium, cink, réz, vas 

• gluténmentes, a búzát, gabonaféléket jól helyettesíti, akár müzlibe, akár 

lisztként kenyérbe 

• nagy rosttartalma, az emésztést segíti 

• koleszterin-szint-, vérnyomás csökkentésében is jó hatása van - zsírmentes 

növény 

• antioxidánsai a daganat, gyulladás, öregedés folyamatai ellen is hatnak 

 

Elkészítése, főzése egyszerű, sós és édes ételt is készíthetünk belőle. Főzés előtt 

érdemes 2 órára vízbe áztatni, ezután kétszeres mennyiségű vízben kb. 10 perc 

alatt megfő. Sós ételek esetén a bazsalikom és a majoranna, édes ételeknél a méz 

és a fahéj nagyon jól illik hozzá. 
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