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Téli kórságok ellen

Az egyik lehetséges mód a megelőzés, amikor 
egyrészt immunrendszerünket erősítjük, ami-

re kiváló a bíbor kasvirág tinktúrája. A kakukkfű 
illóolaja az egyik legjobb vírusirtó szer a teafaolaj 
mellett, ezekből némi alkohollal és glicerinnel 
összekeverve készíthetünk kézfertőtlenítőt, de 
párologtatásukkal a szoba levegőjét is fertőtlenít-
hetjük.

A bolti légfrissítők helyett használhatunk pá-
rologtatásra illóolajokat, amelyeknek rengeteg 
jótékony tulajdonságuk van, ráadásul környezet-
barát a használatuk. Lényeges, hogy ezek 100 szá-
zalékban természetes illóolajok és ne „illatolajok” 
legyenek, mert utóbbiak szintetikusak, illatuk van, 
gyógyhatásuk nincs… Egyes természetes eredetű 
illóolajok közismerten fertőtlenítő és légúttisztító 

A TÉLI IDŐSZAK TÖBB OK MIATT IS A LÉGÚTI MEGBETEGEDÉSEK SZEZONJA. NEM TESZ JÓT AZ SEM, HA 
HOL A MELEG SZOBÁBAN VAGYUNK, HOL KINT A HIDEGBEN, ÉS EZT GYAKRAN VÁLTOZTATJUK, DE A TÚL 
SZÁRAZ LEVEGŐJŰ HELYISÉGEK IS KEDVEZŐTLENEK, ÉS MELEGÁGYAI AZ ILYEN MEGBETEGEDÉSEKNEK. 
AZ EGYSZERŰ NÁTHÁTÓL AZ INFLUENZÁIG SOK MINDEN TÁMADHATJA ILYENKOR AZ IMMUNREND-
SZERT: KÖRÜLBELÜL 200-FÉLE VÍRUS OKOZHATJA A NÁTHA TÜNETEIT AZZAL, HOGY MEGFERTŐZI A TO-
ROK VAGY AZ ORR NYÁLKAHÁRTYÁJÁT. GYÓGYNÖVÉNYEKKEL TÖBBFÉLE MÓDON TEHETÜNK ELLENÜK, 
SEGÍTVE SZERVEZETÜNKET.

NAGY Z. RÓBERT

Ka
m

ill
áb

ól
 k

és
zü

l a
 le

gi
sm

er
te

bb
 h

az
ai

 g
yó

gy
te

a



41   

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

hatásúak. Az előbb említetteken kívül igen hatásos 
fertőtlenítő illóolajok a citromolaj, de a levendula, 
a szegfűszeg-, az eukaliptusz-, a mandarin- és a 
fahéjolaj mindegyike baktériumölő tulajdonságú. 
Kiadós szellőztetés után párologtathatunk ezekből 
diffúzorral vagy aromalámpával a szoba levegő-
jének tisztítása érekében. A különféle illóolajok 
fokozzák egymás hatását, ha keverék formájában 
alkalmazzuk őket, ám 2-3 félénél többet nem 
érdemes összekeverni, mert nagyon extra illatok 
jöhetnek ki. Kellemes illatú és hatásos keverékek 
a levendula–mandarin, a borsosmenta–eukalip-
tusz–rozmaring, vagy a citrom–fahéj–szegfűszeg… 

Az immunrendszer erősítése és a levegő, vala-
mint a felületek fertőtlenítése azért jó megoldás, 
mert megelőző jellegű. Vírusfertőzésre nincs 
gyógyszer, csak a tüneteket lehet kezelni, azok 
kellemetlenségén enyhíteni, a betegség lefolyása 
gyorsítható, de a fertőzéssel a szervezetünk im-
munrendszere kénytelen megküzdeni. A vírusos 
betegségek gyakori következménye lehet vala-
milyen bakteriális felülfertőzés, erre is számítani 
kell, ha már beütött a baj. A nátha tüneteit enyhítő 
gyógynövényekből készített teák lényege a folya-
dékpótlás is, emellett a növények többsége gyul-
ladáscsökkentő, izzasztó (lázcsillapító) és hurutol-
dó hatású, ami a köhögéses szakaszt lerövidíti. 
Íme, néhány gyógynövény, melyek hatásosak és 
még ízletesek is.

A citromfű izzasztó és nyugtató hatású, lázas 
állapotok kezelésére alkalmas a belőle készült tea. 
Kellemes íze miatt a gyerekek is szeretik, valamint 
keverékekben segít javítani a rossz ízű komponen-
sek aromáján. Segíti az emésztést, nyugtatólag 
hat és segíthet az elalvásban is. Forrázatként ké-

A citromfűteát nem lehet túladagolni

A bodzavirágot köhögéscsillapításra lehet használni

Az izlandi zuzmó gyulladáscsökkentő hatását használjuk ki
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szítjük el, langyosan és hidegen is fogyasztható, 
nem lehet túladagolni. 

Az izlandi zuzmó gyulladáscsökkentő, émely-
gést csillapító hatású növény, de erősíti a tüdőt 
is, és jó hatású a felső légúti bántalmak ellen. 
Enyhe főzetét korlátozás nélkül kortyolgathatjuk, 
de többféle készítmény, így szirup formájában is 
kapható.

A fekete bodza virágának teáját legtöbbször a 
megfázás kezdeti stádiumában vetik be. Jó keve-
rék készíthető bodzavirágból, borsmentából, cic-
kafarkból egyenlő arányban, és ha hozzáférhető, 
negyedannyi rész édesgyökeret adjunk hozzá. A 
keverékből készítsünk teát és ízesítsük gyömbér-
rel. Nagyon jó izzasztó keverék láz esetére.

A kamilla se maradjon ki a sorból, az egyik 
legelterjedtebb gyógynövényünk jó hatással van 
az emésztésre, csökkenti a gyulladásokat (újabb 
kutatások szerint inkább gyorsítja a gyulladásos 
folyamat lefolyását), de bevetik nyugtalanság, 
hasmenés, influenza tüneteinek enyhítésére is. 
Gyerekeknek szintén adható például hasfájás és 
fogzás idején. Általában teaként fogyasztjuk, de 

tinktúra, azaz alkoholos kivonat is készülhet be-
lőle.

A fűszernövényként ismert kakukkfű teáját 
is érdemes alkalmazni, csakúgy, mint illóolaját, 
hiszen az egyik leghatásosabb vírusokat gátló 
gyógynövényünk. Leginkább heveny és idült lég-
úti megbetegedések esetén vagy meghűléskor 
fogyasztják, de jótékony hatással van a gyomor- és 
bélbántalmakra (például felfúvódás, hasmenés, 
emésztési zavarok) is. 

A rozmaring szintén leginkább fűszerként 
ismert növény, amely ráadásul izzasztó, gyomor-
erősítő, lázcsillapító hatású. Ha fejfájás kínozza az 
embert, egy csésze rozmaringtea általában gyor-
san segít. Ehhez egy kávéskanál rozmaringlevelet 
áztassunk egy csésze forralt vízbe, majd szűrjük le. 
Kortyolgathatjuk akkor is, ha megfáztunk. Külső-

leg hajerősítőként is alkalmazzák: hajmosás után 
kell a főzettel leöblíteni a hajunkat.

Amikor már a köhögős stádiumába érkezik va-
laki a betegségnek, akkor a hurutoldó és köptető 
gyógynövények kerülnek sorra. Erre jó a kakukkfű 
mellett a hárs és az útifű is, utóbbiból rengeteg-
féle szirup kapható, de házilag is elkészíthető. A 
száraz köhögésre köhögéscsillapítónak szurokfű, 
bodzavirág, apróbojtorján, fehér akácvirág teája 
ajánlott.

Nemcsak fűszer, vírusölő gyógynövény is a kakukkfű

Télen lázcsillapításra használhatjuk a rozmaringteát


