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Ajánlom ezt a könyvet fiamnak, Marcellnek 

 

„Ha gazdagságod gyarapítani szeretnéd, végy példát a méhekről.  

A  nektárt  úgy gyűjtik,  hogy annak a virágok is hasznát lássák.” 

Ismeretlen szerző 

 

„A méhes nem az elvonulást, hanem a jelenlét felsőfokát jelenti.” 

Hamvas Béla 

 

"Ré Isten sírt és könnyei 

a Földre zuhantak 

méhekké válva. 

Létrejött a méh és 

vele együtt a célja 

minden növény virágaival; 

így méhviasz is lett, 

így méz is lett, 

Ré könnyeiből.” 

(Salt papirusz) 

 

 

 
 

http://szepnapkonyvek.hu/meheszjatek/rolunk.html
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Bevezető 

Köszönetnyilvánítás 

 
Hálával tartozom méhész nagyapámnak, amiért bevezetett a mé-

hek csodálatos világába és megtanított arra, hogy a háziméhek nem 
csak a legfinomabb és legegészségesebb édesítőszert állítják elő, de 
segítenek a nehéz időszakokban, betegségekben, mézzel, virágpor-
ral, propolisszal, vagy akár méhméreggel. 

Köszönet illeti azokat a méhészeket és apiterapeutákat, akiknek a 
a támogatása nélkül e könyv aligha jöhetett volna létre: többek kö-
zött Dögei Imrét, Martin Wintert, Dr. Stefan Stangaciut. 

Feleségem kitartó támogatásáért a könyv megírása során külön 
hálás vagyok! 

 

Mit tanulhatunk ebből a könyvből? 

 
E könyvből megismerhetjük a méhtermékeket: a mézet, a viaszt, a 

propoliszt, a virágport, a méhmérget, a méhkenyeret, a méhpempőt, 
a herelárvát és a kaptárlevegőt.  

A méz a növényvilág és a háziméhek közös és páratlan csúcster-
méke. Ha létezik borkultúra, márpedig létezik, itt az ideje, hogy a 
mézkultúra alapjait is megismerjük és elkezdjük művelni. Annál is in-
kább, mert hazánk mézeinek igencsak bő a választéka, és a jó minő-
ségű méz termelésében világszinten az elsők között vagyunk. 

 Reményeim szerint, e könyv elolvasása után a mézre egész bizto-
san nem úgy tekintünk majd, mint egy másik édesítőszerre, hanem 
mint a cukornál kíméletesebben felszívódó és egészségünket meg-
óvó alapélelmiszerre.  

Megtudhatjuk, hogyan használjuk a mézet mindennap, hogy kifejt-
hesse jótékony hatását, gátolja a fogszuvasodást, segítse a sebgyógy-
ulást, javítsa a koleszterin- és vércukorszintünket továbbá megóvjon 
a légúti fertőzések elharapózásától járványok idején. Megtudhatjuk 
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továbbá, hogy miként kezelhetjük gyomor és emésztőszervi panasza-
inkat, gyomorfekélyünket bizonyos fajtamézekkel, propolisszal.  

Az egyszerű receptek a méz, a propolisz, a virágpor mindennapi 
felhasználását, egyes ásványi anyagok és vitaminok pótlását és nem 
utolsósorban élvezeti és gyógyászati értékének növelését teszik lehe-
tővé.  

Bátran kipróbálhatjuk a mézeskalácssütést, a mézbor- és mézsör-
készítést. A bemutatott módszerek egy-két kivétellel rendkívül egy-
szerűek és bárki számára kivitelezhetők. 

De a mézzel való masszírozást, az arc- és bőrápolást is elsajátíthat-
juk a könyvből. A készítmények közül néhányat mi magunk is el tu-
dunk majd készíteni.  

Megismerhetik az olvasók azt is, hogy a propoliszt, magyar nevén 
méhszurkot, továbbá a méhmérget miként lehet felhasználni meg-
előzésre, vagy akkor, ha már elharapózott testünkben a fertőzés. De 
megismerhetjük a virágport, a méhpempőt, a méhkenyeret, a here-
lárvát vagy a kaptárlevegőben rejlő remek lehetőségeket is. 

A kötetben bevált gyakorlatokat mutatok be és saját személyes 
gyógyulástörténeteimet is megosztom.  

Továbbá olyan kutatási eredményekre hivatkozom, melyek egyes 
méhtermékeket, a mézet és a méhmérget,  kiemelik pusztán „nép-
gyógyászati” státuszából.  A méz és a méhméreg hatóanyagait komoly 
tanulmányok vizsgálták vagy vizsgálják épp ezekben a pillanatokban. 
Az orvosi méz klinikai felhasználása sebészeti eljárásoknál már min-
dennapos. De a méhméreg elkülönített hatóanyagainak orvosi felhasz-
nálása is hamarosan várható.  

E könyvben közlöm a Dr. Stefan Stangaciu, neves apiterapeutával* 
készített interjút, melyből az immunrendszerünkről és annak méh-
termékekkel való karbantartásáról tudhatunk meg részleteket. 

Igyekszem bemutatni továbbá a méhek csodálatos világának fon-
tosabb mozzanatait: a méhek táncát, a rajzást, a raj döntéshozási 

                                                 

* Apiterápia: méhekkel és méhtermékekkel való gyógyítás; apiterapeuta: 
méheket és méhtermékeket használó orvos, természetgyógyász 
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mechanizmusát és azt, hogy milyen technikai megoldásokra, újítá-
sokra inspirálták és inspirálják a méhek az embert. 

Remélem, hogy minél több olvasóhoz eljut e könyv üzenete: a méz 
és a többi méhtermék rendkívüli ajándék a számunkra. Használjuk 
őket mindennap és becsüljük meg érte a méheket és a méhészeket! 

Természetesen a könyvben közölt egészségügyi tanácsok nem 
helyettesítik a háziorvos vagy szakorvos tanácsait. Betegség, sérü-
lések, sebek esetén vagy étrendünk megváltoztatása előtt fordul-
junk hozzájuk.  

 

Miért fontosak a háziméhek és a méhészek?  
 
A háziméheknek (Apis melifera) köszönhetjük azt, hogy étke-

zésünk változatos lehet. A megtermelt növényi táplálékunk 75-
80%-a a rovarok be-
porzó munkájának 
köszönhető. Ezt a 
beporzást a modern 

agrárgazdaságban 
az egyéb beporzók 
visszaszorulása1 mi-
att többnyire a házi-
méhek látják el, me-
lyeket a méhészek 

tartanak fenn. Az ő munkájuk és gondoskodásuk nélkül a házi-
méhek száma jelentősen csökkenne, és táplálkozásunk dráma-
ian veszítene változatosságából. 

A hazai méz és méhészeti termékek vásárlásával és min-
dennapi használatával bárki közvetlenül is hozzájárulhat a 
háziméhek fenntartásához, közvetve pedig a növények be-
porzásához.  


