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Bio vagy nem bio…
– ez itt a kérdés!

A nitrogéntartalmú műtrágyák használata követ-
keztében a növények több-kevesebb nitrátot tar-
talmaznak. A zöld levelű növények, mint például 
a spenót, sóska vagy sárgarépa levele, különösen 
hajlamosak a nitrát felhalmozására. Ha a nitritté 

alakult nitrát bekerül a véráramba, az tönkreteszi az 
oxigént szállító hemoglobint, amely ezek után kép-

telenek lesz feladata elvégzésére. Súlyos oxigénhiány 
alakulhat ki, ami főleg csecsemőknél veszélyes, sőt 

életveszélyes is lehet. (Az élelmiszerek címkéin olvas-
ható a nátrium-nitrit [E250] és a nátrium-nitrát [E251], 

de a hipermarketek polcain gyönyörűen virító salátá-
kon sajnos nem.)

A fehérjék a nitritekkel reakcióba lépve rákkeltő 
nitrozaminokká alakulhatnak. Kutatások megállapítot-

ták, hogy a nitrozaminok biokémiai változásokat okoznak 
a sejtekben (DNS-károsodást). Itt meg kell említeni, hogy 

a C-vitamin és az E-vitamin gátolják a nitrozaminok kiala-
kulását. 

A biotermesztésű zöldségek és gyümölcsök sokkal keve-
sebb (majdnem nulla) nitrátot tartalmaznak, mint hagyo-
mányosan termelt társaik. Éppen ezért érdemes odafigyelni 
arra, hogy lehetőleg olyan helyről szerezzük be ezeket az 
alapanyagokat, ahol nem használnak nitrogéntartalmú 
műtrágyát a növénytermesztés során. Ha pedig nagyobb 
mennyiségű zöld levelet fogyasztunk naponta zöld turmi-
xok formájában, akkor különösen fontos, hogy a turmixba 
kerülő zöld levelek biotermesztésből származzanak. 

A hagyományos termesztésű zöldségeken, gyümölcsö-
kön megtalálható különféle szennyeződések, növényvédő-, 
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rovarirtó- és gombaölőszerek szervezetünkben 
felhalmozódva egészségkárosodást okoz hatnak.
A kereskedelmi forgalomban kaphatók természetes 
eredetű összetevőket tartalmazó gyümölcsmosók, 
amelyek semlegesíteni tudják ezeket a vegyszerma-
radványokat. Használatukkal nem kell aggódnunk 
nyers ételeink tisztasága miatt. Sajnos a felszívódó 
(a növények belsejében található) vegyszereket 
nem tudjuk lemosni, próbáljuk ezek mennyiségét a 
lehető legkisebbre csökkenteni. 

Miből érdemes biót vásárolni? 
A hazánkban árult zöldségek és gyümölcsök mint-
egy fele nem tartalmaz kimutatható mennyiségben 
vegyszermaradványt, így sok esetben ezekkel is közel 
bio minőségű élelmiszert fogyasztunk. Egyes termé-
kek viszont szinte mindig szennyezettek, ezért nem árt 
tudni, hogy melyikből érdemes inkább biót vennünk. 
A tudatosvasarlo.hu weboldalon található elemzés 
összefoglalója röviden: 

„Aki szeretné elkerülni a vegyszermaradékokat, annak 
javasolhatjuk, hogy

• nem bióból inkább hazait vásároljon (ugyanis az 
import zöldségekben nagyobb arányban találtak 
vegyszermaradékot),

• kerülje el a primőr árukat, illetve

• kerülje az import nem biogyümölcsöket, leszámítva a 
ritkán szennyezett kivit, banánt és a mangót.

• Biót érdemes venni hazai kajszibarackból, almából, 
körtéből, eperből és meggyből, valamint fejes salá-
tából, paprikából, paradicsomból és uborkából. 
[A fejes saláta ki van emelve, ugyanis abból szinte 
TILOS nem biót venni!]
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• Ezzel szemben a káposzta, hagyma, karfiol és 
a brokkoli vásárlása esetén nagy valószínűség-
gel közel ugyanilyen jó minőségű a nem bioter-
mék is.” [Ide most rajzolnék egy homlokát éppen 
letörlő smileyt, huhh, de jó!]
Saját hozzáfűznivalóm: 
• A léböjt alatt fogyasztott gyógyteák, zöldség- és 
gyümölcslevek lehetőleg ellenőrzött bio minősé-
gűek legyenek, hiszen a szervezet megtisztítása a 

cél! 

• Ajánlom zöldségmosó koncentrátumok használa-
tát, akár bio-, akár nem biozöldségeket vásárolunk. 
Ezek a természetes összetevőjű anyagok semlegesítik 

a zöldségek, gyümölcsök felületén található növény-
védő-, rovarirtó- és gombaölőszereket vagy más vegy-
szermaradványokat. A koncentrátumot a mosóvízbe 
kell tenni, amelyben a gyümölcsöket, zöldségeket pár 

percig áztatjuk, majd tiszta vízzel lemossuk. 
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Böjt, léböjt, vízböjt

Az egészség – és a nyers étkezés – egyik alappil-
lére a rendszeres böjt. Mostanában újra „divatba 
jött”, egyre több könyv jelenik meg a böjt jótékony 
hatásairól, bár a betegségek megelőzésére és keze-
lésére szolgáló böjtöt a gyógyításban már az egyip-
tomiak és Hippokratész is ismerték és gyakran alkal-
mazták.

„A böjt a szilárd, komolyabb emésztést igénylő táp-
lálékbevitel saját elhatározásból történő átmeneti 
felfüggesztése.” 

Ebben a definícióban több fontosat is kiemelnék: 
az egyik a szabad akarat, hiszen ez a leglényegesebb 
különbség a böjt és a koplalás között. A „komolyabb 
emésztést igénylő táplálék” azt jelenti, hogy folyadékot, 
zöldségleveket, gyógyteákat, ásványvizeket lehet, sőt 
kell jó sokat inni. A „Szűrt levek jelentősége” című feje-
zetben található receptek segítenek kiválasztani azokat az 
ivóleveket, amelyeket akár böjt során is lehet fogyasztani. 
Az „átmeneti felfüggesztés” a böjt időtartamára vonatkozik. 
A három napnál hosszabbra tervezett böjt előtt kérjük ki 
orvos véleményét, vagy kérjük szakértő böjtvezető segítsé-
gét. 

Böjtölés során szervezetünk hamar alkalmazkodik a meg-
változott körülményekhez, és bár tünetek vannak, éhezni 
nem fogunk. 
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A böjt az alábbi szakaszokból áll: 

1. fázis: izgalmi szakasz (1–3. nap) 
A táplálékmegvonás okozta „stressz” hatására 
lelassul a vérkeringés, a légzés és az emésztés. 
A könnyen elérhető szénhidrátkészletek (gliko-
gén) a májban, a vesékben és az izmokban glü-
kózzá alakulnak át, és fedezik a szervezet ener-
giaszükségletét. A szervezet energiaellátása a böjt 

első napján 80%-ban szénhidrátokból és 20%-ban 
zsírokból származik. A második és a harmadik napon 

a zsírmennyiség 40%-kal nő. A zsírfogyasztásra való 
átállás oka, hogy az energiát adó zsírraktárak sokkal 

nagyobbak a szénhidráttartalékoknál. 

2. fázis: növekvő zsírbontás (a 3–4. naptól a 7–9. napig) 
A 3–4. napon a szervezet takarékos működése meg-
változik: a stresszhormontermelés csökken, a szívverés 

lelassul, a vércukorszint és a vérnyomás csökken, a kivá-
lasztó szervek működése fokozódik. A 3. naptól a szerve-
zet elkezdi felélni zsírtartalékait. A zsír lebontása azonban 

terhet ró a májra, fokozott működésre készteti a vesét. 
A második szakaszban a test alkáli (lúg-)tartalékai és ezzel 

a szöveti pH-értéke csökken. Ez a szövetekben savtúlten-
géshez vezet. A felesleges savmennyiség egy része a bőrön 
át, valamint légzéssel a tüdőn keresztül távozik. A második 
szakasz végén a túlsavasodás hatására fejfájás, izom- vagy 
reumatikus panaszok, gyengeség jelentkezhet. A szervezet 
ilyenkor értékes ásványi anyagokat vonhat el a csontokból, 
fogakból. Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy böjt során 
nagyon sok könnyen felszívódó ásványi anyagot tartalmazó 
zöldséglevet, zöld levet fogyasszunk (szűrt zöld turmix, Hip-
pokratész itala, zöld búzafűlé). Ezek a zöld levek nemcsak 
méregtelenítenek, de csökkentik a böjt során az elsavaso-
dás mértékét, és enyhítik a kellemetlen tüneteket. 
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3. fázis: a zsírokból cukor képződik (a 7–9. naptól) 
A szervezet lassanként hozzáidomul a böjt által 
megkövetelt feltételekhez. Állapota stabilizálódik, 
mihelyt a zsír lebontásával létrejött ketontestek 
bekapcsolódnak az energia-körforgásba. A májat 
elhagyva a ketontestek a vérkeringés útján a test 
többi részéhez is eljutnak, és mint a glükóz (sző-
lőcukor), részeseivé válnak az energiatermelésnek.

Az első 14–20 napon nincs jelentős fehérjevesz-
tés. Talán emiatt is alakult ki, hogy csak nagyon ritkán 
végeznek 21 napnál hosszabb böjtöt. 

A leépítő és felépítő diéta nagyon fontos, ezek 
összeállítására legalább annyi időt kell szánni, mint 
magára a böjtre. Egyhetes böjthöz 3-4 nap előkészü-
let, és legalább ennyi felépítő idő tartozik. A leépítő 
diétában egyre csökkenő adagokat fogyasztunk, a fel-
építőben pedig épp fordítva, fokozatosan egyre növekvő 
adagokkal térünk vissza a hétköznapi étrendünkhöz. 

A leépítő diéta célja többek között, hogy rendszert 
vezessen be az étrendbe, a napi ötszöri étkezés fontos-
ságának hangsúlyozásával. Ezáltal a vércukorszint egyen-
letes marad és kevésbé alakul ki éhségérzet. A leépítő 
étrend fontos, mert felkészíti a szervezetet a következő 
napok szilárd ételtől mentes méregtelenítő napjaira. 
Betartásával elkerülhetjük a böjt esetleges mellékhatá-
sait, a fejfájást, szédülést és nem utolsósorban az éhséget. 
A leépítő diéta során fokozatosan kevesebb állati eredetű, 
és egyre több növényi táplálékot viszünk be. A sok gyümölcs 
és saláta rost-, vitamin- és klorofilltartalma megkezdi a test 
finom ráhangolását a következő napokra.

A felépítés időszakában fontos a folyadék és a szilárd 
táplálékok elkülönítése. Mindig evések között igyál sokat, 
ne evés közben! Továbbra is jelentős a bőséges folya-
dékfogyasztás: vízből, gyógyteákból és higított levekből. 
A felépítő diéta sok friss gyümölcsöt, zöldséget és 
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egyéb nyers táplálékot tartalmaz, természete-
sen növekvő adagokban. A léböjt után könnyebb 
áttérni a nyers étkezésre. Ilyenkor sokkal fogéko-
nyabb a szervezet a tiszta növényi étrendre, főleg 
az enzimdús élő ételekre. Ilyenkor sokan nem tér-
nek vissza a böjt előtti étrendjükre, sokkal köny-
nyebb például elhagyni a kávét vagy a cigarettát, 
vagy felhagyni a húsfogyasztással. Ezt az igényt 
a szervezet fogalmazza meg, ha böjt után ezeket 

nem kívánod, akkor hallgass a tested jelzéseire, és 
„csak” megszokásból ne térj vissza fogyasztásukra! 

Fontos! Aki beteg, gyógyszert szed, vagy bármilyen 
panasza van, az egyedül sohase álljon neki böjtölni, 
mert nem tudja, hogy a szervezet kúrareakcióival mit 

kezdjen! Ezért ilyen esetben mindig orvos útmutatását 
és kontrollját kérje! 

Miért jó nekünk a böjt: 
• elősegíti a gyógyulási folyamatokat,

• fokozza a működésképtelen sejtek és szövetek lebontá-
sát és eltávolítását,

• serkenti az anyagcsere- és oxidációs folyamatok végter-
mékeinek, valamint a kívülről felvett káros anyagoknak, 
illetve mérgeknek a kiválasztását,

• felgyorsítja a terhelő hatású, többletként bevitt tápanya-
gok (zsírok, fehérjék), vitaminok, ásványok és egyéb alap-
anyagok távozását.
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Mikor jó böjtölni? 
• Visszatérő fertőző betegségeknél, gyulladá-

soknál,

• immunológiai problémáknál,

• szív- és érrendszeri betegségeknél,

• az emésztőrendszer megbetegedéseinél,

• máj- és epebetegségeknél,

• anyagcsere-problémák esetén – mint a 
magas vérnyomás, érelmeszesedés, magas 
vérzsírszint, cukorbetegség, köszvény, zsír-
máj,

• mozgásszervi betegségeknél,

• egyes légzőszervi problémáknál (allergia, 
asztma, krónikus hörghurut), 

• bőrbetegségeknél, 

• cellulitkezelés esetén,

• regenerálásként – elsősorban kimerültség, memó-
riazavarok és teljesítménycsökkenés idején

• és megelőzésként.

Mikor nem ajánlott böjtkúra? 
• Tuberkulózisban, 

• rosszindulatú daganatoknál (főleg fogyással járó 
kórképeknél!), 

• májzsugorban, 

• veseelégtelenségnél, 

• erős testi-szellemi és lelki kimerültségben, 
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•   nagyon intenzív stressz idején, 

•   pajzsmirigy-túlműködés esetén

•   és terhesség, szoptatás idején sem.

A böjt változatai 
• a klasszikus léböjt – lemondás a szilárd táplálé-
kokról, mialatt a szervezet bőséggel jut folyadék-
hoz (ezen belül is a vízböjt során csak tiszta vizet 

lehet inni, a léböjt során pedig a víz mellett gyógy-
teákat, zöldségleveseket, zöldség- és gyümölcsleve-

ket),

• a száraz böjt – lemondás mindenfajta táplálékról, 
beleértve a folyékony táplálékok (levesek, gyümölcs-
levek, gabonakrémek, tejsavó) bevitelét is 

• és a kombinált böjt – klasszikus és száraz böjtnapok 
váltakozása.

Természetesen vannak olyan böjtkúravariánsok is, 
melyek az érintett szervezetéhez igazítva elviselhetőbbé 

teszik a kúrareakciókat, és elősegítik, hogy az intenzív 
megtisztulás végbemehessen. Ilyen például a tejsavókúra 
vagy a gabonanyákböjt és a Mayr-kúra is. Az elsőként emlí-
tett „klasszikus léböjt” a leggyakrabban alkalmazott böjt-
fajta, ezt ajánlom én is. Egy jól összeállított ivólékúra hasz-
nos, ízvilágát tekintve pedig még élvezetes is lehet. 

A rendszeres böjt része az egészséges életmódnak. A gyó-
gyító böjtöt más méregtelenítő eljárásokkal is lehet kom-
binálni. Ám a kúra csak komplex kezeléssel (böjt, mozgás, 
reformétrend és speciális salaktalanító kúrák kombinációja) 
hozhat állandó és hosszú távú eredményeket!

Köszönet Karl Anikónak a böjtről szóló fejezet összeállítá-
sában nyújtott segítségért. 



26

Turmix vagy szűrt lé? 

A friss zöldségekből alapvetően kétféle ital készít-
hető: sűrű turmixital és szűrt lé. 

A turmixital (egyre gyakrabban lehet hallani, 
olvasni az angol megfelelőjét is: smoothie, vagyis 
szmúti) egy finom, sűrű ital, melyben a hozzávalók 
minden része (a növényi rostok és a lé is) megtalál-
ható. Kevés vízzel higítjuk a zöldségeket, gyümölcsö-
ket, és a turmixgéppel egy sűrű pépes anyagot készí-
tünk. Az eredmény: teljes értékű táplálék, amelyben 
az enzimek, vitaminok mellett a növényi rostok is 
megtalálhatók. 

A szűrt levek esetében a lékészítő gép (a következő 
részben részletesen) kettéválasztja a növényekből a 
rostanyagot és az értékes levet. Az így keletkezett lében 
minden tápanyag megtalálható, amire szükségünk van. 
A szűrt levek nem tartalmaznak növényi rostokat. 

Felteheti a kedves Olvasó 
a kérdést: melyik az egész-
ségesebb, a sűrű turmixital, 
vagy a szűrt lé? A válasz egy-
szerű: mindkettő egészséges.
A kiegyensúlyozott és helyes 
táplálkozásnak mindkettő 
ré sze, mert mindkettőnek 
megvan a maga előnye. 

A turmixitalok teljes értékű 
táplálékok, melyeket főétel-



27

ként lehet fogyasztani. Sokaknak tanácsolom, 
hogy ha az eddigi étrendjükön nem kívánnak vál-
toztatni, vagyis nem szeretnének új, nyers vagy 
egészségesebb összetevőkből álló étrendre vál-
tani, csak annyit tegyenek meg, hogy naponta 
igyanak megy egy pohár zöldség-gyümölcs turmi-
xot. Ha ennek a turmixnak az összetétele megfe-
lelő (lásd a zöld turmixokat), tartalmaz elegendő 
vitamint, fehérjét és ásványi anyagot, akkor ezzel 

nagyon sokat tettek az immunrendszerük erő-
sítése és az egészségük megtartása érdekében. 

Ennek akkor van különösen jelentősége, ha valaki 
nem fogyaszt egyébként elegendő növényi rostot. 

Az oldhatatlan növényi rostok, mint egy seprű, végig-
söprik az emésztőrendszert, megkötik a koleszterint, 

így csökkentik a vérben a koncentrációt, és segítik az 
emésztést. Elegendő növényi rost fogyasztása csök-
kenti bizonyos daganatos betegségek kialakulásának a 

valószínűségét is. 

A szűrt levek segítségével nagy mennyiségű értékes 
tápanyagot tudunk bevinni a szervezetbe anélkül, hogy 

az emésztőrendszert megterhelnénk túlzott növényirost-
bevitellel. A szűrt levekben található értékes tápanyagok 
szinte azonnal feszívódnak. Ha az étkezésünk sok nyers 
zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz, és ha a turmixok is 
részei az étrendünknek, akkor megvan a megfelelő mennyi-
ségű rostanyagbevitel. Felmerül a kérdés: most akkor kelle-
nek a rostok, vagy nem? 

Igen, a rostokra szükségünk van, de a túl sok rost meg-
terheli a szervezetet, és olyan teltségérzetet okoz, amit nem 
biztos, hogy szeretnénk elérni. Például, ha szükségünk lenne 
annyi vitaminra és enzimre, ami 3 kg sárgarépában van, 
egyszerűbb kinyerni a levét és meginni, mint elfogyasztani 
ekkora mennyiségű sárgarépát. 

Tisztítókúra alatt csak szűrt leveket ihatunk.
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100% nyers 
növényi étrend

Mindenkit csak biztatni tudok a 100% nyers növé-
nyi étrendre történő teljes átállásra, akár csak 
néhány hónapig is. Így bárki meg tudja tapasztalni 
tisztító, feltöltő, immunerősítő hatását. De azt is 
tudom, hogy ebben a civilizációs környezetben, a 
főtt ételek világában ez nem egyszerű feladat.
 
Sokakat ismerek, akik nagyon nagy lelkesedéssel fog-
tak hozzá a nyers táplálkozáshoz. Elhatározták, hogy 
100%-os nyersevők lesznek, félreállították a tűzhelyet 
és egyik napról a másikra teljesen átálltak. A kezdeti 
nagy lendület után jöttek a hétköznapok, a kísértés, a 
nyaralások, az ünnepek, a vendégségek stb., és a nyers 
étkezés akkora erőfeszítést követelt tőlük, hogy az már 
több lemondással járt, mint amennyi előnnyel kecsegte-
tett. Csalódottan visszatértek a főtt-vegyes táplálkozásra, 
és megállapították, hogy „a nyers étkezés nem nekünk 
való”. Ehelyett pedig csak annyi történt, hogy nem talál-
ták meg a nyers és a főtt ételek közötti egyensúlyt, a nekik 
megfelelő arányt az étrendjükben. Ebben még az is sajná-
latos, hogy a nyers étkezést egyfajta kudarcként élték meg, 
ahelyett, hogy kihasználták volna a természet, a természe-
tes táplálkozás adta lehetőségeket. 

Lehet, hogy egészségesebb egy 100%-os nyers növényi 
étrend, de ez csak akkor igaz, ha az nem lemondás és az 
érzékeink megerőszakolása, hanem egy élvezetes kaland, 
amelyben érezzük minden nap a frissességet és a szerve-
zetünkre gyakorolt jótékony hatásokat. Egy 60-70%-os 
nyers étrend már érezhető eredményeket nyújt, és nem 
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kell lemondani kedvenc főtt ételeinkről sem. Jó 
példa erre a 14 éves nagylányom, aki reggelire 
és vacsorára nyers kosztot kap itthon, délben 
pedig főtt, hagyományos (bio)ételt eszik. Nagyon 
élvezi, és ez a véleménye: „Amióta egészségesen 
táplálkozom, több az energiám, és én oldom meg 
a leggyorsabban a matekpéldákat az órán.”

Tápanyaghiány? 
A nyers ételekben minden tápanyag megvan, amire 
a szervezetünknek szüksége van. Egy dolgot azon-

ban meg kell említeni: teljes vegetáriánus (azaz 
vegán) étkezés mellett előfordulhat B12-vitamin-

hiány fellépése. Mivel ez elég súlyos tünetekkel jár, 
sőt, kimenetele végzetes is lehet, érdemes komolyan 

venni. Rendszeres ellenőrzéssel figyeljük magunkat (a 
laboratóriumi vérvizsgálat kiírásakor külön kérni kell!), 
és ha azt tapasztaljuk, hogy minden erőfeszítésünk elle-

nére csökkent a szervezetünkben a B12-vitamin szintje, 
akkor étrendkiegészítők szedésével tudunk javítani a 
helyzeten. 
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Alapanyagok

Gyümölcsök
A legfinomabb ivólevek gyümölcsökből készíthetők. 
Édesek, üdítőek. A lédús gyümölcsökből (például 
narancs, alma, mandarin) lékészítő géppel tudjuk 
kinyerni a legjobban a leveket. A kevésbé lédús gyü-
mölcsöket (például a banán) tegyük kevés vízzel tur-
mixgépbe, és úgy készítsünk belőlük leveket. 
Minden esetben figyeljünk oda a tisztításra, magozásra 
ott, ahol kell. Ha nem vagyunk biztosak a gyümölcs 
eredetében, a biztonság kedvéért hámozzuk meg! 
Gyümölcsök esetében figyeljünk oda az ételtársításra, 
a gyümölcsöket lehetőleg magukban vagy zöld levelek-
kel keverve fogyasszuk! Időnként megengedett az össze-
keverés (különleges ízek elérése kedvéért), de a hétköz-
napokban, a mindennap fogyasztott levekben lehetőleg 
kerüljük a vegyes összeállításokat. 
Az egyetlen kivétel az alma! Az alma szuperétel, amit lehet 
más zöldséggel, de még olajos maggal vagy gabonafélék-
kel is keverni. Ha nem vagy benne biztos, próbáld ki, és ha 
nem okoz emésztési problémát, akkor fogyaszd bátran! 

Zöld levelek
A zöld levél az egyetlen a Földön, amely képes a talajban 
található szervetlen anyagokat napsütés, víz és szén-dioxid 
hatására szerves anyagokká alakítani. Ez a fotoszintézis, ami 
egy csodás, zöld színű anyag, a klorofil segítségével megy 
végbe. A zöld levél a kulcs a szervetlen és a szerves anyag 
között! Az értékes ásványi anyagokat olyan kötésben (ez az 
ún. kelát kötés) tartalmazza, amelyet szervezetünk hasz-
nosítani képes. 
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A zöld levelekből kinyert lé az egyik legértékesebb 
fehérje- és vitaminforrás. Önmagukban mégsem 
ajánlom őket, mert elég erős ízük van. Minden-
képpen édes gyümölcsökkel, vagy más zöldsé-
gekkel érdemes keverni a zöld levelek levét. 
A zöld levelek jelentőségéről a „Zöld turmixok” 
fejezetben lehet bővebben olvasni. 

Zöldségek
A zöldségek esetében talán még inkább érdemes 
az ivólevekről beszélni. Sokan vannak, akik nem 

szívesen eszik meg a zöldségeket (gondolj a brok-
kolira), főleg nem nyersen. És ha azt is figyelembe 

vesszük, hogy a zöldségek értékes tápanyagait a sejt-
falak magukba zárják, még inkább érdemes finom tur-

mixot vagy szűrt levet készíteni belőlük. Egyrészt lehet 
keverni más zöldséggel, esetleg almával, így élvezetes 
formában fogyaszthatjuk őket. Másrészt a sejtfalat fel-
törve sokkal több értékes anyag tud hasznosulni szerve-

zetünkben. 

Diófélék, olajos magvak
A diófélék nem feltétlen összetevői az ivóleveknek. Mégis 

előfordulnak időnként a receptek hozzávalói között. Ennek 
az az oka, hogy például leveseknél diófélékkel tudunk kré-
mesebb állagot elérni, és velük lesz még finomabb az éte-
lünk. 

Tiszta víz
Az ivólevek (turmixitalok) egyik legfontosabb alapanyaga a 
tiszta víz. Nem mindegy, hogy milyen vizet használunk. 
Miért ne használjunk szűretlen csapvizet? 
A csapvizet egy 40–50 méteres kavicsrétegen folyatják át 
és klórral tisztítják, így rengeteg – körülbelül 130 000 fajta 
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– szennyezőanyagot tartalmaz. A csapvízben lévő 
ásványi anyagokból (szervetlen ásványi anyagok) 
testünk csak 3–5%-ot használ fel, míg a többi lera-
kódásokat okozhat. 

Lehetőleg alacsony ásványianyag-tartalmú, szén-
savmentes ásványvizet, pi-vizet, szűrt vizet (vagy a 
belőlük készített gyógyteát) használjunk a zöldség- 
és gyümölcsturmixok elkészítéséhez.

Fűszerek
Az italok esetében csak nagyon ritkán alkalmazunk 
bármilyen fűszert. A zöldségek és gyümölcsök sajá-
tos íze és zamata (mivel nem főzzük, nem sütjük meg) 
változatlanul megmarad a levekben, így különösebben 
nincs szükség az ízek fokozására. Néha mégis szoktam 
fahéjat vagy vaníliát, őrölt szegfűszeget használni, de 
igazából csak a változatosság kedvéért. Ha az alapanya-
gokat be tudod szerezni úgy, hogy az italok ne tűnjenek 
egyhangúnak, akkor te is megleszel fűszerek nélkül. 
A friss zöldfűszerek viszont igazi varázslatot művelnek a 
zöld turmixokkal, csak arra kell figyelni, hogy ezekből tény-
leg csak keveset, pár levélkét szabad beletenni az italba. 
(Lásd a recepteknél.)
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Eszközök

Az egészséges, friss levek előállításához többféle 
eszköz is a rendelkezésünkre áll. 

A turmixitalok friss gyümölcsökből vagy 
zöldségekből, víz hozzáadásával készült rostdús, 
tápegész italok, melyek akár főételként is fogyaszt-
hatók. 

Turmixgép – botmixer
Turmixitalokat turmixgéppel vagy botmixerrel 

tudunk előállítani. A turmixgéphez tartozik egy kehely, 
amelynek az alján apró kések forognak, ezzel aprítják 
fel egészen apróra, szinte krémesre a rostos anyago-

kat. A botmixer egy rúd, amelynek a végén találhatók a 
forgó kis kések. Ezt a botot bele tudjuk meríteni a felda-
rabolt zöldségeket tartalmazó edénybe (a botmixerhez 
általában adnak egy keverőtálat, de tulajdonképpen bár-

milyen magas falú tál alkalmas erre), majd bekapcsolás 
után le-fel mozgatva pépesre daraboljuk az alapanyagot. 

A turmixgép előnye, hogy a gép kelyhében tudjuk 
előállítani a turmixot, nem 

kell a kezünkben fogni, az 
asztalon áll, bekapcsoljuk, 
kikapcsoljuk, és készen van. 
A botmixer előnye, hogy bár-
milyen tállal dolgozhatunk, és 
kis helyen elfér. A botmixerek 
általában kisebb teljesítmé-
nyűek, hiszen főtt zöldsé-
gek pépesítésére találták 
ki (babaételekhez), ezért 
lehet, hogy nem tudunk 
velük a friss, nyers zöld-

Vitamix, professzionális 
turmixgép
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ségekből teljesen sima turmixitalt készíteni. Bár-
melyiket választjuk, a teljesítmény nagyon fon-
tos. Legalább 750 Wattos gépet vásároljunk, hogy 
ne csak gyümölcsök, hanem keményebb zöldsé-
gek vagy magok turmixolására is megfeleljenek. 
Fontos a masszív szerkezet és az üvegkehely. 

A turmixgép nem szereti, ha nagyon sűrű pépet 
készítünk vele, és azt sem szereti, ha túl sokáig van 
bekapcsolva. Használat közben figyeljünk rá, hogy 
ne melegedjen fel túlzottan a motor. Ilyenkor kel-
lemetlen szaggal jelzi a gép, hogy „állj, ne tovább!”. 
Inkább állítsuk le a turmixgépet, hagyjuk kicsit kikap-
csolva, várjuk meg, míg lehűl, és azután próbáljuk újra. 

Ha professzionális, nagy teljesítményű turmixgépet 
vásárolunk, akkor erre ritkán fog sor kerülni. Az amerikai 

Vitamix a legjobb, de saj-
nos ezt nem sokan tudják 
megfizetni. Szerencsére az 
európai konyhagépgyártók 
is kínálnak nagyon jó para-
méterekkel, megbízható és 
strapabíró turmixgépeket. 
Ráadásul töre dékárért. 

A szűrt levek friss gyümöl-
csökből vagy zöldségekből 
víz hozzáadása nélkül készült 
italok, melyekből a lékészítő 
berendezés a növényi rosto-
kat különválasztja. 

Szűrt leveket gyümölcscent-
rifugával vagy lékészítő prés-
géppel tudunk készíteni. 

Gyümölcscentrifuga, 
fontos, hogy elég nagy 
legyen a betöltő nyílása, 
mert így gyorsabban 
elkészül vele az ivólé
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Gyümölcscentrifuga – lékészítő présgép
A gyümölcscentrifuga nagy sebességgel forgó 
mikrohálós szűrővel választja szét a zöldségek-
ből, gyümölcsökből a rostot a bennük található 
folyadéktól. Szakemberek szerint a centrifugálás 
során a zöldségek felmelegednek, aminek követ-
keztében az oxidáció felgyorsul, így a gyümölcs-
centrifugával előállított friss italt mielőbb el kell 
fogyasztani. Ezt a megállapítást a saját tapasztala-
tom nem támasztja alá, évek óta iszom gyümölcs-

centrifugával kinyert zöldség- és gyümölcsleveket. 
Gyorsan készen van, nem jelentős a felmelegedés 

sem. Az igaz, hogy én azonnal elfogyasztom a kinyert 
leveket, így semmilyen 

oxidációról nem tudok 
beszámolni. 

A lékészítő présgép (pél-
dául Green Star) sokkal 
kíméletesebben dolgozik: 
az alacsony, percenkénti 

110 fordulatszámmal mini-
mális hőt termel, ezáltal az 

élettanilag fontos vitaminok, 
enzimek, nyomelemek és 
ásványi anyagok nem sérülnek, 
nem károsodnak. Így a lehető 
legjobb minőségű, az emberi szervezet számára fontos enzi-
mekben és fitotápanyagokban gazdag préselt leveket kapunk 
a friss zöldségekből, gyümölcsökből és leveles növényekből.

A présgép a kettős ikerhenger technológiának (Twin 
Gear) köszönhetően (a két henger közötti hézag 
0,1 mm) még a makacs búzafüvet vagy más leveles gyógy-
növényeket, csalánt, salátákat, spenótot, sóskát is garan-
tált minőségben préseli. Ez a minimális hézag a hengerek 

Alacsony fordulatszámú 
zöldség- és gyümölcsprés
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között lehetővé teszi, hogy a gép az apró szezám-
magot, sőt még a szőlő magjából az értékes anti-
oxidáns olajat is kipréselje. 

Felmerül a kérdés: melyiket válasszuk, melyik 
gépet érdemes megvásárolni? 
Ebben konkrét tanácsot nem tudok adni, de íme, 
néhány szempont, amelyeket érdemes lehet figye-
lembe venni: 

– A kinyert lé tápanyagtartalma, eltarthatósága 
szempontjából a présgép viszi a pálmát. A kíméle-
tes technológiának köszönhetően az általa készített 
ital teljesebb értékű. Fentebb azt írtam, hogy a gyü-
mölcscentrifugával készített friss italt mielőbb el kell 
fogyasztani. Természetesen ugyanez igaz a présgéppel 
nyert lére is: a beavatkozás után az oxidáció beindul, 
és az értékes tápanyagok elkezdenek átalakulni, lebom-
lani, függetlenül attól, hogy melyik géppel készítettük a 
leveket. 

– Beszerezhetőség, választék, ár: míg gyümölcscentri-
fugát szinte bármelyik háztartásigép-szaküzletben lehet 
vásárolni, addig a lékészítő présgépek beszerzése nem 
ennyire egyszerű. Budapesten mindössze 2-3 helyen áll 
rendelkezésre. Míg gyümölcscentrifugából választék van 
bőven, addig a csúcsminőségű présgéptípusok száma igen 
kevés. Az árakat összehasonlítva szintén a gyümölcscentri-
fugákat kell kiemelni, mivel ezek árai megfizethetők. A prés-
gépek sokak számára még mindig nem elérhetők. 

– Sebesség: gyümölcscentrifugával sokkal gyorsabban 
nyerhető ki igen nagy mennyiségű lé, míg ugyanehhez a 
présgéppel valamivel több időre van szükség. 
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– Használhatóság: gyümölcscentrifugával kemé-
nyebb zöldségekből, gyümölcsökből nyerhető ki 
a legjobban a lé. Puhább gyümölcsök esetén nem 
dolgozik hatékonyan, a félredobott rost még igen 
sok nedvességet tartalmaz, emiatt erre a célra 
nem ajánlom. Csírákat, zöld leveleket, búzafüvet 
egyáltalán nem tud kezelni, ezeket szétroncsolja, 
így csak igen kevés levet tudunk nyerni. A présgép 
mindent visz: legyen a zöldség kemény vagy puha, 
teljesen mindegy neki: a búzafűvel ugyanúgy elbá-

nik, mint bármelyik gyümölccsel, zöldséggel vagy a 
csírákkal. 

– További használhatósági elvárások: lehet olyan 
gyümölcscentrifugát kapni, amelynek óriási betöltő 
nyílásába akár egészben is be lehet tölteni egy almát 

vagy hámozott narancsot, így lerövidül a lékészítés 
ideje. A présgépek betöltő nyílása kicsi, a zöldségeket 
fel kell előtte darabolni akkorára, hogy a kicsi nyíláson 
beférjenek. 

– Mosogatni egyik gépet sem álom. Mind a kettőt szét kell 
szedni, és az apró vagy nem apró darabokat egyenként kell 

a csap alá tartani. Ez azonban ne riasszon el senkit a friss 
levek készítésétől. A tizedik alkalom után már rutint lehet 
szerezni, és ez is egyre gyorsabban fog menni. ☺ 

A fenti szempontokat figyelembe véve mindenki eldöntheti 
maga, hogy milyen lékészítő berendezést vásárol. 

Akkor most jöjjenek a receptek!
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