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Méz kurkumával: a megfázás és túlsúlyosság ellenszere?
Az interneten több olyan keverék receptje kering, mely gyógyulást ígér a megfázásra illetve olyan
népbetegségekre, mint a túlsúlyosság. Az egyik a kurkumás méz, mely állítólag mindkettőre gyógyír.
Nem árt azonban szkeptikusan fogadni minden csodaszer hírét. Kár lenne azonban, ha a fürdővízzel
együtt a gyereket is kidobnánk. Ennek jegyében vizsgálta meg a kurkuma-méz keveréket Elina
Fütterer, táplálkozási szakember.
A méz kurkumás elegye az ájurvédikus gyógyászat egyik fontos eleme. A kurkuma a
természetgyógyászatban hagyományosan diszpeptikus panaszokra, felfújódásra, és általában az
emésztési problémákra javallott. Antioxidáns, gyulladáscsökkentő, antibakteriális és antivirális
hatása miatt a megfázás kórokozói ellen is bevethető tehát.

A méz szintén rendelkezik antibakteriális hatással, és égési sérülések és sebek gyógyulását is segíti.
Hatását azonban akkor fejti ki a legjobban, ha teljes értékű, normál hőmérséketen pörgették és nem
tartották folyamatosan magasabb hőfokon. Érdemes közvetlenül olyan méhésztől beszerezni, aki ezt
garantálni tudja.
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Tehát a két anyagnak a keveréke hozhat gyógyulást megfázásos vagy emésztési panaszainkra.
Hogy a túlsúlyosságon is segítene ez a keverék? Ezzel kapcsolatban már szkeptikus a szakember és
szerinte az alkalmanként bevett magas cukor tartalmú keveréknek inkább gyors vércukor növelő
majd azt hirtelen csökkentő hatása épphogy intenzív éhségérzetet válthat ki. Óriási akaraterő
szükséges tehát, ha valaki ezt szedve csökkenteni szeretné a táplálékbevitelét.
Az ájurvédikus recepttel kapcsolatban a táplálkozási szakember megjegyzi még, hogy a mézkurkuma keverék csakis akkor lesz hatékony az őszi megfázásos tünetekkel szemben, ha
életmódunkon is változtatunk.
Egy elhanyagolt, túlterhelt immunrendszeren hasonló keverékek nem tudnak segíteni. A rendszeres
mozgásra, helyes táplálkozásra, és a kielégítő alvásra is fontos odafigyelni.
Végezetül pedig azt javasolja, hogy a recepthez adjunk egy kis őrölt borsot is, annak
felszívódássegítő hatása miatt.
A recept tehát az ő javaslata alapján a következő:
Kurkumás méz:
100 gramm teljes értékű méz;
2 evőkanál kurkumapor;
¼ teáskanál őrölt bors.
Addig keverjük, míg a kurkuma és a bors alaposan össze nem keveredik a mézzel.
A megfázás első tüneteinek jelentkezésénél napjában többször egy kiskanálnyit hagyjunk feloldódni
a szánkban.
Fontos tapasztalat még a megfázás korai megelőzésében, hogy ha az első tünetek jelentkeznek,
(enyhe torokfájás, köhögés, orrfolyás) érdemes félóránként/óránként szódabikarbónás vízzel
gargarizálni fejünket alaposan hátrahajtva, hogy a kórokozók kimosásra kerüljenek. Persze nem
közvetlenül a kurkumás méz fogyasztása előtt vagy után, hogy az is hatni tudjon.
Számos esetben, amikor valakinél rendszeresen jelentkezik a torokgyulladás, orrdugulás, stb.,
érdemes olyan szakorvoshoz fordulni, aki át tudja mosni az arcüreg járatait. Az is előfordul, hogy
gyerekeknél pl. az ilyesfajta akár évekig tartó betegség néhány tengeri fürdés után magától elmúlik.
Egy videót a keverék elkészítéséről itt nézhet meg: Katt ide! [1]
Az immunrendszer erősítéséről lásd még cikkünket: A méhcsípések dicsérete [2] címmel.
Ajánljuk még: Méhészjátékok [3]
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