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Súlyfölösleg, álmatlanság: segíthet a méz? - Miért
egészségesebb a méz a cukornál (2. rész)
Az előző részt itt olvashatja: Miért egészségesebb a méz a cukornál (1. rész)
A mézről kiderült , hogy csökkenti a fokozott éhségérzetet és ezáltal a testsúlyt is.. (1,.2.)
Néhány szakember tanácsa szerint egy kanál este, lefekvés előtt elfogyasztott méz segíti a testsúly
csökkenését. (4)
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Ehhez a megállapításhoz hozzá kell tenni, hogy egy kanál méztől a túlsúlyos egyének, bár
valamennyi súly veszíthetnek, nem fognak lefogyni – hacsak nem változtatnak életmódjukon illetve
nem csökkentik az egyéb szénhidrátok bevitelét is. Persze a túlsúlyosságot okozhatja a bélflóra
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károsodása (3), esetleg hormonális megbetegedés is.
Jó hír, hogy a mézben található olligoszacharidok (3-10 cukor komponensből álló szénhidrátok)
táplálják a bélflórát és így a méz, mint prebiotikum a bél mikroorganizmusaira regeneráló hatással
van.
Tehát ebből a szempontból is jó a mézfogyasztás közép illetve hosszú távon a túlsúlyosság
szempontjából is. A hormon-háztartás egyensúlytalansága okozta túlsúlyosság esetén
természetesen a mézfogyasztás vagy a szénhidrátok csökkentése nem elég ahhoz, hogy csökkenjen
a testsúlyunk.
Egy kanál méz elfogyasztása lefekvés előtt azonban alvásunk minőségére is pozitívan hat.
Mivel korunkban elterjedt az a nézet, hogy lefekvés előtt nem jó enni, ami inkább a mértéktelen
evésre kellene, hogy vonatkozzék és nem a teljes táplálékmegvonásra, nagyon sokunk szervezete
éjszaka egy úgynevezett metabolikus stresszt él át. (4)
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Az alvás közben fellépő metabolikus stressz azt jelenti, hogy a májban lévő glikogén raktár az
éjszaka során valamikor kimerül, és agyunkat nem tudja ellátni elegendő energiával. Pedig agyunk
éjszaka is „dolgozik”: a fölöslegessé vált információkat kitörli és az új ismereteket „rendszerezi”,
ezért létkérdés számára az energia. Amikor az agy azt érzékeli, hogy fogytán a máj glikogén
tartaléka – egyéntől függően 50-120gramm glikogén tartalékolására képes a máj – kiadja a
parancsot, hogy valahonnan energiát kell szerezni. Kortizol és adrenalin választódik ki, hogy ezt a
feladatot szervezetünk megoldja.
A lefekvés előtti mézfogyasztással lehetőséget biztosítunk testünk számára, hogy a glikogén
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raktárunkat még idejében feltöltse és ezzel elhárítjuk az éjszaka fellépő metabolikus stresszt, mely
egyébként hosszú távon krónikus betegségek kialakulásához vezethet.
Az éjszaka fellépő metabolikus stressz álmatlanságot okozhat, hiszen a megnövekedett kortizol és
adrenalin a szervezetben fokozza az életműködéseket és könnyen felébredünk. Sajnos a kevesebb
mint 6 óra alvás 200%-al megnövekedett szívbetegség rizikót is jelent.
Tehát egy-két kanál mézzel lefekvés előtt segíthetünk kivédeni az éjszaka fellépő metabolikus
stresszt. Tapasztalatok szerint, amennyiben az álmatlanságot valóban ez okozza – számtalan egyéb
oka is lehet –, egy-két kanál igazi és jó minőségű méz elfogyasztásával lefekvés előtt növelhetjük
alvásunk minőségét. De ugyanúgy hasznos lehet egy kiskanál méz elfogyasztása, amennyiben
éjszaka felébredünk álmunkból és szeretnénk visszaaludni.
Lásd még cikkeinket:
Miért egészségesebb a méz a cukornál (1. rész) [2]
Méz kurkumával. a megfázás és túlsúlyosság ellenszere? [3]
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