
 

Egy csésze egészség – A zöld tea áldásos hatásai  
 

„A tea orvosságként kezdte, aztán ital lett belőle.”  

 

A teacserjét, Dél-Kína 

szülöttét már az ősidőktől jól 

ismeri a kínai botanika és 

orvostudomány. … nagy 

becsben tartották, mert a 

fáradtság enyhítésének, a 

lélek felvidításának, az 

akarat megszilárdításának 

és a látás javításának 

erényeivel ékeskedett. 

Nemcsak bensőleg 

alkalmazták, hanem gyakran 

külsőleg is, krém alakjában, 

reumatikus fájdalmak 

enyhítése végett. A taoisták, 

mint a halhatatlanság elixírjének fontos alkotóelemét tartották számon. A 

buddhisták pedig előszeretettel használták hosszas meditációik során a fenyegető 

kábulat megelőzésére.” (Okakura Kakuzo: Tea könyv) 

A 4 – 5. században már a „folyékony jáde habja” megnevezéssel utaltak rá, később 

„arany elixírnek” hívták, a császárok pedig értékes jutalomként adományozták a 

levélkészítményeket az arra érdemes minisztereknek. Nekünk, európaiaknak 

egészen a 17. századig kellett várnunk arra, hogy megismerhessük a teaivás 

akkorra már sok változáson átment szokását. De hál’ istennek megérkezett 

hozzánk, s habár a mi teaivási szokásaink köszönő viszonyban sincsenek az eredeti 

hagyományokkal, arany elixír voltát mi magunk is megtapasztalhatjuk, ha nagyobb 

figyelmet szentelünk e keletről érkezett növénykének. 

Én most elsősorban a zöld tea áldásos hatásaira hívnám fel a figyelmeteket. 

Amit nekünk, nőknek mindenképp érdemes tudni a zöld teáról az, hogy kedvezően 

hat az egészségünkre, s hogy e tulajdonságát ásványi anyag tartalmának, 

anyagcsere serkentő és antioxidáns hatásának köszönheti. Található benne A, B és 

B2 vitamin, kalcium, kálium, foszforsavak, magnézium, réz, cink és természetes 

fluorid is. A koffein mennyisége teafajtánként változó. A japán gyokuro és sencha 

zöld teákban magasabb, a kukicha és bancha teákban alacsonyabb. Aminosav 

tartalma átlagosan 25 %. 

L-theanin anyaga segít a szorongáscsökkentésben, enyhíti a PMS, a mióma, az 

ösztrogén dominancia tüneteit. 

 

http://mioma.hu/vitaminok-asvanyi-anyagok-nyomelemek-a-mioma-megelozesben-iii-resz-b-vitaminok/
http://mioma.hu/vitaminok-asvanyi-anyagok-nyomelemek-a-mioma-megelozesben-iii-resz-b-vitaminok/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kukicha
https://de.wikipedia.org/wiki/Bancha


 A zöld teákban található olyan alkotóelem (EGCG katekin), 

- amely hátráltatja a daganatok növekedését (védelmet nyújt pl. a 

petefészekrák ellen), mióma esetén meg is állítja 

- hatástalanítja az agresszív romboló hatású kémiai vegyületeket, 

- serkenti a méregtelenítő enzimek aktivitását a szervezetben, így segítenek az 

ösztrogéndominancia előidézéséért felelős zsírpárnák csökkentésében. 

 

Mindezeken túl a zöld tea 

- segít a hasüregi szerveket és a 

beleket körülölelő ún. viszcerális 

zsírszövet lebontásában 

- segít őrizni az emlékezést, 

megőrizni a tanulási képességet 

- tompítja a környezeti stressz 

romboló hatását 

- védi a szervezetünket a 

radioaktív szennyeződéstől 

- energiával tölt fel 

- semlegesíti a szabad gyököket 

- erősíti a csontokat 

- csökkenti a vérnyomást. 

Azért hogy ezek a hatások érvényesüljenek, körültekintően kell kiválasztani a zöld 

tea fajtát és ismerni kell az elkészítés módját 

- Friss szálas zöld teát vásárolj, ne filtereset, egyszerre max. 50-100 grammot, 

fénytől, hőtől, nedvességtől elzárt helyen tárold max. 1 – 1,5 hónapig - ezt 

követően elveszíti frissességét. 

- A teát porcelán, hőálló üveg vagy agyag edényben készítsd, kerüld a fém vagy 

műanyag teatojás használatát. 

- A zöld tea levelek leöntéséhez lágy vizet használj. A kemény meszes csapvizet 

célszerű megszűrni. 

- Alapszabály: a zöld tealevelek leöntése előtt a felforralt vizet (1.5 liter 

mennyiségű) 80-85 fokra hűtsd ki, fedél nélkül hagyd 5 percig állni. 

- A japán bancha zöld teánál a víz hőmérséklete 50 foknál ne legyen több. A 

teás csészét vízfürdővel melegítsd fel. 

- Max. 3 percig áztasd, különben az íze megkeseredik. 

- Ha lefekvés előtt iszol zöld teát, akkor bancha vagy houjica teát válassz. 

- A felöntött és leszűrt zöld teát fogyaszthatod önmagában, vagy adhatsz hozzá 

1 teáskanál citromlevet. A citrom C-vitamin tartalma a katekinek felszívódását 

13-szorosára emeli. A citromot a 40 fokra tovább hűtött teába facsard, hiszen 

a C-vitamin 40 fok felett megsemmisül. 

- Naponta három alkalommal fő étkezések után fogyassz 2-3 dl zöld teát a fenti 

elkészítési mód szerint. Háromszor egy csésze zöld tea a főétkezések után, 

havonta egy-két kilogramm súlycsökkenéssel járhat. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Epigallocatechin_gallate
http://mioma.hu/mioma/


- A frissen őrölt fekete bors hatóanyaga a piperin szintén elősegíti a katekin 

felszívódását. A zöld tea és a fekete borssal meghintett bármilyen étel 

kombinációja különösen egészséges. A fekete bors piperin hatóanyag általában 

segíti más hatóanyagok, C vitamin, B vitamin, szelén, Q10 koenzim, béta-

karotin felszívódását is. 

 

A zöld tea hatása vérszegénység, vaskészítmény szedése esetén 

A zöld tea tannintartalma miatt korlátozza a vas felszívódását. Vérszegénység 

miatti vaskészítmény vagy vasban gazdag ételek fogyasztása esetén figyelj arra, 

hogy zöld teát csak 5 óra elteltével igyál. 

 

Bővebb infó:  

https://dietless.hu/zold-tea/ 

https://graef.hu/blog/tippek-hogyan-hozza-ki-a-teabol-a-maximumot 

 

  

http://www.netamin.hu/tudasbazis/cikkek/tudtad-a-feketebors-piperin-noveli-a-tapanyagok-felszivodasat/
http://mioma.hu/vitaminok-asvanyi-anyagok-nyomelemek-a-mioma-megelozesben-iii-resz-b-vitaminok/
http://mioma.hu/vitaminok-asvanyi-anyagok-es-nyomelemek-a-mioma-panaszok-csokkenteseben-ii-resz/
https://dietless.hu/zold-tea/
https://graef.hu/blog/tippek-hogyan-hozza-ki-a-teabol-a-maximumot

