
Szövetség az Élő Tiszáért
(anikogyorgyi, 2011.02.10 00:09) 
Hírlevél : http://www.elotiszaert.hu/hirlevel.php
Sok érdekes hír, bio piacok, termékárak, az oldalt is érdemes megnézni, Zolinak elküldtem 
a hírlevelet. 
Válasz 

nem ide tartozik, de ...
(anikogyorgyi, 2011.02.09 10:23) 
http://kuruc.info/r/50/48740/

Folyamatosan bővül ... 
Válasz 

Soundnak :)
(anikogyorgyi, 2011.02.09 09:46) 
Köszi :) 
Aranyos vagy :)
A savanyú levet én is imádom, és én is leszoktam inni :)
A Balaton-felvidéken tanultam .
Ahogy időm engedi elolvasom a csakrákról szóló cikkeket, csak mostanában kevés az 
időm, és még egyszer köszönöm a felém irányuló figyelmedet, és kedvességedet ! 
Válasz 

(anikogyorgyi, 2011. 02. 08. 00:38)
(sound, 2011.02.08 11:40) 
Nézd mit kerestem neked a neten :)
A kicsi: Alt Gr+j, nagy: Alt Gr+i.
í és Í. :))
De ez is segítségedre lehet: Alt+161=í,de itt nem találtam hosszú nagy Í-t:
http://www.asciitable.com/

A káposztához visszatérve, a szelén és a jódhiány a földjeinkben szinte mindenütt jelen 
van. A Jódot lehet pótolni, hogy fertőtlenítés célra vett Kálium-jodid oldatot locsolunk a 
sorok közé, vagy a komposztba. Ezt már képes felvenni a növény, és ráadásul bio-
oldatként leszünk képesek utána felvenni azonnal a szervezetünkbe, tehát vizes oldat 
formában.
A szelénnel már vannak kis bajok, kőporokban találhatók. Ilyen kőporral kell kezelni a 
komposztot.

Papám, a levit úgy leitta a savanyú káposztának időszakonként, hogy utána kellett önteni, 
hogy meg ne száradjon a káposzta a hordóban. Nagyon egészséges. 1 kg 
sav.káposztából kb. 6-7 dl víz sajtolható ki. Tumurbetegeknek szoktam ajánlani napi 
adagnak, és nagyon eredményes. A káposzta fogyasztását nem szoktam ajánlani nekik. A 
nyersnek is csak a levét és sok fűszerrel, de az leterheli a szervezetüket. A nyers lé sokkal 
nehezebben emészthető.



Válasz 

Soundnak
(anikogyorgyi, 2011.02.08 00:38) 
A mi talajunk szerencsére 20 egynéhány éve vegyszermentes, és is szoktam savanyitani, 
nagyon szeretjük.(nincs hosszú i ezen a gépen) 
Válasz 

(nincs cím)
(sound, 2011.02.07 21:24) 
Még azt szeretném mondani, hogy a fehér káposzta, az embernek nem tartalmaz 
semmilyen tápértéket, csak a nedvében található dolgok kivonása által kap némi növényi 
cukorhoz, vízhez és elemekhez, vitaminokhoz. Ezért is nem ajánlott önmagában 
fogyasztani. 
A savanyú káposzta nagy mennyiségben való fogyasztása azonban hasmenést és a belek 
"kipucolását segíti elő".
Felmelegített káposztalevelek nagyon jó borogatók ízületi fájdalmakra és felduzzadt térd 
és könyökfájdalmakra. Hagyjuk egész éjszakára a felületen, jó melegen bebugyolálva. 
Válasz 

(nincs cím)
(sound, 2011.02.07 21:11) 
Tavaly bemérték a zöldségeket és sajnos nagyon rosszak az arányok. Ami ugyanis 
nincsen a földben, az nem lesz a káposztában sem. A káposzta nem képes új anyagot 
létrehoz a levélzete által a levegőből, bár vannak ilyen növények is a világon, méghozzá 
elég sok. De sajnos a káposzta, nem tartozik ezek közé. Jelenleg csak a legalább három 
éve biogazdálkodásra előkészített talajon termesztett káposzta tartalmazza ezeket a 
dolgokat.
A káposzta fogyasztásával mindig lesz bélgáz, mivel a rostja gyakorlatilag sosem 
emészthető, ezért van, hogy folyamatos evése közben nagy károkat is okozhat a 
bélrendszerben, un. "tömítést" hoz létre, s akár bélcsavarodást is okozhat. Leve, 
fűszerekkel, vagyis gyógynövényekkel keverve használva viszont jó a gyomornak és a 
belekben.
Majdnem minden, amit leírnak itt a káposztáról, csakis savanyított formájában igaz, vagyis 
savanyú káposztaként fogyasztva, ami egyben ugye teli van fűszerezve is.
A fémek semlegesítésére való utalás is elég kérdőjeles ilyen formában, ahogyan a májon 
keresztül utalnak rá, mivel a máj ezeket nem semlegesíti, hanem kivezeti, de ugyanakkor 
a májutak, az epehólyag és vezeték a hasnyálmirigy és a gyomor-bél rendszer végig 
károsodhat, ha már a májból vezetődnek ki.
A káposztában nincsen semmilyen olyan kémiai anyag, ami semlegesítőként megkötné 
vagy más sókká alakítaná ezeket a fémmérgeket, ha magában a káposztában nincs maga 
a kémiai anyag, ami ugye nem található fel a termőtalajban. 
Ilyen dolgokat mindig vegyünk figyelembe.
A fehér káposzta főleg állateledelként lett nagy mennyiségben termesztve, mivel télire 
vermelhető, mint a marharépa is. Az emberi káposzta a fodros, vagy kelkáposzta. Ha 
lehetséges ezt fogyasszuk. A kelkáposzta képes a levegőből is izolálni nyomelemeket, 
tehát akár a piacival is, többet remélhetünk tőle.
A fehér káposztát, ha lehet soha fogyasszunk magában erős rostossága miatt, viszont. 



akár zsíros kenyérrel is nagyon finom. 
Válasz 
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