
lehet nem jó helyre írom, majd Zoli átrakja ha úgy gondolja :))
(anikogyorgyi, 2011.04.13 20:32) 

Gondolkodott valaki azon, hogy miért veszélyes hulladék, vagy minek nevezik a savót ?
Valami fantasztikus hatása van, most csináltam először túrót, finom friss házi tejből, igaz nem lett 
sok, tejfölt is szedtem a tetejéről, a savó nagyon jó bőrápoló, olvastam, hogy rákmegelőző hatása 
is van, az állatok is szeretik, hajpakolást is csinálok holnap belőle, nagyon jó arctisztításra is, de 
erről Sound biztos többet tud írni :)) 

Válasz 

Re: lehet nem jó helyre írom
(sound, 2011.04.18 14:17) 

Tényleg nem ehhez a cikkhez való a hsz., de azért érdemes lenne foglalkozni ezzel a témával is, 
mégpedig egy másik cikkgyüjteményben, pl. az Egészségünkért rovatban, vagy a Hogyan 
csinálták régen? rovatba, mint újra felfedezhető önfenntartási leiratokat, a túrókészítést és a 
sajtkészítést felsorolva.
Viszont, kedves anikogyorgyi, hidd el nem bántásból, de kérdeném, hogy most akkor az íróhoz 
szóljak hozzá részletesebben. vagy a sajtgyártáskor keletkezett savóhoz, mert egy picit nem 
egyforma a kettő, bár mindkettőnek vannak előnyei és soha nem voltak melléktermékek egy házi 
gazdaságban sem, viszont mindkettőt úgy állította be a tejfeldolgozó ipar, hisz számára a fő profit 
a késztermék volt, hogy csak melléktermékként létrejövő anyag számukra. Végül is az ő 
szempontjaik szerint tényleg melléktermék és nem tejipari termék.
Most, hogy már több a szárított savójuk, újrahasznosításként vissza akarták tenni, és megint 
hasznot akartak belőle létrehozni több éves állás után a "tejital fedőnevű"-tej forgalmazása által. 
Azonban egyszer már megfizetették az emberekkel a pudingokban, és sajtokban, mint kieső 
anyagmennyiséget, most többszörösen megint meg akarták fizettetni ezekben a tejekben az árát, 
mint könnyebben hasznosuló terméket és egészségesebb fehérjeforrást.
Különben ha az író és a savó között kell különbséget tennünk, akkor csak minimális eltérés van 
közöttük beltartalmilag, míg sav-lúg szempontjából az író jobb, mert legalább saját erjedéssel vált 
savanyúvá, vagyis aludt tejjé, és ezt kezeljük aztán túróvá, míg a sajtgyártásnál a túrosodás 
előidézésére általában valamilyen ecetsavat alkalmaznak, ami ugye savasság tekintetében 
egyértelműbb a szervezet számára.
A tejsavas erjedés, ami a levegő hatására jön létre, (illetve a levegőben megtalálható savasodást 
előidéző baktériumok hatására,) másmilyen savat nyújt a szervezet számára, mint ami a 
szervezetben keletkező savasodási folyamat közben létre, ami levegőtől elzárt savasodási 
folyamat. Ilyen értelemben van rákmegelőző vagy "gyógyító" hatása a savanyú káposzta levének 
is, míg a savanyú káposzta nagyban való fogyasztása a betegnek ilyenkor nem ajánlott.
Általában 1 kg savanyú káposztából 6-7 dl lé nyerhető ki, és ez egy napra ajánlott elfogyasztani 
egy rákos betegnek.
Íróból általában fél liter ajánlott, míg a savót rákosnak, részemről én nem nagyon szoktam ajánlani, 
de egészségesek részére napi 3 dl ajánlott, ha különben sok zöldséget fogyaszt naponta, de sok 
gyümölcsöt is, amik szintén savasítják előre a emésztőrendszert, akkor ezt sem szoktam ajánlani.
Tejcukor vagy teljes tej érzékenyeknek azonban nem ajánlom sem a író, sem a savó fogyasztását. 
0-ás vércsoportúaknak sem ajánlott. :((

Ezek után még mindig érdemes további cikkre gondolni ezzel kapcsolatban? 

Válasz 

Re: Re: lehet nem jó helyre írom
(anikogyorgyi, 2011.04.19 07:27) 

Kedves Sound !
Bármelyikről, vagy inkább mindkettőről, én nagyon várom, ha időd engedi, a sajt készítésről van 
egy könyvem, nem régi, sajnos, még amikor volt egy kecskénk akkor vettem, most a 



szomszédkámnál van kölcsön, sokat tejel a kecskéjük :)) (mi eladtunk anno a kecskét, persze jó 
helyre, ahol szabadon van, és nagy területen, mert a 2 kutyánk mellett belőle is "kutyát" neveltünk, 
még a konyhába is néha bejött, de mivel elvből nem tartunk megkötött állatot, így kerestem neki új 
gazdát, sokan vitték volna, de mindenkihez elmentem, hogy megnézzem, hova kerülne, végül egy 
birkanyáj tulajnak adtuk el, persze ott is mindenki kedvence lett, később találkoztam vele, mondta 
kutyát vett kecske helyett :)) - hát igen, ez a mi hibánk, túlszerettük a kecskét is :))) 

Válasz 

fogkő
(anikogyorgyi, 2011.04.10 21:14) 

Érdekes, hogy ennyi mindenre jó a zsurló, nálunk a patak parton van, de hogy még fogkőre is hat, 
ezt sem tudtam, állítólag sokat elkérnek a fogkő eltávolításért, szedjük és használjuk ! Ezért nem 
kell fizetni, csak tudni a lelőhelyet :)) 

Válasz 

Re: fogkő
(sound, 2011.04.13 15:00) 

Kedves anikogyorgyi!
Köszönöm, hogy hozzászóltál a cikkhez, és engedd meg felhasználjam hozzászólásod arra, hogy 
egy kicsit jobban kifejtsem, hogy mi miatt lehet valakinek fogköve és mire ügyeljen még a a fogkő 
felszámolása után is.

Az élelmekben található kalciumot a sav kicsapja és a lúgos közegnek kellene ezt oldania. A 
szájnak a Ph közege lúgos kellene legyen, és meghatározott mikroorganizmusokkal, 
baktériumokkal ellátottnak, amelyek a szervezetbe való idegen kórokozók azonnali 
megsemmisítése miatt laknak a szájunkban, valamint a száj Ph-értékének helyreállítását végzik el 
étkezések után a szájban Ph 7, 2-re. (Megjegyzem csendben, hogy a vizelet optimális Ph értéke is 
7, 2 kellene, hogy legyen.)
Amikor valakinél rendszeresen fogkő alakul k, akkor biztos, hogy ez a Ph 7,2, nem sűrűn van meg 
a szájüregében és ezzel együtt feltételezhető, hogy híjával van az ott lakó tenyészetekben is, 
melyek pedig védenék a szervezetét.
A nyál Ph-ja azért nem éri el a Ph 7,2-tőt, mert a szervezete el van savasodva és a nyirkokban is 
megjelenik ez a savas köezggé vált érték, pl. itt a nyálban. Általában kora reggel lepedékes, 
tejszerű bevonat található a nyelven. A száj lehet akár bűzös is, még úgy is, hogy sem a fogak nem 
romlott állapotúak, sem a gyomor, sem a tüdő nem beteg, tehát a szájszagot nem befolyásolhatja.
Szóval a fogkő eltávolítás után, arra kell ügyelni, hogy először is akadályozzuk meg a fogíny 
lesorvadását, vagy a lesorvadtat újítsuk meg, valamint étkezés után fél órával, legalább valamilyen 
lúgosító folyadék vagy zöldség rágásával segítsük a szájat a lugosság helyreállításában.

A zsurló lugosító hatású gyógynövény, mint általában a gyógynövények nagyobb része. Étkezés 
után fél egy órával, érdemes zsurlóval "fogat mosni". Az étkezés hatására a fogzománc a savak 
miatt sérülhet is, előbb várjunk kis időt étkezés után, hogy a szervezet hátha maga is helyreálltja a 
Ph értéket, de az biztos, hogy a sérült fogzománcra hatást gyakorol a zsurló és a a sérült részt 
bevonja, de nem "kővel", hanem beépül a saját levált részecskéje a fogzománcba.
Még pár tudnivaló ezzel kapcsolatban:
* Mellőzzük a túl savas vagy bázikus ételeket.
* Az étkezés alkalmával az ételeket, italokat hígítsuk vízzel, azaz igyunk sok vizet.
* Ne közvetlenül az étkezések után mossunk fogat, különben „lemossuk” a fogzománcot, hisz a 
sav már kikezdte és még nagyobb terület válhat le róla.
* Ügyeljünk az aktív fluoridbevitelre, ... NA EZT NEM AJÁNLOM, cak ami az ételekkel bekerül, az 
pont megfelelő!!!
* Ráadásul a szájban lévő természetes baktériumok egy része is lebontja az étel alkotórészeit 
savas végtermékekre, amik a fogzománcot károsítják. Igyunk vizet!!!



A következő összeállításból kitűnik, hogy melyek azok az alacsony pH-értékű ételek és italok, amik 
a szilárd fogállományt károsítják, ital pH-érték:
Coca-Cola: 2,6
Fanta: 2,9
Jeges tea: 3,0
Szénsavas ásványvíz: 5,3
Pepsi light: 3,1
Red Bull: 3,4
Schweppes: 2,5
Sör: 4,4
Vörösbor: 3,4
Fehérbor: 3,7
Almalé: 3,4
Répaital: 4,2
Multivitamin-ital: 3,6
Narancslé: 3,7
Tej: 6,7
Salátaöntetek: 3,6
Ecet: 3,2

Köszönöm, hogy általad leírhattam. :) 

Válasz 

Re: Re: fogkő Re: zsurló
(anikogyorgyi, 2011.04.13 20:21) 

Kedves Sound !
Besorollak Téged a kincseink közé ! :))
Nagyon köszönjük az írásaid, mindig sokat tanulunk belőle !
Még nem szedtem a patak parti zsurlóból, szárított van itthon, csak egy helyen van fogkövem, mert 
nem tudtam a rossz fogamtól (amit már kihúztak) bal oldalon rágni, most már tudok :))
Amiket felsoroltál, azok közül nem sokat fogyasztunk, de nyáron egy jó hideg sör, vagy 
társaságban egy kis borocska belefér, szerintem, hát a kóla, meg az ilyen mérgek mint energiaital, 
elborzasztanak, pláne mikor kisgyermek kezében látom !!!! Erről külön lehetne írni 2 oldalt, meg a 
zacskós poritalok, levesek, na nem is írom tovább, mert felbosszantom magam, igen, víz, víz, víz, 
pláne ha saját !!! Nem tudom írtam-e már, ha valaki jön hozzánk vendégségbe, mindig mondom, 
hozzon a fantasztikus vizünknek sok edényt, érdekes, ennek víznek van íze, nem tudom ez hogy 
lehet, de mindenki ezt mondja ! Akinek van lehetősége, és pénze, fúrasson kutat, a palackos 
ásványvízről is olvastam már nem éppen kedvező dolgokat .
Köszönöm kedvességed :)) 

Válasz 

zsurló
(lovilona48, 2011.04.11 20:44) 

A zsurló csodálatos hatását magam is tapasztaltam. Annyit szeretnék hozzáfűzni, és a 
gyógynövényt gyűjtők figyelmébe ajánlani, hogy a vizpartokon termő óriás zsúrló, csak külsőleg 
használható, teának nem alkalmas. 

Válasz 

Re: zsurló
(sound, 2011.04.13 14:16) 

Kedves lovilona48!



Köszönöm a kiegészítést.
Úgy lehetne mondani, hogy már a 15 cm feletti magasságot elért zsurlók közül, azok nem 
használhatók belső használatra, melyeknek a csúcsa továbbra is bugát alkot, és nem levelesedik 
el. A felismerésben van még egy hátulütő, ha már egyszer le volt aratva a zsurló, s nem tudjuk 
teljes bizonyossággal, hogy a mezei fajtához tartozik, akkor inkább ne is szedjük le.
Hogy több fajtát is megismerhessünk képről:
http://www.google.hu/images?hl=hu&source=hp&biw=800&bih=405&q=zsurl
%C3%B3&gbv=2&aq=f&aqi=g3&aql=&oq=

Számomra a legmegdöbbentőbb hatása, hogy erős szeszes kivonata, nagyon hamar 
visszaragasztja a leszakadt izomkötegrostokat a megfelelően helyrehúzott helyére. A másik 
döbbenet pedig akkor ért, amikor a csontok újranőttek egy csontszúban szenvedő gyermeknél a 
fürdők hatására. Egyéb kiegészítő kúrák alkalmazásával együtt pedig, azóta sem újult ki ez a 
megbetegedése.
Azóta már sok egyéb csontosodási és beépülési betegségekben is alkalmaztam szerencsés 
végeredménnyel. 

Válasz 
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