


ELŐSZÓ

Ha azt kérdeznénk: „Milyen ételeket ismersz, amelyek hüvelyes növényből készülnek?”, akkor 

Magyarországon hat étel szerepelne leggyakrabban a válaszban: lencse-, bab- és borsófőzelék, 

bableves, borsóleves és babgulyás. Ráadásul ezeket sem túl gyakran készítjük. 

Aki belelapoz a könyvünkbe, pár perc után láthatja, milyen méltatlanul kevés ez a hat étel ahhoz 

képest, amit a bab, borsó, lencse nyújtanak a táplálkozás terén! Termesztésük hozzájárul a 

Föld fenntarthatóságához; vitaminok, ásványi anyagok széles skáláját tartalmazzák; segítenek 

elkerülni a civilizációs betegségeket – például a rákot vagy az elhízást. És mit kell mindezért 

tennünk? Nem mást, mint elfogyasztani naponta 10 dkg hüvelyes növényt. Unalmas, ízetlen 

formában? Dehogy! Ősidők óta káprázatosan sokféle ízletes és ínyenc elkészítési módja ismert 

ezeknek a zöldségeknek. 



Könyvünk szól a vegyes táplálkozásúaknak: ők a húsmentes napokat dobhatják fel ba-

bos-lencsés ételekkel. A húsos napokon pedig változatos köretek vagy levesek formájá-

ban fogyaszthatják őket.

Szól a vegetáriánusoknak és vegánoknak. Ők még többet megtudhatnak arról, miért annyira 

táplálóak ezek a növények. Külön a figyelmükbe ajánljuk a „KREATÍV KONYHA” c. fejezetet. 

Vigyázat! Az elkészítési variációk száma végtelen. 

Mindenkinek javasoljuk a könyv elolvasását, akit érdekel a teljes értékű táplálkozás. 

Teljességre nem törekedhettünk, azonban igyekeztünk minden fontos szemszögből meg-

világítani a témát: miért is jó, ha sok hüvelyes növényt eszünk. 

Kiadványunk elkészítése során felhasználtuk a legfrissebb angol nyelvű szakirodalmat is, így 

itt az érdeklődők olyan információkhoz juthatnak hozzá, amelyek magyar nyelven máshol nem 

hozzáférhetők. Ezzel együtt olvasmányos szöveggel szerettük volna olvasóinkat meg-

ajándékozni, ezért az esszéforma mellett döntöttünk. 

Kíváncsi olvasóink számára a könyv végén egy tematikus irodalomjegyzéket is  összeállítottunk. 

Kiadványunk ingyenesen hozzáférhető. Szeretnénk, ha bárki szabadon hozzájuthatna ezek-

hez az információkhoz, amelyeket érdekes olvasmány formájában osztunk meg. Hiszen 

könyvünk ahhoz segít hozzá, hogy olvasóink étkezése egészségesebbé váljon, és egyben 

környezetünk számára is kedvezőbb irányt vegyen. 

Ha hasznosnak találtad kiadványunkat, és megteheted, akkor adományoddal támogasd 

tevékenységünket! A befolyó összeget a továbbiakban is ismeretterjesztési célokra használjuk fel. 

A Pillangó Fejlesztések Egyesület számlaszáma: 10700732-49131604-51100005

Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság témában workshopok, tréningek meg-

tartását is vállaljuk egyéni igények alapján. 

Kapcsolatfelvétel: info@bffd.hu  

Jó olvasást kívánunk!

mailto:info@bffd.hu


AJÁNLÁSOK

Azzá leszel, amit eszel.” Ki ne ismerné a mondást, amely esszenciálisan foglalja magában a 

táplálkozás, test, lélek, szellem egészségének összefüggéseit? A rohanó világban, bár egyre 

többen érzékelik az élelmiszer- termelés mikéntjének és az élelmiszer-fogyasztás minőségének 

emberi jóllétben betöltött jelentőségét, mégis kisebbségben vannak azok, akik életvitelük 

szerves részének tekintik táplálkozási szokásaik tudatos kialakítását. Hiszen a mindennapi 

betevő falat nem csak saját egészségünket határozza meg, az élelmiszerrel ill. annak elő-

állításával kapcsolatos mit, hol, hogyan kérdése a Földkerekség kollektív egészsége szem-

pontjából is meghatározó. A témával kapcsolatban temérdek információ érhető el, óriási az 

inger-áradat és számtalan hagyományos vagy éppen nemrég divatba jött táplálkozási irányzat-

hoz csatlakozhatunk. Ember legyen a talpán, aki ebben a kavalkádban biztonsággal kíván eliga-

zodni. Ebben nyújt hathatós segítséget Kassai Melinda hüvelyes növények fogyasztását nép-

szerűsítő, szenvedélyes gyűjtőmunka eredményeképpen született e-könyve. Amely kellőképpen 

közérthető és stílusában közvetlen ahhoz, hogy élvezettel „lapozgassuk”, egyben megfelelően 

tárgyilagos ahhoz, hogy hiteles orientációs pontként szolgáljon a globális összefüggések, saját 

egészségük vagy éppen egzotikus receptötletek iránt érdeklődők számára. Ezen felül pedig 

rendkívüli, mert holisztikus nézőpontból vizsgálja a hüvelyes növények környezeti, kultúrtörténeti, 

táplálkozási és kulináris jelentőségét. Ráadásul képes elérni a kívánt célt is, tanulságos és 

ínycsiklandó ingert adni abba az irányba, hogy bab, borsó, lencse, csicseriborsó és társaik 

újra elfoglalhassák méltó helyüket mindennapi táplálkozásunkban.

Dezsény Zoltán, környezetgazdálkodási agrármérnök, 
Magosvölgy ökológiai gazdaság

Szinte hihetetlen, de ebben a rövid könyvben minden benne van, ami fontosat a hüvelyesekről 

tudhatunk (na jó, a borsó genetikájáról és a tudományos örökléstant a borsó genetikáját 

tanulmányozva megalapozó Ágoston-rendi szerzetesről nem szól). E recept nélküli recept-

könyv jó ötleteket ad a vásárlástól és a tárolástól kezdve a táplálkozástanon át az új ízkom-

pozíciók kialakításáig a főzésben kezdőknek és profiknak egyaránt. Ha elolvassuk, nemcsak 

érdekes összefüggések hálójában barangolhatunk, de megújul a konyha iránti szeretetünk 

és egészségünk is. Sőt, felfrissül a lelkünk is, mert abban is segítséget kapunk, hogy egyéni 

döntéseinkkel miként vihetjük előre a természetvédelem ügyét. Ráadásul úgy tűnik, 

tanácsai könnyen gyakorlatba ültethetők; hogy valóban így van-e, arról a második kiadás 

kapcsán fogok beszámolni az olvasóknak.

Dr. Kazai Anita, egészségügyi szakíró
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KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TALAJ

RÖVIDEN

Ebben a fejezetben bemutatjuk a környezetvédelem, a klímaváltozás, a talaj, a mezőgazdaság, 

és az egyes növénytermesztési ágak összefüggéseit. Izgalmas, számunkra eddig talán ismeretlen 

kapcsolódási pontokat fedezhetünk fel. 

Megismerkedhetünk:

•   a környezetvédelem, a mezőgazdálkodás és a klímaváltozás 

összefüggéseivel

•   az egészséges talaj jellemzőivel

•   a talaj helyreállításának módozataival

•   a bolygóhatár fogalmával 

•   a hüvelyes növények és a talajélet kapcsolatával.

TUDJ MEG TÖBBET! 

A hüvelyes növények a környezet védelmében és az egészségesebb termőterület kialakításában 

is fontos szerepet játszanak. Újra kell gondolni az élelmiszertermelési folyamatokat: hiszen mára 

nyilvánvalóvá vált, hogy a 20. századi stratégiák, amelyek a nagyüzemi gazdálkodásra, a folyto-

nos növekedésre, a mennyiségi termelésre fókuszálnak, rengeteg káros mellékhatással működ-

tethetők csak, és nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Tudjuk, hogy az agyonvegysze-

rezett növények fogyasztása káros, hogy a nagyüzemi állattartásból származó hús mesterséges 

növesztőszereket, hormonokat, antibiotikumot stb. tartalmaz. 

• e lső fejezet •



Mindezek mellett mára már egyre többek fülében ismerősen cseng az éghajlatváltozás ténye, 

bőrünkön tapasztaljuk a csapadékmentes heteket, hónapokat, a túlságosan forró nyarakat, a 

fekete karácsonyokat, az özönvizes esőket. 

Tudjuk azt is, hogy az éghajlatváltozás, amely a jelenlegi civilizációnkat fenyegeti, egy fenn-

tarthatatlan társadalmi–gazdasági működés következménye. Azonban két fontos tényezővel 

kevésbé vagyunk tisztában:

•   az emberi társadalmak mely működésmódja járult hozzá az éghajlatváltozáshoz?

•  milyen változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a Földünk továbbra is élhető maradjon 

számunkra? 

MI A TALAJ? MIÉRT FONTOS A TALAJMINŐSÉG?  

A talaj összetételének tanulmányozása újrafelfedezett terület a természettudományokon belül.

Az egészséges talaj létfontosságú az élelmiszereink előállításához. Újabban „környezeti szol-

gáltatások”-nak (ecosystem services) nevezik azokat a természet által biztosított erőforrásokat, 

amelyeket az ember a mindennapi életéhez és a gazdasági tevékenységéhez felhasznál. Ilyen 

a levegő, a víz, de a talaj is. A „szolgáltatások” szó azt fejezi ki, hogy ezeket az ember igénybe 

veszi, és bár nem fizet érte, de annak pénzben kifejezhető értéke is van, amelyet gyakran ki is 

számolnak. Így tudhatjuk, mennyit kellene fizetnünk érte, ha megvásárolható lenne. Az egyik 

környezeti szolgáltatásunk a talaj, amelynek szintén van pénzben, gazdasági kategóriákban 

(is) kifejezhető értéke. 

AZ EGÉSZSÉGES TALAJ JELLEMZŐI 

Az ideális talaj, csakúgy, mint az emberi test, sem nem túl savas, sem nem 

túl lúgos. Az 5,5-nél alacsonyabb pH értékű talaj a mangán és az 

alumínium túl magas szintjét, a 8,5-nél magasabb pH értékű talaj 

a nátrium magas szintjét mutatja. A talajban élő szervezetekre 

károsan hat, ha az túlságosan savas. 



A talaj ideális pH értéke 6,5-ös. 

Az egészséges talaj barnás, humuszban, tápanyagokban gazdag és így élelmiszer-termelésre 

alkalmas. A talajban mikro- és makrotápanyagoknak egyaránt jelen kell lennie. Érdemes 

észrevennünk, hogy a talaj nagyrészt ugyanazokat a tápanyagokat tartalmazza, mint amire 

az embernek is szüksége van. 

Érdemes észrevennünk a kínálkozó párhuzamot. Az emberi test ideális működése szempont-

jából is fontos a pH érték egyensúlya. Az egyik legfontosabb, amit egészségünk érdekében 
megtehetünk, a túlsavasodás elkerülése, kezelése, a sav-bázis egyensúly helyreállítása. 

Érdekes, hogy amíg mind a hagyományos gyógyító rendszerek, mind a természetgyógyá-

szat foglalkozik a test megfelelő pH értékének helyreállításával a megelőzés és a gyógyítás 

eszközeként egyaránt, addig a nyugati medicina ezt eddig nem vette fel eszköztárába, sőt, 

legtöbbször támadja azt. 

Hasonlóan érdekes, hogy az ember számára létfontosságú mikrotápanyagok, népszerűbb 

nevükön a nyomelemek a talajban található mikro- és makrotápanyagokból tevőknek össze. 

Így megérthetjük azt is, hogy az egészséges, tápanyagban gazdag talajban termelt növények 

fogyasztásával természetes úton juttathatjuk szervezetünkbe ezeket, és így nincs szükség 

táplálékkiegészítők szedésére, amelyek felszívódása ráadásul bizonytalan. 



MIÉRT VESZÉLYES A TALAJ KIMERÜLÉSE? 

A talaj kimerülése azzal a következménnyel jár, hogy a környezeti szolgáltatás mértéke csök-

ken, aminek következtében a termés elégtelen mennyiségű és minőségű lesz. A FAO1 ös�-

szehasonlításai szerint a nagyüzemi mezőgazdálkodás következtében a világon a talajok túl-

nyomó része éppen csak elfogadható állapotban van, rossz, vagy nagyon rossz. Jó és nagyon 

jó talaj már nincs a Földön. Európában a legtöbb talaj a még épp elfogadható vagy a rossz 

kategóriába esik. Ezen belül Magyarország termőtalajainak minősége rossz. 

Az is nyilvánvaló, hogy a jelen helyzet csak a magán- és a kormányzati szektor, az egyének és 

a nemzetközi szervezetek összehangolt cselekvésével fordítható meg.

MI OKOZZA A TALAJROMLÁST?
 
1961 és 2000 között a világ népessége 98%-kal nőtt, az előállított élelmiszer mennyisége 

pedig 146%-kal. A kutatók a talaj romlásának okát egybehangzóan és egyértelműen a gazdasági 

növekedésben, az indokolatlanul túlzott termelésben látják. Láthatjuk, hogy összességében 

nagyobb mennyiséget termelünk, mint amennyire szükség van. A két adat közötti különbség, 

a többletélelmiszer az oka a gyártóknál, a kereskedelemben és a háztartásokban egyaránt 

keletkező élelmiszer-kidobásnak. Az összes előállított élelmiszer 25-30%-a kerül kidobásra. 

Ugyanakkor ez okozza azt is, hogy a nyugati világban, így Magyarországon is, többet eszünk, 

mint amennyire szükségünk van.

Az élelmiszer-termelésen belül a jelzett időszakban leginkább a gabona termesztése növekedett, 
amelynek csupán egy részét használják emberi tápláléknak, más része állati takarmány lesz. 

A műtrágyák használata is erőteljesen nőtt: a nitrogén felhasználása hétszeresére, a foszforé 

háromszorosára növekedett. Az öntözés során pedig kétszer több vizet használtak 2000-ben, 

mint 1961-ben. Ennek oka elsődlegesen a megnövekedett hús előállításában, és következ-

ményesen a húsfogyasztásban keresendő. A megnövekedett széndioxid kibocsátás pedig az 

elsődleges oka a klímaváltozásnak, amely hatását már mindannyian érezzük, és amely egyre 

aggasztóbb méreteket ölt. A különböző élelmek előállítása és környezeti terhelése is különböző. 

1  FAO: az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (Food and Agriculture Organization)



Például 1 kg hüvelyes növény előállítása 0,5 kg széndioxid „termelésével” jár együtt, a marha-

húsé azonban jóval több, 9,5 kg széndioxidéval. 

Ma már nyilvánvaló, hogy a 20. századi talajhasználati, élelmiszer előállítási és fogyasztási 

stratégiák nem bizonyultak fenntarthatónak: a fentiek mellett a talaj erőteljes kimerülését is 

okozták, sokszor a talaj eltűnéséért is felelősek. Az elhasznált, kimerített talajok egész-

ségünket is kedvezőtlenül befolyásolják. Helyreállításuk csak tudatos és összehangolt 

cselekvéssel lehetséges.

MIT KELL TENNI A TALAJ HELYREÁLLÍTÁSÁHOZ? 

A talaj helyreállítása, valamint a további talajromlás megakadályozása igen fontos tehát. 

A tápanyagok pótolhatók rendszeres komposztálással és talajjavító növények ültetésével 

is, mind kiskerti, mind nagyobb méretekben. Az egészséges talajból származó ételek 

természetes módon tartalmazzák azokat a tápanyagokat, amelyekre szükségünk van. 

MI JELENT KÖRNYEZETI TERHELÉST A TALAJ SZÁMÁRA? 

A húsfogyasztással összevetve a hüvelyesek termesztése és fogyasztása jóval kisebb környezeti 

terhelést jelent. Ráadásul termesztésük - a nitrogénmegkötés révén - kedvezőbb hatást 

gyakorol a talaj minőségére, ugyanakkor a húsok előállításakor jóval több vizet használunk, 

mint általában a növények, és ezen belül a hüvelyesek termesztésekor. Hatalmas környezeti ter-

helést okoz, és jelentős mértékben hozzájárul vizeink elszennyezéséhez a vegyszeres gyomirtók 



és műtrágyák fokozott használata is. Ennek megfontoltabb, valójában csökkentett használata 

hozzájárul a vizek óvásához is. 

Újabb kutatások figyelmeztetnek a „bolygóhatár” veszélyére, arra, hogy nem szabadna elérnünk 

azt a pontot, amit még a bolygónk elviselni képes. A bolygóhatár  koncepció alapkiindulópontja, 

hogy az ember által okozott tevékenységek elviselésének képessége, azaz bolygónk teherbíró 

képessége nem határtalan. 

A bolygóhatár számolásánál három értéket határoznak meg: az iparosodás előtti kiinduló 

állapotot, a bolygó tűrési képességének maximumát, és a jelenlegi értéket. 

A bolygóhatár  9 tényezőből áll, amelyek külön-külön is vizsgálhatók:

•  klímaváltozás, 
•  biodiverzitás csökkenése, 
•  biokémiai szennyezések, 
•  óceánok elsavasodása, 

•  földterület mezőgazdasági területté alakítása, 

•  emberek által elfogyasztott ivóvíz mennyisége, 

•  ózon koncentráció, 

•  a légkör aerosol koncentrációja, 

•  kémiai szennyezések.    

Ezek közül az első három már elérte, túllépte a bolygóhatárt, a következő négy még nem, és 

az utolsó kettőre még nem számolták ki a határértéket. Ezzel kapcsolatban érdemes tudnunk, 

hogy a kutatók szerint, ha a bolygóhatárt már egy-két tényező is meghaladja, az katasztrófális 

következménnyel járhat. A határok átlépése azonnali, és nem lineáris, és nem előrevetíthető 

eseményeket indíthat be.

De kanyarodjunk vissza a hüvelyes növényekhez! 



A környezeti terhelés egyik alkalmazott mérőszáma a vízlábnyom, amelyet számolhatnak 

egyéni fogyasztásra, települési szintre vagy valamilyen üzleti tevékenységre egyaránt. Így ezt 

a mutatót a mezőgazdaságban is szokták használni. Ahogy azt fentebb láttuk, 1 kg lencse 

előállításának vízlábnyoma (1250 liter víz) körülbelül a tizedrésze 1 kg marhahús előállításához 

szükséges víz mennyiségének (13 - 15 000 liter víz). 

Mint látjuk tehát, a számunkra kedvezőtlen éghajlatváltozáshoz oki tényezőként nagymértékben 

hozzájárulnak étkezési szokásaink is. Ez szolgáltatja a hátterét annak az ajánlásnak, amely szerint 

globális szinten csökkenteni kell a húsfogyasztást. 

A HÜVELYES NÖVÉNYEK TERMESZTÉSÉNEK ELŐNYEI A TALAJÉLET 
SZEMPONTJÁBÓL

A hüvelyesek termesztése a talaj mikrobáira gyakorol kedvező hatást. A gazdag talajélet 

pedig elősegíti, hogy kevesebb olyan növénybetegség lépjen fel, amelyet baktériumok és 

gombák okoznak. Így egészségesebb növényeink lesznek. A hüvelyesek termesztésének 

ezért a vetésforgóban is hasznos szerepük van.



A hüvelyes növények termesztése során hatékonyan használhatunk vizet, ezáltal úgy bizto-

síthatunk az étkezésünkhöz fehérjéket, rostokat, és más tápanyagokat, hogy a termesztés 

vízlábnyoma alacsony. Emellett fontos tulajdonságuk, hogy csak a talaj magasabb rétegeiből 

vonják ki a vizet, így a következő évben a mélyebben gyökerező gabonáknak marad elég víz. 

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a lencse, a csicseriborsó és a babok jobban bírják 

a szárazságot, mint más zöldségek.

ÉRDEKESSÉGEK

GAZDÁLKODÁS - Európában és Magyarországon a kolostorok 

a mezőgazdálkodásban meghatározó szerepet játszottak. Tudjuk, 

hogy például a ciszterci kolostorokban az istállótrágya mellett a 

lencse szárát is felhasználták talajjavításra, és a gabonanövények mellett 

a lencse is jelentős szerepet játszott az étkezésben. A velencei követ 

a 16. század elején azt írta jelentésében, hogy búza, rozs, árpa, köles,

zab és mindenféle hüvelyes vetemény az összes szükségletet fedezi. A török hódoltság idejéről 

pedig tudjuk, hogy a lakott települések körülbelül fele lencsében adózott. Ennek egyik oka a jó 

eltarthatóság mellett az lehetett, hogy a törökök élelmezésében a lencse jelentős szerepet játszott. 

Arról azonban, hogy milyen finom is tud lenni a lencse, és hogyan is fogyasszuk, a későbbi 

„KREATÍV KONYHA” c. fejezetben szólunk 

MESÉK VILÁGA - A különböző népek meséiben is bőségesen találunk utalásokat a lencsékre, 

hogy azok milyen kedvező, jótékony hatást gyakorolnak életünkre. Az „Égig érő paszuly” magyar 

mesében a fiú például az egy szem tehenét cseréli el egy lencseszemre, amit aztán elültet. A lencse

kikelvén, hatalmasra nő. A végtelen hosszú lencseszáron elindulva találja 

meg aztán a fiú a szerencséjét, győzi le a sárkányt és szerzi meg az arany-

tojást tojó tyúkot, amely aztán édesanyját és őt is kivezeti a szegény-   

ségből. Ez a mese angolszász eredetű és Európában igen elterjedt.



GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK 

Amikor manapság levesszük a lencsét a polcról, sokszor láthatjuk, hogy annak származási 

helyeként Kanadát jelölik meg. A hüvelyesek termesztése ott, tudatos szakmapolitika ered-

ményeként, az 1980-as évektől kezdve nő. 2011-ben már 2,2 millió hektáron termesztettek 

hüvelyest, ez 11-szerese az 1980-as értéknek. A hüvelyes növényekkel foglalkozó gazdaságok 

száma is megduplázódott. Ez az összehangolt politika magában foglalja az ismeretterjesztést 

a gazdák és a fogyasztók között egyaránt, továbbá a hazai fogyasztási szokások megváltozta-

tására való törekvést is. 

És bár leginkább nagygazdaságok foglalkoznak a hüvelyesek termesztésével, a termesztés 

módja is változott. A hatalmas területeken végzett mélyszántás kedvezőtlen következményekkel 

jár, a talaj kiszárad, és erodálódik. Ebből a felismerésből következően a korszerű talajművelés a 

talajforgatás mellőzésével jár együtt. Kanadában 1991-ben a talajforgatást mellőző módszereket 

alkalmazók aránya a termesztők alig több mint 15%-a volt, míg 2011-ben már csaknem 73%. 

Mára Kanada vezető termelővé vált, a legtöbb lencsét és csicseriborsót Törökországba, a 

legtöbb száraz borsófélét Indiába és Kínába, a legtöbb szárazbabfélét pedig az Egyesült 

Államokba szállította. Kanada több mint 130 országba szállít lencseféléket. 

Magyarországon ezzel szemben alig foglalkoznak hüvelyesek termesztésével, holott 

éghajlati adottságaink ezt lehetővé tennék. Ugyanakkor a kiskerti termesztésben rengeteg 

jó tapasztalat halmozódott fel, és fenntarthatósági szempontból is előnyös lenne a hazai 

keresletet hazai termesztésből kielégíteni, továbbá a számunkra közelebbi európai piacokra 

szállítani. 2015-ben mindösszesen 12,5 hektáron termeltek hüvelyeseket, és a bruttó termelési 

érték 7 milliárd forintra rúgott csak. Ez a rendkívül alacsony érték elmaradt az egyébként is 

alacsony európai uniós értéktől is. 

Érdemes látnunk, hogy az európai és hazai piac is változik, nő a kereslet a kisebb ökológiai 

lábnyomú, helyben vagy közelebb, kisebb környezeti terheléssel előállított élelmiszerek iránt. 

A száraz hüvelyesek kielégítik az újfajta fogyasztói elvárásokat. 



K V Í Z 

•   Számold ki a vízlábnyomodat! Az alábbi linken néhány adat meg-
adásával könnyűszerrel megteheted. Igaz, hogy az oldal csak angolul 
hozzáférhető, de fordítás segítségével könnyen használható.
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/perso-
nal-water-footprint-calculator/

•  Mekkora 1 kg hüvelyes növény és 1 kg marhahús vízlábnyoma? 

•  Milyen mikro- és makrotápanyagok vannak a talajban? Sorolj fel 
legalább 4 mikro- és legalább 4 makrotápanyagot!

•  Keress valamilyen talajt a környezetedben. Erdőből, parkból, vá-
rosi zöld felületből, de kiskertből is vihetsz haza egy fél marok 
földet. Mérd meg a talaj pH értékét! Vetőmag boltokban kapsz 
lakmuszpapírt, amelynek a segítségével ezt meghatározha-
tod. A lakmuszpapír savas oldatban vörös színűvé válik (4,5-
ös pH alatt), lúgosban pedig kék színűvé (8,3-as pH fölött). A 
megközelítően semleges kémhatás esetén lila színt mutat.)

•  Ültess hüvelyes növényt a kertedbe vagy cserépbe! A hüvelyese-
ket könnyű csíráztatni és nevelni. 

•  Csíráztass lencsét! Figyeld meg, hány nap alatt csírázik ki. Tudtad, 
hogy a lencsecsíra nagyon finom salátákba, de levesbetétként is? 

• Sorolj fel a bolygóhatár-tényezők közül legalább ötöt!

•  Sorold fel, melyek azok a bolygóhatár tényezők, amelyek felső 
határát már túlléptük!

http://Ezen a linken
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/


A HÜVELYES NÖVÉNYEK 
TÁPÉRTÉKE

RÖVIDEN

Ebben a fejezetben 

•  megtudhatjuk, hogy szuperélelmiszernek tartjuk-e a hüvelyes növényeket 

•  megismerkedhetünk a tápanyagtartalmukkal 

•  kiderül, hogyan illeszthetünk hüvelyes növényeket különböző étrendekbe

• alaposabban megismerkedhetünk a babok, lencsék, borsók különböző fajtáival

•  betekintést nyerhetünk a fogyasztásuk történetébe

•  megismerkedhetünk a különböző táplálkozási formákkal, étrendekkel

•  ötleteket kapunk ahhoz, hogyan használhatjuk őket gyors, de egészséges 

hétköznapi ételkészítéshez.

TUDJ MEG TÖBBET!
SZUPERÉLELMISZER-E A HÜVELYES? 

Mi úgy tartjuk, igen! Miért?

Manapság leginkább olyan különlegességeket tartanak szuperélelmiszernek, mint amilyen 

például a chia-mag és a goji bogyó, de egyáltalán nem szükségszerű, hogy egy szuperélel-

miszer egzotikus is legyen egyben. A szuperélelmiszernek nevezzük azt a tápanyagokban 
gazdag élelmiszert, amelynek fogyasztása különösen egészséges.

• második fejezet •



Hivatalosan a táplálkozástani szakemberek nem használják a szuperélelmiszer el-

nevezést, amelyet kifejezetten marketing célokra alkottak meg. Már történelmi 

érdekességnek számít, hogy 1949-ben Kanadában használták először egy mé-

dia-megjelenésben, a muffin (!!!) tápértékét hangsúlyozandó. Miközben egyetlen 

szuperélelmiszerként eladott termék táplálkozástani tulajdonságai sem igazoltak 

tudományosan, a 2000-es évek elejétől az ilyen termékeket előállító cégek milli-

árdos haszonnal működnek. Nyilvánvalóan mindez nem független a funkcionális 

éhezés jelenségétől, az élelmiszerek silányuló minőségétől és ezzel párhuzamosan 

a tápláló ételek iránti egyre növekvő igénytől. Funkcionális éhezésnek nevezzük, 

amikor valaki mennyiségében elégséges, sőt időnként bőséges adagokat fogyaszt, 

minőségükben azonban ezek nem eléggé táplálóak. Vásárláskor érdemes tudnunk, 

hogy 2007-ben az Európai Unió betiltotta a szuperélelmiszer fogalom használatát, 

kivéve azokat az eseteket, amikor az tudományosan megalapozott kutatás eredmé-

nyeivel támasztható alá. 

 A hüvelyes növények a világ minden területén a hagyományos táplálkozás fontos részei vol-

tak. Indiában sokféle lencsét fogyasztottak, Kínában inkább babokat, köztük a szójababot, 

leginkább fermentált formában. Amerika tájain a babok voltak ismertek, a Közel-Keleten a 

csicseriborsó. A régészeti kutatásokból tudjuk, hogy már időszámításunk előtt 11 000 körül 

is gyűjtögettek lencseféléket, már jóval azelőtt, hogy domesztikálták volna ezeket a növé-

nyeket. Dél-Amerika a legtöbb bab őshazája, amelyekkel Európa a földrész felfedezésekor 

ismerkedett meg. Európában és Magyarországon is ismertek és elterjedtek voltak a lencse és 

babfélék egyaránt. 

Ezt is példázza a Babszem Jankó című mese, amely eredetileg a Grimm testvérek tollából 

származott, de annyira népszerű lett, hogy ma már inkább népmeseként tartjuk számon.

EGYES HÜVELYES NÖVÉNYEK ŐSHAZÁI: 
•  Közel-Kelet: csicseriborsó
•  Görög félsziget: lencse
•  Észak-Afrika és Ázsia: lóbab
•  Mexikó: babok
•  Kelet-Ázsia: szójabab



Magyarországon már a középkor óta igen elterjedt volt a lencse és más hüvelyes növények 

fogyasztása, amelyet feljegyzések is bizonyítanak. 

Erről leginkább a földtulajdonosok az udvarbíráknak, azaz intézőknek adott 

írásban is fennmaradt utasításai tesznek tanúságot. 

Wesselényi Ferenc 1662-ben ezt írta a murányi udvarbírójának:

„mindenféle gabonabeli majorságokat, búzát, rozst, árpát, zabot, borsót, lencsét, 

ledneket, tatárkát, tenkelyt, lent, kendert egy szóval mindenféle legumínákat  

bőven vetessen”.

Egy másik történeti forrás is erről tanúskodik.

Ezek szerint a Kalocsa környékén a 152 lakott település közül 53 fizetett adót 

lencsében, részben tizedként, részben a lencse árának megváltásával. 

A törökök már abban a korban is sok lencsét fogyasztottak, erről egy magyar 

utazó leírása is tanúskodik, aki 1553-55-ben járt Konstantinápolyban. A török 

étkezési szokásokról így írt Derschwann János: 

„Igen sok gyümölcsöt esznek... aztán fokhagyma, hajdina, retek, répa, sajt a minden-

napi eledelük általánosságban, és ami nem kerül sok pénzbe, mint a bab, lencse, 

zöldbab.”

Száz évvel később, a 17. század közepén Evlia Cselebi járta be Budát. A város bemutatását a 

kertek leírásával kezdte: „Rózsaszínű tevefog búzája, babja, lencséje is sok terem...”.

A hagyományos táplálkozásban előkelő helyet foglaltak el tehát a hüvelyes növények, 

elismerték táplálkozástani jelentőségüket. Mivel egyszerűen termeszthető és könnyen 

hozzáférhető élelmiszerről volt szó, sokszor ez azt is jelentette, hogy a „szegények ételeként” 

tekintettek rá. Ez a felfogás hozzájárult ahhoz is, hogy - elsősorban a fejlett országokban 

- az iparosodás előrehaladtában étkezési szokásaink átalakultak, és fokozatosan háttérbe 

szorult a fogyasztásuk. Helyüket - többek között - a korábbinál nagyobb mennyiségű hús 

és a feldolgozott élelmiszerek fogyasztása vette át. 



Manapság hatalmas változatosságban juthatunk hozzá hüvelyes növényekhez, ez lehetővé teszi 

számunkra, hogy minden évszakban igen változatosan (és gyakran) fogyaszthassuk ezeket.

A mi válaszunk tehát az, hogy igen, 

A HÜVELYES NÖVÉNYEK SZUPERÉLELMISZEREK.  
Miért is? Mert:

•  olcsón lehet hozzájuk jutni, 

•  a szárított fajták könnyen tárolhatók, akár hűtőszekrény nélkül is, 

•  nagyon sokféleképpen kombinálhatjuk őket elkészítésük során, 

•  többféle étrendbe illeszthetők be, 

•   kiemelkedő tápértékkel rendelkeznek. 

Összefoglalva: egy kifejezetten háztartásbarát alapanyagról van szó. 

ÉTRENDJEINK ÉS A HÜVELYESEK

A hüvelyesek bőségesen tartalmaznak fehérjéket, különböző ásványi anyagokat, rostokat, 

antioxidánsokat és fitokemikáliákat. Ezen kívül fontos tulajdonságuk, hogy nem tartalmaznak 

glutént. Mindez azt jelenti számunkra, hogy gyakorlatilag minden típusú étrendben alap-élel-

miszerként lehetnek jelen. 

Étrend alatt azt a táplálkozási formát értjük, ami egy személy mindennapi táplálkozásának 

alapja. Nem tartoznak az étrendek közé a különböző tisztítókúrák, vagy böjtök alatt követett 

táplálkozási szokások. 

A hüvelyes növények rendszeres fogyasztása a kiegyensúlyozott vegyes, vegetáriánus és a 

vegán táplálkozás elengedhetetlen része. 



A vegyes, azaz húst is tartalmazó étrendbe érdemes beilleszteni őket, ha egészségünket fon-

tosnak tartjuk. Például azért, mert bőségesen tartalmaznak élelmi rostokat (melyeket a hús 

nem), a belek egészséges működésének megőrzésében játszanak fontos szerepet. Emellett 

egyre többeknek a környezet védelme is fontos szempont. A nagyüzemi állattartás környezeti 

terhelése hatalmas. Ha nem is mondunk le teljesen a húsról, átállhatunk a flexibilis étrendre. 

Az úgynevezett „flexibilis étrend” azt jelenti, amikor a húsevés heti maximum egy alkalomra 

korlátozódik. Ezt az étrendet javasolja a WHO2 is. Azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy ezzel 

egyúttal a feldolgozott élelmiszerek bevitelét is csökkenthetjük. 

Fontos szerepet játszanak még a különböző súlymegtartó, fogyókúrás, de akár a testépítő 

étrendekben is. 

A hüvelyesek hatalmas előnye még, hogy nem tartalmaznak glutént, így a gluténmentes, és 

az úgynevezett mindenmentes étrendben is jól alkalmazhatóak. 

A glutén, azaz a sikér, egyes gabonák fehérjét tartalmazó összetevője. A búzában 

gliadin, az árpában a hordein, a rozsban a secalin fehérje okozhat zavaró tüneteket. 

A zabban avenin található, ezt azonban a gluténérzékenyek is fogyaszthatják. 

A kiegyensúlyozott gluténmentes étrend egyik fontos eleme a megfelelő mennyiségű és 

minőségű szénhidrát és rost bevitele, hogy ne alakuljanak ki hiánytünetek. Ezért is érdemes 

tehát sok-sok hüvelyes növényt fogyasztani. A hüvelyesekből kiváló lepények, fasírtok készít-

hetők, egy részük például liszt formájában is használható, így nagy segítségünkre lehetnek 

a megfelelő és ízletes táplálkozásban. Több előnyük is van, az egyik kétségtelenül pénzügyi 

jellegű: a készen vásárolt gluténmentes pékáruk és lisztkeverékek általában sokkal drágábbak. 

Ráadásul a hüvelyesekből készített lisztek tápanyagtartalma is 

magasabb. A csicseriborsóliszt, a sárgaborsóliszt például kiváló 

lepény, palacsinta alapanyag.

2  Egészségügyi Világszervezet, az ENSZ nemzetközi közegészségügy koordináló szervezete (World Health Organization).



ÉVSZAKOS TÁPLÁLKOZÁS

Sokan csak téli ételként gondolnak a hüvelyesekre, a jó sűrű bablevesre, a lencsefőzelékre. 

Sőt, vannak, akik csak újévkor fogyasztanak lencsét. 

Ezzel ellentétben a hüvelyesek kiválóan beilleszthetők az évszakos táplálkozás keretei közé is. 

Az évszakos, azaz az évszaknak megfelelő táplálkozás azt jelenti, hogy olyan alapanyagokból 

készítjük el ételeinket, amelyek az adott évszakban, az adott tájékon teremnek. Ha a mér-

sékelt égövnek megfelelő négy fő évszak szerint táplálkozunk, akkor azon kívül, hogy saját 

egészségünket szolgáljuk, hozzájárulunk Földünk környezeti terhelésének csökkentéséhez 

azzal, ha például nem eszünk uborkát és más úgynevezett primőr zöldséget januárban, vagyis 

amikor nincs szezonjuk. Az évszakos táplálkozás részét képezi az is, hogy a messziről történő 

szállítás következtében nagy ökológiai lábnyomú termékek fogyasztásától tartózkodunk. Ilyenek 

például a déligyümölcsök. Sok vegán például jelentős mennyiségű avokádót fogyaszt annak 

fehérjetartalma miatt. 

Sokunkban felmerül a kérdés, hogy akkor mit együnk egyáltalán. Az évszakosság vissza-

vezetése mindennapi étrendünkbe, táplálkozástani előnyei mellett hatalmas változatosságot 

biztosít a konyhában, lehetőséget a kísérletezésre, kreativitásunk kibontakoztatására, 

alapanyagok újrafelfedezésére. 

Erről részletesebben a „KREATÍV KONYHA” c. fejezetben olvashatunk. 



A BABOK, LENCSÉK, BORSÓK TÁPÉRTÉKE

Vegyük sorra, mi mindent tartalmaznak a hüvelyes növények!

• FEHÉRJÉK 

A hüvelyesek tehát jelentős mennyiségű fehérjét tartalmaznak. 

Ráadásul aminosav összetételük is nagyon kedvező, és az aminosavak a fehérjék építőkövei. 

Az aminosavak közül kilencet nem tud előállítani a szervezetünk, ezeket nevezzük esszenciális 

aminosavaknak.  Az aminosavak hiánya izomvesztéshez, korlátozott izomképződéshez, 

vékony és töredezett hajhoz, bőrsérülések kialakulásához, rosszul működő immunrend-

szerhez és sok más tünethez vezethet. 

Lényeges kérdés, hogy mennyi fehérjére is van valójában szükségünk. A szakértők szerint 

testsúly-kilogrammonként 0,75 grammra, ennek segítségével könnyen kiszámíthatjuk, hogy 

naponta mennyi fehérjét kell bevinnünk. Ez a mennyiség egy átlag súlyú férfi esetében 55 

gramm, nők esetében pedig 45 gramm. Vizuálisan kifejezve: napi kéttenyérnyi hüvelyes

növény (és emellett tofu, olajos magvak) fogyasztásával már el is értük ezt a mennyiséget. 

Egyes szakértők szerint ez az arány idősebb emberek esetében kissé magasabb, nekik 

napi 1,2 gramm fehérjét tanácsos fogyasztaniuk testsúly-kilogrammonként, hiszen őket 

inkább veszélyezteti az izomtömeg csökkenése. Úgy gondoljuk, hogy az időskori magasabb 

fehérjebevitel mindenképp együtt kell járjon rendszeres mozgással is. 

Itt muszáj néhány szót ejtenünk a mesterséges fehérjeporokról és egyéb fehérjét 

tartalmazó táplálékkiegészítőről, hiszen egyre több helyen reklámozzák, árulják 

ezeket, sokszor borsos áron. „Nincs semmi ezekben a kiegészítőkben, amit nem 

találhatnánk meg az ételekben”, állítja Kevin Tipton, a Stirling Egyetem sport 

professzora. Hangsúlyozza, hogy sokan amúgy is több tápanyagot fogyasztanak, 

mint amennyire valójában szükségük van. 

• ROSTOK 
A szénhidrátok sajátos fajtája a rost. Leginkább növényekben, zöldségekben és gyümölcsök-

ben található meg. Vannak közöttük emészthető és emészthetetlen rostok is. Mind a két fajta 

elengedhetetlen számunkra. 



Miért van ez így? 

A belekben baktériumok segítik az emésztést, és ma már a nyugati orvostudomány is fel-

ismerte, hogy az egészséges bélflóra nélkülözhetetlen a belek működéséhez. Az elégséges 

mennyiségű élelmi rost ugyanakkor hozzájárul a széklet normalizálásához is, a rendszeres és 

megfelelő állagú széklet pedig egészségünk egyik alapja. 

Mindezen túl pedig a rostok teltségérzetet okoznak, így abban is segítenek nekünk, hogy 

elkerüljük a túlevést, az étkezések közti nassolást. 

Egy felnőtt embernek naponta legalább 25-35 gramm rost elfogyasztása ajánlott. 

A hüvelyesek nagyon sok rostot tartalmaznak, oldható és oldhatatlan rostokat is. Az oldható 

rostok csökkentik a vér koleszterinszintjét és vércukorszintjét. Az oldhatatlan rostok az 

emésztést és a rendszeres kiválasztást segítik. 

• KOMPLEX SZÉNHIDRÁTOK 

A hüvelyesek szénhidrátokat is tartalmaznak, azonban kis mértékben, így azok is bátran 

fogyaszthatják, akik kevés szénhidrátot szeretnének enni, mégis jóllakottan szeretnék 

tölteni a napot. A fentieken kívül lassan oldódó és komplex keményítők is találhatók bennük, 

többek között oligoszacharidok, melyek egyszerű cukrokat tartalmaznak. A hüvelyesek 

fogyasztása így kifejezetten előnyös a cukorbetegek számára is.

• ÁSVÁNYI ANYAGOK ÉS VITAMINOK 

A hüvelyes növények bővelkednek ásványi anyagokban és vitaminokban, hogy csak a 

legfontosabbakat említsük, van bennük vas, kalcium, foszfor, cink, réz, szelén és folsav, 

A, B és C-vitamin. Érdekesség, hogy egy speciális hüvelyes, a földimogyoró, jelentős 

mennyiségű E-vitamint is tartalmaz. 

Mindezekhez ráadásul természetes, szerves formában jutunk hozzá, ha hüvelyeseket 

fogyasztunk. A napi vasmennyiségünk körülbelül felét fedezhetjük egy adag hüvelyes 

növény fogyasztásával. Érdemes azt is tudnunk, hogy a vas könnyebben hasznosul, ha 

C-vitaminnal együtt fogyasztjuk. 



Kiemelendő, hogy jelentős mennyiségű folsavat is tartalmaznak, egy adag lencse például a 

napi adag 90%-át tartalmazza, a többi száraz hüvelyes 50-70%-ot, míg a zöldborsó például 

25%-ot tartalmaz. A vízben oldódó folsavnak jelentős szerepe van a sejtmegújulásban 

is, így fogyasztása mindig fontos számunkra, de különösen a várandósság időszakában. 

Más növényeink nem tartalmaznak ilyen magas arányban folsavat. 

• FITOKEMIKÁLIÁK, ANTIOXIDÁNSOK 
A hüvelyesek tényleg mindent tudnak, hiszen bőségesen tartalmaznak fitokemikáliákat 

és antioxidánsokat is. A fitokemikáliák közé tartoznak például a flavonoidok, szaponinok, 

fitoösztrogének és a karotinok. Ezek a biológiailag aktív vegyületetek nem vitaminok, de 

szintén fontos szerepet játszanak egészségünk megőrzésében. Az antioxidánsok sejtvédő 

funkciója jelentős, a szabadgyökök károsító hatásától védenek. Így mind a fitokemikáliák, 

mind az antioxidánsok jelentős rákmegelőző hatással bírnak. 

A fenti táblázat elkészítéséhez a következő forrásokat használtuk: 
http://szenhidrattablazat.csaknem.hu/szarazhuvelyesek.php; valamint 

Wang and Daun: National Nutritient Database for Standard 
Reference and Health (Canadian Nutritients File) 



HÜVELYES NÖVÉNYEK FAJTÁI 

A hüvelyes növényeknek számos fajtája van, ezeket különböző szempontok szerint lehet 

csoportosítani. Vannak olyanok, amelyeket talajjavításra is használunk, vagy arra elsősorban, 

míg másokat elsősorban az étkezésben betöltött szerepük miatt termesztenek. Most csak 

ez utóbbiakkal foglalkozunk. 

Magyarországon egyaránt hozzáférhetőek a friss és a szárított hüvelyes növények. Frissen 

elsősorban zöldborsót, sárga vagy zöldhüvelyű zöldbabot fogyaszthatunk, de a kiskertekben 

megtermő futóbabok termése is egészen más ízű nyersen. Ezeket piacokon is beszerezhetjük 

a nyár második felében. 

Szárított formában a borsók, lencsék és babok szinte minden típusa hozzáférhető.

• A BORSÓK
Nálunk a legismertebb a sárgaborsó, felezett vagy egész formájában, de szárított zöldborsó 

is van, szintén felezetten vagy egészben. A sárgaborsó levesként vagy főzelékként leginkább 

téli étel, kiváló leveseket, ragukat készíthetünk belőle. A sárgaborsó főzelék iskolai változatát 

sokan ismerik, de természetesen ennél sokkal többre képes ez a növény. A zöld színű szárított 

borsó az eredeti holland konyha egyik hagyományos téli ételének, az egyszerű nevű erwtensoep-nak 

(borsóleves) az alapanyaga. Ez az egytálétel funkciójában hasonlít a mi bablevesünkre, de nem 

babból, hanem borsóból készül, és ha húst is raknak bele, akkor az nyers és nem füstölt disznóhús. 

Az indiai konyha egyaránt használja a zöld és sárgaborsót is. A hagyományos indiai konyha 

egyik alapétele, a dahl készül belőle. A dahl erőteljes, bár nem mindig csípős fűszerezésű leves 

vagy főzelékféle, amelyet hagyományosan rizzsel fogyasztanak. Ezen kívül ragus ételekhez is 

használják. A hagyományos indiai konyha alapvetően vegetáriánus, ezért sokat tanulhatunk 

tőlük a növényi alapú teljes értékű táplálkozásról. Ennek egyik alapja a komplettálás, azaz a 

hüvelyes növények és gabonák együttes fogyasztása. 



       MI A KOMPLETTÁLÁS?

Komplettálásnak, azaz teljessé tételnek nevezzük, amikor valamilyen 

hüvelyes növényt fogyasztunk együtt gabonával. A gabonák hüvelye-

sekkel történő együtt fogyasztása még inkább elősegíti a hüvelyesek 

aminosavának felszívódását. A gabonák és hüvelyesek fehérjéi 

kiegészítik egymást. 

Ilyen kombinációk a kukorica-bab, rizs-lencse, csicseri-gabonalisztből 

készült lepény. 

Minden hagyományos konyhában találunk példát olyan ételekre, 

amelyek önmagukban is teljes értékű táplálékok. 

Érdekesség: ahhoz, hogy a teljessé tétel hatást elérjük, nem szükséges 

egy ételen belül együtt fogyasztanunk ezeket. Ha egy adott napon 

eszünk mind a kettőt, akkor már jót tettünk magunkkal. 

A borsók között különleges helyet foglal el a csicseriborsó, amely már néhány évtizede divatos 

étel-alapanyag lett nálunk is. A csicserit sokan egyiptomi borsónak is hívják. Őshazája az afrikai 

földrész, ezt 7500 éves régészeti leletek is bizonyítják. A csicseri elnevezés a francián 

keresztül a latinból vált ismertté. Másik, nálunk kevésbé használt neve, a garbanzo, a spanyol 

nyelvből terjedt el. 

A csicserit nagyon sokféleképp lehet elkészíteni, és általában főzve fogyasztjuk. Alapvetően 

semleges ízű, kissé édeskés jellegű zöldség, nagyon sokféleképpen elkészíthetjük. Megun-

hatatlan!

• TIPP •

Könnyen csökkenthetjük a konyhában töltött időt, és ezzel nem utolsó 

sorban energiával is takarékoskodunk, ha egy nagyobb adag borsót, 

babot, lencsét előre megfőzünk, és amire nincs szükségünk, azt még 

forrón üvegekbe töltjük. Így jónéhány napig friss marad, és bármikor 

néhány perc alatt összeállíthatunk valami gyors harapnivalót. 



• BABOK
Friss és szárított formában is hozzájuthatunk a babokhoz. Itthon a sárga és zöldhüvelyű zöld-

bab népszerű nyári étel. Ezen kívül ismerünk kis- és nagyszemű babokat. A hagyományos 

téli levesünk alapja a nagyszemű bab, amelyet készíthetünk húsos, vegetáriánus, de vegán 

változatban is. 

Az itthon is ismert babok nemzetségébe (Phaseolus) tartozik még másik körülbelül 70 faj is, 

köztük például a vesebab, a keleti konyhában inkább használt mungó és adzuki bab, valamint 

a lóbab, amelyek ismét inkább a mediterrán térségben használatosak. A dél-amerikai eredetű 

babokat gyakran együtt termesztették a kukoricával és tökfé-

lékkel, tökéletes termesztési körülményeket biztosítva. A ku-

korica szárára felfuthat a bab, az egymástól távol ültetett ku-

koricák között pedig vígan megterem a tök. Ez a gyakorlat az 

őshonos indiánok mezőgazdasági módszere volt eredendően. 

Ezt mutatja ábránk is, amelyen a 2009-ben kiadott őshonos in-

dián dollár-érme hátoldala látható. 

A három nővér legendáját több népmese is feldolgozza. Ezek 

tulajdonképpen tanmesék. Mindegyik közös tanulsága, hogy 

a három növény csak együtt érzi jól magát, és nagyon hálásak 

annak a gazdának, aki ezt tiszteletben tartja. Jól érzik így

magukat, jól teremnek. 

• LENCSÉK
Őshazájuk az indiai félsziget. A lencse az egyik legrégebbi domesztikált növény. Fogyasztot-

ták Egyiptomban, Mezopotámiában, valamint a rómaiaknál és a görögöknél is. Státusza a 

különböző kultúrákban igen eltérő volt: míg az ókori görögöknél a kevésbé tehetősek eledele 

volt, addig Egyiptomban királyi ételnek számított. Indiában rizzsel fogyasztják. 

A hagyományos barna lencse itthon manapság leginkább szilveszterkor kerül az asztalra. 

Arról, hogy régebben ennél sokkal hangsúlyosabb szerepet foglalt el táplálkozásunkban, 

tanúskodjon az alábbi, kissé vicces mese. 



VÉRRÉ VÁLIK, MINT BARÁTBAN A LENCSE 

Azt mondják Mátyás királyunk felől, hogy két barátot csak azért zár-

atott egy szobába, mert azt merték panaszolni, hogy mindig lencsén 

tartják őket. A király egy-két napig koplaltatta a barátokat, a harma-

dik napon pedig lencsét adatott nekik. De szigorúan meghagyta a 

lencsehordó inasnak, hallgassa meg, mit beszélnek a barátok egymás 

között. A barátok pedig a lencséhez láttak, és jóízűen megették. Hogy 

az inas a szavukat meg ne értse, azt mondták magyaros deáksággal:

– Véré válet – azaz: bizony jó.

Ezzel az inas visszament a királyhoz, és azt mondta neki:

– A barátok jóízűen megették a lencsét, és szüntelen azt mondták, hogy 

vérré válik bennük.

Azóta mondják: vérré válik, mint barátban a lencse. 

(Dugonics Aladár elbeszélése nyomán) 

Szintén a közel-keleti konyha hatására került hazánkba a vörös lencse, amelynek egyik hatalmas 

előnye, hogy nagyon rövid idő alatt elkészül, sőt. hamar szét is fő. Pillanatok alatt készíthetünk 

belőle krémlevest, kenyérre való krémet. 

Az alábbiakban még összegyűjtöttünk néhány olyan információt, amelyekről úgy véljük, azokat 

is meggyőzi, akik eddig még nem vizsgálták ilyen összefüggésben a lencséket, babokat, 

borsókat. 



TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINK ÁTALAKÍTÁSA 

A fentiek - és az előző, a „KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TALAJ”-jal foglalkozó fejezet alapján 

már érthetővé válik számunkra, miért kerültek a táplálkozási, egészségügyi és környezetvédelmi 

szakértők érdeklődésének középpontjába a hüvelyes növények.

A 2016-os hüvelyes növények nemzetközi évének egyik célja az volt, hogy legalább hetente 
3-5 alkalommal fogyasszunk alkalmanként körülbelül 10 dekagramm hüvelyest. 

Ha ez világszinten megvalósulna, akkor évente fejenként 15-25 kilogrammot fogyasztanánk. 

Jelenleg azonban összességében nagyon keveset eszünk meg ezekből. Beszédes különbség 

van a magas jövedelmű országok (USA, Európa) és a közepes jövedelmű országok (Ázsia és 

Latin-Amerika között). A magas jövedelmű országokban fejenként 2 kg, míg az utóbbi térsé-

gekben 10-15 kg az átlagos fejenkénti fogyasztás. A legtöbb hüvelyes növényt még mindig 

Indiában fogyasztják (évi 12,7 kg/fő)  hiszen ott a hagyományos alapétrend elengedhetetlen 

része. Ez az étrend rendkívül tápláló, hiszen a lencseételt általában rizzsel együtt fogyasztják, 

amely jelentőségét mára már a modern táplálkozástan is felfedezte: komplettálásnak hívják 

(erről részletesebben „MI A KOMPLETTÁLÁS?” bekezdésben fentebb írtunk).

Miért fontos mindez? Szeretjük azt gondolni, hogy táplálkozási szokásainkat messzemenően 

egyéni ízlésünk és döntésünk határozza meg. Ez azonban nincs így, nagy hatással vannak ránk 

a kulturális szokások, történeti hagyományok, családtól kapott szokások, és egyre nagyobb 

mértékben a különböző marketing és reklámfogások. Most ebben a sorban a táplálkozási 

szakértők is helyet kérnek. 

Különböző területekről érkező szakértők egybehangzóan megállapították, hogy 9-10 milliárd 

ember táplálása lehetséges, de csak akkor ha: 

•  megváltoztatjuk, mit eszünk és 

•  megváltoztatjuk azt is, hogyan állítjuk elő élelmiszerünket.



Ezt szemlélteti például az is, hogy a 2018-as klímajelentés megbecsülte, hogy az étkezési 

szokások kisebb vagy nagyobb mértékű megváltoztatása milyen hatást gyakorolna az üveg-

házhatású gázok kibocsátására. Az eredmény lenyűgöző. Ha társadalmainkban továbbra is 

minden ugyanúgy megy tovább, mint eddig, azaz a „business as usual” forgatókönyvet kö-

vetjük, akkor egyedül az étrend megváltoztatása is jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz 

kibocsátás csökkenéssel jár, ráadásul több millió négyzetkilométer földet lehetne a mező-

gazdasági művelés alól felszabadítani. A nyolcfokú skálán legnagyobb hatást a kizárólagosan 

növényi étrend, a legkisebbet a mérsékelt hús, ám bő zöldségfogyasztás jelenti.

Azt is látnunk kell, hogy döntéseinkben egyre fontosabb szerepet kellene betöltenie a tényeken 
alapuló választásnak. Tudnunk kell, hogy a marketing és reklám-üzenetek célja nem a fenn-

tartható életmód kialakítása, hanem az azonnali profit-maximalizálás. 

KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS TÁPLÁLKOZÁS

Ahogy a „KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TALAJ” c. fejezetben már leírtuk, a civilizációnkat 

fenyegető klímaváltozás emberi tevékenység eredménye, kialakulásában több tényező 

együttesen meghatározó:

•  a műanyagok, és ezen belül az egyszer használatos műanyagok használata

•  a közlekedés okozta terhelés (szén-dioxid terhelés, repülés, tömegturizmus okozta terhelés)

•  az ipari mezőgazdálkodás okozta különböző jellegű terhelések (szén-dioxid terhelés, 

vegyszeres terhelés, a talaj kimerítése, az erdők pusztítása). 

Táplálkozási szokásaink Európában a 2. világháború utáni időszakban gyorsan megváltoztak, 

már-már el is felejtettük, hogyan ettek eleink egészségesen. Bár a hagyományos étrendek 

sokszor nem voltak olyan változatosak, mégis a gabona-hüvelyes kombináció fogyasztása 

biztosította a szükséges tápanyag-bevitelt. 

Érdemes felidéznünk például a hagyományos mediterrán étrendet, amely korántsem csak 

olívaolaj, pizza és tészta fogyasztásából áll.

Ezt a hagyományos mediterrán étkezési szokást szemlélteti az alábbi ételpiramis, amelyet 

azért is tartottunk fontosnak elkészíteni, mert nem találtunk belőle könnyen áttekinthető 

és igényes magyar nyelvű változatot. 



A mindennapi étrend része volt: 
•  rizs, kuszkusz, polenta (magyarosan puliszka) és más teljes értékű gabonák, 

•  babok, lencsék és olajos magvak,

•  gyümölcsök, zöldségek,

•  olívaolaj, esetenként joghurt és sajt. 

Hetente fogyasztottak: 
•  tojást, szárnyasokat, halat, 

•  édességet.

Havonta ettek: 
•  disznó és marhahúst. 

Mindezt természetesen egészítette ki a mindennapos fizikai aktivitás, a legtöbb esetben munka. 



K V Í Z
 

•   Ha a napi fehérjeszükséglet egy felnőtt ember számára testsúly 
kilogrammonként 0,75 gramm, akkor mennyi hüvelyest kell megenni 
naponta ennek a fedezésére? 

•   Milyen speciális étrendekbe építhetők be a hüvelyesek? 

•   Milyen pénzen szerepel a három nővér? 

•   Mi az a komplettálás? 

•   Milyen leves készíthető főzés nélkül?

•   Mi az, hogy szuperélelmiszer? 

•   Mikor került szótárunkba a szuperélelmiszer kifejezés? 

•   Hogyan használhatjuk a hüvelyeseket gyors ételkészítéshez?



BAB, BORSÓ, LENCSE AZ 
EGÉSZSÉGES ÉTRENDBEN

RÖVIDEN

Ebből a fejezetből 

•  megtudhatjuk, hogy a hüvelyesek fogyasztása hogyan segít megelőzni egyes 

betegségeket 

•  megismerhetjük a civilizációs betegségek fő okait 

•  kiderül, milyen mennyiségben kell hüvelyeseket fogyasztanunk ahhoz, hogy az 

étrendünk egészségesebbé váljon.

TUDJ MEG TÖBBET! 
HÜVELYESEK AZ EGÉSZSÉGÜNK SZOLGÁLATÁBAN

Az elmúlt évtizedekben szinte észrevétlenül változott meg világunkban az egészséges élet 

lehetősége, újfajta betegségek jelentek meg életünkben. Az iskolákban azt tanultuk, és 

tanuljuk még mindig, hogy az orvosi ellátás színvonalának javulása, ezek hozzáférhetősége, 

továbbá a fertőző betegségek legyűrése egyre jobb egészségi állapotot eredményez 

számunkra. Ez azonban nincs így. 

Sajnálatosan az adatok mást mutatnak. A fertőző betegségek visszaszorultak ugyan, de az 

úgynevezett civilizációs betegségek egyre több ember életét nehezítik meg. Látszólag meg-

oldhatatlan feladatot rónak az egészségügyi ellátórendszerre. 

Civilizációs betegségnek nevezzük mindazokat a betegségeket, 

amelyek nem fertőzőek, azaz nem emberi érintkezés útján terjednek. 

• harmadik fejezet •



A fejlett világban hosszú évtizedeken keresztül nőtt a születéskor várható élettartam, azonban 

ez a mutató az utóbbi években ismét csökkenést mutat.

Érdekesség, hogy történeti kutatások szerint a vadászó-gyűjtögető társadalmakban 

az élettartam - a csecsemőhalandóságot leszámítva - ugyanolyan hosszú volt, 

mint napjainkban. A történelem során az élettartam csökkenését a mezőgazdasági 

gyakorlat elterjedése, és ezzel párhuzamosan a csökkent változatosságú étrend 

okozta. Ezt ellensúlyozta napjainkra az orvoslás fejlődése. Jared Diamond evolúció-

biológus szerint, aki a jelenség legismertebb kutatója, a mezőgazdaság elterjedése 

így az emberiség nagy tévedésének tekinthető. 

A kedvezőtlen változások mára aggasztó méreteket öltöttek, az okok és megoldások vizsgá-

lata kiemelt fontosságú a közegészségügyi szakemberek és politikusok számára is. Az okok és 

lehetséges megoldások megértése ugyanakkor mindnyájunk számára fontos, hiszen saját vi-

selkedésünkkel, választásainkkal, szokásainkkal kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolhat-

juk életünket. A legújabb klinikai és epidemiológiai kutatások egybehangzóan állapítják meg:

a rossz, nem megfelelő táplálkozás rontja egészségi állapotunkat. 

„Ételed legyen orvosságod” - ez az orvosi ars poetica Hippokratésztől származik, még az 

ókorból. Az e szerint gyógyító természetgyógyászok és a hagyományos indiai és kínai rend-

szereket követő gyógyítók már több évtizede hangoztatják a táplálkozás és az egészség ösz-

szefüggéseit. 

A CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK ELTERJEDÉSE

Világszinten a nem fertőző betegségek minden halálok 70%-áért felelősek. Ennek társadalmi, 

egészségi és gazdasági következményei jelentősek. 

A rosszabb életminőség, a korábbi elhalálozás és a csökkent gazdasági aktivitás egyéni és 

társadalmi szinten is hatalmas problémát okoz. Ez az ezredforduló óta felerősödő trend 
aláássa mindazokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt évtizedekben az élettartam 
növelésében elértek. Az epidemiológusok szerint ez is egy járvány, ha nem is fertőző 

úton terjed. A jelenség mostanában került az epidemiológusok és a közegészségügyi 

szakemberek érdeklődési körébe.  



Az okok feltérképezése során előtérbe került a rosszul tápláltság jelensége. Ma már nem 

csupán a főleg a harmadik világot sújtó éhezés és alultápláltság problematikus, hanem gondot 

jelent a fejlett és fejlődő világban egyaránt terjedő funkcionális éhezés, a nem megfelelő 
táplálék fogyasztása, az elhízás. 

A kutatók úgy találták, hogy Földünk ma valójában kettős tehernek (double burden) van 

kitéve. Amíg világszerte 1 milliárd ember alultáplált, addig jelenleg 2 milliárd ember túlsúlyos 

vagy kövér. Az egyik fő problémát tehát a túlsúlyosság aggasztó méretű elterjedése jelenti. 

A� elhízás önmagában is súlyos probléma, egészségügyi kockázatot és csökkent életminőséget 

jelent, de a szív- és érrendszeri betegségek, bizonyos rákos megbetegedések, valamint a 

cukorbetegség kialakulásához is hozzájárul. 

• AZ ELHÍZÁS
A gyerekek a legveszélyeztetettebb generáció: az évtizedek alatt kialakult rossz táplálkozási 

szokások következményét láthatjuk rajtuk. 

A túlsúlyos és kövér gyerekek és felnőttek száma gyakorlatilag mindenhol növekszik, az ala-

csony és közepes jövedelmű országokat is ideértve, így Magyarországon is. Azok az orszá-

gok, amelyek csökkentették az alultápláltságot, mint például Brazília, Kína és Chile, hirtelen a 

kövérség és az ehhez kapcsolódó krónikus betegségek növekedését tapasztalták. Bár egyes 

esetekben különböző tényezőket emelnek ki, van négy meghatározó tényező, amelyek min-

denhol szerepet játszanak a kövérség kialakulásában. 



Ezek a következők: 

•  az élelmiszerek ára (a rossz minőségű élelmiszerek olcsóbbak) 

•  a mezőgazdaságból származó jövedelem (egy adott társadalmon belül mekkora 

a kistermelők, családi, önálló gazdálkodók aránya)  

•  saját termés fogyasztása (egy adott társadalmon belül mennyire elterjedt, mennyire 

támogatott a saját és közvetlen környezet részére történő élelmiszer-termesztés. 

Eszerint a saját részre történő élelmiszer-előállítás jelentős mértékben hozzájárul az 

élelmiszer-biztonsághoz (külső tényezőktől független alapellátás) és az élelmiszer 

önrendelkezéshez (az az emberi jog, hogy saját választás alapján fogyasszon az 

ember) 

•  nők szerepe (mekkora szerepe van a nőknek az adott közösségben, társadalomban 

az élelmiszer előállításában, megválogatásában, mennyi információval rendelkeznek 

és mennyire áll módjukban saját környezetük számára élelmiszert előállítani). 

Ugyanakkor különböző elképzelések vannak a helyzet kezelésére. A gazdasági megtérülés, a 

fejlődési eredmények és társadalmi hatás figyelembe vétele segítheti az elképzelések közötti 

választást. Az utóbbi években több véletlenszerű kiválasztáson alapuló kontrollált vizsgálat is 

készült, amelyek a táplálékközpontú mezőgazdasági beavatkozások hatásosságát vizsgálták. 

Így például a természetes alapokon nyugvó talajjavítás (bio-fortifikáció) valamint az inten-

zívebb és változatosabb háztáji termelés hatását elemezték. A vizsgálatok szerint ezek a 

beavatkozások kedvezően hatottak: 

•  a táplálkozás minőségére,

•  a mikrotápanyagokhoz való hozzájutásra,

•  és a nők tudása növekedett. 

Előrejelzések szerint természetesen a fent vázolt helyzet önmagától csak romlani fog.

2030-ra, amikorra a világnak elvileg meg kellene valósítani a Fenntartható Fejlesztési Célokat, 

a nem fertőző betegségek a vezető halálokok lesznek. 



A FŐBB CIVILIZÁCIÓS BETEGSÉGEK: 
•  cukorbetegség 
•  szív- és érrendszeri betegségek
•  krónikus légzőszervi megbetegedések
•  rákos megbetegedések 
•  mentális megbetegedések
•  túlsúlyosság és kövérség 
(ez gyakran társul más civilizációs betegséggel is) 

Jelenleg semmi jel nem mutat arra, hogy ezek csökkennének, sőt, egyre fiatalabb korban 

jelennek meg. A táplálkozási szokások és a fizikai tevékenység jelentős mértékben befolyásolják 

a betegségek kialakulását. Az alábbiakban a fentiek közül néhány betegséget nézünk meg 

részletesebben.

• RÁKBETEGSÉGEK
Az Egyesült Királyságban a rákbetegségek kialakulásának megelőzése a közegészségügyi 

stratégia legfontosabb része lett. Egy átfogó vizsgálat a bél, mell és más rákok táplálkozási 

összefüggéseit vizsgálta. A rendelkezésre álló irodalom áttekintése után arra az eredményre 

jutottak, hogy a legtöbb tanulmány javasolja a hüvelyesek fogyasztását. A Rákkutató Világ-

központ (World Cancer Research Fund) rövid ajánlásokat is megfogalmazott, amelyek segítenek 

minket a megfelelő étrend kialakításában. 

Ezekből választottunk néhányat: 

Elsősorban növényi alapú étrendet válasszunk, amely zöldségen, gyümölcsön és 

hüvelyes növényeken alapszik, és minimális mennyiségű feldolgozott, keményítőt 

is tartalmazó ételt foglal magába.

Fogyasszunk naponta 60-80 dkg különböző gabonát, hüvelyest, gyökeres, gumós és 

leveles zöldséget. Feldolgozott ételeket egyáltalán ne együnk, vagy csak minimális 

mértékben. Korlátozzuk a finomított cukor fogyasztását. 



Mindezt alátámasztják a hüvelyes növényekben található rákellenes összetevők is. Bár a 

kémiai alapú rákmegelőzés még gyerekcipőben jár, az nyilvánvaló, hogy a hüvelyesekben 

található anyagok rákmegelőző hatással bírnak. 

Más közelítésből jutott hasonló eredményre az a vizsgálat, amely a hetednapi adventisták 

táplálkozási szokásait vizsgálta az Egyesült Államokban. A vizsgálatot a 2000-es évek elején 

kezdték, összesen csaknem 100 000 ember utánkövetéses vizsgálatát végezték el 11 éven 

keresztül. Mivel a hetednapi adventisták egy jelentős része hagyományosan nem fogyaszt 

húst, ezért össze tudták hasonlítani a különböző étkezési szokások egészségre gyakorolt 

hatását. Az egyik kutatásvezető röviden így foglalta össze az eredményeket: 

Eredményeink megerősítik azt a tapasztalatot, hogy a vörös és a feldolgozott húsok 

fogyasztása károsan befolyásolja az egészségi állapotot és az élettartamot egyaránt. 

Még a kismértékű húsfogyasztás is károsabb, mint ha egyáltalán nem fogyasztanának húst.

• CUKORBETEGSÉG
Egy 2015-ös észak-amerikai vizsgálat szerint az USA-ban csupán az emberek 8%-a fogyasztott 

hüvelyest egy adott napon. Pedig minden elemzés megállapítja, hogy a hüvelyesek fogyasztása 

cukorbetegség-megelőző jelleggel bír. Mivel a 2-es típusú cukorbetegek túlnyomórészt maguk 

felelnek saját állapotukért, ezért a legnagyobb kihívás az egészségügy számára, hogyan lehet 

őket segíteni a változásban. 



CUKORBETEGSÉG MEGELŐZÉSE TÁPLÁLKOZÁSSAL: 
•  sok hüvelyest tartalmazó növényi étrend

•  nem, vagy kevés finomított gabona (fehér liszt és ebből 

készült termékek, fehér rizs, stb.) 

•  nem, vagy minimális cukrozott ital 

•  nem, vagy minimális mennyiségű feldolgozott hús. 

A cukorbetegség sokszor együtt jár más elváltozásokkal, ezekre a hüvelyesek fogyasztása 

szintén kedvezően hat. 

•  Koleszterin szintjének csökkentése: Bizonyítottan csökkenti a koleszterin szintet, ha 

legalább három héten keresztül fogyasztunk hüvelyes növényt (amely ne legyen szója). 

•  Magas vérnyomás: A hüvelyesekben található kálium és magnézium, továbbá a 

különböző rostok is csökkentik a vérnyomást. 

•  Testsúly: Azoknak az embereknek, akik rendszeresen fogyasztottak hüvelyes 

növényeket, határozottan kisebb volt a testsúlyuk. Így ezek az ételek a test-

súly-kontrollban is jelentős szerepet játszanak. 

• A TÁPLÁLKOZÁS HATÁSA AZ AUTIZMUS KIALAKULÁSÁRA
Egy 2019 közepén megjelent kutatás az autizmus kialakulására vet új fényt. Miért fontos 

ez? A fejlett világban, amelyhez Magyarország is tartozik, folyamatosan növekszik az autisták 

száma. Az Amerikai Egyesült Államokban 2000-ben minden 150. gyerek, 2012 minden 68. 

gyerek, és 2018-ban már minden 59. gyerek autista volt. Magyar adatok nem állnak rendelkezésre, 

de az autizmussal foglalkozók itthon is növekedésről számolnak be. 

Az autizmus létrejöttének okai nem ismertek pontosan. Az az időnként hallható magyarázat, 

hogy nincs is több autista gyermek, mint korábban, - csupán a diagnosztikai módszereink 

fejlettebbek -, nem állja meg a helyét, és nem segíti a megelőzés kialakítását, sem egyéni 

szinten, sem az ellátórendszer szintjén. 



Az autizmus kialakulását alapvetően három tényezőre vezetik vissza, amelyek inkább irányok, 

mintsem konkrét okok: 

•  genetikai eltérések, de ezekről nem tudják, mi okozza őket

•  környezeti hatások 

•  az anya immunrendszerének nem megfelelő működése a terhesség alatt. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a kutatás eredményei, de kiindulópontja is, a természetgyógyászat 

már korábbi megfigyeléseit erősíti meg. 

A kutató (Salef Naser és társai) abból a megfigyelésből indult ki, hogy az autisták nagyon 
gyakran gyomor és bélproblémáktól is szenvednek. Ezt a hagyományos nyugati orvoslásban 

az autizmustól külön kezelik, sokszor két külön orvos is, ha egyáltalán jut figyelem a gyomor és 

bélpanaszokra. Társult betegségnek tartják tehát. A kutató azt szerette volna megtudni, hogy 

mitől van ez így? 

Arra a megállapításra jutott, hogy az autizmus kialakulásához hozzájárul a feldolgozott élelmi-

szerek fogyasztása. A feldolgozott élelmiszerekben (például kenyér, sajt, stb.) sok tartósítószer 
van, amely valójában polifoszforsav (PPA). 

A polifoszforsav károsítja az agyat, és annak fejlődését, egyszerre több módon is: csökkenti 

az idegsejtek számát, túltermeli a gliasejteket, és így felborítja a kettő közötti egyensúlyt, 

gátolja a kommunikációt a sejtek között, megváltoztatja az idegsejtek szerkezetét, gyulladásos 

állapotokat hoz létre. 

Az agyunkban található sejtek egy része az idegsejtek, a másik pedig a gliasejtek. 

A gliasejtek központi szerepet játszanak az információ-feldolgozásban és a 

pszichiátriai betegségekben. Míg az idegsejtek elektromos kommunikációt 

végeznek, addig a gliasejtek kommunikációja kémiai jellegű, és az idegsejtek 

kommunikációjánál lassúbb. Az utóbbi időben tárják fel kutatások, hogy egyes 

neurológiai betegségek tulajdonképpen a gliasejtek betegségei, és arra vezet-

hetők vissza, hogy azok nem képesek eltakarítani a hulladék anyagokat, ami az 

egyik feladatuk. 



A kutatók azt találták, hogy a polifoszforsav, amely az agyban és a belekben egyaránt jelen 

van, az anyán keresztül bekerül a magzat szervezetébe is. 

Feldolgozott élelmiszereknek nevezzük a kész és félkész ételeket. 

Ilyenek a zacskós levesek, a különböző chipsek, a cukrozott üdítők, 

a dobozos gyümölcslevek jelentős része, a sok-sok nasi, a csak 

melegítendő fagyasztott ételek és a többi. Kevesen tudják azonban, 

hogy sok olyan áru, amit alapanyagnak tartunk, szintén feldolgozott 

élelmiszer. Ilyenek például a készen kapható kenyerek és péksüte-

mények jelentős része is. Tartalmaznak tartósítószert és más, nem 

természetes adalékanyagokat. 

Ahogy azt korábban láthattuk, minden nem fertőző betegség esetében javasolják, hogy ne 

fogyasszunk feldolgozott élelmiszert. Ezt a javallatot most már a nyugati orvoslás is alkalmazza. 

Magyarországon hosszú évekig azt hallottuk, hogy például azért észlelünk több allergiás 

megbetegedést, mert jobbak a diagnosztikai módszerek. Tehát nincs több, csak könnyebben 

észrevesszük az érintetteket. Ez mintha változóban lenne: 2019 nyarán a magyar gyermek-

orvosok szövetsége kijelentette, hogy légúti allergiáknál is jobban elterjedtek a táplálkozási 

allergiák, amelyek elsődleges oka a feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása. 

És mi köze van mindennek a hüvelyesekhez? 

Hát, valamit ennünk kell. És bár lépten-nyomon szembe jönnek „a bekapok valamit” jellegű 

dolgok, látjuk, ezek nem tesznek nekünk jót, bármennyire sok marketing és kommunikációs 

költséget fizetnek is ki értük a cégek. 

Mi azt javasoljuk, hogy fogyasszunk minél több hüvelyes növény alapú táplálékot, amelyet 

lehetőleg mi készítünk el. Ennek csínját-bínját nyilván tanulnunk kell, fel kell fedeznünk. Mit és 

hogyan készítsünk el? Ehhez adunk támpontokat a „KREATÍV KONYHA” c. fejezetben. 

Addig is lássuk, mennyit is fogyasszunk. 



MENNYI AZ ANNYI? 

Fogyasszunk hüvelyest, de mennyit? Ugye nem kell egész nap babot ennünk? Egyáltalán 

nem, de az bizony jó, ha napi átlagban egy maréknyi babot, lencsét megeszünk. 

Érdekesség, hogy a legtöbb ország hivatalos táplálkozási piramisában a hüvelyeseknek nincs 

külön helyük. Van, ahol egyszerűen a húsok és azok alternatívái között találhatók. Indiában 

a gabonákkal együtt, Görögországban az olajjal és olajos magvakkal együtt tárgyalják. 

Azonban ez változóban van. Nemrégiben Írország megújította táplálkozási piramisát, és a 

hüvelyesek számára külön csoportot hozott létre. 

Általában azt javasolják, hogy naponta, de legalább hetente 3-4 alkalommal együnk egy 

adagot. További érdekesség, hogy nem tesznek különbséget a főtt és nyers mennyiségek 

között, és nagyobb eltérések is vannak. Tehát a legegyszerűbb mennyiségi meghatározás, 

hogy fogyasszunk naponta 100 gramm (10 dekagramm) hüvelyest. 100 gramm hüvelyes 
körülbelül fél bögrének felel meg.

Ez a mennyiség kielégíti egy felnőtt ember fehérje és energiaszükségletét, és a vas- és 
cinkhiány ellenszere. 

Ez azért is fontos, mert a vérszegénység világszerte 800 millió embert érint. A hüvelyesek 

2-16-szor több vasat tartalmaznak (fajtától függően) mint a kukorica, az árpa és a rizs. 

A hüvelyes növények gondoskodnak a kálium pótlásáról. A hüvelyesek 2-11-szer több 

káliumot tartalmaznak, mint a gabonák általában. A kálium csökkenti a vérnyomást, így 

további szív és érrendszeri betegségek előzhetők meg fogyasztásával. 

A hüvelyesek további előnye, hogy olcsók. Amerikai kutatók vizsgálatai szerint 46 zöldségféle 

közül a hüvelyesek tápértéke a legmagasabb. Tehát a dekagrammonkénti ára a legalacsonyabb. 

Most már bizonyára mindenki elhatározta, hogy igenis áttér a babok, lencsék, borsók 

rendszeres fogyasztására. 



K V Í Z
 

•   Melyek azok az élelmiszerek, amelyek a legnagyobb mér-
tékben felelősek a civilizációs betegségek kialakulásáért és 
az elhízásért?

• Mik a legfontosabb civilizációs betegségek? 

• Mi az a polifoszforsav? 

• Milyen betegség kialakulásához járul hozzá oki tényezőként 
a polifoszforsav? 

• Milyen mennyiségben ajánlott hüvelyes növényeket fogyasz-
tani ahhoz, hogy kifejthessék jótékony hatásukat?

• Gondold végig fogyasztásod: saját étrendedben mely élel-
miszerek tartoznak a „nem ajánlott” kategóriába? 

• Hogyan csökkenti a hüvelyesek fogyasztása a magas 
vérnyomást? 



KREATÍV KONYHA

RÖVIDEN

Úgy véljük, eddigre olvasóink már arra a komoly elhatározásra jutottak, hogy igenis gyakran 

fognak hüvelyes növényeket fogyasztani. Sőt, ha lehet, minden nap. 

Minden nap? Igen, ez lehetséges.

Az alábbiakban az elinduláshoz adunk tippeket. Sok gondolkodás után végül úgy döntöttünk, 

hogy nem közlünk pontos recepteket. Rengeteg ételrecept található könyvekben és a világhálón 

is. Mi inkább kedvet szeretnénk csinálni, ráadásul a kísérletező, kreatív főzés hívei vagyunk, ha az 

alapokkal tisztában vagyunk, akkor saját ízlésünknek megfelelően kombinálhatjuk az arányokat és 

fűszerezést. A főbb összetevők jellegének ismerete nagy segítség lehet abban, hogy mit mivel 

társítsunk. 

Ugye, emlékeznek még rá az olvasók, hogy mi igenis szuperélelmiszernek tartjuk a hüvelyeseket? 

Most megláthatjátok, hogy nem csak azért, mert táplálóak, hanem mert nagyon finomak, és 

nagyon sokféleképpen elkészíthetjük őket. Ebben a fejezetben gyakorlati ötletekkel segítünk 

nektek, hogy minél könnyebben ehessetek minél több...  mi mást is, mint babot, lencsét, 

borsót! 

• negyedik fejezet •



TUDJ MEG TÖBBET! 
KÉSZLETEZÉS 

Ha mindennap szeretnénk fogyasztani, akkor nagyon hasznos, ha mindig van otthon lencse, 

borsó, bab. Ne kelljen minden másnap boltba szaladnunk. Mivel szárított növényekről van 

szó, ezért nagyobb mennyiség is könnyen tárolható, és nem kell a mindennapos bevásárlással 

törődnünk. 

Hasznos az is, ha többféle nyers babot, lencsét is tartunk otthon, ez lehetővé teszi, hogy 

variáljuk ételeinket és mindig a kedvünk szerint étkezzünk. 

ELKÉSZÍTÉS 

A hüvelyeseket azért is könnyű az asztalunkra varázsolni, mert részletekben is elkészíthetjük. 
Önmagában megfőzünk egy adag lencsét vagy babot, ezeket tiszta befőttes üvegben hűtőben 

több napig is tárolhatjuk. És akkor veszünk belőle, amikor főzünk, jelentősen lerövidítve az étel 

elkészítési idejét. 

  

• TIPP •

Például ha megfőzünk egy nagyobb adag száraz babot, akkor annak 

egy részéből készíthetünk levest, salátát, ragut vagy chilit, a másik 

részéből pedig babos kencét, esetleg édességet. Ugyanez a helyzet 

a lencsével is. Egy nagyobb megfőzött adag lencséből készíthetünk 

indiai vagy más fűszerezésű levest, a másik feléből pedig lencse fasírtot 

vagy lepényt, egy harmadik részéből pedig akár salátát is varázsolhatunk. 

Vészhelyzet esetére készletezhetünk konzerveket is, csicseri, babok, kukorica kapható főzve. 

Így, ha nem volt időnk beáztatni, főzni, van készen alapanyagunk. 



• TIPP •

Inkább az üveges csomagolásokat vegyük, a fémdobozosat mellőzük. 

Ugyan a konzerves üvegek jelenleg (már és még) nem visszaválthatók, 

de egyre többen főznek be. Így, ha mi magunknak nem is főzünk be, 

kis utánajárással biztos találunk olyan embert, aki örül az üvegeinknek. 

Gondolkozzunk előre! Nagy vonalakban gondoljuk végig, hogy mit szeretnénk enni az 

elkövetkező napokban, az előttünk álló héten így némi tervezéssel rengeteg időt, energiát, 

sőt, még pénzt is spórolhatunk magunknak. 

Puffaszt-e a hüvelyes? 
Igen is, meg nem is. Igen, a válasz valóban árnyalt. Lássuk, miért is. 

Sokakat az tart vissza a hüvelyesek fogyasztásától, hogy azok puffasztanak, fogyasztásuk után 

bélgáz keletkezik. Fontos tudni, hogy puffadás a bélrendszer gyengesége esetén áll elő. 

Manapság sajnos az emberek jelentős részének gyengék a belei. Ebből az is következik, 

hogy rendszeres fogyasztása megedzi beleinket, és elmúlik a puffadás. Rendszeres fogyasztás 

alatt azt értjük, hogy legalább három héten keresztül naponta. Hasonló hatással van beleinkre 

például a csicsóka is. Ezen kívül elkészítésekor használjunk az emésztést elősegítő fűszereket: 

köményt, római köményt, babérlevelet, borsikafüvet. Érdemes még figyelnünk arra is, hogy 

más, állati eredetű fehérjékkel (hús, sajt) együtt ne fogyasszuk: az együttes fogyasztás 

jelentősen megterheli emésztőszerveinket. Ugyanakkor persze, ha netán Operába mennénk, 

ne előtte együnk Jókai bablevest. 



ÉVSZAKOS TÁPLÁLKOZÁS

Fontos, hogy napi étkezésünk összeállításakor figyelembe vegyük az adott évszak lehetőségeit, 

azaz mi terem, mi kapható éppen, és persze egyéni szükségleteinket is, azaz mi az, ami jót tesz 

a szervezetünknek. Az évszakok szerinti táplálkozás az alapja az étrendi gyógyászatnak is, amely 

a hagyományos gyógyító rendszerekben, - mint a hagyományos kínai orvoslás (HKO) vagy az 

indiai ajurvéda - is fontos szerepet játszik. Ez a tudás Európában is jelen volt, Hippokratész 

még e szerint gyógyított, az „ételed legyen orvosságod” mondás tőle származik. Az évszakos 

táplálkozás a megelőzésben és a gyógyításban is fontos szerepet játszik. A hagyományos 

gyógyító rendszerek vallják, hogy bármilyen terápiás beavatkozás csak akkor lehet sikeres, 

ha az megfelelő táplálkozással egészül ki. Szerintük a hüvelyes növények elsősorban a vesét 

táplálják, erősítenek, ráadásul kiválóan alkalmasak tavaszi tisztítókúrákhoz is. 

A témával már az „ÉVSZAKOS TÁPLÁLKOZÁS” című részben is foglalkoztunk. 

• TAVASZ 
A tél vége, kora tavasz időszaka már az újra való felkészülésünk időszaka, sokan ezért is 

böjtölnek ekkor. Ekkor érdemes könnyebb lencseételeket fogyasztanunk, hiszen a szervezetünk 

már nem raktározni kíván. Ez a farsang és húsvét közötti időszak. Ehetünk leveseket, salátákat, 

lepényeket, kencéket. 

A böjtölés különböző fajtái ismertek. Ha nem léböjt-kúrát folytatunk, hanem egyszerűen 

testünk tisztítása céljából böjtölünk, azaz valójában tisztítókúrát végzünk, és nem fogyasztunk 

húst, tejterméket, semmilyen feldolgozott élelmiszert, akkor a komplettált rizs + leves együttes 

tápláló és finom, sokféleképp elkészíthetjük, és biztosítja számunkra a szükséges tápanyagokat is. 

A hüvelyesek és gabonák együttes fogyasztását nevezzük komplettálásnak, amely kifejezést 

magyarul teljessé tételnek fordíthatjuk. Erről bővebben „A BABOK, LENCSÉK, BORSÓK 

TÁPÉRTÉKE” című fejezetben a „MI A KOMPLETTÁLÁS?” kezdetű bekezdésben olvashatunk. 

Ebben az időszakban érdemes kiegészítenünk ételeinket nyers savanyú káposztával, céklával 

és más zöldségekkel, amelyek még a télről megmaradtak és nyersen is fogyaszthatók. 



Később elkezdhetünk csíráztatni. Igen, a hüvelyesekből is finom csíra készíthető.  A mungó 

bab és a lencse könnyen csírázik, és kielégíti a frissesség iránti kívánságunkat is. Néhány nap 

alatt egy nagy adag friss ételhez juthatunk. Figyeljünk arra, hogy csak biotermesztésű babot, 

lencsét csíráztassunk. 

• TIPP •

Mindenféle szempontból jobban járunk, ha otthon csíráztatunk. Ez 

olcsóbb, nagyjából egy adag csíra áráért egy egész szezonra való 

magot kapunk. Ráadásul a mi csíránk lényegesen frissebb lesz, mint a 

bolti. Ne használjunk műanyag edényt, ebbe könnyen beposhadnak 

a magok, és ne felejtsük el naponta átöblíteni a csírákat. 

• NYÁR 
Nyáron kevésbé kívánjuk a melegítő és nehéz ételeket. Jó hír, hogy a mi éghajlatunkon nyáron 

is bővelkedünk hüvelyesekben: a friss zöldborsó, a különböző zöldbabok sokak kedvenc ételei. 

Ekkor is érdemes sok levest fogyasztanunk. A nyár (is) egy kiváló időszak a különböző lencse, 

bab alapú kencék fogyasztásához. Kevesebb meleg ételt kívánunk, viszont rengeteg nyers 

zöldség áll rendelkezésünkre. Így egy-egy étkezésünk lehet például a kence + saláta ösz-

szetétel. Fontos megjegyezni, hogy a saláta alatt elsősorban nem az ecetes salátákat 

értjük, hanem bármilyen zöldségből, saláta-szerűen, olajjal, szószokkal elkészített ételeket, 

fogásokat. Ezek előnye, hogy egyszerre nagyobb adagot készíthetünk és utána a hűtőszek-

rényben tárolhatjuk. Ha szószosan, dresszinggel együtt tesszük el, akkor csak még jobban 

összeérik. Vigyázzunk, ha tárolni szeretnénk, akkor ne tegyünk bele tejterméket vagy tojást, 

mert akkor könnyebben megromlik. 

Salátáinkat készíthetjük gabonákkal társítva, erre példa ez a csicseri-bulgur-zellerszár saláta. 

• ŐSZ 
Ősszel már elkezdünk tartalékolni, azonban az ősz elején még nem kívánjuk a nagyon nehéz 

ételeket. Ebben az időszakban ismét érdemes csíráztatnunk. 



Az ősz is kiváló időszaka a lepények, fasírtok fogyasztásának. Gyümölcsökkel pedig egészen 

kiváló salátákat készíthetünk. A lencse például nagyon jól kombinálható almával, körtével, 

szőlővel is. 

Ősszel már talán inkább kívánjuk az édességeket is, és igen, babból készíthetünk browniet is 

például, de különböző golyókat is. Egyes fejteni való babok íze nagyon hasonlatos a geszte-

nyéhez. Kifinomult fűszerezéssel csodákat varázsolhatunk belőlük. 

• TÉL 
Télen már szükségünk van a nehezebb, melegítő jellegű ételekre. Ilyenkor ehetjük a hagyomá-

nyosan nehezebb, tápláló ételeket. Időnként jöhet a sűrű bableves, a chili, a sárgaborsó-főzelék, 

lencsefőzelék és társai. 

Ezeket persze nem ehetjük minden áldott nap, ezért télen is jól jönnek a kencék, a lepények, 

fasírtok, melyeket ilyenkor nehezebb köretekkel fogyaszthatunk. De azért ekkor se feledkezzünk 

el arról, hogy együnk minél több nyers ételt is. 

A fermentált zöldségek, nem csak a savanyú káposzta, nagyon jól esnek télen. 

És igen, némi gyakorlattal, fermentálni szinte mindent lehet. Könnyen fermen-

tálható például a vörös lencse. Figyeljünk rá, hogy a fermentáláshoz csakis bio 

alapanyagot használjunk. 

A fermentálás, a nyers zöldségek tejsavas erjesztése, az a módszer, amellyel 

hagyományosan a savanyú káposztát is készítik. Majdnem bármilyen zöldséget, 

sőt gyümölcsöt is fermentálhatunk. Ami szükséges hozzá: idő, kíváncsiság, só 

és tiszta dunsztosüveg és persze egy kis utánajárás, hogy megtudjuk, hogyan 

kezdjünk hozzá. 

Mindig az adott évszakban rendelkezésünkre álló zöldségekkel társíthatjuk a hüvelyes ételeinket, 

így azok még változatosabbak lesznek. 

Az alábbiakban arra adunk tippeket, hogyan illeszthetjük mindennapos táplálékaink sorába a 

hüvelyeseket, azaz hogyan fogyaszthatunk naponta körülbelül 10 dekányit. 



• LEVESEK •

Krémleves - minden asztalon egy adu ász, mindenki szereti. Vörös lencséből és a 

csicseriből is készíthetünk krémlevest, de a csicseri nagyon jól feldobja a paradicsomos, 

cukkinis alapú nyári zöldségleveseinket is. 

Könnyű, nyári levesek - A zöldborsó leves, a zöldbab leves kultikus részei a magyar 

konyhának. Emellett készíthetünk még vörös lencséből könnyű leveseket. 

Őszi-téli levesek - Az őszi téli levesek általában nehezebbek, gyakran gyökérzöldsé-

gekkel, azaz répával, zellerrel együtt készülnek. Ha szeretünk kísérletezni, forduljunk 

az indiai konyha felé, amelyben rendkívül sok lencseféleség található. 

Levesbetét - Bármilyen levesben, legyen az paradicsom, krémleves, vagy vegyes 

zöldség, levesbetétként használhatjuk például a csicseriborsót is, nagyon finom. 

És mi van, ha egyáltalán nincs időnk főzni? Mondjunk le a levesről? 

Könnyű leves - főzés nélkül - Ha időhiányban szenvedünk, és mégis valami tápláló 

melegre vágyunk, akkor készíthetünk magunknak levest misoból, amely erjesztett 

szójapaszta, és japán nemzeti étel. Egy kanál miso pasztát elkeverünk forró vízzel, és 

már kész is a levesünk. Ezt hagyományosan fogyaszthatjuk rizzsel. Könnyű vacsorának, 

de akár reggelinek is kiváló. 

• FŐÉTELEK, FŐZELÉKEK, RAGUK •

A hüvelyesekből készült főételek nem csupán a főzelékek, de kétségtelen, hogy ezek 

is finomak. A lencse, bab, borsó és sárgaborsó főzelék a hagyományos magyar konyha 

részei. Finomak, ha nem teszünk bele túl sok rántást, esetleg liszt helyett krumplival, 

vagy más zöldséggel sűrítjük. Kísérletezhetünk egy változatosabb fűszerezéssel is. 

A zöld fűszerek közül a majoránna, az oregánó, a babérlevél kiválóan használható, 

de a kömény, római kömény is jól megy a legtöbb hüvelyeshez. 



A főzelékek mellett izgalmas terület a ragus ételek. Ragus ételnek nevezünk minden 

olyan ételt, amely során más zöldségekkel együtt készítünk hüvelyes növényeket. 

Egy közismert példa erre a bab-paradicsom-kukorica hármas, amivel mi mást is 

kapnánk, mint a népszerű dél-amerikai eredetű chilit. Az indiai kitri pedig szintén 

egy tartalmas egytálétel: főtt rizs, lencse és zöldségek együtt.

Sokféle egytálételt készíthetünk csicseriborsóból is, a paradicsomos alapúak külö-

nösen jól harmonizálnak vele, és kiválóan párosítható még tökkel, cukkinivel, de 

zellerrel, sárgarépával is. A kombinációknak csak fantáziánk és ízlésünk szab határt. 

Alapfűszerként használhatunk fokhagymát, de curry-s ízesítéssel is nagyon finom.

Követhetünk recepteket is, de magunk is kísérletezhetünk. 

• FASÍRT JELLEGŰ ÉTELEK •

Babfasírt, lencsefasírt - aki kóstolta már, tudja milyen finomak és laktatóak ezek az 

ételek. Előnyük, hogy egy nagyobb adagot készíthetünk egyszerre, és utána 

hűtőszekrényben tárolhatjuk. A sütés módja is lehet különböző, süthetjük egyben is, 

ekkor utólag szeleteljük, vagy süthetjük darabonként. Lencse fasírtok, bab fasírtok, 

mind kiváló kiegészítők, vagy önállóan is fogyaszthatók. Ízesíthetjük magyarosan, 

vagy inkább zöld fűszerekkel, esetleg keletiesen, ahogy nekünk jól esik. 

• LEPÉNYEK, KENYÉRSZERŰSÉGEK •

A lepényeink egyik alapanyaga szintén lehet hüvelyes növény. A csicseriborsó liszt, a 

sárgaborsó liszt, a lencseliszt kerülhet lepényeinkbe, kenyereinkbe. Vékonyabb vagy 

vastagabb lepényeket készíthetünk. 



Emellett főtt lencsét is tehetünk például a lepénytésztába, így értelemszerűen 

kissé rusztikusabb ételt kapunk. Különösen tápláló étel, ha valaki a csíráztatott 

babot szárítja, majd darálja, és ezt keveri a lepények tésztájába. 

• SALÁTÁK •

Különleges nyári egytálételeket, de akár különleges köreteket is készíthetünk, 

ha salátaként készítjük el a hüvelyes növényeket. A csicseriborsó, halvány, édes 

jellegénél fogva nagyon jól harmonizál a bulgurral és hajdinával. Fele-fele arányban 

teszünk főtt gabonát és csicserit, ehhez készítünk egy olajos, mustáros, citromos 

mártást, sok lével. Sok apróra vágott zöldséget és zöld fűszert teszünk hozzá, 

mindezt pedig szeletelt almával bolondítjuk meg. A bab és lencsesalátát is 

számtalan módon készíthetjük, attól függően, milyen öntettel készítjük. 

• KENCÉK • 

Kencék kenyérre és zöldségek töltésére - Csaknem minden bab, lencse és 

borsóféléből készíthető krém, kence, amelyekkel nem csupán laktató szendvicseket 

készíthetünk, hanem kiváló előételeket is. Az egyik legismertebb a csicseriborsó 

alapú kence a közel keleti eredetű hummusz, amelyet készen is vehetünk, de persze 

a leggazdaságosabb, ha magunk készítjük el. A hummusz alapfűszere a római 

kömény. A babos kence kiváló fűszere a zsálya, ha sikerül hozzájutnunk, sem-

miképp ne hagyjuk ki belőle. A lencsés kence pedig szintén a római köményt 

kedveli. 

A mi egyik kedvencünk alapja a lóbab, a máltai bigilla. A főtt, aprított, adott esetben 

turmixolt babot használjuk, de eredetileg csak összenyomkodták. Így is készíthetjük, 

az eredmény rusztikusabb. A babot ízesítjük olívaolajjal, zsályával, fokhagymával, 

citrommal. 



Ha több időnk van, akkor használhatjuk ezeket az előre elkészített krémeket akár úgy 

is, hogy megtöltünk vele zöldségeket, például nyers paradicsomot, de természetesen 

lehet cukkinit, padlizsánt, tököt, karalábét - amit aztán még készre is süthetünk. 

Hogy kencénk mennyire finom, az gyakorlatilag csak a fűszerezésen múlik. Minden-

képpen figyeljünk arra, hogy legyen elég lágy (ezt olaj, gyümölcsecet hozzáadásával 

érhetjük el) és legyen elég fűszeres. 

Ebből is készíthetünk egy nagyobb adagot, és így alapja lehet reggelinek, 

vacsorának, uzsonnának. Kenyér közé is nagyon finom, vihetjük magunkkal 

is, majd napközben elfogyaszthatjuk, így nem kell útszéli péksüteményeket 

vásárolnunk. 

A kencék kicsit hígabb változata a mártogatós étel. 

• CSÍRÁZTATVA •

Egyes hüvelyes növények nagyon könnyen csíráztathatók. Ilyenek a mungó-bab, és 

az egyszerű lencse. 

Érdemes otthon csíráztatnunk. Miért? Nem utolsósorban olcsóbb, és nem kell szállí-

tanunk, csomagolást kidobnunk, és a többi és a többi. Ha nagyobb mennyiségben 

van otthon, akkor a csíráztatott növényt nem csak díszítő-elem, hanem friss élő 

kiegészítője lehet ételeinknek. 

A csíráztatott növényeket tehetjük leveseinkbe, kenyerünkre, keverhetjük salátánkba. 



• ÉDESSÉGEK •

Magyarországon régebben gyakran hamisították a szelíd gesztenyét főtt babbal. 

Ebből rögtön le is vonhatjuk azt a következtetést, hogy igenis készíthető édesség a 

hüvelyesekből. 

Kiváló brownie készíthető például belőlük, de érdemes kísérletezni, hiszen itthon 

ezek még nem annyira közismertek. Például fehér bab, csicseriborsó alapú krém 

elkészítésével kiváló túrótorta-szerűséget készíthetünk. 

Ugye, zavarba ejtően széles ez a választék? 

Ha mindezeket elhelyezzük ételeink közé, akkor már nem tűnik lehetetlennek, hogy 

minden nap fogyasszunk valamilyen hüvelyes zöldséget, így teljes értékű táplálkozást 

kialakítva otthonunkban.

• ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ, avagy RECEPT helyett •

Szakácskönyvekben és a világhálón is rengeteg recept van. Úgy gondoljuk, hogy 

az eddigiek már elégséges támpontot nyújtanak ahhoz, hogy konkrét recepteket 

keressünk. Mi amellett vagyunk, hogy a főzés egy kreatív folyamat, sok variálási 

lehetőséggel. Ráadásul csak mi ismerjük a családtagjaink és magunk ízlését. Tehát 

ha egy recept mondjuk római köményt ír, és mi nem szeretjük, akkor hagyjuk ki 

nyugodtan, vagy helyettesítsük mással. Ha receptekből is dolgozunk eleinte, akkor 

azt kiindulópontnak használjuk csupán, ne tekintsük kőbe vésett szabálynak. 



K V Í Z
 

• Milyen ételtípusokban használhatók fel a hüvelyes növények?

• Melyek azok az élelmiszerek, amelyekkel együtt fogyasztva 
a hüvelyesek tápanyagai még jobban hasznosulnak szerveze-
tünkben?

• Mely hüvelyes növények fogyaszthatók nyersen is? 

• Szervezetünk mit jelez a túlzott puffadással? 

• Készítsünk magunknak egy bevásárló listát, az otthoni 
készletezés alapjait teremtsük meg. 

• Készíthetünk-e levesbetétet hüvelyes növényből? Ha igen, 
melyikből? 

•  Mi a legismertebb babból készült sütemény? 
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