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              A méhek ezt saját fogyasztásukra készítik évmilliók óta, 
                - ez a tápláléka a méhlárváknak és a méhpempőt előállító
            fiatal dolgozóknak -, de mára a méhészek is ki tudják nyerni 
        ezt a csodaszert, csomagolt állapotban az emberek számára
         is elérhető. Rengeteg értékes összetevőjének köszönhetően
       „szuperélelmiszernek” is szokás nevezni.

ÉÉrdekesség: Megismétlem, hogy ismét ízlelgesd: Felmérések szerint a 
100 éven felüli oroszok nagy része méhész és rendszeresen fogyasztja 
a méhkenyeret. De már az inka, a maja és az azték civilizációk is 
használták fiatalító szernek.

A A méhkenyér több mint 150 bioaktív összetevőből áll. Összetevői 
közül 55% szénhidrát, 35% fehérje, 3% ásványi anyag és vitamin, 2% 
zsírsav és 5% különböző más összetevő. Az ásványi anyagok közül 
nagy mennyiségben vasat, kobaltot, foszfort, káliumot és kalciumot 
tartalmaz, jelentős a természetes szelén tartalma, de van benne 
szilícium, klór, nátrium, magnézium, réz, cink, króm és nikkel is. 
A vitaminok közül jelentősek a B-vitaminok (B1-, B2-, B3-, B6-, 
B12-)B12-), de van benne A-, C-, PP-, E-, D-, K- és H-vitamin is. A könnyen 
felszívódó aminosavak (fenil-alanin, leucin, valin, izoleucin, arginin, 
hisztidin, lizin, metionin, treonin és triptofán) alkotják a méhkenyér 
szárazanyag ~15%-át.

A méhkenyér összetevőinek biológiai hozzáférhetősége és 
hasznosulása legalább háromszorosa a virágporéhoz képest. 
A virágpor erős cellulóz burkát az emésztőrendszer nehezen tudja 
feldolgozni, a méhkenyérben ez a védőburok az erjedés folyamán 
„feloldódik”, így a méhkenyér sokkal jobban hasznosul. Egyéni 
dolog, hogy valaki melyiket részesíti előnyben, a virágport vagy a 
méhkenyeret. Egy biztos, a méhkenyér gazdagabb 
tápatápanyagokban, nagyobb lendületet és energiát ad.
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Fogyasztási javallatok
          A méhkenyeret többféleképpen lehet fogyasztani. 
       Önmagában alaposan összerágva is ehető, így
        gyorsan felszívódhat a szervezetbe, ezért felnőttek
        esetében ez a leggyakoribb módszer. Íze egyáltalán 
nem kellemetlen, sőt sokan kifejezetten szeretik. 
(Saját véleményünk szerint a mazsolához hasonlítható 
leginkább.) Akinek első kóstolásra kevésbé ízlik az 
nyugodtan fogyaszthatja müzlivel vagy gyümölcsökkel 
együtt. Virágporral vagy mézzel keverve növelhetjük 
hatását. Gyermekeknek lehet adni mézbe keverve, így 
egésegész biztosan szívesen megeszik a kicsik is és a mézzel 
további egészséges táplálékhoz jut
a fiatal szervezet. 

Reggel, délelőtt vagy délután is fogyasztható, nincs 
étkezéshez kötve. Mindennapos bevitel esetén általános 
fogyasztása 10g naponta. Kúra esetén gyermekeknél 
5-15 gramm, felnőttek esetén 15-20 gramm az ajánlott.

Túladagolni nem lehet, mivel teljesen természetes anyag. 
Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy virágpor allergiások 
fokozatosan kezdjék a fogyasztását, különösen figyelve az 
esetlegesen felmerülő tünetekre. 

Méhpempővel együtt fogyasztva nagyon erős 
immunerősítést érhetünk el.
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Egészségedre!
              A méhkenyér rendkívül összetett „csodaszer” ennek
           következtében hihetetlenül sokrétű egészségmegőrző
         és gyógyító hatásai vannak. A propolisz, a virágpor, a méz
        egyvelegeként szélessebb körben kínál megoldást a  
     szervezet problémáira, mint a legtöbb természetes 
vagy mesterséges termék.

ÖÖsszegyűjtöttük az összes gyógyhatást, hogy mi mindenre lehet 
használni. 

A A méhkenyér egyik legfőbb hatása a gyomor és bélrendszerre 
van. Kiegyensúlyozza az emésztést, és segíti a belek működését. 
A rengeteg ásványi anyag és nyomelem a salakanyagok 
távozását segíti a belekből. Emellett javítja a bélflórát, ezért 
kiemelten ajánlott antibiotikumos kezelés, vagy esetleg 
sugárterápia után (illetve alatt) egy méhkenyér kúra, hogy 
segítse a gyomor és bélrendszer bélflóra tartalmát, helyre 
állítsállítsa az „okozott károkat”, csökkenti az emiatt felmerülő 
panaszokat. Emellett gyorsítja a szervezet méregtelenítését.

A sok összetevőjének köszönhetően általános immunerősítő, 
ezért minden korosztály számára ajánlott, a szervezet 
egészséges működésének támogatására. Fizikailag erősíti a 
szervezetet, és ezáltal az ember állóképességére és erőnlétére 
pozitív hatással van. Ezért kifejezetten ajánlott sportolóknak, 
illetve fizikai munkát végzőknek is.
 
A A szellemi teljesítményt is növeli, serkenti az agyműködést, 
ezért a szellemi munkát végzők bátran fogyaszthatják egy-egy 
kanállal naponta. Garantáltan észreveszik majd a frissebb 
gondolkodást. Hosszútávon pedig javítja a memóriát.
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A fizikai és szellemi teljesítmény növekedés
a gyermekek esetén is igaz, javítja a koncentráló képességet és 
teljesítményt az iskolában.

Mozgásszegény életmódú gyermekeknek is érdemes méhkenyeret 
adni, mert nem hízlal, viszont rendkívüli tápanyag gazdagságú 
és növeli a vörösvérsejtek számát!

FeFelnőtteknél csökkenti a koleszterin szintet, és szabályozza, 
illetve beállítja a vérnyomást köszönhetően annak, hogy 
erősíti az érfalakat és folyamatos rugalmasságukat biztosítja.

Emellett segíti a veselégtelenségben szenvedőket, csökkenti a 
tüneteket, kezeli a problémákat. Emellett egy emelt méhkenyér 
kúra a májat is regenerálja. Sőt eredményeket értek el a 
hepatitisz és a cirózis kezelésében is vele!

ÓriásÓriási eredményeket értek el az izületi gyulladások valamint a 
reuma kezelésében is a méhkenyérrel, magas zsírsav tartalma 
miatt.

             Gyermekeknél a folyamatos fo-
        gyasztása növeli a tápanyagbevitelt, -      
          amely kiemelten fontos a rendszer-
       telen étkezések miatt - ezzel segíti a  
   szervezet fejlődését. Immunerősítő hatása 
    miatt elkerülhetik a megbetegedéseket. 
   Az esetleg betegség esetén pedig e   Az esetleg betegség esetén pedig egy
emeltebb kúra helyettesítheti a gyógyszereket.
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Természetes nemi hormonokat is tartalmaz (tesztoszteron, 
progeszteron, esztradiol), ami fokozza a nemi aktivitást és erőt.

A méhkenyér, szuperélelmiszer, rengeteg összetevőjének 
köszönhetően rendkívül gazdag tápanyagokban, így fogyasztása 
csökkenti az étvágyat, ezért segíti a fogyókúrát! Emellett 
javítja az emésztést és a méregtelenítési folyamatokat, valamint 
gyorsítják a szénhidrát anyagcserét.

ÁltaÁltalános kedély- és hangulatjavító hatással rendelkezik, ezért 
csökkenti a depressziót, és a stresszt is.

Mivel virágport is tartalmaz, ezért annak jótékony hatásait is 
magában hordozza. Ezek közül leglényegesebb, hogy a manapság 
oly gyakori pollenallergia tüneteit csökkenti, sőt a legtöbb 
esetben meg is szünteti. (Virágpor allergia esetén fogyasztását 
fokozatosan kell kezdeni, figyelve a tüneteket.)

IdőseIdősek esetén ajánlott a korábban említett méhpempővel 
történő fogyasztás, így hihetetlen erős immunrendszer érhető 
el, amellyel minimálisra csökkennek az egész éves megbetege-
dések.

            Férfiak esetén, kiemelten 45 év felett érdemes 
        évente2-3 hat hetes kúrát tartani, ezzel
         megelőzhetők a manapság oly gyakori prosztata
      megnagyobbodás kellemetlenségei. A probléma
  felmerülése esetén pedig azonnali méhkenyér 
        fogyasztás ajánlott, mely rendkívül hatékonyan 
kezeli a betegséget.
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              A méhpempő és méhkenyér kombó kúra szerű
           fogyasztása esetén csökken a daganatos
           betegségek kialakulásának valószínűsége is,
       valamint a már fennálló sejtburjánzásos megbetege-
    dés esetén is jótékonyan hat.

    Ugyanezen hatások miatt ajánlott súlyosabb műtétek, 
    betegségek kezelése után, hogy a legyengült szervezet 
gyorsabban regenerálódjon, megerősödjön!

Mivel olyan fehérjéket tartalmaz, amit normál esetben a
húsok fogyasztásával viszünk be a szervezetbe, így vege-
táriánusok számára is fontos a fogyasztása.

Összességében a méhkenyér olyan szuperélelmiszer, 
amelyet a mai rohanó világunkban különösen érdemes 
megismerni. Számos egészséges összetevőjének köszön-
hetőenhetően kifejezetten egészséges az emberi szervezet 
számára, ugyanis magában hordozza a méz, a propolisz, 
a virágpor, és a méhviasz jótékony hatásait is. Minden 
korosztály számára kiváló táplálék-kiegészítőként szolgál, 
és egészségmegőrző valamint betegség gyógyító hatása 
rendkívül széleskörű.
 
VVédd méhkenyérrel magadat és az egész családodat!

Az Egészség Legyen Veled!

Trepinszki József
vezető mézkedvelő
Mézbarlang.hu
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