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Tápláló rooibos chai

Tegye az összes gyógynövényt a kimért vízzel serpenyőbe. 
Hevítse majdnem forrásig, majd vegye vissza a hőt.  
Takarja le jól záró fedővel, hagyja szelíden gyöngyözni 
10 percig. Zárja el a tűzhelyt, hagyja a chait állni még 
5 percig, majd szűrje 2 bögrébe. Öntsön hozzá egy kis 
langyos tejet vagy növényi (például mandula) tejet,  
(lásd 123. old.), és egy kis méztől a fűszerek szinte 
muzsikálnak. A hagyományos (és nagyon finom) főzethez 
öntsön 100 ml meleg tejet és 1 teáskanál mézet.

2 BÖGRÉNYI                                       

2 teáskanál szárított rooibos          

1 kettétört fahéjrúd                        

3 szem fekete bors                           

4 szem szegfűszeg                         

1 teáskanál szárított, aprított gyömbér 
vagy 2 cm friss, hámozott, reszelt 

gyömbér         

1 teáskanál koriandermag           

3 kissé összetört kardamomhüvely                                            

reszelt szerecsendió                    

650 ml szűrt víz

meleg tej vagy növényi tej ízlés szerint

méz ízlés szerint (elhagyható)

A melegítő, kellemesen fűszeres indiai chai egyre népszerűbb nyugaton. 
Ebben a receptben rooibos tea helyettesíti a hagyományos  

fekete teát olyan koffeinmentes italkészítésénél, amely tele van 
antioxidánsokkal és aromával. Javítja az emésztést, így nyeri ki  

szervezete a legtöbbet a táplálékból.
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GYÓGYNÖVÉNYEK

Az oregon grape gyökeret régóta használják a máj 
epeképzésének ösztönzésére, mert serkenti az emésztést. 
Ha rendszeresen fogyaszt olyan keserű növényeket, mint 
a borsmustár vagy a cikória, jobb lesz az emésztése.

Alkoholos gyomorkeserűket világszerte isznak aperitifnek, hogy fokozzák az étvágyat, 
és növeljék az emésztőnedv-képződést. Ebben a receptben szerepel minden, ami hasznos, 

de alkoholmentes. Étkezés előtt fogyasszon belőle egy pohárkával, szénsavas vízzel 
és citromlével hígítva.

500 ML

1 teáskanál szárított fekete üröm

1 teáskanál szárított, aprított vagy  
frissen reszelt narancshéj

½ teáskanál szárított,  
aprított angyalgyökér

½ teáskanál szárított,  
aprított örménygyökér

½ teáskanál koriandermag

½ teáskanál szárított, aprított  
oregon grape gyökér

¼ teáskanál szárított levendulavirág

¼ teáskanál szárított rozmaring

500 ml szűrt víz

Tegye a hozzávalókat kis serpenyőbe. Melegítse 
majdnem forrásig majd, vegye a lángot a 
legkisebbre,és főzze lefedve 10 percig. Vegye le a tűzről, 
hűtse le teljesen. Alaposan szűrje le, tegye üvegbe.  
Hűtőben 2-3 napig eláll.

Gyomorkeserű
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Tegye a gyógynövényeket előmelegített teáskannába. 
Melegítsen szűrt vizet majdnem forrásig, öntsön 600 ml-t 
a kannába, tegye rá a fedőt. Hagyja állni 20 percig, szűrje 
kancsóba, hagyja teljesen kihűlni. Tegye a hűtőbe, amíg 
meg nem kívánja, kínálja magas falú pohárban, jéggel, 
citromkarikával és levendulaágacskával.

TEATIPP

A hideg főzetekben kevésbé érezhetők a zamatok, ezért ennél 
a receptnél több gyógynövényt használunk, és tovább áztatjuk őket, 

hogy megőrizze az ital friss ízét. Ha bármelyik főzetet hidegen szeretné 
kínálni, kísérletezzen nagyobb gyógynövénymennyiséggel és/vagy 

hosszabb áztatási idővel.

2 NAGY POHÁRNYI

2 teáskanál friss, aprított fodormenta

2 teáskanál szárított vagy friss 
bodzavirág

1 teáskanál friss, aprított zsálya

1 teáskanál szárított, aprított ibolyalevél

csipetnyi friss vagy szárított 
levendulavirág

jég

1-1 citromkarika

1-1 friss levendulaágacska

a díszítéshez

Ha emelkedik a barométer, és könnyű, üdítő hűsítőre vágyik, készítse el ezt a friss 
jeges teát. ezek a növények – a bodzavirág kivételével – megteremnek a kertben 

vagy az ablakpárkányon, kedvére szüretelheti őket ehhez a valóban ízletes italhoz.

Hűsítő
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Tegye a gyógynövényeket előmelegített teáskannába. 
Melegítsen szűrt vizet majdnem forrásig, öntsön 
300 ml-t a kannába, tegye rá a fedőt. Hagyja állni 
5-10 percig, majd szűrje bögrébe.

TEATIPP

A baba születése után a kismama igen elfoglalt, ezért bölcs dolog 
a teakeveréket elkészíteni szülés előtt, hogy kéznél legyen. A takaros 

üvegbe tett, felcímkézett keverék kedves ajándék is lehet kismamáknak, 
használati utasítással: tegyenek belőle 1-2 kanálnyit forró vízbe.

1 BÖGRÉNYI

2 teáskanál ánizskapormag

1 teáskanál görögszénamag

1 teáskanál szárított málnalevél

1 teáskanál szárított csalánlevél

½ teáskanál szárított borsmenta

Anyává válni izgalmas, az egész életet megváltoztató – és kimerítő!  
Ez a tea egyaránt jó a kismamának és a babának, hiszen az ánizskapor  

és a görögszéna növeli a tejkiválasztást, a csalán fontos ásványi 
anyagokat biztosít, a málnalevél erősíti a méhet, a borsmenta az 

emésztést segíti. Az ánizskapor bejut az anyatejbe is, csökkenti a baba 
hajlamát a hasfájásra. Ha teheti, amikor alszik a baba, tegye fel a lábát, 

és ezt a teát kortyolgatva lazítson.

Kismamatea


