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hirdetések

A salátafogyasztóknak ajánlatos 
óvatosnak lenniük, mert szakér-
tők szerint csöppet sem megle-
pő, hogy növényi csírák állnak a 
számos halálos áldozatot követe-
lő, kólibaktérium (E. coli) okozta 
járvány mögött.

A csíráknak meleg és párás kör-
nyezet kell a növekedéshez, 
tehát pontosan azok a felté-

telek, amelyek kedveznek az E. coli 
és a szalmonella baktériumnak. A 
nyers csírákat korábban is felelőssé 
tették már tömeges mérgezésért az 
Egyesült Államokban, s egy nagy jár-
ványért 1996-ban Japánban.

Németországban múlt pénteken 
hivatalosan közölték, hogy növényi 
csírák okozták az ottani halálos ki-
menetelű megbetegedéseket, bár még 
nem tudják, hogy konkrétan milye-
nek. A biogazdaságban, amelyet össze-
függésbe hoznak a betegséggel, sokféle 
csírát termesztenek, egyebek mellett 
lucerna-, hagyma- és retekcsírát. 

A csírák naponta meglocsolt 
magokból fejlődnek ki. Számos 

növény magjából lehet csírát ne-
velni, amit aztán sokszor nyersen 
fogyasztanak salátákban, szend-
vicseken. A hivatalos német ál-
láspont szerint még nem lehet 
megmondani, hogy a csíraneve-
lésre használt magok voltak fer-
tőzöttek, vagy a csírákat fertőzte 
meg szennyezett víz. A közegész-
ségügyi hatóságok már hosszabb 
ideje aggódtak amiatt, hogy a csí-
ratermeléshez használt víz bakté-
riumokkal fertőzött.

Az E. coli meg tud tapadni a 
csírák felszínén. „A baktérium hó-
napokig képes alvó állapotban ma-
radni” – mondta Stephen Smith, 
a dublini Szentháromság Egyetem 
mikrobiológusa. A csírafogyasztók 
balszerencséjére a kórokozók nem-
csak a csírák felszínén, hanem belse-
jében is megtalálhatók, ezért néha a 
mosás hatástalan.

Az Európai Élelmiszerbiztonsá-
gi Hatóság nem tett ajánlást bizo-
nyos élelmiszerek fogyasztásának 
beszüntetésére, de azt tanácsolja a 
fogyasztóknak, hogy tegyenek meg 

bizonyos alapvető óvatossági intéz-
kedéseket, például mossanak meg 
minden gyümölcsöt és zöldséget 
tiszta vízben, s hámozzák és főzzék 
meg őket, amikor csak lehetséges. A 
német hatóságok egyelőre azt ajánl-
ják az embereknek, hogy semmilyen 
növényi csírát ne fogyasszanak.

Az Egyesült Államokban az 
Élelmiszer- és Kábítószerügyi Ha-
tóság azt ajánlotta, hogy a gyerekek, 
az idősek, a terhes nők és a legyen-
gült immunrendszerű személyek 
semmilyen nyers csírát ne fogyasz-
szanak. Azt is indítványozta, hogy 
a betegség veszélyének csökkentése 
érdekében fogyasztás előtt jól főz-
zék meg a csírákat.

Szakértők szerint azonban nem 
szükséges teljesen kirekeszteni az 
étrendből a csírákat, mivel azok jó 
protein- és vitaminforrások. „Nem 
arról van szó, hogy minden csíra 
rossz, de ha valaki csírát akar fo-
gyasztani, és biztonságban is akarja 
érezni magát, akkor előbb zsiradék-
ban jól süsse meg” – magyarázta 
Stephen Smith.
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Cseresznyéből, meggyből minél többet

Még néhány hétig cse-
resznyézhetünk, és már 
itt van a meggyszezon 

is. Mindkét gyümölcs nagy vál-

tozatosságot mutat színben, ro-
pogósságban és ízvilágban, kí-
sérletezzünk minél több fajtával! 
Egészségvédő hatásuk kiemelke-

dő, érdemes belőlük minél töb-
bet fogyasztani.

A cseresznyét elsősorban magas 
víztartalma, vizelethajtó, tisztító ha-
tása miatt érdemes fogyasztani – ál-
lítják a szakemberek. A gyümölcsnek 
magas a C-, az A-, a B1- és a B6-vita-
min-tartalma, az ásványi anyagok és 
nyomelemek közül pedig foszfor, 
kalcium, nátrium, kobalt, kálium, 
valamint vas van benne. Csökkenti 
a vér húgysavszintjét, segít az ízületi 
betegségek megelőzésében.

A meggyet elsősorban magas vi-
tamin- és antioxidáns-tartalma mi-
att ajánlják fogyasztásra. A meggy 
szerves savai jótékonyan hatnak az 
erekre, serkentik a veseműködést, 
az anyagcserét, és elősegítik a vita-
minok felszívódását. A-vitamin-tar-
talmánál fogva  erősíti szervezetünk 
természetes védekező rendszerét. 


