
Június, július a ribizli szezonja. 
Három legismertebb fajtája a pi-
ros, a fekete és a fehér ribizli. A 
piros a legelterjedtebb, a feketét 
kevesebben fogyasztják, pedig 
tápanyagtartalom és élettani 
hatás szempontból a legértéke-
sebb, a fehér pedig a legkevésbé 
ismert.

Az egészséges táplálkozás 
egyik közismert alapelve, 
hogy mindennap, 3-4 étke-

zésre elosztva, fogyasszunk 50-70 
dkg friss, nyers gyümölcsöt, és év-
szaktól függően több fajtát együnk. 
A hazai friss, lédús gyümölcsök 
többségének viszonylag rövid az 
érési ideje, ezért lehetőleg min-
dennap együnk belőlük. Vitamin-, 
ásványianyag- és egyéb tápanyag-
tartalmuk fajtánként is eltérő, ezért 
egészségvédő tulajdonságukban is 
nagy különbségek lehetnek.

A piros és a fehér ribizli 
tápanyagaiban megegyezik
A ribizlinek vadon termő fajtája 

is van, de kerti bokorként ismer-
tebb. A fürtöket egyben kell leszü-
retelni, akkor a szemek nem esnek 
le a kocsányról, nem sérülnek. So-
kan csak azért nem fogyasztanak 
belőle rendszeresen, mert vékony, 
fürtös szárairól a kis bogyók lesze-
dése macerás, a termés magja pedig 
viszonylag nagy a gyümölcshúshoz 
képest.

Pedig érdemes lenne minél töb-
bet fogyasztani belőle, mert kiemel-
kedően sok vitamin van benne: leg-
több a C-vitaminból (60 mg/100 
g), ezt követik a B-vitamin-cso-
port tagjai és az E-vitamin, kisebb 
mennyiségben pedig A-vitamint 
és karotint is tartalmaz. Az ásványi 
anyagok közül kiemelkedően sok 
káliumot tartalmaz (216 mg/100 
g), továbbá nátrium, kalcium, fosz-
for, magnézium és vas is található 
benne.

Energiatartalma (45 kcal/100 
g) és fehérjetartalma (0,9 g/100 g) 
alacsony, zsírtartalma pedig elha-
nyagolható. Száz gramm piros ri-
bizliben 9,5 g szénhidrát található, 
így fogyókúrázók és cukorbetegek 
is fogyaszthatják, naponta körülbe-
lül tíz dkg ajánlott számukra.

A gyümölcsnek magas az élel-
mirost-tartalma is, savanykás ízét 
pedig a benne lévő citrom-, alma-, 
oxál- és egyéb savak adják.

A fehér ribizli valamivel éde-
sebb, mint piros társa, tápanyag-
tartalma és élettani hatása azonban 
megegyezik a piroséval.

Megakadályozza 
a daganatok kialakulását
A piros ribizli rosttartalma, 

amely legfőképpen a vízben nem 
oldódó pektinből áll, segíti a sa-
lakanyagok kiürülését a szervezet-
ből. Antioxidáns vegyületei miatt 
tumorellenes hatású gyümölcsként 
tartják számon.

Szerepet játszik az egészséges 
bőr fenntartásában is, segíti a gyul-
ladásos betegségek gyógyulását. 
Kozmetikumként a ribizliolaj táp-
lálja a száraz, érzékeny bőrt.

A fekete ribizli 
igazi vitaminbomba
A fekete ribizli fürtjei kisebbek 

és lazábbak, mint piros társáé. A 
gyümölcshústól nehéz, szinte le-
hetetlen elválasztani a magot, jobb 
egyben megenni. Lekvár, dzsem ké-
szítésekor sem érdemes a magokkal 
törődni, csak akkor szükséges át-
passzírozni a gyümölcsöt, ha valaki 
olyan betegségben szenved, hogy 
kerülnie kell az apró magvas gyü-
mölcsöket. Aki a fekete ribizlit nem 
eheti meg egyben, annak érdemes 
a levét kinyomni és vízzel hígítva 
meginni. Bár így veszít a tápanya-
gaiból, kiemelkedő élettani hatása 
még így is érvényesül.

A fekete ribizli „vitaminbomba”. 
Legfőbb értéke rendkívül magas 
C-vitamin-tartalma (180 mg/100 
g). Ezentúl magas a B1-, B2-, niacin- 
és folsavtartalma is, továbbá, bár 
kisebb mennyiségben, de tartalmaz 
A-vitamint, karotint és E-vitamint 
is. Az ásványi anyagok közül vasat, 
magnéziumot, szelént, foszfort, 
kalciumot, káliumot és rezet tartal-
maz.

Energiatartalma (37 kcal/100 
g) kisebb, mint a piros ribizlié, fe-
hérjetartalma (1,3 g/100 g) viszont 
kicsit több. Zsírtartalma elhanya-
golható. Szénhidrát 7 g/100 g van 
benne (főleg gyümölcscukor), fo-
gyókúrázók és cukorbetegek na-
ponta körülbelül tizenöt dkg-nyit 
fogyaszthatnak belőle. Élelmi rost-
ból és vízből ugyanannyi van benne, 
mint a piros ribizliben. Kellemes 
ízét változatos savtartalma adja, a 
legtöbb citromsavból van benne.

Időseknek különösen 
ajánlott
A fekete ribizlit gyógy gyü-

mölcsként tartjuk számon, melynek 
fogyasztása minden korosztálynak, 
de idős embereknek különösen 
ajánlott. Az ókorban köszvénybo-
gyónak nevezték, köszvényre, vér-
tisztításra és reuma ellen adták a 
betegeknek. Napjainkban inkább 
antioxidáns hatását hangsúlyozza 
a szakirodalom: a káros szabadgyö-
köket megkötő színanyagokban 

(pl. antocián), flavonoidokban és 
polifenolokban is gazdag. Ezek a 
vegyületek védik az érfalat, lassít-
ják az érelmeszesedést, csökkentik 
a magas vérnyomást és a vérzsírok 
(koleszterin, triglicerid) szintjét. A 
fekete ribizli továbbá vizelethajtó, 
fokozza a nátriumürítést, de a ká-
liumot visszatartja. Reuma és kösz-
vény kezelésére jó hatásúnak tartják 
napjainkban is. Kiemelkedően ma-
gas C-vitamin-tartalma erősíti az 
immunrendszert, csökkenti a rákos 
sejtek kialakulásának esélyét.

A fekete ribizliben lévő vas a 
gyümölcs rendszeres fogyasztása-
kor alkalmas a vashiányos vérsze-
génység megelőzésére és kezelésére. 
A B-vitaminok csoportjába tartozó 
vitaminjai a szervezet szinte min-
den életfolyamatában részt vesz-
nek. Fontos azonban, hogy a fekete 
ribizliből egyszerre ne együnk meg 
nagy mennyiséget, mert nyálkahár-
tya-irritációt válthat ki.

Legjobb nyersen
A fekete és a piros ribizli értékes 

tápanyagtartalma legjobban nyer-
sen, frissen fogyasztva érvényesül, 
főleg a C-vitamin-pótlás miatt. 
Nem sokáig tárolhatók, de kitűnő-
en tűrik a fagyasztást, így télen is 
hozzájuthatunk.

A gyümölcsből főzhetünk levest, 
mártást, de készíthetünk lekvárt, 
dzsemet, gyümölcskocsonyát, ször-
pöt, kompótot is, csak kicsit több cu-
kor kell bele, mint más gyümölcsök-
höz. Akit zavar a gyümölcs magja, 
átpasszírozva szabaduljon meg tőle 
(a fekete ribizlinél nem feltétlenül 
szükséges a mag eltávolítása). A gyü-
mölccsel ízesíthetünk túrót, natúr 
joghurtot, tortakrémet is, de piskóta-
tésztát is megkenhetünk vele.

A fekete ribizli nyári, friss le-
veleiből teát is készíthetünk, az 
értékes hatóanyagok a levelekben 
is megtalálhatók. Szárítva télen is 
ihatjuk a teát. Bár a tea vizelethaj-
tó hatású, csökkent vesefunkció 
és szívelégtelenség miatt kialakult 
ödéma kezelésére nem alkalmas, az 
ilyen betegségekben szenvedők ne 
fogyasszák.
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Előrelépés a Parkinson-kór 
kutatásában

Korunk nőjére még mindig komoly 
hatással van a szerelmes regények 
velejét adó idealizált szerelem és 
szex – mutat rá a Journal of Family 
Planning and reproductive Health 
Care című családtervezési szaklap 
egyik cikkében.

A fejlett világ egyes országai-
ban a romantikus regények 
a kiadott regények közel 

felét teszik ki. „A műfaj létjogosult-
ságát el kell ismerni, mert élvezhető, 
szórakoztató, de a párkapcsolatok 
ilyen rózsaszínben való bemutatá-
sa nem feltétlenül van a nők segít-
ségére” – írja Susan Quilliam brit 
szexuálpszichológus a Journal of 
Family Planning and Reproductive 
Health Care című szaklapban. „Kli-
nikánk páciensei körében sokszor 
találkozunk e művek idealizált vilá-
gával. A műfaj ugyan sokat változott 
abban az értelemben, hogy ma már 
valamivel reálisabban festi le a való-
ságot, ám alapvetően még mindig 
az ábrándvilág, a perfekcionizmus 
és az idealizmus végtelen mezejé-
re repíti az olvasót” – fogalmaz a 
szexuálpszichológus.

Álmodból felébreszt 
a férfiideál
„Az ilyen könyvek általános üzene-

te teljesen szembemegy a pszichológu-
sok által hirdetett elvekkel” – mondja 
a szakember, utalva azokra a jellemáb-
rázolásokra, amelyekben a nők csekély 
önálló akarattal rendelkező alakok-
ként jelennek meg. Ezeket a szerep-
lőket előbb ébreszti fel álmukból a 
férfiideál, mintsem hogy vágyaik vezé-
relnék őket szexuális viselkedésükben. 
A műfaj mindemellett önmagunkkal 
szemben támasztott irreális elváráso-
kat is megfogalmaz: a hősnő életútja 

többnyire többszörös orgazmusokkal 
és problémamentes terhességekkel 
van kikövezve. „Mi is hirdetjük a szex 
és a párkapcsolat nagyszerűségét, de 
mivel ezek egyike sem lehet folyton 
tökéletes, idealizálni őket súlyos csaló-
dásokhoz vezethet. És míg a szerelem 
nagyszerű alapja lehet egy jól megírt 
történetnek, közel sem elég erős alapja 
egy élethosszig tartó kapcsolatnak” – 
mondja a brit szakíró.

A szerelmes könyvek 
nem óvszerpártiak
„Az érzelmek kezelésén túl van 

egy még nagy különbség a szexuális 
egészséggel foglalkozó szakemberek 
és a romantikus regények írói kö-
zött: mi óvszerpártiak vagyunk, ők 
távolról sem azok” – utal arra a friss 
kutatásra, amely csak minden tizedik 
szerelmes regényben talált említést 
óvszerhasználatról. A legtöbb pony-
vában a hősnő elutasítja a védekezést, 
többnyire azért, mert nem akar „fala-
kat emelni” kettejük közé.

„A vizsgálatban részt vevő olva-
sók érteni vélték, hogy amit olvas-
nak, fikció. Tudták, hogy a lapokon 
megelevenedő spontán szeretkezések 
sosem kockázat nélküliek. Mégis, 
egyértelmű kapcsolat mutatkozott 
olvasási szokásaik és az óvszerhaszná-
lathoz való negatív hozzáállás között” 
– írja a szexuálpszichológus.

„Nem akarom azt mondani, hogy 
minden szerelmes regény félrevezető, 
rossz vagy egyenesen az ördögtől való 
– ezzel saját kamaszkoromat éppúgy 
leírnám, mint azon olvasók millióit, 
akik ártatlanul élvezik az ilyen íráso-
kat. Ugyanakkor néha a legbölcsebb 
tanács, amivel a betegeinket el tudjuk 
látni, hogy tegyék le a ponyvát, és 
vessék bele magukat a való világba” – 
mondja Susan Quilliam.

Egy gén mutációja akadályozza 
meg, hogy a Parkinson-kórban 
szenvedő páciensek agysejtjei 

hatékonyan távolítsák el a degeneratív 
betegségben kulcsszerepet játszó fe-
hérjét – közölték kanadai kutatók.

Az Annals of Neurology című 
szakfolyóirat legutóbbi számában 
ismertetett felfedezés a kór új típusú 
kezeléséhez vezethet. Eddig is ismert 
volt, hogy a Parkinson-kóros embe-
rek 10-12 százalékánál jelen van a 
BGA jelű gén egyik változata. Azt 
azonban nem tudták, miként járul 
hozzá ez a mutáció az alfa-szinuklein 

nevű amiloid fehérje fokozatos felhal-
mozódásához az agyban. A folyamat-
ban érintett agysejtek előbb a sérülés 
jeleit mutatják, majd elpusztulnak. Az 
Ottawai Egyetem kutatói Michael 
Schlossmacher vezetésével egy sor 
olyan kísérletet folytattak le, me-
lyekben laboratóriumi modellekben 
mutatták meg, hogy az adott génmu-
tációk miként akadályozzák meg a fe-
hérje hatékony lebontását és eltávolí-
tását. A GBA mutációi önmagukban 
nem váltják ki a Parkinson-kórt, ám 
jelentősen növelik a betegség kifejlő-
désének kockázatát.
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