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Újabb kutatások szerint számos pozitív egészségügyi hatása lehet a kávézásnak

Jótékony is lehet a fekete

A kávézás csökkentheti egy 
sor betegség, köztük a szív- 
és érrendszeri betegségek 

miatti halálozás kockázatát – 
állapította meg két friss tanul-
mány, szerzőik szerint azonban 
a kávézással együtt járó életstí-
lus is hatással lehet az eredmé-
nyekre. Naponta világszerte 2,25 
milliárd csésze kávét fogyaszt 
az emberiség. Korábbi tanulmá-
nyok már valószínűsítették, hogy 
a kávénak előnyös hatásai van-
nak az egészségre, a legutóbbi 
kutatások nagy mintán és válto-
zatos korcsoportokban vizsgál-
ták a kávé hatását – írta a The 
Guardianra hivatkozva az MTI. 
Az első tanulmány több mint 185 
ezer résztvevő kávézási szoká-
sait vizsgálta, őket a kilencve-
nes évek elején toborozták, és át-
lagosan 16 évig követték nyomon 
őket. Az eredmények szerint na-
pi egy kávé fogyasztása 12 szá-
zalékkal csökkentette a halálo-
zás kockázatát bármely korcso-
portban, míg akik két vagy há-
rom kávét is ittak naponta, azok 
18 százalékkal kisebb kockázat-
nak voltak kitéve etnikai hovatar-
tozástól függetlenül.

Koffeines vagy koffeinmentes?

„Azt találtuk, hogy a kávé-
zóknál csökkent a szív- és ér-

rendszeri, rák-, légzőszervi, 
vese- és cukorbetegség miat-
ti halálozás rizikója” – foglal-
ta össze Veronica Setiawan, a 
tanulmány társszerzője, a Dél-
karolinai Egyetem professzo-
ra. A másik tanulmány – amely 
a maga nemében az eddigi leg-
nagyobb – több mint 450 ezer 
résztvevőt vizsgált, akiket 1992 
és 2000 között toboroztak eu-
rópai országokból, és szin-
tén átlagosan 16 éven át követ-
tek nyomon. Figyelembe vettek 
számos olyan tényezőt, mint 
az életkor, a dohányzás, a test-
mozgás, a képzettség. Azt ta-
lálták, hogy a nem kávézók-
hoz képest azoknál, akik há-
rom vagy annál több kávét ittak 
naponta, 18 százalékkal csök-
kent a halálozási kockázat a 
férfiak és 8 százalékkal a nők 
körében. A szakértők azon-
ban arra figyelmeztettek, hogy 
az Annals of Internal Medicine 
folyóiratban közölt két tanul-
mány nem tudta kimutatni, 
hogy egyedül a kávézás okoz-
ná a csökkenő kockázatot, és 
az is lehetséges, hogy a kávé-
zóknak egyszerűen egészsége-
sebb az életstílusuk. Emellett a 
kávéfogyasztásukról maguk a 
résztvevők szolgáltak adatok-
kal, néhányan koffeinmentes 
és koffeines kávét is fogyasz-

tottak, az európai tanulmány 
pedig csak egy-egy időpontban 
vizsgálta a kávézás mennyi-
ségét. Ezek mind hatással le-
hettek a kapott eredményekre. 
A két tanulmány szerzői egyet-
értettek abban, hogy a kérdés-
ben további kutatások szüksé-
gesek. Marc Gunter, a nemzet-
közi rákkutatási hivatal mun-
katársa, a második tanulmány 
társszerzője úgy fogalmazott: 
„nem javasolnám senkinek, 
hogy mostantól öntse magába 
a kávét, de azt igazolták a ku-
tatások, hogy a kávézás biztos 
nem ártalmas, része lehet az 
egészséges étrendnek”.

Csökkentheti a depresszió 
kockázatát

A Harvard Egyetem kutatói meg-
állapították, hogy napi 2-3 csésze 
kávé fogyasztása mellett csök-
ken a depresszió kialakulásá-
nak lehetősége. Érdekes, hogy a 
koffeinmentes kávé fogyasztá-
sa már nem jár ilyen hatással. 
Michael Lucas és kutatócsoportja 
az Archives of Internal Medicine 
című szakfolyóiratban ismertette 
tanulmányát, amelyben 50 ezer 
amerikai nő egészségügyi álla-
potát és adatait elemezték. Tíz 
éven át követték nyomon a részt-
vevők egészségét, akiket kávéfo-

gyasztási szokásaikról is meg-
kérdeztek. Ez alatt az idő alatt 
mintegy 2600 nőnél jelentkezett 
depresszió. Az adatok elemzésé-
ből kiderült, hogy azoknak a nők-
nek, akik legfeljebb napi egy ká-
vét ittak, 15 százalékkal nagyobb 
volt az esélye arra, hogy depresz-
szió alakuljon ki náluk, mint 
azoknak, akik napi két-három 
csésze koffeintartalmú kávét it-
tak. Ezenkívül húsz százalékkal 
csökkent a depresszió kockázata 
azoknál, akik napi négy kávét – 
kb. 550 milligramm koffeint – fo-
gyasztottak.

KRÓNIKA

Könnyű nyári szendvicskrémek zöldségekkel, sajttal, húsfélékkel
Cukkinis camembert-es krém

Hozzávalók: 1 ek. olívaolaj, 4 
közepes db újhagyma, 2 kis db 
cukkini, 25 dkg camembert sajt, 
1 gerezd fokhagyma, 1 citromból 
nyert citromlé, só ízlés szerint, 
fehér bors ízlés szerint, 1 csokor 
petrezselyem.

Elkészítés: A karikára vágott 
újhagymát (a zöldjét is) megfony-
nyasztjuk az olívaolajon, rádob-
juk a nagy lyukú sajtreszelőn le-
reszelt cukkinit, és addig párol-
juk, míg levet enged, és kissé ösz-
szeesik. Majd hozzáadjuk a kocká-

ra vágott camembert sajtot, a zú-
zott fokhagymát, a citrom levét, sóz-
zuk, borsozzuk, és addig keverget-
jük, míg a sajt szépen elolvad, és 
egy kellemesen kenhető szendvics-
krémet kapunk. Mielőtt levesszük 
a tűzről, megszórjuk az aprított 
petrezselyemzölddel alaposan el-
keverjük, és azonnal tálaljuk. Fris-
sen, melegen, pirítós kenyérrel, sült 
hússal/hallal kínáljuk.

Háromsajtos szendvicskrém

Hozzávalók: 40 dkg krémsajt 
(lehet vegyesen), 15 dkg camem-

bert sajt, 10 dkg kék sajt, 2 gerezd 
fokhagyma, 3 ek. snidling, 1 cso-
kor petrezselyem (apróra vágva), 
só ízlés szerint, bors ízlés sze-
rint (őrölt).

Elkészítés: A camembert sajtot 
apró kockára vágjuk. A krémsajot 
egy tálba tesszük. Hozzáadjuk a 
camembert-et, az összemorzsolt 
márványsajtot, az átpréselt fok-
hagymát, az apróra vágott metélő-
hagymát és a petrezselyemzöldet. 
Jól eldolgozzuk. Borssal ízesítjük, 
ha kell sózzuk. 1-2 órára hűtőbe 
tesszük.

Joghurtos karfiolkrém

Hozzávalók: A krémhez: 
1 kis db karfiol, 35 dkg natúr jog-
hurt, 40 g juhtúró, 1 gerezd fok-
hagyma, petrezselyem ízlés sze-
rint, snidling ízlés szerint, só, fris-
sen őrölt négyszínű bors. A tála-
láshoz ízlés szerint: 1 db pi-
ros paprika, 1 db sárga paprika, 
1 db paradicsom, 0.5 db kígyó-
uborka, 3 db salátalevél, 2 szál 
petrezselyem.

Elkészítés: A karfiolt rózsái-
ra szedjük, és enyhén sós vízben 
megfőzzük. Leszűrjük, lehűtjük, 
és villával összetörjük. A joghur-
tot lecsepegtetjük. Egy szűrőt kibé-
lelünk papír kéztörlővel vagy géz-
zel, és beleöntjük a joghurtot, hagy-
juk lecsepegni. 2-3 óra alatt lecse-
peg, és kb az eredeti mennyiség fele 
lesz. Hozzáadjuk a juhtúrót, joghur-
tot, borsot, fokhagymát fokhagyma-

nyomón belenyomjuk, és jól össze-
keverjük. Megkóstoljuk, hogy elég 
sós-e (a juhtúró általában nagyon 
sós), ha szükséges sózzuk. A zöld-
ségeket megmossuk és apró koc-
kákra vágjuk. Kis kupacokat formá-
lunk belőlük. A karfiolkrémet pet-
rezselyemmel és snidlinggel meg-
szórva, zöldségekkel tálaljuk.

Metélőhagymás krém házilag 
recept

Hozzávalók: fél tábla vaj, 330 
g tejföl, 15 dkg joghurt, fél teáskanál 
só, fél csokor metélőhagyma.

Elkészítés: Keverjük össze a 
vajat, joghurtot és a tejfölt, sózzuk 
meg kissé. Öntsük egy konyharu-
hával vagy textilpelenkával kibélelt 
tésztaszűrőbe, és formázzunk be-
lőle batyut. Tegyük hűtőbe egy nap-
ra úgy, hogy tegyünk alá egy mély-
tányért vagy valamit, ami felfogja a 
folyadékot. 1 nap elteltével kever-
jük hozzá az apróra vágott meté-
lőhagymát, majd pár óra elteltével 
fogyasztahatjuk is.

Citromos zellerkrém

Hozzávalók: 50 dkg zeller, 1 tk. 
só, fél teáskanál cukor, 4 ek majo-
néz, bors ízlés szerint, fél citrom-
ból nyert citromlé.

Elkészítés: A zellert megpu-
coljuk, felszeleteljük. Egy lábas-
ba tesszük, felöntjük annyi vízzel, 
hogy ép ellepje, hozzáadjuk a sót és 
cukrot, és főni tesszük. Kb. 20 perc 

alatt puhára főzzük. Leszűrjük, és 
hagyjuk kihűlni. Botmixerrel püré-
sítjük, hozzáadjuk a majonézt, cit-
romlével és őrölt borssal ízesítjük.

Sárgarépakrém fokhagymával

Hozzávalók: 3 db sárgarépa, 
2 ek. tejföl, 2 gerezd fokhagyma, 
10 dkg füstölt sajt, só ízlés szerint.

Elkészítés: A sárgarépákat há-
mozás után kis lyukú reszelőn lere-
szeljük. A fokhagymákat nyomóval 
hozzáadjuk. A füstölt sajtot is hoz-
záreszeljük, majd annyi tejfölt te-
szünk hozzá, hogy kenhető krém 
legyen. Ízlés szerint sózzuk.

Magyaros szendvicskrém

Hozzávalók: 10 dkg húsos füs-
tölt szalonna, 10 dkg füstölt kol-
bász, 15 dkg natúr krémsajt, 5 dkg 
puha vaj, 1 közepes fej lila hagy-
ma, 1 gerezd fokhagyma, snidling 
ízlés szerint (vagy petrezselyem), 
2 ek. majonéz, 1 tk. mustár, só íz-
lés szerint, őrölt bors ízlés szerint, 
őrölt fűszerkömény.

Elkészítés: A bőrt eltávolítjuk 
a szalonnáról, majd felszeleteljük. 
A kolbászról szintén lehúzzuk a bő-
rét, és felkarikázzuk. A hagymát 
feldaraboljuk, és húsdarálón leda-
ráljuk a szalonnát, kolbászt és a 
hagymát. A vajat kikeverjük a sajt-
krémmel, majonézzel, mustárral, 
fűszerekkel és a ledarált hozzáva-
lókkal, majd jól összedolgozzuk. 
Behűtve kínáljuk.

Aki kávézik, annál csökken a szív- és érrendsze-

ri, rák-, légzőszervi, vese- és cukorbetegség mi-

atti halálozás rizikója – mutattak rá egy nagy-

szabású tanulmányban.

Azt igazolták a kutatások, hogy a kávézás biztos nem ártalmas, része lehet az egészséges étrendnek
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