
Szabadban való mozgással, megfelelő táplálkozással ellensúlyozható a téli depresszió

Hogy könnyebb legyen elviselni a telet

A téli depresszióról egy olyan 
állapot jut eszünkbe, ami-
ben az ember folyamatosan 

fáradt és kedvetlen. Ám a sze-
zonális depresszió ezekre a hó-
napokra jellemző változata en-
nél jóval összetettebb, és sokszor 
olyan tünetekkel jár, amelye-
ket lehet, hogy elsőre természe-
tesnek veszünk, így fel sem is-
merünk. Éppen emiatt többen is 
érintettek lehetnek, mint gondol-
nánk. Ha nehezebben kelünk fel, 
ha indokolatlanul ingerlékenyek 
vagyunk, ha rossz az emészté-
sünk, vagy ha koncentrációs ne-
hézségeink vannak, könnyen le-
het, hogy minket is elragadott a 
téli depresszió – írta a hvg.hu.

Természetes reakció 
a sötét hónapokra

A téli depresszió természetes ál-
lapot, hiszen télen olyan környe-
zeti változásokkal kell szembe-
néznünk, amelyek biológiai ha-
tásai alaposan felboríthatják 
szervezetünk működését – ez-
által mind testi, mind lelki prob-
lémákat okozva. Eltűnnek a zöld 
növények, rövidek a nappalok, 

hideg van, többet vagyunk zárt 
térben, az ünnepek elmúltával 
pedig csak a várakozás marad a 
melegebb időkre. Minden okunk 
megvan arra, hogy rosszul érez-
zük magunkat. Ám ahogy a de-
presszió sem egyszerű szomo-
rúság, úgy a téli depresszió sem 
egyszerű téli rosszkedv. Éppen 
ezért is foglalkoznak vele egy-
re többet a szakemberek. A té-
li depresszió sok mindennel ösz-
szefügghet – a rengeteg környe-
zeti változás hatására megvál-
tozhatnak a kémiai folyamatok 
agyunkban, más lehet az ionok 
töltöttsége a levegőben, illetve a 
genetikánkban is ott lehet a haj-
lam. Ám egy dolog minden téli 
depressziótól szenvedőben kö-
zös: az érzékenységük a fényre, 
illetve a fény hiányára. Télen ke-
vesebb természetes fényhez jut 
szervezetünk, ha korán indu-
lunk dolgozni, még sötétben ke-
lünk útra, ha pedig későn érünk 
haza, újra sötétség vár minket 
az utcán. A sötétség alapvetően 
nyomasztó, emellé pedig még je-
lentkezik a D-vitamin hiánya is, 
mely már biológiailag van hatás-
sal szervezetünkre.

Jótékony illatok, 
mozgás a szabadban

Nem titok, hogy különböző illó-
olajak hatással vannak agyunk 
azon területeire, melyek befo-
lyásolják hangulatunkat, étvá-
gyunkat és alvási szokásain-
kat. Néha egyszerűen vegyünk 
egy forró fürdőt, a vízbe pe-
dig csepegtessünk nyárfakivo-
natból készült illóolajat, mely 
jó hatással van a depressziós 
tünetekre. Ahogy mindenfaj-

ta depresszión segít a mozgás, 
így a szezonális depresszió el-
len is jól jöhet. Ráadásul rög-
tön a fényhiányt is orvosolhat-
juk, ha a szabadban mozgunk. 
Ha teremben edzünk, próbál-
junk olyan konditermet keresni, 
melyben van esélyünk úgy mo-
zogni, hogy edzés közben az ab-
lakok felé fordulva napfürdőz-
hetünk. A mozgásforma kivá-
lasztásánál nem kell minden-
képpen intenzív sportra gondol-
ni: bőven elég lehet az is, ha sok 

nagy sétát teszünk. A lényeg, 
hogy ne egy sötét szobában ül-
jünk, hanem a napfényben mo-
zogjunk. Fogyasszunk minél 
kevesebb szénhidrátot, cukrot 
és keményítőt, mivel azok meg-
terhelik gyomrunkat, ami pe-
dig hatással lesz közérzetünk-
re. Fogyasszunk inkább minél 
több magvat, teljes kiőrlésű ter-
méket, hüvelyeseket és magas 
proteintartalmú ételeket.

K. J. 

Bár a télre tekinthetünk romantikus, csendes év-

szakként, valójában sok ember számára kihívást 

jelent, hogyan is érzi magát jól a hideg hónapok-

ban. A téli depresszió enyhe, sokszor természe-

tesnek ható tünetei azonban hatékonyan orvosol-

hatóak, főleg, ha tudjuk, mivel is állunk szemben.

Sonkás, zöldséges, sült – variációk finom, laktató burgonyás ételekre
Sonkás rakott krumpli

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 
20 dkg sonka, 1 közepes db vö-
röshagyma, 1 db paradicsom, 
1 db paprika, 1 tojás, 3 dl tejföl, 
só, bors, 1 teáskanál mustár, 10 
dkg sajt.

Elkészítés: A krumplit hé-
jában megfőzzük. A hagymát, a 
paprikát és a paradicsomot fel-
szeleteljük. A tojást beleütjük 
egy tálkába, enyhén felverjük, 
hozzáadjuk a két doboz tejfölt, 
sózzuk, borsozzuk, adunk hoz-
zá egy kis mustárt, és össze-
keverjük. Ha a krumpli kihűlt, 
meghámozzuk, és felszeletel-
jük. Előveszünk egy edényt, és 
kezdődhet a rétegezés. Az aljá-
ra megy egy réteg krumpli, arra 
hagyma, majd a sonka és a pap-
rika, paradicsom, majd meglo-
csoljuk egy kis mártással, majd 
újra egy réteg krumpli, és így to-
vább, amíg a hozzávalók el nem 
fogynak. A krumplirétegeket 
mindig sózzuk. A tetejét termé-
szetesen krumplival zárjuk le, 
meglocsoljuk a maradék már-
tással, sajtot reszelünk rá, és 
mehet az előmelegített sütőbe.

Babérleveles krumplifőzelék

Hozzávalók: 1.5 kg burgonya, 
4 dkg sertészsír, 2 ek. finom-
liszt, 1 kis fej vöröshagyma, 2 db 
babérlevél, 1 ek. ecet, 1 teáska-
nál cukor, só ízlés szerint, bors, 
1 dl tejföl.

Elkészítés: A burgonyát 
megtisztítjuk, karikára vagy 
kockákra vágjuk, és annyi sós 
vízben, amennyi ellepi, a babér-
levéllel együtt puhára főzzük. 
A zsírból és lisztből zsemleszí-
nűre pirított rántást készítünk: 
mikor a rántás még világos, be-
letesszük az apróra vágott hagy-
mát, együtt pirítjuk, közben ke-
verjük, nehogy elégjen. Majd egy 

kevés vízzel és a főtt burgonya 
levével felengedjük, és a burgo-
nyára szűrjük. Belekeverjük a 
tejfölt, ízesítjük ecettel, cukor-
ral, őrölt borssal és felforraljuk.

Sült burgonya görög módra

Hozzávalók: fél kg burgonya, 
3 db újhagyma, 2 kis db paradi-
csom, 2 ek. szójaolaj, só, bors, 25 

dkg darált sertéshús, 1 ek. sűrí-
tett paradicsom, 1 teáskanál ka-
kukkfű, 7 dkg feta sajt, 2 deci tej-
föl, 1 db tojás.

Elkészítés: A burgonyát 
meghámozzuk, mossuk, ketté- 
vagy négybe vágjuk. A hagymát 
megtisztítjuk, mossuk, gyűrűk-
re vágjuk. A paradicsomot meg-
mossuk, szeletekre vágjuk. 1 ek. 
olajat egy serpenyőben felforró-
sítunk, és a burgonyát kb. 10-15 
percig sütjük benne. Hozzáad-
juk a hagymát, további 1-2 per-
cig sütjük. Sózzuk, borsozzuk, 
kivesszük. A maradék olajat a 
serpenyőbe öntjük. A darált húst 
kb. 5 percig pirítjuk benne. Hoz-
záadjuk a sűrített paradicsomot, 
jól összekeverjük. Sóval, borssal 
és kakukkfűvel ízesítjük. Hoz-
zákavarjuk a burgonyát és a pa-
radicsomot, és az egészet egy 
tűzálló tálba öntjük, és rámor-
zsoljuk a fetát.

A tojást elkeverjük a tejföllel. 
Sóval, borssal ízesítjük, ráöntjük 
a burgonyára, betoljuk a 200 fok-
ra előmelegített sütőbe, és kb. 20-
30 percig sütjük.

Tócsni, azaz krumplilepény

Hozzávalók: 4 db nagyobb 
burgonya, 3 ek. finomliszt, só, 1 
kis fej hagyma, 2 szál petrezse-
lyem, bors, 1 gerezd fokhagyma, 
fűszerpaprika, 2.5 dl napraforgó 
olaj, 3 ek. tejföl.

Elkészítés: A krumplikat 
meghámozzuk, megmossuk, le-

reszeljük. Összekeverjük a liszt-
tel–nem kell sűrű masszának 
lennie. Az apróra vágott hagy-
mát, petrezselyemzöldet, vala-
mint a többi fűszert is beledol-
gozzuk. Bő, forró olajba evőka-
nálnyi masszát teszünk és ella-
pítjuk. Kicsit csökkentjük a hő-
fokot, hogy átsüljön, de ne égjen 
meg. Megfordítjuk, és másik ol-
dalát is megsütjük. Kiszedjük, 
leitatjuk róla az olajat. Tejföllel 
(lehet fokhagymás is) tálaljuk.

Magyaros tepsis krumpli

Hozzávalók: 5 szelet bacon, 4 
közepes db paradicsom, 5 gerezd 
fokhagyma, 50 dkg burgonya, 1 
kk. fűszerpaprika, 1 kk. só, 1 csi-
pet bors, 3 ek. napraforgóolaj.

Elkészítés:  Előkészítés 
után a burgonyát nagyobb da-
rabokra vágjuk. Egy nagyobb 
zacskóban összekeverjük az 
olajat a paprikával, sóval, bors-
sal és egy gerezd zúzott fok-
hagymával. Beleszórjuk a bur-
gonyát, és jól összerázzuk. Kis 
kockákra vágjuk a bacont, tep-
sibe tesszük, főzőlapon meg-
sütjük, majd amikor kész, be-
letesszük az egész paradicso-
mokat, amiket előzőleg bevag-
dostunk a csúcsán keresztben. 
A paradicsomok köré szórjuk a 
burgonyát, a megtisztított fok-
hagymákat, és sütőben sütjük, 
néha megforgatjuk, míg megpu-
hul, majd grillezzük, hogy ropo-
gós legyen.
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