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gyÓgynövény

A gyógynövényes termékeket vá-
sárlók egyre tudatosabbak, ma 
már nem csupán betegség ese-

tén keresik a gyógyulást segít! teákat. 
Beépült a köztudatba a megel!zés fon-
tossága, a jobb életmin!ségre, egészsé-
ges életmódra törekvés igénye, magya-
rázta Molnárné Bosznay Éva kertész-
mérnök, a Gyógyf" Kft. ügyvezet!je. Az 
egészséges életmódhoz kapcsolódnak a 
rövidebb vagy hosszabb élet" táplálko-
zási divatirányzatok. A vegetáriánus, 
vegán, bio alapanyagokra épül! táplál-
kozásnak, a f!z!m"soroknak, sportki-
hívásoknak, és alapvet!en a médiának 
is fontos szerepe van abban, hogy n!tt a 
gyógynövények iránti kereslet.

1ȲƮƵǲƵȺ�ǏȌǶɯƊǿƊɈȌǲ
Amíg az 1990-es évek elején az üzem-
ben készült termékek túlnyomó több-
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tanra alig van export, helyette a hazai 
felhasználás a jellemz!. S!t, import-
árura is szükség van a gyártásban, mely-
OFL�[¶NF�B[�&VS³QBJ�6OJ³C³M�T[¡SNB-
zik, min!sége szigorúan ellen!rzött.

A másik érdekes változás, hogy a ha-
zánkban gy"jtött és termesztett gyógy-
növények mennyisége számottev!en 
DT¶LLFOU� B[� ����������BT� ©WFLIF[� WJ-
szonyítva, ugyanakkor a lakosság érdek-
l!dése jelent!sen n!tt a természetes 
eredet", el!nyös élettani hatású gyógy-

növénytartalmú termékek iránt. Ehhez 
elég megnézni egy drogéria, biobolt, 
vagy akár csak egy élelmiszerbolt gyógy-
növényes termékválasztékát.

mƵǐǲȌȲȺɹƵȲɠƦƦ�
technológia
A Sóskúton felépített új, korszer" üzem-
ben lehet!ség van a termékskála folya-
matos b!vítésére. A fejlett technikával 
felszerelt csomagolóüzemben a Szi rák-
ról érkez! alapanyagból a tasakolt szálas 
teák mellett filteres és szivarfilteres 
gyógy- és élvezeti teákat, f"szerkeveréke-
ket és étrend-kiegészít!ket készítenek.

Több mint harminc éve a piacon
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gyÓgynövény

A komoly szakmai alapokon nyugvó 
folyamatos termékfejlesztésnek és a 
géppark megújításának köszönhet!en a 
filteres teákat egyedi aromazáró csoma-
golásban forgalmazzák, így azok a do-
boz felbontása után is meg!rzik értékes 
aromájukat és hatóanyagaikat. A gyógy-
növényalapú teakeverékekkel igyekez-
nek a legszélesebb kör" igényeket kielé-
gíteni. A szálas teák csomagolása is aro-
mazáró. A terápiás teák els!sorban az 
orvosi kezelés kiegészítésére, de eny-
hébb betegségek esetén öngyógyításra is 
alkalmasak.

Az új termékek kifejlesztése során a 
legfrissebb orvosi kutatások és kísérletek 
eredményeit hasznosítják. Minden ter-
mék rendelkezik a deklarált élettani ha-
tást igazoló hiteles szakmai dokumentá-
cióval. Az állandó, jó termékmin!séget 
az üzemben alkalmazott és a szakható-
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betartása szavatolja. A legújabb m"szaki 
fejlesztés során beszerzett sterilizáló, csí-
raszegényít! berendezés magas nyo-
mással és g!zzel fert!tleníti az alapanya-
gokat. Jelenleg ez a legkorszer"bb eljárás 
erre a célra, a kórházi eszközök sterilitá-
sának megfelel! biológiai tisztaságot 

szavatol az üzemben csomagolt élelmi-
szereknél és gyógynövény-termékeknél, 
emelte ki Lukács Gábor min!ségbiztos, a 
cég termékfejleszt!je.

²ɹƶǶƵȺ�ɈƵȲǿƶǲǲǠȁƋǶƊɈ
A Gyógyf" Kft. üzemében a filteres, ta-
sakolt kivitelben készített terápiás és él-
vezeti teák mellett étrend-kiegészít!ket 
és f"szereket is csomagolnak. Az ellen-
!rzött min!ség" alapanyagoknak, vala-
mint a csíramentesített és érintésmen-
tes csomagolásnak köszönhet!en ter-
mékeik az általában jellemz! egy év he-
lyett három év lejárati idej"ek, ami 
egyedülálló a piacon. A hároméves sza-
vatossági id! megadását ötéves tárolási 
kísérlet el!zte meg.

A szálas és filterezett csomagolású 
terápiás teák között mono- és keverék-
teákat is készítenek. A legújabb fejlesz-
tési tervekben pedig prémium min!sé-
g" gyógynövénytartalmú italporok sze-
repelnek.

A kapszulázott étrend-kiegészít!k po-
rított homoktövist, gyapjas tintagombát, 
kudzut, kurkumát és magnóliakérget 
tartalmaznak, és egy részük már környe-
zetkímél! bliszteres csomagolásban is 
kapható, amire folyamatosan tér át az 
üzem a flakonos kiszerelésr!l.

A hagyományos f"szerkeverékek kö-
zül kiemelkedik a „Préri marhasült, 
ragu”, és a „Bütyök bácsi fácánlevese”. 

Napjaink kihívásairól, a piaci igények-
r!l, tapasztalataikról a Gyógyf" Kft. ke-
reskedelmi vezet!jét, Érsek Mónikát, 
valamint a cég min!ségbiztosát, Lukács 
Gábort kérdeztük.

Hányféle gyógynövénnyel dolgoz-
nak? Az évek során változtak az alap-
anyagok?

É. M.: Jelenleg körülbelül 200 gyógy- 
és f"szernövényt dolgozunk fel. Az évek 
során több faj kikerült az alapanyagok 
közül, mert például védetté nyilvánítot-
ták, viszont több „divatos” növénnyel 
b!vült a paletta. Emellett a keverékeink-
hez olyan újdonságokat is használunk, 
mint a vízi peszérce (Lyco pus europaeus), 
vagy a subás farkasfog (Bidens tri-
partitus).

A terápiás mono- és keverékteák 
közül melyiket emelné ki a fogyasztói 
visszajelzések alapján?

L. G.: Korunk egészségügyi gondjait 
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Fejfájás-Migrén termékek kapcsán szin-
te naponta írnak a hálás fogyasztók, 
akik újabb és újabb teák fejlesztésére 
kérnek bennünket.

Tapasztalataik szerint mennyire el-
terjedtek hazánkban, és mennyire ke-
resik a fogyasztók a gyógynövényeket 
is tartalmazó élvezeti teákat?

É. M.: Jellemz!en télen n! meg 
ezekre az igény, pedig nyáron leh"tve, 
frissít!ként is fogyaszthatók. A termék-
kínálatunk ezekb!l is széles és igen vál-
tozatos, ki-ki választhat a maga ízlésé-
nek megfelel!t. Kizárólag gyógynövé-
nyeket, gyümölcsöket tartalmaz példá-
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Mi alapján választ a magyar fo-
gyasztó gyógynövényes terméket az 
egyre nagyobb kínálatból?

É. M.: A hazai vásárlók árérzéke-
nyek, de ha csalódnak az olcsóbb ter-
mékben, akkor kés!bb szívesebben vá-
lasztják a biztos, jó min!séget. A vonzó 
csomagolás is fontos, és persze számít, 
hogy minden termékünk csomagolása 
aromazáró és újrahasznosítható.

Mennyiben tér el a még kevésbé is-
mert szivarfilter a hagyományos fil-
tert!l?

É. M.: A szivarfilteres teákból 100%-
ban kioldódnak a hatóanyagok, amíg a 
hagyományos filter sok illóolajos gyógy-
növény olaját részben abszorbeálja. Ez 
a kedvez! tulajdonság persze valame-
lyest drágítja a terméket.

A közelmúltban üzembe helyezett 
csírátlanító berendezés miben tud 
többet a korábbi eljárásoktól?

L. G.: A sugárkezelést az el!írások 
szerint fel kell tüntetni a csomagoláson, 
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Az utóbbi régi vadászrecepten alapuló 
különleges összeállítás, a benne lév! bo-
rókabogyó, gyömbérgyökér, sáfrányos 
szeklice, szegf"szeg, szerecsendió er!-
teljes aromát és szép, aranysárga színt 
ad a vadszárnyas-levesnek.

A tudományos forráson alapuló ter-
mékfejlesztés mellett a fogyasztók tájé-
koztatására is gondot fordít a cég. Hang-
súlyozzák, hogy a gyógynövényeket ja-
WBTPMU�LºSBT[FSğFO�����I©UJH�IBT[O¡MOJ�
majd utána ugyanannyi szünetet tarta-

ni. Az azonos hatású gyógynövények ke-
verése nem célszer", és mindenekel!tt 
fontos figyelembe venni a csomagolá-
son, termékismertet!n feltüntetett ada-
golást és a kiegészít! tájékoztatást.

Nagy Z. Róbert

és ez a vásárlók egy  részét elriaszthatja. 
A gázosításkor keletkez! minimális 
szermaradványokat is mindenképpen 
jó kiküszöbölni a gyógyteából. A mi g!z-
sterilizáló gépünk egyedi, magyar mér-
nöki fejlesztés, g!zzel és magas nyo-
mással csírátlanít. Egyedileg kell min-
den növényhez beállítani – ez külön kí-
sérletezést igényelt –, hogy a csírátlaní-
tás során például ne változzon meg a 
növény megszokott színe és ne káro-
sodjon hatóanyag-tartalma.

Mit!l függ, hogy egy terméket 
gyógyteaként vásárolnak inkább a fo-
gyasztók, vagy kapszulázott formá-
ban?

É. M.: Több oka is lehet a döntésük-
nek. A kényelmesebb fogyasztó például 
inkább a kapszulát választja, hiszen azt 
csak le kell nyelni, nem kell a teával bí-
bel!dni. Emellett a kapszulát egysze-
r"bb magunkkal vinni az utazáshoz, 
vagy esetleg munkába. A választás alap-
ja azonban az egyéni érzékenység, vagy 
meggy!z!dés is lehet.

A csökken! gy"jtés miatt mennyire 
nehéz megszervezni, hogy legyen ele-

gend! alapanyaguk a vadon term! 
gyógynövényekb!l?

É. M.: A vadon term! hazai gyógynö-
vények begy"jtésére állandó, megbíz-
ható hálózatokat építettünk ki, egyre 
nehezebb azonban a gy"jt!k motiválá-
sa. Például sokan áttérnek a jobban fi-
zet! épít!iparba. A területek csökkené-
TF�	FHZSF�U¶CC�B�NBH¡OUFS¼MFU�GăL©OU�B�
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mint az id!járás is nagyban befolyásol-
ja a hazai gy"jtést. Természetesen szé-
les kör" külföldi partneri kapcsolatok-
kal rendelkezünk, ahonnan beszerez-
hetjük a hiányzó termékeket, illetve 
akik a trópusi, szubtrópusi alapanyago-
kat szállítják.

Hogyan oldható meg, hogy a gy"jt!k 
megfelel! fenológiai állapotban, tiszta-
ságban, fajazonos növényeket gy"jtse-
nek be, és a szárítás is megfelel! legyen?

L. G.: Nálunk nemcsak a dolgozók, 
hanem a begy"jt!hálózat vezet!i is fél-
évente oktatásban részesülnek. Folya-
matosan tájékoztatjuk !ket a min!ségi 
el!írásokról, azok változásairól. Éven-
ként többször részt veszünk konferenci-

án, a Gyógynövény Szövetség és Termék-
tanács ülésein, hogy figyelemmel követ-
hessük a változásokat. Az oktatáshoz 
egyébként több szálon is kapcsolódunk, 
évente többször vendégül látjuk a Szent 
*TUW¡O� &HZFUFN� (Z³HZ�� ©T� "SPNBO¶W©-
nyek Tanszékének hallgatóit, akik üzem-
látogatáson és el!adásokon vesznek 
részt, illetve a Magyar Gyula Kertészeti 
Szakgimnázium és Szakközépiskolával is 
szoros az együttm"ködésünk.

Miben kellene fejleszteni a termesz-
tés és a gy"jtés rendszerét, hogy újra 
növekedhessen a hazai gyógynövény 
alapanyagok mennyisége?

É. M.: A termesztett és a gy"jtött 
alapanyagok mennyiségét és min!ségét 
is nagyban befolyásolja az id!járás. A 
támogatás növelésével kellene ösztö-
nözni ezt a két szakterületet, és hogy 
esetlegesen új fajokat, fajtákat is bevon-
janak a gy"jtésbe, termesztésbe. A 
Gyógynövény Szövetség és Termékta-
nács folyamatosan dolgozik ezen, mely 
szervezetnek a cégtulajdonos is alapító 
tagja. 

N. Z. R.
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