
ΚΔΙΗ ΘΑΗ ΘΑΛΔΙΙΑ 
 
 

ΘΑΡΓΗΑΘΔ ΠΑΘΖΔΗ:  

Κάλεηε έλα κείγκα από κέιη θαη θαλέια ζε ςσκί, θαη λα ηελ ηξώηε ηαθηηθά γηα 

πξόγεπκα. Μεηώλεη ηε ρνιεζηεξόιε ζηηο αξηεξίεο θαη ζώδεη ηνλ αζζελή από 

θαξδηαθέο παζήζεηο. 

Τν κέιη θαη ε θαλέια αλαδσνγνλνύλ ηηο αξηεξίεο θαη ηηο θιέβεο.  

 
 

ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ:  

Οη αζζελείο κε αξζξίηηδα κπνξνύλ λα παίξλνπλ θαζεκεξηλά, πξσί θαη βξάδπ, 

ζε έλα θιηηδάλη δεζηό λεξό δύν θνπηαιηέο κέιη θαη έλα θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ 

ζθόλε θαλέιαο. 

Δάλ ιακβάλεηαη ηαθηηθά αθόκε θαη ε ρξόληα αξζξίηηδα κπνξεί λα 
ζεξαπεπηεί. 

Γηαπηζηώζεθε όηη κέζα ζε κία εβδνκάδα νη 73 αζζελείο από ηνπο 200 
αλαθνπθίζζεθαλ από ηνλ πόλν, παίξλνληαο πξηλ από ην πξόγεπκα 

έλα κείγκα από κηα θνπηαιηά κέιη θαη κηζή θνπηαιηά ηνπ γιπθνύ 
θαλέια. Καη κέζα ζε έλα κήλα όινη νη αζζελείο κπνξνύζαλ λα 

πεξπαηήζνπλ ή λα θηλεζνύλ ρσξίο πόλν. 

  

ΚΟΙΤΛΔΗ ΘΤΣΧΛ:  

Πάξηε δύν θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ζθόλε θαλέιαο θαη έλα θνπηαιάθη ηνπ 

γιπθνύ κέιη ζε έλα πνηήξη ριηαξό πνηό. Καηαζηξέθεη ηα κηθξόβηα ζηελ θύζηε.  

 

 ΥΟΙΖΣΔΡΟΙΖ:  

Γύν θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο κέιη θαη ηξία θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ θαλέια 

αλακεκεηγκέλα ζε 16 νπγθηέο ηζαγηνύ, πνπ δόζεθαλ ζε αζζελή, κείσζαλ ηα 

επίπεδα ηεο ρνιεζηεξόιεο ζην αίκα θαηά 10 ηνηο εθαηό κέζα ζε δύν ώξεο. Δάλ 

ιακβάλεηαη ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο, νπνηαδήπνηε ρξόληα ρνιεζηεξόιε 

ζεξαπεύεηαη. Τν θαζαξό κέιη πνπ ιακβάλεηαη θαζεκεξηλά κε ηελ ηξνθή ξίρλεη 

ηα επίπεδά ηεο.  

 

 ΣΟΚΑΥΗ: 

Τν κέιη κε ηελ θαλέια ζεξαπεύεη ηνλ πόλν ζην ζηνκάρη όπσο 

επίζεο ηα δηάθνξα έιθε από ηε ξίδα. 

Δπίζεοαλαθνπθίδεη από ηα αέξηα ηνπ ζηνκάρνπ. 

  
ΑΛΟΟΠΟΗΖΣΗΘΟ ΤΣΖΚΑ:  

Η θαζεκεξηλή ρξήζε κειηνύ θαη θαλέιαο εληζρύεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα 

θαη πξνζηαηεύεη ην ζώκα από ηα βαθηεξίδηα θαη ηηο πξνεξρόκελεο από ηό 

επηζέζεηο. 

Οη επηζηήκνλεο έρνπλ δηαπηζηώζεη όηη ην κέιη έρεη δηάθνξεο βηηακίλεο 
θαη ζίδεξν ζε κεγάια πνζά. 

 

ΓΤΠΔΦΗΑ:  



Σθόλε θαλέιαο πνπ ςεθάδεηαη ζε δύν θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο κέιη, εάλ ιεθζνύλ 

πξν θαγεηνύ, αλαθνπθίδνπλ από ηελ νμύηεηα θαη βνεζνύλ ζηελ ρώλεςε θαη 

αθνκνίσζε θαη ηνπ πην βεβαξεκέλνπ γεύκαηνο.  

 

 

ΘΡΤΟΙΟΓΖΚΑ - ΓΡΗΠΖ:  

Τν κέιη πεξηέρεη έλα θπζηθό "ζπζηαηηθό" πνπ ζθνηώλεη ηα κηθξόβηα ηεο γξίπεο 

θαη ζώδεη ηνλ αζζελή. 

Δθείλνη πνπ πάζρνπλ από ηα θνηλά ή ρξόληα θξπνινγήκαηα λα 
ιακβάλνπλ κηα θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ριηαξό κέιη κε 1/4 ζθόλε 

θαλέιαο, θαζεκεξηλά γηα ηξεηο κέξεο. 

  

 ΚΑΘΡΟΕΧΗΑ:  

Τζάη κε κέιη θαη θαλέια, όηαλ ιακβάλεηαη ηαθηηθά, θαζπζηεξεί ηα γεξαηεηά. 

Βξάζηε ηέζζεξα θνπηάιηα κέιη, έλα θνπηάιη ζθόλε θαλέιαο ζε ηξία θιηηδάληα 

λεξό, όπσο ην ηζάη. Πηείηε 1/4 ηνπ θιηηδαληνύ, ηξεηο έσο ηέζζεξηο θνξέο 

εκεξεζίσο. 

Κξαηά ην δέξκα θξέζθν θαη καιαθό, θαζπζηεξεί ηα γεξαηεηά θαη 

απμάλεηαη ε δηάξθεηα δσήο.  
 

 ΠΤΡΑΘΗΑ:  

Κάλεηε κηα πάζηα από ηξία θνπηάιηα ζνύπαο κέιη θαη έλα θνπηαιάθη ηνπ 

γιπθνύ θαλέια. Δθαξκόζηε απηήλ ηελ πάζηα ζηα ζππξάθηα πξηλ από ηνλ ύπλν 

θαη αθαηξείηε ην πξσί κε δεζηό λεξό. Δάλ γίλεηαη θαζεκεξηλά γηα δύν 

εβδνκάδεο, αθαηξεί ηα ζππξάθηα από ηε ξίδα.  

 

 ΚΟΙΤΛΔΗ ΓΔΡΚΑΣΟ:  

Δθαξκνγή κείγκαηνο κειηνύ θαη θαλέιαο ζε ίζα κέξε, 

ζεξαπεύεη ην έθδεκα θαη όινπο ηνπο ηύπνπο κνιύλζεσλ ηνπ 

δέξκαηνο.  
 

 
 

ΑΠΧΙΔΗΑ ΒΑΡΟΤ:  

Καζεκεξηλά ην πξσί κηζή ώξα πξηλ από ην πξόγεπκα κε άδεην ζηνκάρη, θαζώο 

θαη ην βξάδπ πξηλ από ηνλ ύπλν, πίλεηε κέιη θαη θαλέια βξαζκέλα ζε έλα 

θιηηδάλη λεξό. 

Δάλ ιακβάλεηαη ηαθηηθά, κεηώλεη ην βάξνο αθόκε θαη ηνπ πην 
παρύζαξθνπ πξνζώπνπ. Δπίζεο, ε θαηαλάισζε απηνύ ηνπ κίγκαηνο 

ηαθηηθά, δελ επηηξέπεη ζην ιίπνο λα ζπζζσξεπηεί ζην ζώκα.  
 

 ΘΑΡΘΗΛΟ:  

Η πξόζθαηε έξεπλα ζηελ Ιαπσλία θαη ηελ Απζηξαιία έρεη απνθαιύςεη όηη ν 

πξνρσξεκέλνο θαξθίλνο ηνπ ζηνκαρηνύ θαη ζηα θόθαια έρεη ζεξαπεπηεί 

επηηπρώο. Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ από απηά ηα είδε θαξθίλνπ πξέπεη 

θαζεκεξηλά λα παίξλνπλ έλα θνπηάιη ζνύπαο κέιη κε έλα θνπηαιάθη ηνπ 

γιπθνύ θαλέια γηα έλαλ κήλα, ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο.  

  



ΘΟΤΡΑΖ:  

Όζνη θαηαλαιώλνπλ κέιη θαη θαλέια ζε ίζα κέξε, έρνπλ ηαρεία αληίιεςε, είλαη 

δσεξνί θαη επέιηθηνη. Μηζή θνπηαιηά ηεο ζνύπαο κέιη, δηαιπκέλν ζε έλα πνηήξη 

λεξό, κε θαλέια, θαηά 3 ζην κεζεκέξη, όηαλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη ε δσηηθόηεηα 

ηνπ ζώκαηνο. Δάλ ιακβάλεηαη θαζεκεξηλά, ηελ απμάλεη κέζα ζε κία εβδνκάδα. 

 

 ΘΑΘΖ ΑΛΑΠΛΟΖ: 

Τν πξώην πξάγκα ην πξσί κηα γαξγάξα κε έλα θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ 

κέιη θαη θαλέια, αλακεκεηγκέλα ζε δεζηό λεξό. Κξαηά ηελ αλαπλνή 
θξέζθηα θαη θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο  
  

 


