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Лукът е отличен лекар

А. Николова
Родината на лука е Средна Азия. От-

там той се разпространява в Египет, Рим, 
Гърция, България... Сега се отглежда в 
целия свят не само като основна състав-
ка на много ястия, но и заради изключи-
телно ценните му лечебни свойства. 

Древните римляни смятали, че няма 
друго по-добро средство от лука за по-
вишаване жизнените сили на войниците, 
на тяхната енергия. Считало се, че лу-
кът, поставен до тялото на човека, пре-
махва всичките му болести. Оказва се, 
че в това има много истина, тъй като на-
личието на фитонциди в лука спомага за 
унищожаването на бактериите (особено  
на причинителите на дизентерията, 

туберкулозата, дифтерита и пр.), как-
то и на стрептококите. При простуда,  
висока температура и грип върху пети-
те се слагат половинки от обелени глави 
лук и се прикрепват с чорапи. Тази про-
цедура има антибактериален, антипире-
тичен (понижаващ повишената телес-
на температура) и детоксикиращ ефект 
върху тялото. 

Обелен и срязан на части лук при-
влича в себе си вирусите и така дезин-
фекцира помещенията.

Плиний пише, че лукът лекува 28 
болести. Изследванията установяват, 
че зеленчукът отделя биоактивни ве-
щества като алинин, флавоноиди, ти-
осулфонати, аденозин и др. Освен с 
бактерицидни свойства, той се характе-
ризира и с изключително добрия баланс 
на различните видове витамини (А, В1, 
В2, Е, К, РР). Съдържа етерично масло, 
гликозиди, захари, простагланциди и 
антибиотичните вещества фитонциди, 
които потискат развитието на болесто- 
творните организми.

Лукът възбужда апетита и оказва бла-
готворно влияние върху сърдечносъ-
довата система, стимулира дейността 
на сърцето, понижава нивото на холес-
терина и способства за нормализиране 
на кръвното налягане. Той лекува също 
заболявания на горните дихателни пъти-
ща, предпазва от грип и благоприятства 
зарастването на рани. В сварен вид се 
ползва за нормализиране на повишеното 
кръвно налягане. 

Кромидът съдържа и растителни 
хормони, подобни на инсулина, които 
понижават нивото на захарта в кръв-
та. Това го прави отлична храна и ле-
карство за диабетици.

като в този случай се прилага компрес  
от каша от смачкан лук, завита в марля.

Народните лечители препоръч-
ват лука като отлично лекарство 
против склероза. В този случай се 
взема 3 пъти дневно смес от рав-
ни количества сок от лук и пчелен 
мед.

Към посочените по-горе лечебни 
свойства на кромида може да се приба-
ви и това, че той стимулира дейността 
на жлъчката, премахва петната по кожа-
та и действа успокояващо на нервната 
система. 

Лукът блокира развитието на някои 
ракови заболявания, действа като до-
бро средство против хрема и бронхит, 
предотвратява образуването на кръвни 
съсиреци и пречиства кръвта. Само по-
ловин глава кромид лук на ден (незави-
симо дали се приема суров, или сготвен) 
повишава нивото на полезния холесте-
рол с 30 процента и 
поддържа кръвта в от-
лично състояние.

Като диуретично 
средство се прилага 
следната рецепта: 
3 глави лук се наряз-
ват на ситно, след 
което се оставят да 
престоят 8 часа. 
Получената каша се 
прецежда и от нея се 
пие по 1 кафена чаша 
3 пъти дневно.

Редовната консума-

и мед - бел.авт.). За мен тази смес се 
оказа вълшебен еликсир”, споделя па-
циентката.

***
Удивителните свойства на лука за 

здравето на човека се дължат на от-
личните му антибиотични свойства. 
Ето осем примера за това какво може 
да се направи с лук: 

1. Постигане на антипиретичен 
ефект - лукът е класическо средство за 
понижаване на повишената телесна тем-
пература. Ако имате простуда или грип, 
сварете вода, пуснете в нея няколко лу-
ковици и ги оставете малко да покъкрят 
на бавен огън. Този „луков чай” не е 
много вкусен, но помага за понижаване 
на телесната температура за по-малко от 
два часа. Освен това снижава болката и 
действа отхрачващо, с което спомага да 
се освободят дихателните пътища. Ако  
е необходима по-голяма доза, изяжте 
една сурова лукова глава. 

В кромида има до 4-5 процента азотни 
вещества, които представляват лесно ус-
воими белтъци. Още от древни времена 
лукът е бил известен като отлично очис-
тително средство. 

Установено е, че пресният сок от 
лук е отлично средство за лекуване 
на бронхит, ангина, пневмония и др. 
Народната медицина го използва също 
за прочистване на гнойни рани, както и 
при измръзвания и изгаряния на кожата, 

ция на лук ще ни спести поглъщането 
на много лекарства, изразходването на 
много средства и най-важното - ще ни 
поддържа в отлично здраве. 

***
Българка, преболедувала сама ин-

фекция с корона вирус в Италия, не 
е приемала лекарства, а само лук с 
мед. „Единственото, което ми помог-
на, беше сместа от кромид лук с мед 
(смес от равни количества сок от лук 

На стр. II
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Всеки ред, всяка колона и всеки от малките квадрати трябва да 
съдържат всички цифри от 1 до 9. Условието е всяка от цифрите 
да се съдържа само един път в даден ред, колона или квадрат.

СУДОКУ ВИЦОВЕ
Събуждам се, не кашлям, не ми тече 

носът, нямам температура, не ме боли 
нищо и дишам свободно - типични симп-
томи на безсимптомен корона вирус...

***
Пингвинът всъщност е бил лястович-

ка преди карантината.
***

Аз съм почти като спящата красави- 
ца - също като нея вечно ми се спи, само 
дето не съм красавица.

***
Сега авиокомпаниите пишат, че се на-

дяват на разбиране и поддръжка. Искам 
да попитам: Къде беше вашето разбира-
не, когато куфарът ми тежеше 23,1 кг?

***

От стр. I
При простуда и грип нашият народ из-

ползва и чай, приготвен от счукани оре-
хи (или само орехови черупки) и люспи 
от лук.

Доц. Манев съветва: „При възникване 
на белодробни явления да се консумира 
ежедневно топлинно обработен лук (пе-
чен). По данни от авторитетно амери-
канско научно списание по пулмология 
е доказано клинично, че печеният лук 
(според същите клинични наблюдения в 
Института по пулмология в САЩ) има 
терапевтичен ефект, включително и 
при рак на белия дроб.”.

2. Облекчение при болка в ушите. 
Вземете парче лук, изрежете го в кону-
совидна форма и го поставете в ухото. 
Лукът има противовъзпалителни свой-
ства и болката бързо ще отшуми.

3. Облекчение при проблеми с очи-
те. Всеки път, когато попадне нещо в 
очите, не трябва да ги търкате, а просто 
започнете да режете лук. Очите ще за- 
почнат да сълзят и със сълзите ще излезе 
и чуждото тяло.

4. Облекчение при рани и за спира-
не на кръвотечение. Когато неволно се 
порежете, сложете парче лук върху рана-
та. Той не само ще спре кръвта, но и ще 
дезинфектира наранения участък. Така 
раната ще заздравее много по-бързо.

5. За третиране на белези. Много хора 
имат белези - вследствие злополука, Це-
зарово сечение или нещо друго. Поняко-
га образувалите се белези придружават 
човека за цял живот. Ето как можете да 
ги третирате: смачкайте определено ко-
личество лук, изцедете го през тензух 
или сито, след което изсипете сока му 
върху мека кърпа и намокрете белега. 
След три дни ще видите резултата.

6. Облекчение при инфекция на ко-
жата. Сварете мляко, надробете парче 
хляб и добавете малко прясна каша от 

лук. Намачкайте сместа добре, за да се 
получи хубав мехлем. Почистете ин-
фектираната област и нанесете сместа 
отгоре. Изчакайте два часа, докато из-
съхне. След това отстранете сместа от 
кожата и старателно почистете третира-
ния участък. Инфекцията скоро ще из-
чезне.

7. Облекчение при слънчеви изгаря-
ния. При слънчево изгаряне повечето от 
горните слоеве на кожата се разрушават 
и тя реагира със зачервяване. Натъркай-
те засегнатата област с лук, след това 
втрийте в кожата пресен яйчен белтък, 
който ще я защити и ще внесе в нея хра-
нителни вещества. Лечебният процес ще 
започне веднага и ще бъде забележим до 
три часа.

8. Облекчение при ужилвания от на- 
секоми. Ужилването от пчела или оса  
е особено неприятно и причинява болез-
нени обриви. След такова ужилване вед-
нага изплакнете ужиленото място със 
студена вода и поставете отгоре лук. Той 
ще изтегли отровата от кожата и подува-
нето ще бъде незначително. Този метод 
помага само за няколко минути.

Лукът е евтин и много полезен зелен-
чук в редица случаи от нашето ежедне-
вие. Най-удивителното е, че приложени-
ето му е 100% натурално, т.е. нито една 
от процедурите с кромид лук не изисква 
добавянето на химически вещества (ле-
карства, кремове, мехлеми и пр.), които 
колкото могат да помогнат на организма, 
толкова могат и да му навредят.

Кромидът е поредното доказател-
ство, че силата на природата помага 
на човека да бъде здрав! 

* Бележка на редакцията: преди 
прилагането на каквито и да било 
средства за алтернативно лечение 
или укрепване на организма обезател-
но се консултирайте с вашия лекар!

Сусамовият тахан, смесен с пчелен мед, 
придобива изключително високи лечебни 
и хранителни качества за подсилване на 
имунната система. За да си го приготвите, 
смесете тахана и меда в съотношение 1:1 или 
по ваш вкус, например 2:1 в полза на меда 
или обратно. Хапвайте по една супена лъжи-
ца от сместа сутрин на гладно.

Ето още една вкусна комбинация:
Необходими продукти: 
• 600-700 г сусамов тахан; 
• 250 г масло; 
• 1 с.л. мед; 
• канела на вкус; 
• може да се добави и какао на вкус. 
Начин на приготвяне: 
Маслото се разтопява, добавя се медът, 

разбърква се хубаво, добавя се канелата, пак 
се разбърква хубаво и накрая се добавя та-
ханът. Бърка се, докато не стане хомогенна 
смес (да попие маслото). След това се разли-
ва в малки бурканчета с капачета и се оставя 
да изстине. Може да се консумира без нищо 
друго или да се намаже на филия.

Сладки с тахан и мед
Необходими продукти: 
• 3 белтъка; 200 г сусамов тахан; 
• 1-2 с.л. слънчогледови семки; 
• 2 с.л. стафиди; 200 г овесени ядки; 
• 100 г натрошени орехи; 250 г мед; 
• 1 ч.л. ванилия; 1 ч.л. канела; 
• 1/4 ч.л. индийско орехче; 
• 3 с.л. ром или коняк.
Начин на приготвяне: 
Белтъците се разбиват с щипка сол, но не 

трябва да стават на твърд сняг. Стафидите се 
накисват в рома за половин час, след което се 
отцеждат добре. Към сусамовия тахан се до-
бавят с бъркане семките, медът, ванилията, 
канелата, индийското орехче, овесените ядки 
и натрошените орехи, белтъците и всичко се 
размесва много добре. От сместа с помощта 
на лъжица се оформят сладки (с диаметър 
около 5 см), които се слагат в намазнена и 
набрашнена правоъгълна тава. Пекат се в 
предварително загряна умерена фурна, дока-
то крайчетата им покафенеят.

Сусамов тахан и мед 
за висок имунитет 
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Медът
срещу детската кашлица

Научни студии, разработе-
ни след провеждането на 
изследвания върху деца, 
доказват положителното 
въздействие на меда при 

заболявания на 
дихателните пътища

Проф. д-р Карстен Мюнщед,
Германия
 Îò íåçà ïîì íå íè âðå ìå íà  ìåäúò  ñå 

ïîë çâà  ñ ãîëÿ ìà  ïî÷èò  â íàðîä íà òà ìå- 
äè öè íà. Âúïðå êè  òîâà  äî ïðåäè íÿêîë êî 
ãîäè íè  òîé  íå óñïÿ âà øå  äà ïîëó ÷è çàñëó-
æå íî âíè ìà íèå  ñðåä íàó÷ íè òå  ñðåäè.

Ìåæ äó âðå ìåí íî  ñå ïðî âåæ äà õà çàäúë-
áî ÷å íè èçñëåä âà íèÿ,  â ðåçóë òàò  íà  êîè- 
òî  âå÷å  ñà íàëè öå  òðè íàó÷ íè ñòó äèè, 
îáîá ùà âà ùè ðåçóë òà òè òå  ñëåä ïðî ñëå-
äÿ âà íå òî  íà âúçäåé ñòâèå òî  íà  ìåäà 
 âúðõó äåöà òà. 

Кàøëè öà òà 
Êàøëè öà òà  íå  ìîæå  äà  ñå ðàç ãëåæ äà 

 êàòî èçî ëè ðà íî  è ñàìî ñòîÿ òåë íî çàáî
ëÿ âà íå.  Òÿ  å ïîñêî ðî ñèì ïòîì, îïëàê
âà íå, ñèã íà ëè çè ðà ùî  çà  äðóãè íåðåä íî
ñòè  â îðãà íèç ìà  íà ÷îâå êà.  Îñâåí  òîâà 
êàøëè öà òà  íå âèíà ãè  å ïàòî ëî ãè÷ íà 
ïðî ÿâà  íà îðãà íèç ìà,  êîåòî îçíà ÷à
âà,  ÷å  èìà òàêè âà ñëó ÷àè, êîãà òî  òÿ 
 íå  áè òðÿá âà ëî  äà  ñå ðàç ãëåæ äà  êàòî 
 áîëåñò, çàùî òî ôóíê öèÿ òà  íà êàøëÿ
íå òî  å  äà  áúäàò îñâî áî äå íè äèõà òåë
íè òå ïúò èùà, êîãà òî  ïî  òÿõ  ñà íàòðó
ïà íè íÿêàê âè îòëà ãà íèÿ, âîäå ùè  äî 
ñòåñ íÿ âà íå  íà äèõà òåë íè òå  òðúáè  è 
áðîí õè òå. 

Ïðè ÷è íè òå  çà ïîÿâà òà  íà êàøëè
öà  ñà íàéðàç ëè÷ íè. Îñòðà òà êàøëè öà 
îáèê íî âå íî  ñå îòêëþ÷ âà âñëåä ñòâèå 
âúç ïà ëè òåë íè ïðî öå ñè  â äèõà òåë íè òå 
ïúò èùà,  â  åçèêà  èëè  â äèàôðàã ìà òà. 
 Òóê ïîíÿ êî ãà  ìîæå  äà  ñå ãîâî ðè  è  çà 
íàëè ÷èå  íà ñúð äå÷ íè çàáî ëÿ âà íèÿ, áðîí
õè àë íà  àñòìà  è  ìíîãî  äðóãè áîëå ñòè, 
ïðî âî êè ðà ùè ïîÿâà òà  íà  îñòðà êàøëè
öà. Êàøëè öà òà  ìîæå  äà  áúäå  è áîëåç íå
íà.  È ïîíå æå  å òðóä íî  äà ñå ïîòèñ íå, 
 â ïîâå ÷å òî ñëó ÷àè äîâåæ äà  äî ñìó ùå
íèÿ  â íîù íèÿ  ïîêîé, âîäå ùè  äî áåç
ñúí íè  íîùè,  êîåòî  îò  ñâîÿ ñòðà íà  ñå 
îòðà çÿ âà íåãà òèâ íî  è  âúðõó îáùî òî 
ñúñòîÿ íèå  íà îðãà íèç ìà. 

 Ìåäúò ïðå âúç õîæ äà
ìåäè êà ìåí òè òå
 Åäâà  â ïîñëåä íè òå íÿêîë êî ãîäè íè 

 ìåäúò  çàå ñåðè îç íî  ìÿñòî  â èçñëåä âà
íèÿ òà  íà íàó÷ íè òå ðàáîò íè öè. Ïîÿâè
õà  ñå ðåäè öà íàó÷ íè òðó äî âå, íàñî ÷å íè 
 êúì òåìà òè êà òà  çà âúçäåé ñòâèå òî  íà 
 ìåäà, îñîáåíî  ïðè äåöà òà. 

Пúр âа та стó дия ñðàâ íÿ âà  ìåäà  ñ 
äåê ñòðî ìå òîð ôà íà (ñðåä ñòâî ïðî òèâ 
êàøëè öà).  Â ñúîò âåò íî òî èçñëåä âà íå 
 ñà  áèëè âêëþ ÷å íè 108  äåöà. Óñòà íî âè ëî 
 ñå,  ÷å  ïî îòíî øå íèå  íà äåò ñêà òà êàøëè
öà  íÿìà íèêàê âà ðàç ëè êà  â ðåçóë òà òè òå 
 îò ëå÷å íèå òî  ñ  ìåä,  îò  åäíà ñòðà íà,  è 
 îò ëå÷å íèå òî  ñ äåê ñòðî ìå òîð ôàí,  îò 
 äðóãà ñòðà íà ( Paul  et  al., 2007).

Âто ра та стó дия îáîá ùà âà èçâî
äè òå  îò èçñëåä âà íèÿ òà, ïðî âå äåíè 
 ñúñ 139  äåöà.  Òóê  ñòàâà  âúïðîñ  çà 
ñðàâ íå íèå  ìåæäó âúçäåé ñòâèå òî  íà 
 ìåäà  è  òîâà  íà äåê ñòðî ìå òîð ôà íà  è 
äèôåí õè äðà ìè íà (ìåäè êà ìåíò,  êîéòî 
 â íà÷à ëî òî  å  áèë  èçïîë çâàí  çà ëå÷å
íèå  íà àëåð ãèè,  íî  äíåñ  ñå óïî òðå áÿ
âà  çà ïîâëèÿ âà íå  íà çäðà âî ñëîâ íî òî 
ñúñòîÿ íèå  ïðè ñèì ïòî ìè  êàòî ãàäå
íå, ïîâ ðú ùà íå  èëè  çà  îáùî óñïî êî å íèå 
 íà îðãà íèç ìà). Ó÷å íè òå  ñà êàòå ãî 
ðè÷ íè,  ÷å сâоé стâа та  и деé стâие то 
 на  меда ïре âúç õоæ дат  и  дâата сïо-
ме на ти ïо-ãо ре меди êа мен та (Shad
kam  et  al., 2010).

Íàñ êî ðî  áå ïóáëè êó âà íà è  трета 
наó÷на стó дия,  â  êîÿòî  ñà îáîùå íè 
ðåçóë òà òè òå  îò èçñëåä âàíå òî  íà  òðè 
 ñîðòà  ìåä: åâêàëèï òîâ  ìåä, öèòðó
ñîâ  ìåä  è  ìåä  îò ïåò íè ñòà áóäà ðè öà 
(ðàñòå íèå òî  å ïîç íà òî  îùå  êàòî ïåò
ëå âà  ãëàâà  Gale o psis tet rachit).  

Öåëòà  íà ïðîó÷ âà íå òî  áèëà  äà  ñå 
ñðàâ íÿò âúçäåé ñòâè ÿ òà  íà  òåçè ìåäî
âå  ñ âúçäåé ñòâèå òî  íà äîñ êî ðî ïðèå 
 ìà íèÿ  êàòî ïëà öå áî  åêñòðàêò  îò 
 õèíàï (êèòàé ñêà  ôóðìà   Ziziphus juj uba) 
 â êà÷å ñòâî òî  ìó  íà ïðåä ïî ëà ãà åìî 
ëåêàð ñòâî  ñðåùó êàøëè öà. Ó÷à ñòèå  â 
åêñ ïå ðè ìåí òà âçå ìàò 270  äåöà  ñ óïî
ðè òà êàøëè öà,  ïðè  êîèòî  ñà íàïðà âå
íè ñðàâ íå íèÿ  ïî ñëåä íè òå ïîêà çà òå ëè: 
÷åñòî òà  è  ñèëà  íà àòà êè òå  íà êàøëè öà
òà; óâðåæ äà íèÿ, íàñòú ïè ëè âñëåä ñòâèå 
óïî ðè òà òà êàøëè öà;   êà÷å ñòâî  íà  ñúíÿ 
 êàêòî  ïðè äåöà òà,  òàêà  è  ïðè òåõ íè òå 
ðîäè òå ëè. Îêà çà ëî  ñå,  ÷å  è  òðèòå  âèäà 
 ìåä ïîâëèÿ ëè îïëàê âà íèÿ òà  ìíîãî ïî
å ôåê òèâ íî  îò õèíà ïå íèÿ  åêñòðàêò. 
Àâòî ðè òå  íà ñòó äèÿ òà ( Cohen  et  al., 
2012) ïîä ÷åð òà âàò,  ÷å ñïî ðåä òåõ íè òå 
èçñëåä âà íèÿ  медúт  е  çа ïред ïо ÷и та не 

 ïри ëе÷е ние то  на êаøëи öа, ïро яâе на 
âсëед стâие çаáо ëя âа ния  на ãор ни те 
диõа теë ни ïúт ища  ïри  деöа  над  една 
ãоди на ( ïðè êúð ìà ÷å òà òà  ïîä åäíî ãî
äèø íà  âúçðàñò ñúùå ñòâó âà îïàñ íîñò 
 îò çàðà çÿ âà íå  ñ áîòó ëèçúì  ñëåä êîí ñó
ìà öèÿ òà  íà  ìåä!).

Áëà ãî äà ðå íèå  íà  òðèòå íàó÷ íè ñòó
äèè  ìåäúò  ñå ïðåâ ðú ùà  â  àêöåíò  ñðåä 
íàó÷ íè òå ðàáîò íè öè, çàíè ìà âà ùè  ñå  ñ 
ðàç ðà áî òâà íå òî  íà  íîâè ëå÷åá íè ìåäè
êà ìåí òè.  

Âñå  îùå îñòà âàò îòâî ðå íè  íÿêîè 
âúïðî ñè,  êàòî íàïðè ìåð:  Äàëè  âñåêè 
 ñîðò  ìåä  å åäíàê âî ïîä õî äÿù  çà ëå÷å
íèå òî  íà çàáî ëÿ âà íèÿ  íà äèõà òåë íè òå 
ïúò èùà?  Êàêâî  ñòîè  çàä óíè êàë íî
òî âúçäåé ñòâèå  íà  ìåäà?  Äàëè  ìåäúò 
 ùå âúçäåé ñòâà òîë êî âà  äîáðå  è  ïðè 
âúçðàñò íè òå,  êàêòî  ïðàâè  òîâà  ïðè 
äåöà òà?  Êúì ìîìåí òà ïîäîá íè âúïðî
ñè  âñå  îùå  íå  ñà ïîëó ÷è ëè íàó÷ íî îáîñ
íî âàí îòãî âîð,  íî  ñ îñíî âà íèå  áè  ìîãëî 
 äà  ñå íàïðà âè ïðåä ïî ëî æå íèå òî,  ÷å 
 медúт  е  мноãо  доáро сред стâо  çа ïро-
ти âо деé стâие  на остра та êаøëи öа   
и  ïри âúçраст ни те.  Êúì äíåø íà  äàòà 
 îò ñúùå ñòâå íî çíà ÷å íèå  å ôàê òúò, 
 ÷å ðàáî òà òà  ïî íàó÷ íî òî äîêàçâàíå 
 íà ïîëåç íè òå  è ëåêî âè òè ñâîé ñòâà  íà 
 ìåäà  âå÷å  å  â  õîä. 

 Ïî ñï.  “Die  Biene” 
ñúñòà âè: Ò. Òàíå âà



IV        полезно приложение “НЕДЕЛНИК ПЛЮС”


