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Tibet, Hawaii, Peru, Tajvan, Ecuador,  
Kalifornia és Brazília

Zöld élelmiszerek



A TERMÉSZET 
KVINTESSZENCIÁI
A „kvintesszencia” szó Arisztotelész 
természeti filozófiájából indul ki és 

a latin „quinta essentia“, azaz ötödik 
elem – a négy elem lényegének 

kivonata – szókapcsolatból ered.

Napjaink kvintesszenciái kétségtelenül 
az olykor szuper élelmiszereknek is 
nevezett zöld élelmiszerek. Kizárólag 
természetes, minimális mértékben kezelt 
forrásokból származnak, és jelentőségük 
a hatalmas tápanyagtartalmukban rejlik. 
Nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi 
anyagok, enzimek, antioxidánsok, 
aminosavak és más létfontosságú 
anyagok gazdag forrásai. Míg 
a szintetikus készítményeket egymástól 
izolált anyagok összességének 
tekinthetjük, addig a zöld élelmiszerek 
hatóanyagai bonyolult és pontosan 
meghatározott kötésekben lépnek 
működésbe. A szinergia, azaz az 
anyagok kölcsönös együtthatásának 
elve szerint működnek, így hatásuk 
megsokszorozódik. Hatóanyagaik 
ráadásul ideális arányban vannak jelen, 
ez biztosítja a megfelelő felszívódásukat 
és optimális hasznosulásukat.

Az ENERGY küldetésének tekinti, hogy 
felkutatassa bolygónknak a civilizációtól 
távoli szegleteiben, a még teljesen tiszta 
természet kis szigetein található legjobb 
kvintesszenciákat. Kiváló minőségű 
biológiai forrásainkat kizárólag ezekről 
a helyekről, az érintetlen természet öléről 
szerezzük be, majd a hatóanyagokat 
kímélő módon feldolgozzuk, alaposan 
ellenőrizzük, és még friss állapotban 
csomagoljuk őket.
Ahogy annak idején Arisztotelésznek, 
most Önöknek is lehetőségük nyílik arra, 
hogy megvizsgálják kvintesszenciáink 
energiáit, hatásait, ízét. Egyben „alkimista” 
receptjeink segítségével utat nyithatnak 
kreativitásuknak és kulináris tudásuknak.

A My Green Life készítmények, 
napjaink kvintesszenciái most 
Önhöz is eljuthatnak. Éljen Ön is 
MYGREENLIFESTYLE életmódot!



Amikor a fától nem látjuk az erdőt
Ez a régi közmondás olyan helyzetet jellemez, amikor a részletekre összpontosítunk, ezért nem látjuk 
a lényeget. Ovidius bölcsességét felhasználva szerettünk volna rámutatni arra a tényre, hogy miközben 
elárasztanak minket a szükségtelen mennyiségekről, százalékokról és jótékony hatásokról szóló 
információk, az, ami igazán fontos – a készítmények lényege – szürke ködbe vész.

A zöld élelmiszerek – vagy ha úgy 
jobban tetszik: a szuper élelmiszerek 
– olyan tökéletes esszenciák, amelyek 
hiánytalanul magukba szívják 
annak a környezetnek a lenyomatát, 
amelyben növekszenek és erősödnek. 
A napjainkra jellemző, nagyfokú 
környezetszennyezés a Föld egyes 
területein gyakorlatilag teljesen 
lehetetlenné teszi a hozzájutást 
a zöld élelmiszerekhez. A prémium 
kategóriás, minőségi jellemzők elérése 
és megőrzése ezeken a vidékeken szinte 
lehetetlen. Ezeken a helyeken hátránnyá 
válik a zöld élelmiszerek fantasztikus 
„nyitottsága” a környezetükre, mert 
lényegüknél fogva nem tudják 
megakadályozni a szennyezett 
környezetből származó, nem kívánatos 
anyagok felszívódását.

Ilyen fokú, kritikus szennyeződéssel 
találkozhatunk India nagy részén, továbbá 
gyakorlatilag egész Kínában és Észak-
Afrikában. Olyan területeket, ahol az élő 
környezet még képes volt megőrizni 
egyensúlyi állapotát, ma már csak Dél- és 
Észak-Amerika, Ausztrália és Oroszország 
eldugott tájain, valamint az iparosodott 
világtól távol eső szigeteken találunk.
Rájövünk, hogy a piacon kapható 
készítmények többsége Kínából 
származik, sőt a Chlorella, a Spirulina 
vagy a zöldárpa esetében ez az arány 
eléri a 90%-ot. Miközben a laboratóriumi 
elemzések világosan kimutatták, 
hogy az említett területek fokozódó 
környezetszennyezésének hatására 
egyértelműen nő a nem kívánatos, sok 
esetben egyenesen toxikus anyagok 
mennyisége ezekben a készítményekben.

A Kínából származó bio/organikus 
készítmények legjobb laboratóriumi 
mutatói is jóval elmaradnak az 
előnyösebb ökokörnyezetből eredő, 
általános – nem bio/organikus 
– készítmények eredményei mögött. 
Ennek tudatában cégünk nemcsak 
a feldolgozás terén szabott rendkívül 
szigorú követelményeket, hanem minden 
készítményünk esetében felkutattuk 
bolygónk azon, szinte teljesen elfeledett 
tájait, ahol a föld, a víz és a levegő még 
kölcsönös, tiszta harmóniában léteznek 
egymással. Így a mi zöld élelmiszereink 
igazi lényege, „lelke” a születési 
anyakönyvi kivonatuk, származási helyük, 
energiájuk. És persze azoknak az emberek 
a keze nyoma, akik részt vállalnak abból, 
hogy mi hozzájussunk a természet valódi, 
csodálatos kvintesszenciáihoz.



Zöld elixír
A szakirodalom  a ’70-es évekre teszi és az Egyesült Államokba helyezi 
a zöldárpa-lé használatának kezdetét. A magyarázat az akkoriban 
divatossá váló vegetarianizmus, ökogazdálkodás és a valóban 
természetes terápiák alkalmazásának elterjedésében rejlik.

Ám ha egy kicsit alaposabban 
elmélyedünk ebben a témában, akkor 
sokkal régebbi korokba jutunk vissza. 
Nikomachos, Arisztotelész apja és II. 
Amyntas macedón király udvari orvosa 
már az i. e. IV. században, az antik 
görög filozófia és orvostudomány 
aranykorában is bizonyítottan használta 
a fiatal árpa kivonatát. Abban az időben 
említik először a „zöld vért” és annak 
áldásos hatásait. Máig tisztázatlan, hogy 
a „zöld vér” elnevezés véletlenül vagy 
a korabeli ismeretek alapján született-e. 
Mindazonáltal, amikor 1915-ben 
pontosan meghatározták a zöldárpa 
levében is megtalálható klorofill kémiai 
szerkezetét, majd 1930-ban az emberi 
vér nélkülözhetetlen összetevőjének, 
a hemoglobinnak a struktúráját, nagy 
volt a meglepetés. A Nobel-díjjal is 

elismert felfedezés rámutatott, hogy 
e két anyag kémiai szerkezetét tekintve 
tökéletesen azonos. Csupán egy atomnyi 
különbség van a kettő között.
A „zöld vér” elnevezés ráadásul 
orvostudományi szempontból is 
helytálló. Bebizonyítoták ugyanis, 
hogy a klorofill jótékonyan hat a vér 
minőségére. Támogatja a szervezet 
hemoglobin termelését, ezért javítja 
az oxigén szállítását. A klorofill tehát 
végeredményben felgyorsítja a szervezet 
regenerálódását, és eközben lassítja az 
öregedést. Ezeket a tényeket például 
a Liverpooli Egyetem két professzora, 
Hughs és Latner által végzett klinikai 
kutatás is alátámasztja, hiszen abból 
kiderült, hogy a klorofill akár  
50%-kal képes felgyorsítani 
a hemoglobin megújulását.

HOZZÁVALÓK:
»  1 kávéskanál Organic Barley Juice
»  1 bögre víz
»  1 hűtött banán 
»  5–6 szál petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS:
Tegyük az összes összetevőt 
a turmixgépbe, és addig 
turmixoljuk őket, amíg a keverék el 
nem éri a tökéletes állagot. Ez után 
már csak a díszítés és a smoothie 
elfogyasztása van hátra.

Zöld árpa smoothie



BARLEY JUICE TABS
A Tibeti-fennsík, a jeges vizek, a sebes 
patakok és a tiszta hegyi levegő 
vidéke az a hely, ahol a zöldárpából, 
a növény növekedésének legkorábbi 
szakaszában állítjuk elő az ENERGY 
egyik legértékesebb növényi kivonatát.  
A tabletta formájában elérhető 
készítményt ezért elsősorban azoknak 
ajánljuk, akik gyors és kényelmes 
megoldásokat keresnek.

POR TABLETTA

ALKALMAZÁSA 
»  segíti a szervezet kíméletes méregtelenítését
»  támogatja az anyagcserét, gátolja a szervezet 

elsavasodását
»  csökkenti a civilizációs betegségek kialakulásának 

veszélyét
»  segítséget nyújt emésztési zavarokban
»  csillapítja a belső és a külső gyulladásokat
»  javítja a vér minőségét és a vérképet, támogatja 

a vörösvértest-képződést, valamint a szövetek 
oxigénellátását

»  hozzájárul a vércukorszint normalizálásához (ezért 
cukorbetegeknek különösen ajánlott)

»  jótékonyan hat a hormonrendszerre (klimax, 
felkészülés a terhességre)

»  elősegíti többféle bőrbetegség (akne, allergiás 
kiütések, foltok) és sérülés (égési sebek) kezelését

»  felgyorsítja a sebgyógyulás folyamatát, támogatja 
a bőr és a nyálkahártyák regenerációját

»  lassítja a sejtek öregedését
»  hosszú távon alkalmazva javítja a lelki-érzelmi 

állapotot, és gyorsítja a reakciókat
»  élénkíti, frissíti a szervezetet
»  tompítja a testszagokat, frissíti a leheletet

ORGANIC BARLEY 
JUICE POWDER
Dél-Kaliforniában található az a hely, ahol 
a zöldárpából, a növény növekedésének 
legkorábbi szakaszában állítjuk elő az 
ENERGY egyik legértékesebb növényi 
kivonatát. A szervezet által könnyen 
felhasználható, természetes vitaminok 
széles skáláját, több mint 20-féle élő enzimet 
és számtalan ásványi anyagot tartalmaz. 

De térjünk vissza a jelenbe, ahol 
a zöldárpa-kivonat a legismertebb zöld 
élelmiszerek egyike. A növény a kivételes 
hatékonyságra növekedésének korai 
szakaszában tesz szert, amikor éppen 
csak eléri a 12–18 cm-es magasságot. 
Az árpa ebben az időszakban 
koncentrálja magában legintenzívebben 
a tápanyagokat, amelyek később 
a növény teljes kifejlődését biztosítják. 
A növekedés e korai szakaszában 
begyűjtött árpát kiszárítják, majd 
finoman megőrlik, és port, úgynevezett 
„grasst” készítenek belőle. Az árpapor 
nagyobb mennyiségű rostanyagot, de 
kevesebb tápanyagot tartalmaz. A „juice” 
megnevezést viselő, hatékonyabb 
formáját a fiatal növények sajtolásával 
állítják elő. Az így nyert levet lassan és 
kíméletesen szárítják ki, hogy minden 
fontos összetevő megmaradjon benne.
Az ENERGY termékek mindegyike, az 
Organic Barley Juice, a Barley Juice 
és a Spirulina Barley is kizárólag 
a zöldárpa leghatékonyabb formáját, 
azaz a juice-t tartalmazza. A zöldárpa 
kivonata nagy mennyiségben tartalmaz 

továbbá szerves, tehát a szervezet 
számára könnyen hasznosítható 
vitaminokat, a természet által tökéletes 
kompozícióban összeválogatott ásványi 
anyagokat és nyomelemeket. Fontos 
összetevői mindemellett az élő enzimek, 
amelyek nélkül egyetlen biokémiai 
folyamat sem tudna megfelelően 
működni az emberi testben.
Születésünkkor mindnyájan 
meghatározott mennyiségű endogén 
(belső, saját) enzimmel indulunk el az 
életutunkon, szervezetünk az évek során 
ezzel a mennyiséggel gazdálkodhat. 
Ez a készlet egy idő után természetes 
módon kimerül. Az exogén (külső, 
pótolt) enzimek rendszeres bevitelével 
azonban a fent leírt folyamat egyensúlyi 
állapotban tartható. 
A legtöbb enzim a gabonaszemekben, az 
erjesztett zöldségben, a hüvelyesekben 
és a tökben található. Ám a kiváló 
minőségű forrásokból származó, nyers 
ételek mindennapi fogyasztása nehezen 
megoldható. Emiatt az organikus 
minőségű zöldárpa-kivonat fogyasztása 
kényelmes és hatékony megoldás. 



Ez Hawaii
Az eredetileg Sandwich-szigeteknek nevezett Hawaii, az Amerikai 
Egyesült Államok 50. tagállama a kontinenstől távol eső csendes-
óceáni szigetcsoport. Két nagy vulkán – Mauna Kea (4200 m) és 
Mauna Loa (4160 m) – egyesüléséből alakult ki. Mauna Kea ráadásul 
a tenger szintje alatt 5500 méterre található hegylábával a világ 
legmagasabb hegye; a hegy alja és csúcsa közti magasságbeli 
különbség nagyobb, mint a Mount Everest tengerszint feletti 
magassága. Ez a kivételes geográfia, amelyben több jelentős tényező 
is egybeolvad, teszi lehetővé a világ legjobb minőségű Spirulinájának 
megszületését. Az ipari szennyeződésektől mentes és a legközelebbi 
szárazföldtől több ezer kilométerre található terület bolygónk 
egyik legjobb minőségű tája. Az egyenlítői nap erős sugarai által 
kényeztetett és az átlag fölötti mennyiségű esővel áztatott vidék 
szinte ideális környezetet teremt a növények számára.

HOZZÁVALÓK:
»  2 bögre friss ananász
»  1 bögre kókusztej
» 1 kávéskanál Hawaii Spirulina
»  egy csipet sztévia – ha úgy 

érezzük, hogy édesítésre van 
szükség

» 6 jégkocka

ELKÉSZÍTÉS:
Tegyük a hozzávalókat 
a turmixgépbe és addig mixeljük, 
amíg a folyadék állaga el nem éri 
a kedvenc italunkét.

Prima colada

HOZZÁVALÓK:
»  1 bögre pekándió
» 1 bögre kimagozott datolya
» 2 evőkanál kendermag
» 2 evőkanál citromlé
» 2 evőkanál kókusztej
» 1 kávéskanál Hawaii Spirulina

ELKÉSZÍTÉS:
Tegyük a turmixgépbe a pekándiót 
és a datolyát, majd aprítsuk fel. 
Adjuk hozzá a többi alkotórészt, és 
turmixoljuk össze. Öntsük a turmixot 
pohártálkákba, fedjük le frissen 
tartó fóliával, és 1-2 órára tegyük 
be a hűtőbe. Ez után egy kiskanál 
segítségével gyúrjunk a masszából 
kis golyócskákat. Helyezzük őket 
légmentesen lezárható tálba, majd 
tegyük vissza a hűtőbe. Kis idő eltelte 
után már fogyaszthatjuk is őket.

Spirulina golyócskák



A Spirulina termesztéséhez nemcsak 
a természetes forrásvíz tulajdonságait 
használják ki, amely a völgy felé haladó 
útja során számtalan vulkanikus 
nyomelemmel gazdagodik, hanem 
a tökéletesen tiszta mélytengeri víz 
áldásos hatásait is. A tengervíz további 
94 ásványi anyag jelenlétét biztosítja. 
Így az itt termesztett Spirulina olyan 
kvintesszenciával büszkélkedhet, 
amelyet egyetlen más Spirulina sem 
mondhat magáénak sehol a világon.
A szárításhoz használt, 
szabadalmaztatott technológia a több 
mint 600 méter mélyről származó, hideg 
tengervizet veszi igénybe. A hőszivattyú 
elve szerint működő folyamat ökológiai 

és kíméletes szárítást tesz lehetővé. 
Ez a módszer a szárítás ideje alatt  
a minimumon tartja az oxigénszintet, 
megőrizve ezzel az algában található 
antioxidánsok maximális mennyiségét. 
Ezek az anyagok ugyanis a szokványos 
szárítási folyamat során oxidálódnának, 
arányuk akár 50%-kal csökkenne. 
A Hawaii Spirulina csaknem kétszer 
annyi biológiailag értékes hatóanyagot 
tartalmaz, mint bármelyik másik Spirulina 
a Földön, valamint kb. 30 olyan tápanyag 
található meg benne, amely a többiben 
egyáltalán nincs jelen. A jól felszívódó, 
növényi eredetű fehérjék legjobb forrása 
(akár 70%-os fehérjetartalom, 80%-os 
felszívódási képesség mellett).

HAWAII SPIRULINA 
POWDER/TABS
A Hawaii-szigetek hullámzó, színtiszta 
tengervízéből nyerjük a világ legjobb 
minőségű Spirulináját. Az egyedülálló 
környezetben lassan növekvő és erősödő 
Spirulina alga hihetetlen mennyiségű 
energiával töltődik fel, hogy kivételes 
összetételével segítségünkre legyen 
egészségünk megőrzésében és életerőnk 
fokozásában.

POR TABLETTA

ALKALMAZÁSA 
»  optimalizálja a táplálék előrehaladását 

a bélrendszerben, fokozza a telítettség érzését
»  segít ellenőrzés alatt tartani a testsúlyt, és 

támogatja az izomzat természetes felépítését
»  jelentős munkahelyi terhelés, stressz és megerőltető 

sportteljesítmény esetén különösen előnyös
»  hozzájárul a vércukorszint stabilizálásához
»  a szervezet számára könnyen felhasználható 

ásványi anyagok, vitaminok és tápanyagok forrása
»  serkenti a lactobacilusok termelését, ennek 

köszönhetően javítja a bél mikroflóráját
»  jelentős mértékben támogatja a szervezet 

védekezőképességét
»  serkenti a nyirokrendszer működését
»  felgyorsítja a sebgyógyulást
»  vastartalma révén elősegíti a vörösvértest-

képződést, emeli a hemoglobin szintet, így 
jótékonyan hat az oxigén szállítására, egyben 
mérsékli a fáradtságot és a kimerültséget

»  hatékonyan lebontja a méreganyagokat
»  támogatja az agyműködést és javítja 

a koncentrációt 



Az Andok  
Spirulinája

A dél-amerikai Andok magas 
hegyvonulatairól származó Spirulina 
a Föld legnehezebben begyűjthető 
zöld élelmiszerei közé tartozik. A több 
mint 3000 méteres tengerszint feletti 
magasság, a nehéz megközelíthetőség, 
a gyorsan változó időjárási viszonyok, 
a nappalok és éjszakák közötti jelentős 
hőmérséklet-ingadozás következtében 
eme egyedülálló esszencia éves 
termelése rendkívül korlátozott. 
Termesztése a tiszta jég vizét felhasználó,  
különleges üvegházakban történik, 
amelyek megvédik a növényt az 
időjárás viszontagságaitól.
Az andokbeli Spirulina kivételessége 
leginkább az intenzív fény teljes 

spektrumában rejlik. A fény ilyen 
magasságban ugyanis nem 
szűrődik át az atmoszféra alsó 
rétegein, így a napsugarak teljes 
erejükben és szépségükben érintik 
a földet. Olyan biokémiai reakciókat 
indítanak el, amelyek máshol nem 
működhetnének, és a végeredmény 
a nagy mennyiségű pigmentált 
szín: vörös, smaragdzöld és 
főleg kék. A zöldet a klorofill, 
a vöröset a karotinoidok és a kéket 
a fikocianin képviseli. Az Andokban 
élő Spirulina mindezeken túl  
10%-os koncentrációjával is 
kitűnik a többi Spirulina alga  
közül.

A Spirulina, ez a kivételes mikroalga koncentrált és jól felszívódó 
tápanyagok páratlan forrása. Könnyen feldolgozható fehérjéket, 
komplett esszenciális aminosavakat, vitaminokat, ásványi 
anyagokat, jelentős mennyiségű béta-karotint és természetes 
klorofillt tartalmaz.



SPIRULINA BARLEY TABS
Két különböző világ összefonódása 
– egyetlen kivételes készítményben.
Nyugat: Az általunk rendkívül kíméletesen 
feldolgozott, páratlanul tiszta és értékes 
Spirulina az Andok magas vonulatai között 
elterülő, erős napfény sütötte hegyi tavakból 
származik. Kelet: A Tibeti-fennsík, a jeges 
vizek, a sebes patakok és a tiszta hegyi 
levegő országa az a hely, ahol a zöldárpából, 
a növény növekedésének legkorábbi 
szakaszában állítjuk elő az ENERGY egyik 
legértékesebb növényi kivonatát.

TABLETTA

TARTÓSAN FENNTARTHATÓ ÉLET

ALKALMAZÁSA
»  segíti a szervezet kíméletes méregtelenítését, 

tisztítja a vért, a májat, a vesét, illetve megújítja 
a belső környezet egyensúlyát (homeosztázis)

»  a szervezet számára könnyen felhasználható 
vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, 
enzimek, aminosavak, fehérjék és telítetlen 
zsírsavak gazdag forrása

»  véd a szennyezett környezet és a káros sugárzások 
hatásaitól, lassítja az öregedés folyamatát

»  növeli a test ellenálló-képességét akut gyulladás és 
krónikus fertőzés esetén

»  csökkenti a koleszterin- és a vérzsírszintet, gátolja 
a vérrögök képződését, hozzájárul a trombózis, az 
infarktus és a szélütés (sztrók) megelőzéséhez

»  javítja a keringést, csökkenti a magas vérnyomást
»  jó kiegészítő készítmény a cukorbetegség 

gyógyításában, elősegíti a vércukorszint 
normalizálását

»  javítja a vérképet, támogatja a vörös- és 
a fehérvérsejt-termelést, a szövetek oxigénellátását; 
kiválóan alkalmazható vashiányos vérszegénység 
vagy vérveszteség esetén

»  regenerálja a bőr és a nyálkahártya sérült sejtjeit, 
segíti a sebgyógyulást

»  szabályozza az immunválaszt, csillapítja az 
allergiás tüneteket (allergiás bőrkiütéseknél is), 
használata autoimmun betegségek kiegészítő 
kezelésében különösen előnyös

»  segít a fogyásban
»  fáradtság esetén élénkíti a testet, energiát és 

életerőt ad, javítja a kondíciót

Gyakran halljuk a kifejezést: „tartósan fenntartható fejlődés” – de 
azt már senki nem árulja el nekünk, valójában hova akarunk ennyire 
fejlődni, és mi mindent akarunk még homo sapiensként tönkretenni. 
„Valami fenntarthatóhoz” persze az ENERGY is szeretne hozzájárulni, 
ám a „tartósan fenntartható élet” megfogalmazás számunkra jobban 
hangzik. A mi elkötelezettségünk – amiben benne van a gyártás terén 
tartósan fenntartható egyensúly – messzemenőleg teljesül.
A gyártás első lépése pedig a megfelelő nyersanyagok kiválasztása. 
Kizárólag olyan alapanyagokat használunk, amelyek esetében 
biztosított a természetes megújulás és ennek köszönhetően 
a változatlan ciklus.  Energiát kapunk a földtől, és mindent 
megteszünk azért, hogy azt vissza is adjuk neki. Csomagolóanyagaink 
nem tartalmaznak papírt, csak könnyen újrahasznosítható 
alumíniumot és csupán 5% műanyagot – az általános kereskedelmi 
forgalomban kapható üvegcsékkel összehasonlítva.



Amit talán még nem 
tudnak a Chlorelláról
A világon több száz fajta alga él, de fél kezünkön meg tudjuk 
számolni azokat, amelyek jótékonyan hatnak a szervezetünkre. 
Az elsősorban a szusi kedvelőinek körében népszerű Nori 
mellett a Chlorella a Föld legismertebb algája. Alább szeretnénk 
rávilágítani a Chlorella két különböző feldolgozási módjából adódó, 
fontos különbségekre. Ezek ugyanis alapvetően meghatározzák az 
alga lényegét.

A Chlorella sikeres termesztésének egyik 
lehetősége az ún. heterotróf eljárás, 
amelynek végeredményét gyakran 
hívjuk japán Chlorellának. E módszer 
előnye, hogy az alga nem a szabad 
természetben növekszik, hanem zárt 
bioreaktorokban, így védett marad 
a környezetszennyeződéstől. Növekedési 
katalizátorként itt általában szacharózt 
vagy glükózt és szén-dioxidot használnak. 
Az alga gyorsabban növekszik, és 
nagyobb mennyiségű zsírt tartalmaz. 
Az így előállított Chlorellát kevésbé telt 
zöld színéről ismerhetjük meg, mert 
a természetes napfény hiánya miatt szinte 
egyáltalán nem tartalmaz klorofillt.
A másik termesztési módszer, amelyet 
az ENERGY Chlorellája számára mi is 
választottunk, az ún. autotróf módszer. 
Az alga ennél az eljárásnál nyitott 

környezetben növekszik, és közben 
mindent magába szív a környezetéből. 
Ha olyan területről van szó, amelyben 
harmonikus az élő környezet, és megfelelő 
mennyiségű, jó minőségű, természetes 
víz áll rendelkezésre, akkor e módszer 
előnyei nyilvánvalóak az előbbihez képest. 
Az alga növekedését ennél az eljárásnál 
a Föld legjobb energiaforrása, a Nap teszi 
lehetővé, amely egyben a fotoszintézis 
hajtómotorja. A legfontosabb szerepe 
itt a napsütés intenzitásának van, ezért 
az Egyenlítő vidéke ideális terület, ahol 
a napsugarak optimális erősséggel érik 
az algát, így az jó hatásfokkal erősödhet. 
Ekként olyan nagy mennyiségű klorofillra, 
CGF növekedési faktorra, vitaminra, 
ásványi anyagra és aminosavra tesz szert, 
amennyi a Föld egyetlen más természeti 
forrásában sem található.

HOZZÁVALÓK:
»  1/2 bögre folyékony méz vagy 

juharszirup
»  1–3 kávéskanál Organic Chlorella 

(kezdje egy kávéskanállal, és 
folyamatosan növelheti az adagot)

»  2–4 evőkanál tahini (finomra 
őrölt, hámozott vagy hámozatlan 
szezámmagból készült, enyhén 
higított, sűrű állagú massza 
– tengeri sóval ízesítve)

ELKÉSZÍTÉS:
Öntsük a mézet egy tálkába, és  
keverjük össze Chlorellával. Adjunk 
hozzá egy evőkanálnyi tahinit, majd 
ismét  keverjük össze. Adjuk hozzá 
a maradék tahinit, és ügyeljünk 
arra, hogy az anyag állaga enyhén 
folyékony maradjon. A kész 
krémet tegyük a hűtőbe – ésszerű 
csomagolásban (például üres mézes 
flakon).

Green cream
Ez a recept nem egy étel elkészítéséről szól, inkább egy érdekes 
hozzávalóról, amelyet bármilyen étel elkészítésekor tetszés szerint 
felhasználhatunk.



Kínált már Önöknek valaki olyan terméket, amelynél 
a folyamatos használatot javasolta? Higgyék el, ilyenkor nem 
is annyira az Önök jólléte a fontos, inkább az üzleti érdek!

ORGANIC CHLORELLA 
POWDER/TABS
A csendes-óceáni Tajvan szigete kínálja 
a Föld legjobb minőségű Chlorella algáját. 
Forrásvíz által táplált, egyedülálló 
élőhelye adja a Chlorella mérhetetlen 
tisztaságát és hatékonyságát.

ALKALMAZÁSA 
»  tisztítja az emésztőrendszert, eltávolítja 

a szervezetből a méreganyagokat, 
a nehézfémeket és a különböző vegyi anyagokat

»  erősíti a szervezet természetes 
védekezőképességét, fokozza a vitalitást

»  segít a belek hasznos mikroflórájának 
fenntartásában, javítja a bélműködést, hasznos 
krónikus székrekedés esetén

»  jótékony hatású bélgyulladásokban 
– a vékonybél Crohn-betegsége, a vastagbél 
fekélyes gyulladása (colitis ulcerosa) – és 
gyomorfekélyben

»  előnyösen befolyásolja a vér minőségét, 
a vörösvértestek és a fehérvérsejtek képzését

»  csökkenti a koleszterinszintet, hozzájárul 
a vércukorszint stabilizálásához

»  támogatja a szövetek regenerálódását, az 
egészséges sejtek osztódását és növekedését

»  hasznos a bőrnek (akne, kiütések, bőrgyulladás, 
ekcéma, sebek, égési sérülések)

»  gátolja a szervezet elsavasodását
»  hozzájárul a szabad gyökök semlegesítéséhez, 

lassítja az öregedést
»  gátolja a vírusok, a baktériumok és a gombák 

szaporodását
»  támogatja a hosszan tartó stressznek vagy 

terhelésnek kitett szervezet regenerációját, 
a lábadozást, javítja a lelkiállapotot

»  segít a májnak az energiatartalékok 
felhalmozásában

POR TABLETTA

GYÓGYÍTSUNK VAGY PUSZTÍTSUNK?

Az emberi szervezet a bioritmusának 
megfelelően működik. Rendszeresen 
ismétlődő ciklusokról van szó, amelyek 
irányítják és befolyásolják testünk 
alapvető mechanizmusait. Ezek a ciklusok 
a természetben minden élő szervezet 
természetes működési folyamataihoz 
tartoznak. A rövidebb ciklusok közé 
soroljuk a cirkadián ritmust, amely 
nagyjából 24 órás, és az élőlények biológiai, 
fiziológiai folyamataiban nyilvánul meg. 
Tulajdonképpen azt szabályozza, hogy 
szervrendszereink mikor pihenjenek és 
mikor működjenek. A közepes hosszúságú, 
úgynevezett infradián ritmusok például 
a nemzőképes korú női szervezetben 
lejátszódó ciklikus változásokat jellemzik. 
A leghosszabb, cirkannuálisnak nevezett 
ritmus elsősorban szezonális, vagyis az 
évszakok váltakozásával áll kapcsolatban.
A szezonális ritmusok lehetővé teszik 
a szervezet számára, hogy hozzászokjon 
a soron következő időszak hozta 
változásokhoz. Fizikai síkon olyan apró 
„intézkedések” összességéről van szó, 
amelyek a külvilág számára a viselkedés 
vagy a különböző szokások természetes 
változásaiban nyilvánulnak meg.
Ezek a változások gyakorlatilag azt 
jelentik, hogy különböző évszakokban 
a szervezetnek más-más szükségletei 
vannak.

A tavasz és a nyár az aktív életmód 
és a nagyobb teljesítmény időszaka. 
Ilyenkor növelni kell energiakészleteinket 
és fokozni a szervezet vitalitását. 
Tavasszal és nyáron a zöld saláták, 
a vadon termő gyógynövények, a hideg 
vagy kis mértékben hőkezelt, könnyű 
ételek fogyasztása ajánlott. A tavasz 
ezenkívül a méregtelenítés időszaka, 
amikor a szervezetnek szüksége van 
a téli raktározás (főleg nehéz ételek és 
a szervezet működését megterhelő 
étkezési szokások) utáni megtisztulásra.
Ősszel és télen jön el a tartalékok 
elraktározásának és a regenerációnak 
az ideje. Ilyenkor főleg a „melegítő” 
hatású élelmiszerek javasoltak – vagyis 
a hosszabb ideig főzött, energiában 
dúsabb táplálékok. Nem ajánlott viszont 
a trópusi gyümölcsök, a zöldségek és az 
olyan élelmiszerek fogyasztása, amelyek 
lehűtik a szervezetet.
Ugyanígy működnek a zöld élelmiszerek 
is. Néhány közülük tavasszal, néhány 
nyáron, mások viszont az őszi vagy a téli 
időszakban ajánlottak. Fontos, hogy 
mindig legyen választási lehetőségünk. 
Sokszor az is elég, ha a megérzéseinkre 
hallgatunk vagy a hagyományos kínai 
orvoslás (hko) bölcsességeiből indulunk 
ki, esetleg megfogadjuk orvosunk vagy 
természetgyógyászunk tanácsát.



Az élet gyökere
Nevezhetjük a Macát perui ginszengnek vagy használhatjuk az ősi 
Ma-ca nevet, amelynek jelentése: „a magaslatokról származó, jó 
és erőt adó táplálék”, egy biztos: mindkét esetben leszögezhetjük, 
hogy egy hihetetlenül serkentő hatású, hagyományos dél-amerikai 
növényről van szó. A Macát rendszerint az Andok 3500-4500 méter 
magasan húzódó vonulatai között találjuk meg. A Föld egyik 
legrégebbi és legmagasabban élő növényéről van szó.

Az inka legenda szerint Virakocsa isten 
ajándékozta ezt a legendás növényt 
a szélsőségesen zord körülmények 
között élő embereknek. Kétezer éven 
át gazdagította étrendjüket és kínált 

tökéletes egészséget, emellett hosszú 
életet biztosító, értékes összetevőket. 
Óvta az embereket a hirtelen időjárás-
változásoktól és a nagy tengerszint 
feletti magasság következtében 

HOZZÁVALÓK:
» 2 banán
» 6 eper
» 2 tojás
» juharszirup
» 1 kávéskanál Organic Maca
» kókuszolaj (főzésre)

ELKÉSZÍTÉS:
Tegyük a turmixgépbe 
a meghámozott banánt, a tojást 
és a Macát, alaposan turmixoljuk 
össze. Melegítsük elő a sütőt  
100 °C-ra. Egy nagy serpenyőt 
közepes hőmérsékletűre 
melegítsünk fel, majd tegyünk 
bele fél evőkanálnyi kókuszolajat. 

Amint az olaj felmelegedett, 
evőkanál segítségével szaggassuk 
bele a tésztát (6–7 cm magas 
fánkokat készítsünk). A tészta 
felületén kialakuló első buborékok 
kipukkadása után (2–3 perc 
elteltével) fordítsuk meg a fánkokat,  
és süssük a másik oldalukat is 
kb. 2 percig, amíg az alsó részük 
ugyancsak szép barna lesz. A kész 
fánkokat tegyük rá egy tepsire, 
majd az előmelegített sütőbe, de 
előtte formáljunk a fánkokból kis 
kéményeket. Tálalás előtt öntsük 
le a fánkokat juharsziruppal, 
és díszítsük az ételt banán- és 
eperkarikákkal.

HOZZÁVALÓK:
»  2 hűtött banán
» 1 bögre mandulatej
» 1 evőkanál mandulavaj
» 1 kávéskanál Organic Maca
» 1/2 kávéskanál vanília kivonat
» 6 jégkocka

ELKÉSZÍTÉS:
Keverjük össze a hozzávalókat 
turmixgépben kb. 2–3 percen át 
vagy addig, amíg el nem készül 
a lágy, krémes állagú ital.

Maca fánkok  
banánnal és eperrel

Maca smoothie mandulával



kialakuló oxigénhiánytól. Mindig 
is a fizikai teljesítőképesség és 
a lelkiállapot megerősítésére szolgált. 
Az Inka birodalom virágkorában értékes 
helyi fizetőeszköznek tartották.
A Maca mindmáig fontos szerepet 
tölt be a helyi lakosok életében, 
csak a legendát váltotta fel azóta 
az alapos tudományos vizsgálat. 
Laboratóriumi kutatások kimutatták, 
hogy a Maca rengeteg ásványi anyagot 
és nyomelemet (vasat, kalciumot, 
rezet, cinket, magnéziumot, káliumot, 
nátriumot és jódot), vitamint (A, B1-, B2-, 

B6-, B12-, C- és E-vitamin), aminosavat, 
glükozidot, szterolokat, továbbá 
cserzőanyagokat, szaponinokat, 
terpenoidokat és egyéb fontos 
összetevőket tartalmaz.
Kitűnősége a hatékonyságában 
és a tulajdonságaiban rejlik. Nagy 
tengerszint feletti magasság, a gépesítés 
lehetőségét nélkülöző kézi munka és 
a talaj, amelynek négy évig pihennie és 
erősödnie kell. Mert ennyi idő szükséges 
ahhoz, hogy a föld ismét megfelelő 
táptalajjá váljon e kivételes növény 
számára.

ORGANIC MACA POWDER
A Maca a perui Andok legendás növénye, 
évszázadok óta alkalmazzák a népi 
gyógyászatban. A kiterjedt fennsíkokat 
ásványi anyagok által gazdagított 
magas mészkő- és dolomithegységek 
ölelik körbe. A szél és az eső feloldja 
bennük a kincseket, hogy a lejjebb fekvő 
területeket táplálhassa velük. A Maca 
ezeket az értékes anyagokat képes 
teljes mértékig magába szívni, és tiszta, 
természetes formában megőrzi őket.

POR

ALKALMAZÁSA 
»  erővel tölti fel a szervezetet és fokozza a vitalitást
»  növeli az ellenálló- és adaptációs képességet
»  fokozza a fizikai teljesítményt és a terhelésekkel 

szembeni ellenállást
»  gyorsan regenerálja a test erejét fizikai terhelés, 

kimerülés után
»  erősíti az agyműködést és javítja a memóriát
»  csökkenti a stresszfaktorok hatását
»  csillapítja a lelki-szellemi kimerültséget és 

a krónikus fáradtságot
»  enyhíti a túlzott alkoholfogyasztás nem kívánatos 

következményeit
»  hozzájárul a csontok szilárdságának és az izmok 

erejének a megőrzéséhez
»  felgyorsítja a regenerációs folyamatokat
»  segít a hormonális egyensúly fenntartásában
»  serkenti a szexuális aktivitást
»  előnyösen hat a spermiumok termelődésére és 

a minőségükre



A brazil  
dzsungelek pálmája

Az Acai pálma hazája az amazóniai 
esőerdők mélyén húzódó, eddig 
érintetlen ökoszisztéma kellős közepén 
van. Ez a lenyűgöző biodiverzitás, amely 
hihetetlen változatossága miatt a világ 
egyetlen más helyével sem hasonlítható 
össze, egyedülálló környezetet 
teremt. Egy hektárnyi földterületen itt 

750 fajta fa és 1500 fajta magasra növő 
növény él egymással szimbiózisban. 
A levegőnek itt kivételesen magas 
az oxigéntartalma – egyébként 
bolygónk oxigénkészletének 20%-át 
ez a terület biztosítja. A rendszeres 
árvizek, amelyeket a mi éghajlatunkon 
inkább negatív jelenségnek tartunk, 

Az Acai pálma termésének felhasználhatósága a világ nagy része 
számára újdonság, bár maga a növény már több évszázada ismert. 
Az Acai pálma az amazóniai esőerdők kiterjedt területein él, és 
ízletes termése ma is az őslakosok egyik kedvenc csemegéjének 
számít. Külsőleg a kanadai fekete áfonyára emlékeztető, sötét 
kékeslila bogyóit nyugaton először a sportolók, főleg a focisták és 
a szörfözők kedvelték meg. Nagyra értékelték ugyanis az általuk 
nyújtott, gyors energiapótlást és a szervezet védekezőképességének 
növelését. Az Acai termései a modern civilizációnak a híres amerikai 
műsorvezető, Oprah talkshow-jában mutatkoztak be először 
a XX. század 90-es éveiben. Így gyakorlatilag egy óra leforgása alatt 
több millió amerikai, majd a világ többi népe is szerelmes lett beléjük.

HOZZÁVALÓK:
»  1 bögre mandula
»  1 bögre kimagozott datolya 

(3 darabot félreteszünk)
» 1 bögre aszalt füge
» 1 kávéskanál fahéj
» 1 bögre áfonya
» 1/2 bögre áfonya (díszítéshez)
» 1/4 bögre juharszirup
»  2 bögre kesudíó (legalább 2 órára, 

ideális esetben pedig egy éjszakán 
át vízben áztatott kesudió)

» 1/2 bögre víz
» 1 citrom leve
» 2 kávéskanál Organic Acai
» egy csipet só

ELKÉSZÍTÉS:
Keverjük össze a mandulát, 
a datolyát, a fügét és a fahéjat 
konyhai robotgépben, amíg sűrű, 
ragadós masszát nem kapunk. 

Készítsünk elő egy tortaformát, 
aminek az alja kivehető, és béleljük 
ki kör alakú sütőpapírral. Öntsük bele 
a masszát a formába, majd kezünkkel 
simítsuk el a tetejét. Bizonyosodjunk 
meg róla, hogy a massza szépen 
ráfekszik a forma oldalára, hogy 
tortánk megőrizze a formáját. Tegyük 
be a hűtőbe. Ez alatt csepegtessük 
le a vizet a kesudióról, majd tegyük 
bele a turmixgépbe. Adjuk hozzá 
a 3 félretett datolyát, a juharszirupot, 
a vizet, az áfonyát, a citrom levét, az 
Organic Acait és a sót. Turmixoljuk 
az összetevőket 2–3 percig, amíg 
állagában a joghurtra emlékeztető, 
lágy krémet nem kapunk. Ha a krém 
túlságosan sűrű volna, adjunk hozzá 
egy kis vizet. Öntsük rá a kész krémet 
a tortamasszánkra, és az egészet 
tegyük vissza a hűtőbe. Hagyjuk 
a „süteményt” 2 órán át állni.

Acai „cheesecake“



Amazóniában kiváló termőtalajt 
szavatolnak, amely szüntelenül megújul 
és újraépül.
Az Acai pálma a folyók partjain 
él, termését helyi gazdálkodók 
(„ribeirinhos-nak” nevezik magukat) 
takarítják be júniustól-decemberig, 
kizárólag kézzel, macséták segítségével. 
A termést ezt követően csónakba 
teszik, és leúsztatják a feldolgozás 
legközelebbi helyszínére. A pálma 
termései kb. 2–3 cm-es bogyók, 
amelyek szőlőhöz hasonló fürtökben 
nőnek. Minden bogyóban egy 
nagy mag található, amely a termés 
össztömegének mintegy 90%-a. 
A termés többi részét alkotja a héj és 
a gyümölcshús, ami a legfontosabb.
A termések rövid vegetációs aktivitása 
miatt a Föld egyéb területeire teljesen 
friss Acai termés gyakorlatilag nem 
juthat el. Ezért leggyakrabban Acai 
lével találkozhatunk, amely alacsony 

koncentrációja miatt tulajdonképpen 
olyan, mint egy átlagos üdítőital. A por 
formájában kapható kivonata azonban 
magas koncentrációban tartalmazza 
a növény hatóanyagait. Liofilizálással  
készül a frissen betakarított bogyókból, 
és szinte teljes egészében megőrzi az 
Acai tápanyagait.
Nagy mennyiségben tartalmaz 
a szervezet számára nélkülözhetetlen, 
biológiailag értékes anyagokat. B1-, B2-, 
B3-, A-, C- és E-vitamin, ásványi anyagok, 
nyomelemek, telítetlen zsírsavak, 
aminosavak, flavonoidok, fehérjék, 
rostanyagok és főleg antioxidánsok 
találhatók benne. Az ORAC 
szabványrendszer szerint a Föld 
összes gyümölcse közül az acainak 
a legmagasabb az antioxidáns szintje. 
Klinikai tanulmányok az antioxidáns 
mechanizmusok háromszor erősebb 
aktivitásáról számolnak be – már 
egyszeri alkalmazást követően is.

POR

ALKALMAZÁSA 
»  hatékonyan csökkenti az oxidációs stresszt
»  támogatja az immunrendszer működését
»  lassítja az öregedés jeleinek kialakulását és 

a ráncosodást
»  szebbé teszi és fényesíti a bőrt
»  hatékony kiegészítő készítmény lehet krónikus 

betegségekben, például ízületi gyulladásban 
– hatékonyan visszaszorítja a gyulladásos 
folyamatokban nagy szerepet játszó enzimek 
aktivitását

»  segít megőrizni a vérkeringés és az emésztőrendszer 
egészségét

»  jótékonyan hat a cukorbetegek szervezetére 
– mérsékli az éhhomi glikémiát, a keringő, valamint 
az össz-inzulinszintet, továbbá az LDL koleszterin 
szintjét

»  fokozott szellemi és fizikai aktivitás esetén is 
javasolt

»  képes természetes úton elégetni a túl sok 
zsírkészletet

»  segítséget nyújt sportteljesítményekben, 
munkahelyi stressz esetén és vizsgaidőszakban

»  megfelelő táplálkozás és mozgás mellett az acai 
csökkentheti a testsúlyt – valószínűleg a szabad 
gyökök okozta stressz megszüntetésével és az 
anyagcsere élénkítésével

ORGANIC ACAI  POWDER
A karcsú Euterpe oleracea pálma otthona 
a brazil dzsungelek mélyén található. 
Formájában és színében a fekete áfonyára 
emlékeztető termése nagy mennyiségben 
tartalmaz a szervezet számára 
nélkülözhetetlen, biológiailag értékes 
anyagokat.
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