
Mottó:"A bor az ambérnek teíémt€ü
c§odá|ato§ edomány; féltéve, hogy
?gész§égbcn, vagy b€{egségb€n,
ásszel róg mértékk.l, iellemhez szabvl
logyasziják,"

(HipPokí.tes)

Dr. Kerényi Zoltán

Borban az egészség?

A bor valamennyi nép §ámá.a §zent ita]nak számított

+ A biblióban a bor ós á 3zóló lt60-szer kerül emlílésle

a Aa ótastamentumban a bor mindénkor a gyógykezdés
é§zköze

A keré§zt&ly§éí,, bort, mint gyógyszert kéedetben neh€z€n
íogadta el

>azonban a mi§eboí mindenaitt a szólótcrm€sztést ségítétte

}A kdortorok aaj& fogyasztásra ris a v€ndégcik §ámá.a
ieím€ltek szólót, így tatték . középkori
a bort a nép italává.

Kutatágk a br és €ésu§ág r€pc§o'aáról

A,,ííencia paíadoxon"

r'a kworúér !q{993ó99k c$porl|a (c@míy Hart Dles, cHD): az éEa|$urópai
oBz{goktan a cHD ofioztr alhaÉloásk 8ránya 3-í<ü nlgyobb, mlft a dól€uóPal
oBzáookb6n (spantDloBá§, olamE á0, Frarclaoleág

>. nrgy kolönb8ág naB magyarárható a ún, kl8eiku§ ítzlkófalúrolíkal, niírt a mügrs
YéúoheFdn clílt, dohányd5, a maga8 vém}§ná9, vaoy a ápúlte&l fu*áelhl, az
á116í álÉóIot lEgy néíÉko ío$|,d§tfuáwl,

>{Be€úilggá. d említeü d§díópal oFzáqok, kiltönípn FramlaolMg, letsn6§
borfogyaítá9 é§ a ehffiy gívlnfaí|íílB gllBláleásd( r&óú

E í.l&deza9 nyomán mlníl Európáb.n, mind Am.ílkában 3rd§kü0 kllnikal
kí§érl€Goroz.tok ln&llt lr, anmk óíd.lób.n, hogy.íyré§zt ínegÉll8plBák á
6n}í.go, ofvo3áCúrnl abrzaffllgé§.k t, vahmlnt mBltrliltsk ázokat a,
anyagotet, ítElyek a boíbn, mlntrg[, 8gésrségvérló íaktoíl(.nt kérélh€tók.

"A bor .z emb€.t 8okszor §€gíti. Erósíti a gyeng€ gyomíot, fclftirsíti a
€rót, gyógyítja a test és a lélek *ebcit, elúz bánatot é3
á9.É, öíömöt okoz, és barátok kózött kGdv€t élészt a

A bor és az egésaség a2
em bert 3ég kuttúrtöfté netáben

. Talmud: i.e. 500óan árták le: a boít az embri3ég
gyógy§zerének nevezi.

. Pezsák, §umérok: oruo§§ágként alkalmal€k

Egyiptomiak: papiíu§zokon rögzíteték §zámos emberi
gyógyítá9a során §zefirett ismeréteiket.

Hlppokrates és orvci iskolája: tanulmányozta a bor ha6sát
beteg szervezetre.

A borfogyasztás §zerepe a sziv é§ érrendszeri
betegségek okoáa elhalálozásokban
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