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Vadgesztenye a bőrápolásban
Ősszel az aranyló levelek közt vadgesztenyék bujkálnak, mellyel nemcsak a gyer-
mekek, hanem a felnőttek is megtölthetik a kosarukat. A vadgesztenye fantasz-
tikus gyógynövény. Szinte nincs is olyan része a fának, amit valamire ne lehetne 
használni. Szárított, összepréselt termése samponok, visszérkrémek, bőrápolási 
termékek elengedhetetlen hozzávalója.

A gesztenye alapvetően a mediterrán vidékek növénye, de a nálunk ismert közönsé-
ges vadgesztenye Közép-Európában is honos. Érdekesség, hogy Észak-Amerikában 
több változata megtalálható, mint Európában. A szappanfafélék családjába tartozik, 
a népnyelv lógesztenyének, vagy bokrétafának is nevezi. A lógesztenye elnevezés 
a törököktől származik, rajtuk keresztül honosodott meg nálunk ez a közkedvelt fa. 
Megfi gyelték, ha a köhögős lovaknak a vadgesztenye magját adták, gyorsan kigyó-
gyultak. Az erdei vadaknak is kedvelt csemegéje a vadgesztenye, ugyanakkor embe-
reknek, sőt kutyáknak is mérgező, tehát gyógyászati célokra kizárólag készítmények 
formájában használjuk! Ezen kívül pótkávét és enyvet is készítettek belőle. Egy francia 
orvos vizsgálta meg először rendszerezetten a gesztenye gyógyhatását 1896-ban, és 
a növénnyel aranyér kezelésében elért sikerekről számolt be.
A vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) Elő-Ázsiából és a Balkán-félszigetről szár-
mazik. Csak a XVI. században jutott el az első vadgesztenyefa Észak-Görögország-
ból Bécsbe. Ma már Németországban és hazánkban is gyakran előfordul parkokban 
és utak mentén. A fa nevéről Tabernaemontanus a következőket írta: „Azért hívják 
(németül) lógesztenyének, mert a lovak nyavalyáit gyógyítja.” A vadgesztenyét va-
lóban adták kehes lovaknak. lllatos, fehér virágai tavasszal nyílnak, őszre szúrós ter-
mésében fényes, barna magok érnek. Levele, magja, kérge egyaránt gyógyhatással 
bír. A vadgesztenyemagokból nyert vizes alkoholos kivonatok, belsőleg alkalmazva 
széleskörűen elismert érfalvédő, ödéma-gátló és antioxidáns hatóanyagok, melye-
ket visszérproblémák, aranyérbántalmak és vénás keringési elégtelenség esetén ja-
vasolnak. Hatásosságukat klinikai vizsgálatok is igazolják. A vadgesztenye magjának 
legfontosabb hatóanyagai a triterpén szaponinok, melyekre az eszcin gyűjtőnévvel 
hivatkoznak. Az eszcin elnevezés tehát nem egy önálló molekulát, hanem több ha-
sonló szerkezetű és tulajdonságú vegyület együttesét jelenti. A vadgesztenye kivo-
natait – eszcin-tartalmuknak köszönhetően – a nyugati és keleti gyógyászatban egy-
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aránt a perifériás keringési rendellenességek kezelésében használják. Külsőleg, főleg 
kenőcsök formájában, alkalmasak visszérgyulladás, aranyeres bántalmak kezelésére. 
Több mint 5000 páciens megfi gyelése során azt tapasztalták, hogy a vadgeszte-
nye-kivonat az összes vizsgált tünetet enyhítette (fájdalom, fáradtság, lábak feszülése 
és dagadása).
Az idősödő és érett bőr elsősorban a vadgesztenye-kivonat antioxidáns és kötő-
szöveti erősítő hatásából profi tál. Az antioxidáns hatóanyagok a külső (UV-sugárzás, 
vegyi anyagok, szennyezett levegő) és belső (pl. egészségtelen és kiegyensúlyozat-
lan táplálkozás, egyes betegségek) tényezők okozta oxidatív károsodások ellen nyúj-
tanak védelmet, ezáltal késleltetnek és lassítanak bizonyos öregedési folyamatokat, 
valamint segítséget nyújtanak a gyulladások és irritációk megelőzésében. Másrész-
ről egyes irodalmak szerint a vadgesztenye kötőszöveti erősítő hatása a hialuronsav 
lebontását gátló tulajdonságra vezethető vissza, a mélyebb rétegekben található hi-
aluronsav pedig az érfalak és a bőr rugalmasságáért felelős legfontosabb anyagok 
egyike. A kivonatok antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatását az anti-ageing kozme-
tikumok mellett napvédő és napozás utáni készítményekben is használhatjuk.
A magok triterpén glikozidokat, fl avonoidokat, szterolokat, illóolajat tartalmaznak. 
Krónikus vénaelégtelenség, fájó, vizesedő, dagadó, „nehéz-láb” problémák, lábszár-
fekély és operációk utáni lágyrész-dagadások kezelésére használjuk a vadgesztenye 
készítményeket. A magok szaponintartalma ödémagátló és vénák, artériák falát erősí-
tő hatással bír. Hatásos még pattanásos arcbőr kezelésére is.
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Az érfalak rugalmasságának megtartása, erősítése mellett például a rozáceás bőr 
ápolásában is jelentőséggel bírhat. Bár a rozácea kialakulásának pontos mechaniz-
musa nem ismert, az tudható, hogy többek közt az orcák kötőszöveti és érrendszeri 
sérüléséhez, gyengeségéhez kötődik. A fokozott értágulat okozta arcpír és égő érzés 
kiváltásáért pedig olyan folyamatok is felelősek, melyeket a vadgesztenye-kivonatok-
ban található irritációt és gyulladást csökkentő, valamint antioxidáns komponensek 
ellensúlyozni tudnak. A bőrpír csökkentéséhez az összehúzó, adsztringens hatása is 
hozzájárul.
Az érfal-erősítő tulajdonság a sérülések utáni regenerációban is fontos, a vadgesz-
tenye-kivonatokat hagyományosan a zúzódások, véraláfutások, horzsolások enyhíté-
sére szánt krémekben, pakolásokban is használják. Ödéma csökkentő, összehúzó és 
érfalvédő hatásának a szem alatti sötét foltok, karikák kialakulásának megelőzésében, 
és a már kialakult duzzanatok, táskák enyhítésében is szerepet játszhat.
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Házi receptek

Visszeres végtagokra borogatás és fürdő
A gesztenye levélből készült teafőzet külsőleg jó a visszeres végtagok borogatására. 
2 dl forrásban levő vízhez 1-2 teáskanál levéltöretet adjunk, majd 8-10 percig áztassuk. 
Ezután szűrjük le, és öntsük a fürdő-, illetve lábvizünkbe.

Vadgesztenyés visszérkrém 1.
8-10 db vadgesztenyét hámozzunk meg, és reszeljük le, majd öntsünk rá annyi vod-
kát, amennyi a lereszelt térfogat kétszerese. Hagyjuk állni 2 hétig, majd az oldat tisz-
tájából el is készülhet az első vadgesztenye krém: 5 g tinktúra, 10 g ricinus-olaj, 80 g 
shea vaj, 5 g méhviasz. Az olajokat és a viaszt olvasszuk össze, és hagyjuk addig lehűl-
ni, amíg a kezünkkel meg tudjuk fogni (kb. 45-50 °C). Ezután tegyük hozzá a tinktúrát, 
és rakjuk a mélyhűtőbe. Miután megszilárdult vegyük ki, és hagyjuk krémesre olvadni.
Nagyon látványos eredményekre képes, ha néhány hétig rendszeresen használjuk. 
Ha gyorsabb segítség kell (már minden nagyon fáj), akkor vegyük elő a pudingokhoz, 
vagy dzsemekhez használt zselésítőt. Az előírt sűrítő mennyiségének háromszorosát 
főzzük fel vízzel, ekkor egy nagyon sűrű zselét kapunk, amit a vadgesztenye tinktú-
rával hígíthatunk megfelelőre. Ez egy hűtőben tartandó krém, mert nagyon gyorsan 
megromlik, de egy nagyon koncentrált, így rendkívül hatásos.

Vadgesztenyés visszérkrém 2.
Áztassunk alkoholba 10 db megpucolt és apróra vágott vadgesztenyét egy hétig, 
majd szűrjük le. Másik 10 db megpucolt és áttört vadgesztenyét áztassunk 3-4 órán 
keresztül kb. fél kg kókuszzsírban vízgőz felett. Ezen idő alatt jól kiáznak belőle az 
összetevők. Amikor elkészült szűrjük le, és keverjük össze a két különböző gesztenye 
kivonatot. Naponta kenjük be vele a visszeres lábat. Alkohol helyett használhatunk, 
házi pálinkát, vagy vodkát is. Rendszeres használatával csökkenthetjük a visszereket, 
és ízületi gyulladásokat.

Vadgesztenye olajos kivonatának készítése
Ez a készítmény ízületi gyulladásra és visszérre ajánlott. Összehúzó hatása miatt kiváló 
ödémára is. Remek bőrápoló szer, rosaceás bőrt és száraz, kirepedezett bőrt is ápol-
hatunk vele.
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Elkészítése: 2 literes üvegbe tegyünk 25 db kockára vágott vadgesztenyét, majd 
locsoljuk meg egy kevés alkohollal. Az alkohol minimum 70 fokos legyen, ezt gyógy-
szertárból tudjuk beszerezni. Ha nincs, jó valamilyen erősebb pálinka is. Hagyjuk így 
állni egy napig. Másnap öntsük át egy vékony falú edénybe a gesztenyéket, adjunk 
hozzá 250 ml olívaolajat és 100 g disznózsírt. Forraljunk fel egy edényben vizet. Ami-
kor gyöngyözik, vegyük le a gázt takarékra, helyezzük a forrásban lévő víz fölé a gesz-
tenyés tálat és 2 órára hagyjuk ezen a gőzfürdőn. Ezután vegyük le, majd hagyjuk 
kihűlni. Letakarva tegyük két napra hűvös helyre. 48 óra elteltével gázon melegítsük 
fel, de éppen csak annyira, hogy a zsír felolvadjon és le tudjuk szűrni. Szűrés után 
kifertőtlenített üvegbe öntsük át és jól zárjuk le az üveg száját.

Fájó ízületre, ízületi gyulladásra ajánlott az alábbi tinktúra
100 ml 38 %-os pálinkához keverjünk 2 evőkanálnyi szárított és porított vadgesz-
tenyelevelet és 2 evőkanálnyi vadgesztenye-lisztet, majd légmentesen zárjuk le, és 
hagyjuk állni 10 napig. Ezt követően szűrjük le, és sötét üvegben tároljuk. Fájó, sajgó 
ízületekre alkalmazzuk bedörzsölő-szerként. Vadgesztenye lisztet beszerezhetünk 
bioboltban, de az is jó, ha a héj nélküli magot negyedeljük, majd az aprítógépre bíz-
zuk. Szárítsuk ki a zúzalékot.

Pakolás fájó, sajgó ízületekre
Két evőkanálnyi vadgesztenyelisztet keverjünk össze 2 evőkanálnyi búzaliszttel, és 
adjunk hozzá annyi 10 %-os étkezési ecetet, hogy kenhető péppé váljon. Fájó, sajgó 
ízületekre rakható pakolásként.

Fürdő visszérre és aranyérre
Két evőkanálnyi szárított és porított vadgesztenye-levelet és 2 evőkanálnyi vadgesz-
tenye-lisztet forrázzunk le 3 dl forrásban lévő vízzel, majd 8-10 perc után szűrjük le, a 
főzetet öntsük a fürdővízhez. Visszér, aranyér esetén jótékony kúra.

Bio arctonik
Öt liter ecetbe rakjunk 30 db meghámozott vadgesztenyét, 4 marék dió levelet, majd 
szórjuk meg 2 marék cickafark virággal és levéllel. Érleljük minimum 2 hétig, majd 
szűrjük le. Az esti arctisztítás után kenjük át vele az arcukat, majd hagyjuk rászáradni. 
Gyulladáscsökkentő, erősen tisztító, fertőtlenítő, pórus összehúzó hatású. Ugyanez a 
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szer 4-5 csepp levendula-, vagy rozmaring illóolajjal, 2/3-ad vízzel hígítva pompás 
hajöblítő is lehet. Kisebb mennyiségben is készíthető az arányok megtartásával.

Arcpakolás pattanásos, gyulladt bőrre
Ehhez nem kell mást tennünk, mint hogy 5-6 db gesztenyét reszeljünk le, és kever-
jünk össze egy kis mézzel úgy, hogy jó sűrű masszát kapjunk. Ezt kenjük fel az arcunk-
ra, és hagyjuk rajta 10-15 percen keresztül, majd langyos vízzel mossuk le.

Gyógynövényes maszk
Egy kanál szárított körömvirágot, 1 kanál gesztenyevirágot és 1 kanál kamillavirágot 
forrázzunk le egy pohár vízzel. Fedő alatt hagyjuk állni 15 percig. Ha kihűlt, adjunk 
hozzá egy kis kanálnyi étkezési keményítőt. Állandó kevergetéssel pépesítsük, míg 
krémes állagú lesz a maszk. Ezután kenjük fel az arcukra, hagyjuk hatni 15 percig, és 
meleg vízzel mossák le. Legalább egyszer használjuk hetente.

Vadgesztenye arcpakolás készítése pattanásos, vagy rosaceás bőrre
5-6 db gesztenye magbelet reszeljünk le és keverük össze annyi mézzel, hogy sűrű, 
de kenhető legyen. Ezt vigyük fel az arcukra és legalább 10 percig hagyjuk rajta a 
vadgesztenyés pakolást, majd langyos vízzel mossuk le.
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Vadgesztenyés arcmaszk zsíros és pattanásos bőr ápolására
Egy üvegtálban keverjünk el egy negyed élesztőt egy evőkanál mézzel, majd ad-
junk hozzá annyi frissen lereszelt gesztenyét és tejszínt, hogy sűrű masszát kapjunk. 
A pépet vigyük fel az arcra, majd 20 perc hatóidő elteltével alaposan mossuk le a 
maszkot. A méz és a gesztenye is alkalmas a zsíros és pattanásos bőr ápolására, emel-
lett nagyon jól fokozza a keringést. A méz ezen kívül tele van értékes tápanyagokkal, 
kitűnően fertőtlenít és hidratál. Az élesztő pedig megnyugtatja a gyulladt bőrt és 
leszárítja a pattanásokat.

Gesztenyelisztes arcpakolás fakó, látványosan száraz arcbőrre
Turmixoljunk össze 1 banánt, 1 teáskanál 100%-os argánolajat és 1 evőkanál gesz-
tenyelisztet. Hígítsuk fel rózsavízzel, amíg sima állagú lesz és vigyük fel az arcbőrre. 
Hagyjuk az arcunkon 15 percig, majd mossuk le langyos vízzel. Ez az arcmaszk termé-
szetes mélyhidratáló, ideális 45 éves életkor felett.

Vadgesztenye tinktúra
A magokról lefejtjük a külső kemény barna héjat és a fehér belsejét kikaparjuk, egy 
üvegbe tesszük, felöntjük patikai alkohollal és minimum 3 hétig lezárva, sötét he-
lyen érleljük. Időnként érdemes összerázni. A szűrést követően tároljuk sötét üveg-
ben. Visszeres lábak kezelésére bedörzsölésére, vagy borogatásként használhatjuk. 
Erősíthetjük a tinktúra hatását, ha pár fészeknyi körömvirágot is teszünk az alkoholba. 
Az elkészült tinktúrához keverhetünk pár csepp rozmaring-, vagy levendula olajat.
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Mosógesztenye
4-5 darab gesztenyét, 20-25 percig forró vízben áztassunk lefedve, majd pucoljuk 
meg. Ez nagyon fontos, mivel ha héjastól rakjuk a mosógépbe a barna héjak meg-
foghatják ruhákat. A belsejét szedjük ki, daraboljuk fel, vagy törjük össze. Így jobban 
kioldódik belőle a szaponin. Ezt követően kis vászonzacskóba, vagy páratlan zokniba 
rakjuk és a ruhák közé tesszük, mint a mosódiót és indítsuk el a mosógépet. Fehér 
ruhákhoz ajánlott a mosószóda használata is a vadgesztenye mosószer mellett.

Folyékony mosószer
6-8 szem gesztenyét áztassunk forró vízben, mivel így könnyebb leszedni a héját. 
Pucoljuk meg és vágjuk darabokra. Főzzük meg 1 liter vízben 15 percig. Ezután tur-
mixoljuk össze, majd szűrjük le a levét és tegyünk bele 4-5 csepp 100 %-os tisztaságú 
levendula illóolajat. Tegyük a mosógépbe pl. a ruhák közé egy kupakba öntve (kb. 
1 dl). Nem fogja meg a ruhákat, de biztonságból tehetünk hozzá folttisztító sót (nátri-
um-perkarbonát) is.           Felhasznált irodalom: www.cosmio.hu, www.hazikence.hu
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A jóféle édes szelíd gesztenye
A népnyelv jóféle édesnek nevezi az őszre beérő és gyűjthető szelídgesztenyét. 
Az év ezen szakában egy bögre illatos tea és a sülő gesztenye illata feledteti 
velünk a kinti szürkeséget, hideget. A szelídgesztenye a bükkfafélék családjába 
tartozik, 2007-ben az év fájának választották. 

Őshazája Délkelet-Európa, de már a rómaiak idején elterjedt szinte az egész kontinen-
sen. Fontos táplálék volt, mert érett terméséből lisztet őröltek, amit sokféleképpen 
használtak fel a konyhában.
A június-júliusban virágzó gesztenyefák virágait gyakran látogatják a méhek és ké-
szítik a különlegességnek számító gesztenyemézet. Gyógyhatása egészen páratlan: 
megelőzi a trombózis kialakulását, visszérproblémák kezelésében is hatásos, csökken-
ti az érgyulladást, segíti az elalvást, nyugtat. Tartalmaz foszfort, kalciumot, vasat és 
magas az E-vitamintartalma, emiatt hatékony immunrendszer erősítő.
Az októberben érő gesztenyék vitamin-, és ásványianyagai közül kiemelkedő a B1-, 
B2-, B6-, C-, és E-vitamin, valamint a kálium, magnézium, vas-, réz-, és foszfor-tartalom. 
A gesztenye összetétele miatt előnyösen beépíthető a szív-, és érrendszer egészsé-
gét védő étrendbe. Rendszeres fogyasztása megakadályozza a trombózisok kialaku-
lását, valamint alkalmas a visszértágulatok mérséklésére is. 
Teája, amely nyálkahártyát megnyugtató hatású, hörghurut, valamint szamárköhögés 
esetén, görcsös köhögési rohamoknál, asztmánál használatos. 
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Gyógyászati célokra levelét és termését gyűjtik. Több köhögéscsillapító és köptető 
készítmény alkotója. A vénás vérkeringést serkentő hatása miatt visszér, aranyér ese-
tén is alkalmazzák. Elsősorban görcsök ellen használják. Gyümölcse és kérge gyomor-, 
és bélhurut, orrvérzés, vérköpés, lumbágó gyakran használt gyógyszere. Gyümölcsé-
nek héja csersavtartalmánál fogva a hasmenés háziszere.
A kolostori gyógyászat legismertebb képviselője, Bingeni Hildegárd is előszeretettel 
alkalmazta a szelídgesztenyét gyomorproblémák, légzőrendszeri megbetegedések, 
ideges eredetű megbetegedések kezelésére.
Az őszi-téli étrendünkben bátran használjuk a gesztenyét, hisz nemcsak püréként, és 
nemcsak süteményekben van helye, hanem levesekben, köretekben, tésztaételek-
ben, számtalan módon elkészíthetjük. A héjas változatot piacokon, zöldségboltokban 
beszerezhetjük, de főtt, előre csomagolt változatban is elérhető. Lehetőleg magyar, 
de mindenképp az Európából származót keressük!

-Zsályás-gesztenyés spagetti: 30 dkg csirkemellet csíkokra vágunk, olívaolajon 
megfuttatjuk, 2-3 zúzott fokhagymával, sóval, borssal, néhány aprított zsályalevéllel, 
és 15 dkg aprított gesztenyével összekeverjük, főzőtejszínnel felöntjük és forraljuk. 
A kifőzött tésztát beleforgatjuk és forrón tálaljuk. Húspótlókkal is készülhet...
-Kelbimbóleves pirított gesztenyével: a felaprított 20 dkg kelbimbót és ugyanany-
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nyi gyökérzöldséget (répa, pasztinák, zeller) előfőzünk, majd felforrósított, zúzott fok-
hagymával ízesített vajban megpirítjuk őket. 20 dkg aprított gesztenyét adunk hozzá, 
friss, vagy szárított kakukkfűvel, sóval, borssal fűszerezzük, majd felöntjük vízzel és 
puhára főzzük. Amikor minden megpuhult, főzőtejszínnel dúsítjuk és meghintjük ap-
róra vágott petrezselyemmel.
- Sütőtökkrémleves gesztenyével és naranccsal: megsütünk egy kilónyi felkoc-
kázott tököt, közben egy szál póréhagymát felkarikázunk és vajon megfonnyasztjuk. 
Rászórjuk a megsült tököket, szerecsendióval, sóval, fehérborssal és kevés zsályával 
ízesítjük, hozzáfacsarjuk egy narancs levét és felöntjük egy deciliter tejszínnel, forral-
juk. Turmixoljuk és tálaláskor pirított gesztenyeszeletekkel és tökmaggal díszítjük.
-Sütőtökragu gesztenyével: a megsütött tököt forró vajon pirított hagymára dob-
juk, sózzuk, szerecsendióval és kakukkfűvel ízesítjük, hozzáadjuk a feldarabolt geszte-
nyét, puhára pároljuk. Kínálhatjuk húsok mellé, de sajttal megszórva önálló ételként 
is tálalhatjuk.
-Lencseleves gesztenyével: 25 dkg lencsét babérlevéllel, sóval puhára főzünk. 
Közben 5 dkg szalonnát megpirítunk, 25 dkg szeletelt gesztenyét adunk hozzá, ka-
kukkfűvel, majorannával, bazsalikommal ízesítjük, beleszeletelünk egy csípős paprikát 
és felöntjük sűrített paradicsommal. A lencséhez keverjük és sajtos, vagy fokhagymás 
pirítóssal tálaljuk. Igazi lélekmelegítő téli leves!
-Gesztenyés sült zöldségek: felszeletelünk-darabolunk tetszés szerinti mennyi-
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ségben és összetételben édesburgonyát, zellert, sütőtököt, sárgarépát, pasztinákot, 
céklát, kelbimbót, kelkáposztát, és egy nagy sütőtálba szórjuk őket. Meglocsoljuk olí-
vaolajjal, sózzuk, borsozzuk, borsikafűvel és zsályával megszórjuk, végül közéjük te-
szünk pár szem gesztenyét. Sütőben puhára sütjük. Ha kész, meglocsolhatjuk mézzel, 
adhatjuk önálló ételként, vagy köretként.
-Gesztenyés kelbimbó: apró kockára vágott füstölt szalonnát kiolvasztunk, majd 
hozzáadjuk a félbe-negyedbe vágott kelbimbót, sózzuk, borsozzuk, pirítjuk. Félidő-
ben megszórjuk aprított gesztenyedarabokkal és puhára pároljuk. Ha elkészült, meg-
locsoljuk narancslével. Sültek remek körete.
-Gombás-gesztenyés tészta: laska-, vagy csiperkegombát felszeletelünk, és vaj-olaj 
keverékében megpirítjuk. Sózzuk, borsozzuk, petrezselyemmel megszórjuk és felda-
rabolt gesztenyét adunk hozzá. Puhára pároljuk, felöntjük főzőtejszínnel, kiforraljuk és 
beleforgatjuk a kifőtt tésztát.
-Mángoldos (spenótos) gesztenyeleves: felkockázott vöröshagymát vajon meg-
dinsztelünk, darabolt fokhagymát és gesztenyét adunk hozzá, majd az apróra tép-
kedett leveleket is beletesszük. Sóval, szerecsendióval, fehérborssal fűszerezzük, fel-
öntjük vízzel (vagy alaplével) és puhára főzzük. Összeturmixoljuk, felengedjük tejjel, 
felforraljuk és tálaljuk pirítóssal.
Ha nincs mángold, vagy spenót, néhány kelkáposztalevéllel is elkészíthetjük ezt a 
levest, mert a gesztenyével jól passzolnak. Aki szereti, néhány szelet zellergumót is 
belefőzhet a levesbe.
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-Gesztenyemártás húsokhoz, zöldségekhez: kb. fél kilónyi gesztenyét megfőzünk 
és összetörjük, forró vajban átforgatjuk, sózzuk, borsozzuk. Felöntjük vízzel (zöldség-
lével) és tejszínnel, kiforraljuk, pürésítjük. Ízlés szerint adhatunk hozzá zsályalevelet, 
vagy petrezselymet.
-Gesztenyés paradicsomos zöldségragu: vajban megpirítunk egy nagy fej vörös-
hagymát apró kockára vágva és 2-3 gerezd zúzott fokhagymát adunk hozzá. Puhulási 
sorrendben adjuk hozzá a zöldségeket: sütőtök, gesztenye, sárgarépa, kelbimbó vagy 
kelkáposzta, zöldhüvelyű bab. Sóval, borssal és kakukkfűvel fűszerezzük és felöntjük 
sűrített paradicsommal (házi is lehet). Kiforraljuk és friss kenyérrel tálaljuk.
A zöldségeket kedvünk szerint variálhatjuk. Aki szereti, készítheti szalonnával, sonká-
val, csirkehússal is - vagy növényi húspótlókkal...

A receptekből jól látszik, hogy mennyire sokoldalúan felhasználható és variálható a 
szelídgesztenye. Szinte valamennyi téli zöldséggel, gombákkal jól társítható, szereti a 
zsályát, borsot, kakukkfüvet, szerecsendiót, petrezselyem-és zellerzöldet. Próbálják ki, 
nem fogják megbánni!

A vadgesztenyés-szelídgesztenyés összeállítást készítette:
Horváth Adrien: http://herba-otthon.hu

Rosta Zsuzsanna: http://illatorgia.simplesite.com
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