
 

 

Sokoldalú növények - játékos ismertető: CSALÁN 

  

Ne szedjünk csalánt… 
 

Amikor éppen virágzik … 
(ekkor időlegesen mérgeket termel)  

 
…ha a levelei lilás színezetűek 

(annak a jele, hogy stressz érte a növényt,  
ilyenkor kesernyések a levelek) 

 
…szennyezett területről 

(ezt nem is kell magyarázni…) 
 

…kesztyű nélkül! 
 

Csaláncsípés kezelése 
 

Ha lehet, ne érjünk hozzá a csípés által érintett  
területhez legalább 10 percig. A kezelés hatékonyabb  

lesz száraz bőrön. 
  

Bő szappanos vízzel óvatosan mossuk le az érintett bőrfelületet,  
anélkül, hogy dörzsölnénk.   

Ha nincs a közelünkben szappan és víz, akkor egy tiszta ruhadarabbal is 
letörölhetjük a bőrfelszínt. Amikor már tiszta és száraz, ragasztószalagot 
(cellux, vagy ragtapasz) ragasszunk rá majd húzzuk le, hogy a maradék 

csalánszőrt is eltávolítsuk.  
Ha szükséges, antihisztamin tartalmú krémmel, vagy trópusi krémekkel, 
például kalamin kenőccsel, esetleg hidrokortizon tartalmú krémmel is 

csökkenthetjük a pirosságot és enyhíthetjük a csípés okozta kellemetlen 
érzést. 

Ha nagyon fájdalmas, hideg borogatást és szükség esetén  
paracetamol vagy ibuprofen tartalmú fájdalomcsillapítót is 

használhatunk. A forrót kerüljük, és semmiképp ne vakarjuk! 
 

Ne feledjük, a csaláncsípés okozta kellemetlen  
érzés a legtöbb esetben fél-egy órán belül  

magától is nyomtalanul  
elmúlik 

Tanácsok gyűjtőknek 
 

Legyen kéznél olló, vagy metszőolló.  
Vigyünk magunkkal kosarat, vagy egy 

vászonszatyrot, amibe tehetjük a leszedett 
növényeket. 

A fiatal levelet szedjük, a növény felső részéről. 
Hideg vízzel alaposan mossuk át a leveleket. 
Tegyük forrásban lévő vízbe 2 percre, hogy 

hatástalanítsuk az égető csípést okozó  
fullánkos csalánszőröket. 

Nyomkodjuk ki belőle a vizet. 
 

Nagy Britanniában még külön nemzeti 

hete is van a csalánnak: “Légy kedves a 

csalánhoz hét”, melyen az érdeklődőket  

a csalánnal kapcsolatos  

tevékenységekre invitálják. 

 
 

www.nettles.org 

A csalán népies nevei:  
csollán, csollány, csólyány,  
csanál, csohán, csovány. 

 
A csalánlevelek égető csípését 

évezredek óta használják a 
vérkeringés pezsdítésére, az ízületi 

gyulladás enyhítésre, és a bőr 
hőérzetének növelésére. 
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Csalános mártogatós 
 

Hozzávalók:  
Csalán, olíva olaj, sült fokhagyma (két gerezd),  

vagy egy gerezd friss fokhagyma, esetleg 
medvehagyma, friss mentalevél, citrom, Cayenne bors 

vagy őrölt chili paprika (opcionális), só, magas 
zsírtartalmú tejföl 

 
Elkészítés: 

Turmixoljuk egybe az összetevőket és fűszerezzük 
ízlés szerint. Nyers zöldségdarabokat, 

 burgonya vagy kukoricachipset, grissinit 
mártogathatunk  

bele. Még finomabb, ha a grissinit  
is házilag készítjük! 

 
 
 
 
. 
 
 

 

Csípős csalántea 
 

Ez a gyógytea annyira egészséges, hogy az  
már szinte túlzás! A benne található vitaminok  

és ásványi anyagok táplálják a bőrt és a hajat, és  
serkentik a test természetes védekezőképességét.  

És ami a legjobb, ez egy fillérünkbe se kerül! 
 

1: Szedjünk annyi friss, nagyméretű csalánlevelet, amivel 
egy kisebb edényt megtölthetünk. Nem kell hősködni, 

nyugodtan viseljünk kesztyűt! 
2: Öntsünk az üres edénybe forrásban lévő vizet. 
3: A már kihűlőfélben lévő vízhez adjuk hozzá a 
csalánleveleket és várjunk amíg az oldat zöldes  

színű nem lesz. 
4: Szűrjük le a csalánteát egy bögrébe. 

5: Ízesítsük mézzel 😋"#$%& 
 
 

 

 

 
A csalán felhasználása  

igen széleskörű.  
 

Alkalmas kötélfonásra és szövésre, 
főzhetjük teába és levesbe.  

Ezen kívül festésre, hajápolásra, 
trágyázásra, rovarriasztásra, 

növények oltóanyagaként és ízületi 
gyulladás enyhítésére szolgáló 
készítményekbe is használják.  

Csalánleves 
 

Hozzávalók: 
Vöröshagyma, olívaolaj vagy vaj,  

sárgarépa, csalán, krumpli, zeller, húsleves  
vagy zöldség alaplé, só, bors, tejszín vagy tejföl,  

vagy ezek keveréke. 
Elkészítés: 

Kockázzuk fel a hagymát és pároljuk üvegesre vajban, vagy 
olajon. Adjuk hozzá a meghámozott, apróra vágott sárgarépát 

és krumplit. Nyomjuk bele, vagy vágjuk nagyon apróra a 
fokhagymát és a zellert.  
Adjuk hozzá a csalánt. 

Öntsük fel az alaplével, sózzuk borsozzuk ízlés szerint, és 
főzzük 10-12 percig. 

Ha szeretnénk, botmixerrel csinálhatunk belőle  
krémlevest. Tejföllel és tejszínnel behabarva,  

vagy csak tálaláskor ízesítve is  
fogyaszthatjuk.  
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Csalánfonál készítése 
 

Hogy Andersen Vadhattyúk című történetében  
milyen nehéz dolga is volt a lánynak, aki a testvéreit  
12 csalánból kötött inggel oldotta fel a varázslat alól,  

akkor érthetjük meg igazán, ha saját magunk is  
kipróbáljuk, hogy hogyan lehet csalánból fonalat fonni. 

Húzzunk vastag kertészkesztyűt, majd keressünk egy magasra nőtt 
egyenes szárú csalánt és szedjük ki a tövénél. Alulról felfelé 

húzzuk le a leveleket, majd távolítsuk el a száron található csípős 
csalánszőröket, hogy csak egy egyenes szárunk maradjon. 

Körmünkkel nyissuk fel hosszában a szárat, majd megtörve azt, 
fejtsük le a külső szövetet (erre lesz szükségünk) a belső 

keményebb részről. Hagyjuk a szálakat egy kicsit kiszáradni. 
Miután sikerült a hosszú szálakat kinyernünk, sodorjuk őket 

kötegekbe, majd a tenyerünk között  
dörzsölgetve puhítsuk őket. Végül egy késsel  

tisztítsuk a szálakat. 
Ez az angol nyelvű kisfilm csodásan  

mutatja be a folyamatot. 
Meek (2015, p.12) 

 
. 
 

 

Csalántörténetek 

Andersen Vadhattyúk című meséjét olvasva  
magunk is átérezhetjük, hogy egy hőstettet  

kitartóan véghez vinni milyen fizikai fájdalmakkal járhat. 
 

A mitológiában a csalánt általában a vihar istenével Thorral 
hozzák összefüggésbe. Bizonyos kultúrákban vihar idején  
csalánt vetnek a tűzre, hogy a vihar ne okozzon károkat. 

 
Több olyan lepkefaj is van, ami szívesen rakja csalánra a petéit. 

Találjunk ki olyan történetet, amelyben elmeséljük  
egy pillangó kifejlődését és életét. 

 
Annie M.G. Schmidt holland írónő: Oti megmenti a  
papáját című könyvében a csalánleves végigkíséri  

a szereplők útját.  
A meseregény 6-12 éves gyerekek  

számára kiváló olvasmány. 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

Festés 
növényekkel 

 
Mára szinte feledésbe merült, vagy 

legfeljebb csak egy-egy kézműves űzi a 
festőnövényekkel való festést. 

A csalán is kiválóan használható 
festőnövényként, a vele festett textíliáknak 

sárgás, halványzöld színe van. 
A természetben előforduló festőnövényekről bővebben 

Molnár V. Attila kutatói blogján, 
magáról a növényekkel festésről pedig Tóth Bettina 

cikkében olvashatunk. 
A Kemendi Ágnessel készült interjút hallgatva 

betekinthetünk a magyar növényfestő életébe. 
Kemendi Ágnesnek két könyve is jelent meg 

a növényekkel festésről: 
Festés növényekkel, illetve 

Növényfestés címmel. 
 


