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Aloé: a gyógynövények királynője / Liane Maria Ledwon. - Budapest: Kossuth, 2008. 

 
Fűszernövények és gyógynövények / Galambosi Bertalan. 2. jav. kiad. - Budapest: Mezőgazda 

Kiadó, cop. 2004. 

 
Gyógyfüvek Isten kertjéből: jó tanácsok gyógynövény-bibliámból az egészség és jó közérzet 

megtartásához / Maria Treben. - Budapest: Duna International, [2009] 

 
Gyógynövény ABC: fűben, fában az orvosság; a legfontosabb gyógynövények ismertetése, 

gyógyhatásuk és felhasználási lehetőségük / Gyöngyösi Anna. - Üllő: Regun-Press Kiadó, 

2006. 

 
Gyógynövények és gyógyteák / Hanna Parrot. - [Debrecen]: Merlin Book Agency, cop. 1998. 

 
Gyógynövények gyógyhatásai: növényi gyógyszerek ; hazai gyógynövényeink ismertetése, 

gyűjtésüknek módja és felhasználásuk a mindennapi életben az egészség szolgálatában / 

Varró Aladár Béla. - Debrecen: Black & White Kiadó, 1997. 

 
Hajápolás természetes anyagokkal: gyógynövényes kezelések és napi hajápolás a gyönyörű 

hajért / Mary Beth Janssen. - Debrecen: Gold Book, [2003]. 

 
Házi receptek minden betegségre: amit nagyszüleink még tudtak / Franziska von Au. - 

Budapest: Magyar Könyvklub, 2003. 

 
Házi természetgyógyász: gyógyteák, tinktúrák, elsősegélynyújtás, házi patika. Tyukod: Black 

& White, [2008]. 

Herbáció - Népgyógyászati Receptmagazin: kozmetikumok, gyógyreceptek, különlegességek: 

növényekből házilag / főszerk. Nagy Z. Róbert. – Budapest: Kauten Etnobotanikai Közhasznú 

Alapítvány (megjelenik negyedévente) 

 
Ismerjük fel a vadon termő gyógynövényeket! / Babulka Péter. -  [Budapest]: Gabo 

Könyvkiadó és Kereskedő Kft., 2001. 

 
Kis kolostori patika: a legfontosabb gyógynövények és Kilián atya bevált receptjei / Johannes 

Gottfried Mayer, Kilian Saum, Bernhard Uehleke. - Budapest: Athenaeum 2000 Kiadó, 2007. 

 
Környezetünk gyógyító növényei: [éljünk a természetes gyógyítás lehetőségével, ismerkedjünk 

meg a gyógynövények jótékony hatásaival!] / Buday Andrea. - Nyíregyháza: Pro-Team, 2007. 

 

Kultúrnövényeink gyógyhatása: [tudatos egészségmegőrzés, mindennapi gyógyító ételek, 

szárazföldi növények, zöldségek, gyümölcsök, házi gyógymódok] / Nagy Jenő. - Budapest: 

Mezőgazda, cop. 2008. 

http://192.168.0.67/cgi-bin/tlwww.cgi?show=e173565
http://192.168.0.67/cgi-bin/tlwww.cgi?show=e109730
http://192.168.0.67/cgi-bin/tlwww.cgi?show=e78933
http://192.168.0.67/cgi-bin/tlwww.cgi?show=e78933


 
A növényi gyógymódok: a fitoterápia népies ismertetése; ehető gyógynövények és gyümölcsök 

háztartásbeli felhasználása, valamint szerepük az embergyógyászatban; gyógyteák és azok 

elkészítése / Varró Aladár Béla. - Debrecen: Black & White Kiadó, 2005. 

 
Teakönyv / Nagy Ádám. - Marosvásárhely: Hoppá Kiadó, 2007. 

 
Természetgyógyász Magazin / főszerk. Görgei Katalin – Budapest: Esotera Kft. (megjelenik 

havonta) 

 
Zöldpatika: [öngyógyítás növényekkel és teákkal]; [a tünetek részletes ismertetése és több 

mint 100 gyógynövényleírás]; [tudományosan igazolt gyógymódok] / Jörg Grünwald, Christof 

Jänicke - Budapest: Mérték, 2008. 
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