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A mikrohullámú sütő megalkotása - sok más nagy találmányhoz hasonlóan – a véletlennek 
köszönhető. Percy LeBaron Spencer, amerikai mérnök egy radar alkatrész kifejlesztésén 
dolgozott, amikor a csokoládé a készülék mellett megolvadt. A radar hullámai is a 
mikrohullámú tartományba esnek. Hazánkban a mikrohullámú sütő az 1980-as évek első 
felében jelent meg a kereskedelmi forgalomban. Ma már szinte minden háztartásban 
megtalálható, azonban sokan helytelenül vagy egyáltalán nem használják, mivel tartanak tőle.

A popcorn volt az első olyan étel, melyet tudatosan készítettek el mikrohullámok 
segítségével, a második kísérletet egy tojással végezték, ahol is a tojás, a kutatók szeme 
láttára, felrobbant. Észak-Amerikában a popcorn az, az étel, melyet még napjainkban is, a 
leggyakrabban mikrohullámú sütőben készítenek. A mikrohullám a háztartásokban, a főzési 
célokra kifejlesztett, másfajta eljárásokat, mint pl. a forró levegő, szinte teljesen háttérbe 
szorította. Az első mikrohullámú sütő 1947-ben épült. Ez a sütő még közel 1,80 m magas 
volt, és a súlya 340 kg-ot nyomott. A sütő teljesítménye, a ma használt készülékek közel 
háromszorosa, 3000 W – ot ért el, és vízhűtéssel működött. Folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően egyre kisebb és egyre népszerűbb lett. 1976-ra az amerikai háztartások 60%-
ában volt már mikrosütő. Az első, a fogyasztók egészségéért aggódó cikkek az 1970-es 
években jelentek meg.

Azok az ételek, amelyeket normál körülmények között főzünk másképp főnek meg, mint az, 
amit a mikroba helyezünk. Hagyományos módon elkészített ételeknél az ételben lévő ép 
sejtfalak tárolják az életerőt és biztosítják a bioenergiát. Ezek az energiák olyan bioenergetikai 
információkat tartalmaznak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a táplálékkal bevitt energiát a 
szervezet megfelelőképpen fogadja, felhasználja. A mikrohullámú sütőben lévő sugárzás 
másodpercenként 250 millió rezgést bocsát ki, amely molekuláris és szub-molekuláris szinten 
hihetetlen gyors mozgásra készteti a táplálék részecskéit, melynek hatására alakul ki a hő, ami 
az étel felmelegedését illetve főzését végzi. A rezgések következtében a sejtfalak, 
sejtmembránok szétrázódnak, az étel bioenergetikai információi elvesznek, megszűnik a 
molekuláris bipolaritás, azaz a jin-jang egyensúly, így a szervezet már tulajdonképpen halott 
energiát kap, ami csak arra jó, hogy az életfunkciók stagnáljanak. Írja Bencze Ágnes, 
természetgyógyász, radiesztéta.

A mikrohullámú sütők kezdetben a személyszállító repülőgépeken értek el nagy 
népszerűséget. Az első sütőket olyan cégek gyártották, melyek a radarberendezések 
fejlesztése során, a magnetronok felhasználásának területén szereztek tapasztalatokat. Mivel a 
mikrohullámú sütők ára a ’70-es években meredeken csökkent, az értékesítési adatok 
jelentősen emelkedtek: 1970-ben az Egyesült Államokban már 40 ezer készüléket 
értékesítettek, 1975-ben ez a szám már elérte az 1 milliót, míg napjainkban az amerikai 
háztartások 95%-a rendelkezik mikrohullámú sütővel.

Elgondolkodtató, hogy a gyermekeink, unokáink mikrohullámú sütővel készített, melegített 
ételeken nőnek fel. Sok helyen az egészségügyi intézményekben, idősek otthonában is 
mikrózott ételeket tálalnak fel a betegeknek és öregeknek, akiknek amúgy sem erős az 
immunrendszerük. Régebben alig volt rákos beteg gyermek, ma pedig a kórházakban már 
gyermekrák osztályok is vannak. A daganatos betegek száma pedig napról napra növekszik. 
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felsőfokú végzettségem tartott vissza attól mikrohullámú sütőt vásároljak magamnak és 
családomnak. Tudom azt, hogy a technikai civilizáció sok új dolgot talált fel, amiről azt 
hitték, hogy ártalmatlan, aztán később kiderült, hogy ártalmas, de mégsem hozták 
nyilvánosságra, mivel óriási üzlet a termékek eladása, és ha megbetegszik valaki, akkor az is 
óriási üzlet a gyógyszer-gyártóknak.

Általános vélemény, hogy igaz, hogy van káros hatása a mikrohullámnak az élő 
szervezetekre, sejtekre, de azok a sütőn belül maradnak, és így a benne lévő étel nem jobb, 
nem rosszabb, mint a hagyományos módon sütött, főzött étel. Nos, az hogy nem maradnak a 
mikro bekapcsoláskor a káros sugarak a készüléken belül, az is igazolja, hogy a pacemakert 
viselő emberek a mikrosütő 10 m-es körzetében rosszul lesznek, ha bekapcsolják a 
közelükben a mikrót. A másik kísérletet bárki elvégezheti odahaza. Egy kikapcsolt állapotban 
lévő mikróba bele kell tenni egy bekapcsolt mobiltelefont. Rá kell csukni a mikró ajtaját, 
majd fel kell hívni egy másik készülékről a mikróban lévő mobiltelefont. Akkor jó a mikró 
burkolása, ha nem szólal meg a benne lévő mobil készülék. Nos, a kísérletek szerint – és én 
magam is kipróbáltam – az esetek 99,99%-ában megszólalnak. A mikrótól közel 20 méter az 
a távolság, ami élettanilag veszélyes / még a szomszédos lakásokban lévőkre is - írja Várhegyi 
László, mérnök radiesztéta a csemete.com-on.

A kereskedelmi forgalomban lévő mikrohullámú sütők az uniós szabványok szerint 
bevizsgáltak, a mérést a KERMI végzi. Csak jó minőségű készüléket érdemes venni, és 3-5 
évente beméretni. Az egyik szakember több vagy több száz méteres távolságra küldene 
bennünket a működő mikrosütőtől, a mérnökök, sugárbiológusok csupán legalább fél-1 métert 
javasolnak, persze a használati utasításban ilyesmiről egyáltalán nem esik szó. … mégis 
érdemes csínján bánni a mikróval, miért? Leginkább azért, mert keveset tudunk róla, így azt 
sem tudhatjuk, hogy a ki tudja mi alapján meghatározott egészségügyi határértékek valóban 
helyesek-e. (hazipatika.com)/ A mobilok is egy kis mikrosütőként hatnak ránk, mivel thermo 
víziós felvételek igazolják, hogy egy rövid mobilozás is mennyire felmelegíti a microhatás 
miatt az agyat. Az agyat védi legjobban a természet: a koponya egy erős csontburokban 
agyvízbe van „ágyazva". A mobilt használók a fej, illetve az agy egyik leggyengébb pontján a 
füljáraton keresztül „mikrózzák" az agyukat.

A neten kerestem pozitív felhangú cikkeket is a mikrohullámú sütővel kapcsolatban, de 
elenyésző, amit találtam… pl. egy 1991-es kiadású szakácskönyv ajánlója ezt írja: 
mikrohullámmal főzni ma a legkorszerűbb konyhai eljárás. A gyorsaság többé nem 
boszorkányság. A mikrohullámú sütővel felszerelt konyha több szabadidőt tesz lehetővé. Ami 
korábban órákat vett igénybe, az ma percek alatt elkészül. A főzéshez ezzel a módszerrel 60-
70%-kal kevesebb időre van szükség, és így a vitaminok és az ásványi sók nem vesznek el, az 
ételek íze és zamata megmarad… illetve: az ételkészítéshez használt zsiradék mennyiségének 
csökkentése érdekében: rántott ételek helyett süssünk fóliában, cserépedényben vagy 
mikrohullámú sütőben… Ezek után már csak ajánlani tudom mindenkinek, nézzen utána, 
milyen készüléket vásárol!


