BYLINKY Z MÁJOVKY

Autori
Tamara Berežňáková
Valentína Dobrovičová
Viktória Gnepová
Simona Gobanová
Silvia Hegedüšová
Emma Hoghová
Alexia Hrabušická
Sofia Mavrodieva
Daniel Novák
Diana Obcovičová
Laura Papcunová
Sára Polahárová
Karolína Tomášová
Katarína Tureková
Katarína Zakuťanská

Prácu viedla: PaedDr. Drahoslava Bučeková

Predhovor
Bylinky už mnoho storočí patria do života ľudí. Často rastú voľne v prírode, vďaka čomu sú ľahko
dostupné. Bylinky alebo liečivé rastliny sú najvýznamnejším zdrojom prírodných liečiv. V minulosti
sa na ne zameriavalo predovšetkým ľudové liečiteľstvo, dnes sa s nimi veľa pracuje i v modernej
medicíne. Až do 16. storočia sa liečivé byliny rozširovali najmä vďaka poznatkom z krajín Orientu
(Mezopotámia, Egypt, India a Čína). Významne sa toto ľudové liečiteľstvo rozvíjalo i na území
starovekého Grécka a Ríma. Zaujímavou kapitolu v našich dejinách predstavuje tiež stredoveké
liečiteľstvo, kedy sa byliny ukladali do herbárov.
Táto brožúrka vznikla ako výsledná práca celoročného štúdia byliniek deti navštevujúcich krúžok
Bylinkáreň pod vedením p. učiteľky PaedDr. Drahoslavy Bučekovej. Celý rok sme svedomito
pristupovali k poznávaniu byliniek, príprave čajov, spoznávaniu byliniek podľa vône, chuti, farby.
Čaje sme pripravovali z vlastného jesenného a jarného zberu a zberu domáceho. Naučili sme sa, že
pôsobenie byliniek má blahodárne účinky na naše a telo, a že vďaka nim sa môžeme vyhnúť
mnohým chemickým liekom. Pri pití čajov sme sa naučili relaxovať, vnímať krásy okolia a počúvať
ticho.
Prostredníctvom tejto brožúrky by sme aj vám chceli odovzdať naše bylinárske skúsenosti. Veríme,
že budú pre vás rovnakým prínosom ako pre nás.

Vaši Bylinkári

Zber
Predpokladom zberu liečivých rastlín je ich presné poznanie. Najlepšie liečebné účinky majú čerstvo
nazbierané rastliny. Na zimu si robíme neveľkú zásobu sušených rastlín. Zbierame ich v čase
najvyššieho obsahu účinných látok :
kvety - začiatkom kvitnutia
listy - pred kvitnutím a po kvitnutí
korene - včasne zjari alebo v jeseni
plody - v čase dozrievania
Trháme len zdravé, čisté rastliny bez parazitov a bez chemických prípravkov. Zbierame ich za
slnečných dní v suchom stave, nezarosené.

Sušenie
Bylinky sušte čo najskôr po nazbieraní. Rastliny sa pred sušením neumývajú, len sa nadrobno
porežú. Potom ich voľne uložíme na plátno alebo papier a sušíme v tieni alebo vo vzdušných,
teplých priestoroch, podľa možnosti rýchlo. Teplota by nemala prekročiť 35 stupňov.

Príprava čaju
Čerstvé byliny narežeme a dáme ich v predpísanom množstve do skleneného pohára. Vodu necháme
zovrieť, odstavíme ju a pripravené rastliny zalejeme. Čerstvé byliny lúhujeme len veľmi krátko stačí pol minúty. Čaj musí byť celkom jasný : jasnožltý alebo jasnozelený. Suché byliny lúhujeme o
niečo dlhšie.

Tinktúra
Tinktúry sú výťažky rastlín získané pomocou 38-40% žitného alebo ovocného liehu. Fľaša sa voľne
naplní určitou bylinou a zaleje sa liehom. Dobre sa uzavrie a dá sa na teplé miesto na 14 alebo viac
dní, častejšie sa pretrasie, nakoniec sa scedí a zvyšky sa vylisujú.

Čerstvá šťava
Používa sa po kvapkách alebo sa ňou navlhčujú choré miesta na tele. Získava sa na odšťavovači, v
ktorom sa rastliny rozdrobia a vylisujú.

Masti
Rozohrejeme 500 g masti ako pri vyprážaní. Do takejto horúcej masti dáme byliny a krátko ich
popražíme. Potom masť zakryjeme a dáme na chladné miesto. Na druhý deň len prihrejeme,
prefiltrujeme cez ľanové plátno a ešte teplú naplníme do pripravených fľaštičiek.

Olej
Bylinami naplníme fľašu až po hrdlo, zalejeme za studena lisovaným olivovým olejom a necháme
14 dní na slnečnom mieste.

Úplný kúpeľ
Byliny macerujeme cez noc v studenej vode. Na druhý deň prihrejeme a vlejeme do vody pripravenej
na kúpeľ. Kúpeľ má trvať 20 minút. Srdce nesmie byť vo vode.

Sedací kúpeľ
Postupujeme ako pri úplnom kúpeli. Voda na kúpanie musí siahať nad obličky.

Pŕhľava dvojdomá
Ľudový názov: žihľava, pokryva
Doba zberu: jún - september
Zbierajú sa: listy, vňať, koreň na jeseň
Účinky: Protizápalové a dezinfekčné účinky, močopudný účinok, protirakovinový účinok, Využíva sa ako
podporná liečba pri cukrovke. Podporuje látkovú premenu, činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním, tvorbu
krviniek a odstraňuje nepríjemné pachy a potenie. Výborná bylinka pre alergikov. Je vhodná na jarné
prečistenie organizmu.
Spracovanie:
Spracovanie: zápar – 1ČL sušenej vňate zaliať 2dcl horúcej vody
odvar – 3PL rastliny ( čerstvá alebo sušená ) v ¼ l vody variť 5 minút
Príprava tinktúry: 1 hrsť nakrájaného koreňa a 2 hrste vňate zalejeme 52% bielym alkoholom, necháme 15
dní luhovať na teplom mieste ( nie na slnku ), občas pretrasieme. Po luhovaní scedíme a pijeme denne 3x15
kvapiek v pol pohári vody, pol hodinu pred jedlom.
Dávkovanie a použitie: Zápar sa pije 3x denne.
Odvar sa pije po dúškoch ráno a večer, silnejší odvar sa používa na umývanie
vlasov.
Obklady sa používajú na kĺbové ochorenia. Zvonku sa používa na popáleniny, vredy, preležaniny, ekzémy
a vyrážky.
Využitie v kuchyni:
kuchyni: Mladé listy sa používajú do šalátov, nahrádzajú aj špenát.
Recept: Žihľavová polievka
1l vody, 2 hrste žihľavy, pažitka, 120 ml mlieka, 1cl solčanky, 30g masla, 40g hladkej múky, 1 žĺtok, soľ,
celozrnné pečivo
Z masla a múky urobíme zápražku. Za stáleho miešania ju zalejeme vodou. Pridáme solčanku. Nakoniec
pridáme posekanú žihľavu s pažitkou a žltoko rozšľahaný v mlieku. Podávame s kúskami opraženej
celozrnnej žemle.

Materina dúška
Ľudový názov: živilka, kukučka, materinka, žadovník, pepolino
Doba zberu: pred začiatkom kvitnutia, popoludní za slnečného počasia od mája do septembra
Zbierajú sa: Na liečebné účely zbierame mladé kvitnúce časti. Používame nožničky, aby sme zbytočne
nepoškodili rastlinky. Využijeme na to suché počasie – najlepšie okolo poludnia, kedy má materina dúška
najviac silíc. Sušíme ju v malých vrstvách a v tieni na dobre vetranom mieste
Účinky: Má posilňujúce, proti kŕčové, protizápalové a hojivé účinky, blahodárne pôsobí najmä na tráviacu
a nervovú sústavu. Používa sa preto pri nespavosti, bolestiach hlavy, závratoch, nervozite a podráždenosti,
telesnej a duševnej slabosti, pri rôznych kŕčoch. Nálevy možno tiež kloktať pri zápaloch ústnej dutiny,
kúpele sú potom vhodné na celkové posilnenie, ekzémy a zapálené rany.
Spracovanie: zápar, sirup, nálev, olej, masť
Príprava tinktúry: naplnenie fľaše vňaťou po hrdlo, zaliať 40% alkoholm a luhuje sa 14 dní, precediť
uskladniť
Dávkovanie a použitie: tinktúra, sa používa najmä pri zápaloch slizníc v ústnej dutine a nosohltana, pri
tráviacich tažkostiach, zápaloch priedušiek ale aj pri astme. Užíva sa 3xdenne malá kávová lyžička do
horúceho čaju maximálne 2 týždne.
Využitie v kuchyni: nahrádza tymián, do omelety, na mäso, pizza
Recept: Sirup z materinej dúšky
Kvety a stonky naložíme prevrstvovaním s cukrom (hnedý alebo biely) do sklenenej fľaše a natlačíme.
Necháme stáť 3 týždne na slnečnom mieste. Scedíme a kvety spolu so stonkami opláchneme vodou a
pridáme do sirupu. Sirup prelejeme do vhodného hrnca a na sporáku pri najmenšom teple miešame, sirup sa
nám bude pomaly zahusťovať. Pozor na to aby počas prípravy nevrel.
Užíva sa proti kašľu 1ČL 3xdenne

Báza čierna
Ľudový názov: čierna baza, psia baza, bez, biedza, pánbožkova apatiek
Doba zberu: máj, jún, júl, august
Zbierajú sa: Zbierame kvety a to celé súkvetie s krátkou stopkou alebo bez stopky, prípadne aj zrelé plody
so stopkou alebo bez nej a mladé listy so stopkami, keď začínajú nadobúdať tvar
Účinky: Je účinná aj pri migréne, nespavosti, bolestiach hlavy, nádche, bolestiach žalúdka
Spracovanie: Bazové kvety je najlepšie spracovať v deň zberu inak hrozí že uvädnú.
Príprava tinktúry:Do
tinktúry: zaváraninového pohára pridať 50g suchých plodov bazy čiernej, doplniť 350ml 40%
alkoholu (jemná vodka) a tesne uzavrieť, nechať 30 dní odstáť, občas pretrepať. Vylúhovanú, odstatu
tinktúru krátko prevariť, precediť cez jemné sitko, podľa potreby prefiltrovať cez servítku
Dávkovanie a použitie: 1 – 2 čajové lyžičky vmiešať do šálky vlažnej vody; pre deti do 18 rokov je tinktúra
nevhodná. Pre deti je vhodný sirup alebo zápar.
Využitie v kuchyni: Čerstvá baza sa využíva do zákuskov alebo k príprave bazového sirupu. Sušené kvety
sa používa na čaj. Kvety si môžete tiež vypražiť v cestíčku, a to ako na slaný, tak na sladký spôsob. Pri
sladkej verzii môžete zvoliť cestíčko zo snehu, vajec a múky, ktoré na záver pocukrujeme, pri slanej je zase
obľúbené napríklad pivné cestíčko.
Recept: BAZOVÝ SIRUP
rozkvitnuté kvety bazy 30 ks , kyselina citrónová 60 g, kryštálový cukor 3 g, voda 3 litre, citrón 1 ks
1.Dva litre vody a 60 g kyseliny citrónovej zvaríme a necháme vychladnúť. Do vychladnutej vody dáme
umyté kvety bazy, zbavenej hrubých stopiek. Pridáme nakrájané kolieska citróna a necháme 24 hodín
lúhovať. Občas premiešame.
2. Po vylúhovaní precedíme cez husté sítko alebo gázu.
3.Do jedného litra vody nasypeme kryštálový cukor, zvaríme a necháme vychladnúť. Scedenú šťavu dáme
do hrnca, pridáme zvarenú vodu s cukrom a necháme zovrieť. Odstavíme a ešte horúcim sirupom naplníme
sklenené fľaše. Dáme do deky až do vychladnutia. Dobrú chuť.

Rebríček obyčajný
Ľudový názov: Myší chvostík
Doba zberu: máj- august
Zbierajú sa: kvety, vňať
Účinky: Má výrazné hojivé vlastnosti. Zastavuje krvácanie z rán a nosa, naopak pôsobí proti migréne, pri
prekyslení organizmu. Pomáha pri zápaloch žalúdka a čriev, ničí hlísty, upravuje činnosť obličiek a žlčníka.
Zmierňuje nadúvanie. Je výborným repelentom proti komárom po roztretí na kožu.
Spracovanie: zápar, masť, tinktúra, sedací kúpeľ
Dávkovanie a použitie:
vnútorné užívanie – 2 lyžičky drveného sušeného myšieho chvosta zalejeme 200 ml. vody. Necháme lúhovať 5 minút
a pijeme ešte teplé, 2 – 3 krát denne,
vonkajšie použitie – na vyplachovanie ústnej dutiny či potieranie rán sa využíva raz taká silná dávka. Do 200 ml.
vody pridajte teda 4 lyžičky sušenej bylinky, nechajte lúhovať 5 minút a keď vychladne môžete potierať rany, či
napríklad aj hnisajúce pľuzgiere, ale účinkuje aj pri bolestivých kŕčových žilách.

Využitie v kuchyni: Čerstvé, jemne nasekané lístky sú vhodný ako korenina pri príprave mastných jedál, do
šalátov, syrov i polievok.

Podbeľ lekársky
Ľudový názov: babuška, divý tabak, konské kopyto, matkino líčko, pánbožkov chlebíček
Doba zberu:

zavčasu na jar

Zbierajú sa: Žlté kvety sa zbierajú v marci a apríli. Sušia sa v tieni a dobre vetranej miestnosti v tenkej
vrstve. Listy sa zbierajú od júna.
Účinky:Vhodný
na utíšenie suchého kašľa, lieči ochorenia pľúc a priedušiek (priedušková astma, zápal
Účinky:
pľúc, ťažký dych, chronické ochorenia dýchacích ciest, kašeľ a zahlienené pľúca i priedušky. Môžeme ho
používať na vyplachovanie ústnej dutiny pri zápaloch sliznice. Súčasne povzbudzuje organizmus a zlepšuje
chuť do jedla.
Spracovanie:

zápar, masť,, obklady na svaly, sirup

Dávkovanie a použitie: podľa ťažkostí
Recept: Sirup pripravený z listov podbeľa sa najlepšie osvedčil pri chorobách pľúc a pri katare priedušiek.
priedušiek
Hlinený hrniec alebo uhorkový pohár plníme striedavo vrstvou listov a vrstvou cukru, necháme sadnúť a
ďalej plníme, až kým nie je nádoba plná. Potom ju dobre previažeme dvoma alebo tromi vrstvami pergamenu
alebo celofánu a uložíme do jamy v zemi, v záhrade alebo na inom chránenom mieste. Všetko prikryjeme
doskou a zasypeme zemou. Rovnomerná teplota pôsobí na kvasný proces. Po ôsmich týždňoch hrniec
vyhrabeme a získaný sirup raz alebo dva razy prevaríme. Po vychladnutí ho nalejeme do malých fliaš so
širokým hrdlom. Tento sirup je našou najlepšou ochranou v zimnom a chrípkovom období. Odoberáme z neho
po čajovej lyžičke.
Čistiaca maska : Čerstvo nazberané listy rozdrvte v mažiari na kašu a túto naneste na vyčistenú pokožku
tváre. Nechajte pôsobiť15 až 20 minút. Listy a kvety obsahujú protizápalové látky (sliz, horké glykosidy
a triesloviny) a tým liečia problematickú pokožku.

Púpava lekárska
Ľudový názov: kašinec, leví zubec, lucerničky, mliečie, pampuliška, žabie mlieko
Doba zberu: koreň pred rozkvitnutím, alebo na jeseň, vňať s kvetmi marec - apríl
Zbierajú sa: koreň, vňať, kvety
Účinky: choroby pečene a žlčníka, pankreas, prečistenie čriev, obličiek a celého tela, zbavuje toxínov z krvi,
pomáha pri trávení a čistení žalúdka, pri prekyslení žalúdka, únave a celkovej slabosti, zvyšuje chuť do
jedla, zlepšuje stav pleti, pomáha pri reume a cukrovke
Spracovanie: zápar, tinktúra
Príprava tinktúry: koreň, listy, kvety v pomere 1:1:1 zmiešame asi 2 hrste a vložíme do 0,5l 60%liehu
a necháme luhovať 14 dní, precedíme
Dávkovanie a použitie: denne 3x 15kvapiek v pohári vody
Využitie v kuchyni: med, šalát
Recept: med – 350 – 400 púpav, 1,5 kg kryštálového cukru, 2 citróny, 1 pomaranč, 1,5l vody
Kvety dáme do hrnca, citróny a pomaranč pokrájané na kolieska poukladáme na púpavy. Pridáme asi 1,5 l
vody a povaríme 5-10minút, potom celú zmes necháme odstáť 12 – 24 hodín. Odstatú zmes precedíme,
pridáme cukor a varíme za občasného miešania 1,5hod na strednom ohni. Zmes by mala vrieť. Med prelejeme
do pohárov a zavrieme

Nechtík lekársky
Ľudový názov: slniečko , mesiačik, zimorod
Doba zberu: Od júna do septembra zbierajte rozkvitnuté kvety, najlepšie za slnečného dňa okolo poludnia, pretože v
tú dobu majú najväčšiu silu.
Zbierajú sa: Najväčšie účinky majú oranžové kvety, zbierať sa ale dajú aj celé kvety alebo len okvetné lístky, v
ktorých je obsiahnutých najviac účinných látok.

Účinky: Čaj z nechtíka lekárskeho je plný lykopénu, ktorý je veľmi dôležitý pre zdravie prostaty a na prevenciu
rakoviny.Znižuje šírenie rakovinových buniek a obmedzuje ich rast. Môže tak pomôcť pri liečení rakoviny prsníka,
rakoviny prostaty, rakoviny hrubého čreva, a aj niektorých typov rakoviny kože a leukémie. Upokojuje svalové kŕče,
nepríjemné pocity pri nevoľnosti, menštruačných kŕčoch a kolike. Obsahuje skvelé antioxidanty, ktoré pomáhajú
predchádzať kardiovaskulárnym ochoreniam, mŕtvici a rakovine. Tiež zamedzujú poškodeniu DNA. Nechtík lekársky
obsahuje veľké množstvo vitamínu C, čo je silný antioxidant, ktorý pomáha pri prevencii kardiovaskulárnych
ochorení, rakoviny a mŕtvice.
Kvety nechtíka sú dobré na ekzém a dokonca aj alergické reakcie, a preto sú skvelé pre všetky druhy kožných
problémov. Kvety nechtíka môžu byť spracované do tinktúr a mastí, ktoré dobre liečia zranenia kože, vyrážky,
preležaniny, kŕčové žily, zapareniny, popáleniny všetkého druhu a dokonca impetigo, pretože je to skvelé
antibiotikum. Vzhľadom k tomu, že čaj z nechtíka lekárskeho má silné protizápalové účinky, dokáže pomôcť pri
bolesti kĺbov a artritíde. Nechtíkový olej je tiež skvelý na liečbu artritídy.

Spracovanie: zápar, sedacie kúpele, umývanie, masť, čerstvá šťava
Príprava tinktúry: 1 plná hrsť kvetov na 1 liter pravej vínovice. Lúhuje sa 14 dní na slnku asi pri 20° C
Dávkovanie a použitie: zápar - 1 vrchovatá čajová lyžička byliny na1/4litra vody.
Umývanie - Na 1/2litra vody jedna vrchovatá polievková lyžica bylín.
Masť - 4 plné hrste nechtíka (listy, stonka a kvety) sa nadrobno porežú. 500 g masti zo sadla prirodzene kŕmeného
prasaťa alebo dobrá bravčová masť sa rozohreje ako na vyprážanie rezňa. Do horúcej masti sa vloží narezaný nechtík,
nechá sa vzkypieť, premieša sa a odstaví z platne. Prikrytá masť sa nechá cez noc stáť. Na druhý deň sa trošku
prihreje a prefiltruje cez ľanové plátno do čistej nádobky.
Čerstvá šťava - Listy, stonka a kvety sa umyjú a ešte vo vlhkom stave sa odšťavia.

Medovka
Ľudový názov: matčina ,medlinka, marulka,lemonika, lemonka, lucernica žltá
Doba zberu: zaciatkom kvitnutia Jún až August
Zbierajú sa: listy a vňať
Účinky: napomáha pri liečení oparu . Ak ju užívame vnútorne, pomáha pri nervových problémoch a
podráždenosti, najmä u detí. Ľudia trpiaci stavmi úzkosti a búšením srdca majú z medovky prospech,
pretože pôsobí sedatívne a uvoľňuje nervovú sústavu. Z liehových výťažkov medovky sa vyrábajú veľmi
žiadané lieky proti bolestiam hlavy, hypochondrii a hystérii. Je účinná proti nespavosti, melanchólii a
depresiám. Inhalácia silice napomáha pri odkašlávaní a uvoľňovaní hlienu. Čerstvé pomliaždené listy
prikladáme na miesta po uštipnutí hmyzom.
Spracovanie: liehové výťažky , odvar do kúpeľa, zápar
Príprava tinktúry: ¼ skla naplniť medovkou , zvyšok aspoň 40 % čistým alkoholom.
14 dní nechať postáť , sem tam pretrepať . Zliať a tinktúra je hotová.
Dávkovanie a použitie:
Využitie v kuchyni: korenie , čerstvé lístky
Recept: medovkový sirup - pol kila hnedého cukru, 30 stoniek medovky lekárskej, 0,5l vody, šťavu zo
štyroch limetiek, celú škoricu /kúsok/.
V hrnci privedieme do varu hnedý cukor a vodu. Pridáme kúsok celej škorice. Chvíľku povaríme a pridáme
nasekanú medovku. Necháme 1/2hodinu lúhovať a potom pridáme šťavu z limetiek. Premiešame a scedíme
a scedíme
cez
sitko.
"Medovkový sirup" zalievame poriadne vychladenou, jemne sýtenou minerálkou. Sirupu treba dať trošku viac
ako pri klasických sirupoch. Osvieženie v týchto letných dňoch ako sa patrí.

Mäta prieporná
Ľudový názov: Kučeračka, vetrová bylina, vetrové korenie
Doba zberu: Najvhodnejší čas na zber je, keď kvety vytvoria puky.
Zbierajú sa: zbierame vňať skôr ako začína kvitnúť
Účinky: Mäta má mnoho liečivých účinkov, medzi nimi napríklad dokáže posilňovať nervovú
sústavu, pomáha od bolestí hlavy, pôsobí proti nespavosti a proti ďalším zdravotným problémom.

Spracovanie: Zápar: 1 čajová lyžička na 1/4 litra vody, zaparí sa a nechá Sa krátko vyluhovať.
Masť: 2 plné hrste nadrobno pokrájaných listov, stoniek a kvetov na 250g masti.

Príprava tinktúry: Tinktúry sú výťažky rastlín získané pomocou 38-40% žitného alebo ovocného liehu. Fľaša sa
voľne naplní určitou bylinou a zaleje sa liehom. Dobre sa uzavrie a dá sa na teplé miesto na 14 alebo viac dní,
častejšie sa pretrasie, nakoniec sa scedí a zvyšky sa vylisujú

Dávkovanie a použitie: Mäta je často súčasťou rôznych čajových zmesí proti prechladnutiu a na žalúdočné potiaže
alebo je možné ju kúpiť aj samostatne. Najčastejšie sa podáva ako čaj. 1 nálevové vrecko zalejte 250 ml vriacej vody
a nechajte 10 min. vylúhovať. 2 až 3 šálky za deň. Skladujte v suchu pri teplote do 25°C.

Využitie v kuchyni: V letných parných dňoch sa vám bude určite hodiť osviežujúci nápoj mojito, v ktorom nesmie
mäta v žiadnom prípade chýbať. Ďalej ju môžete pridávať do múčnikov, pečeného a grilovaného mäsa a rýb, omáčok,
zeleniny, ryže, bylinkového masla alebo šalátov, vďaka jej aromatickosti dodáte pokrmom ten správny šmrnc.
Pridaním mätového sirupu do čaju môžete prispieť na liečbu prechladnutia alebo mu dokonca predísť.

Recept: mojito - Do vysokého pohára na long drinky vytlačíme šťavu z polovice limety a pridáme trstinový cukor.
Premiešame barovou lyžicou. Do polovice pohára nasypeme ľadovú drvinu a na vrch prelomíme dve steblá mäty. Len
mierne roztlačíme muddlerom, pohár doplníme ľadovou drvinou až po okraj. Na koniec zastrekneme trochou sódy a
ozdobíme vetvičkou mäty. Podávame s dvoma slamkami.

Majorán záhradný
Ľudový názov: majoránka
Doba zberu: vňať majoránky určenej na sušenie zbierame dvakrát na začiatku kvetu v júli a koncom
septembra .
Zbierajú sa: zbierajú sa mladé lístky
Účinky: hlavnou liečivou vlastnosťou majoránu je jeho silne utišujúci vplyv na nervovú sústavu, preto ho
používame pri rozčúlení, stresoch, nespavosti, migréne a pocitoch slabosti. V ľudovom liečiteľstve sa
používa odvar pri chorobách horných ciest dýchacích, pri hnačkách žalúdočných kŕčoch a nadúvaní. Odvar
pridávame do kúpeľa na odstránenie reumatických bolestí. Masť z majoránu je výborná na zapálené rany.
Povzbudzuje chuť do jedla a podporuje tvorbu žalúdočných štiav. Pôsobí tiež proti plynnatosti. Uvoľňuje
kŕče a posilňuje nervový systém. Pomáha pri ženských ochoreniach, pretože posilňuje maternicu. Čaj z
majoránu môže dokonca pomôcť pri bolestiach hlavy alebo nachladnutia.
Spracovanie: Odvar pridávame do kúpeľa na odstránenie reumatických bolestí. Masť z majoránu je výborná
na zapálené a ťažko hojace sa rany. V kuchyni je obľúbený ako korenina
Dávkovanie a použitie: na vnútorné užívanie je v odbornej literatúre odporúčané užívať tinktúru
nasledujúcim spôsobom: Dospelí - pri chronických ochoreniach 1 - 15 kvapiek 3x denne, v akútnych
prípadoch je možné zvýšiť dávku až na 20 - 25 kvapiek 3x denne. Daný počet kvapiek kvapkáme do 50 100 ml vody. Deti do 3 rokov: 1 kvapka 1 - 2x denne na čajovú lyžičku vody. Deti do 6 rokov: 2 kv. 1-2x
denne do 15 ml vody. Deti do 10 rokov: 3 kv. 1 - 2x denne do 25-50 ml vody. Deti do 15 rokov: 5 kv. 1 - 2x
denne do 50 - 100 ml vody. Voda môže byť chladná alebo teplá, maximálne 40 - 50 °C. Tintkúry je možné
kombinovať a vytvoriť niekoľkobylinnú zmes. Napr. ak je v recepte 5 tinktúr alebo 5 bylín, môže dospelý
človek zamiešať po 2-6 kvapkách z každej tinktúry do 50-100 ml vody. Piť odporúčame 20 minút pred alebo
1 hodinu po jedle, podľa rady terapeuta. Kúru je dobré realizovať po dobu 1 mesiaca a potom urobiť 1 až 2
týždne prestávku. Po prestávke môžeme opäť pokračovať.
Využitie v kuchyni:

U nás sa čerstvé alebo sušené posekané lístky používajú ako korenina Majorán

Recept: Cestoviny s brokolicou a majoránom
120 g celozrnných cestovín, 2 strúčiky cesnaku, 250 g brokolice nakrájanej na menšie kúsky, 90 g
strúhaného eidamu alebo čedaru, 1 PL bieleho vína, 1/4 ČL soli, 1/8 mletého korenia, 1 PL posekanej
čerstvej vňate majoránu, 30 g strúhaného čerstvého parmezánu, 1 rajčina posekaná na kocky
Cestoviny, spolu s cesnakom uvaríme podľa návodu. Asi tri minúty pred dovarením k nim pridáme brokolicu
a dovaríme. Vodu scedíme, cestovinu posypeme eidamom, vínom, majoránom, soľou a korením. Po tom, ako
sa syr začne topiť, cestoviny premiešame, preložíme na vyhriate taniere, posypeme parmezánom a posekanou
rajčinou.

Rumanček pravý
Ľudový názov:harmanček,
kamilka, rimbaba
názov:
Doba zberu:za
zberu: suchého počasia po rozkvitnutí
Zbierajú sa:2
sa: cm dlhé stopky, musí mať príjemnú rumančekovú vôňu
Účinky: nálevom oplachujeme vlasy, čím docielime lesk. Pleťové vody sa používajú na suchú a vráskavú
pokožku a pomáha pri migréne
Spracovanie: zápar, masť, pleťová voda, vlasová kozmetika, mydlá a arómy do potravín
Využitie v kuchyni: čaj

Šalvia lekárska
Ľudový názov: babské ucho, šalfia, rapaňa, kadidelník, babí rúcho, pikát, šariatka
Doba zberu: Zbierame ju viackrát do roka až kým nekvitne
Zbierajú sa: listy od koreňa
Účinky: bolesti hrdla, poruchy trávenia, ženské choroby vo forme čaju, zápalov ďasien, dýchanie
Spracovanie: zápar, kloktadlo, maste
Príprava tinktúry: naplníme listami fľašu až po hrdlo, zalejeme 60% alkoholom a necháme 14 dní luhovať,
potom scedíme. Používame vo forme kloktadla – 15 – 20 kvapiek do 1 dcl vody.
Dávkovanie a použitie: zápar - 1 čajová lyžička na ¼ litra vody
Využitie v kuchyni: mäso, ocot
Recept: ocot - Kvetmi šalvie lúčnej voľne naplníme fľašu až po hrdlo, zalejeme prírodným octom, ktorý musí
kvety zakrývať. Dáme na 14 dní na slnečné alebo teplé miesto.

Bylinky v kuchyni
Bazalka pravá
Používajú sa najmä čerstvé lístky do omáčok, polievok, zeleninových šalátov, mletého mäsa, cestovinových jedál či na
pizzu. Ak ju zalejeme octom alebo olejom, získame účinné ochucovadlo na šaláty. Môžeme ju aj zamraziť do ľadových
kociek alebo nasekať a zaliatu olejom uskladniť v chladničke.

Rozmarín lekársky
lekársky
Na liečebné aj kulinárske účely používame čerstvé alebo drvené sušené listy a kvety trhané po celý rok, najlepšie na
začiatku kvitnutia. Pre jeho výraznú arómu ho používame v menších dávkach a len krátko pred tepelným dokončením
jedál, aby vonné silice nevyprchali. Používa sa na aromatizáciu olejov, octov, dresingov, majonéz a marinád. Hodí na
korenenie rôznych druhov mäsa.

Šalvia
Šalvia lekárska
Šalvia má silnú korenistú vôňu a horkastú chuť, preto sa s ňou musí koreniť opatrnejšie. Najčastejšie sa
používajú čerstvé listy, na sušenie sa zbierajú pred kvetom. Kvet sa často používa na zdobenie jedál,
šalátov a múčnikov. Pre výraznú chuť i vôňu stačí použiť pri korenení jedál na jednu porciu len jeden až
dva lístky. Korenia sa ňou všetky druhy mäsa, ale najchutnejšie sú ňou korenené ryby, baranina a hydina,
vhodná je aj do plniek, omáčok a mastnejších jedál.
Trebuľka
Používame predovšetkým čerstvé mladé lístky, ale ak jej máme prebytok, môžeme ju zamraziť do ľadových
kociek. Do tepelne upravovaných pokrmov ju pridávame až na tanieri. Veľmi dobré využitie má v šalátoch,
nátierkach, najmä tvarohových, smotanových omáčkach a polievkach, na obložených chlebíkoch či
v zemiakoch. Dokonca výborne chutí aj v gaspači, španielskej studenej polievke, peste alebo si z nej môžeme
namixovať osviežujúci vitamínový zelený nápoj v citrónovej vode.
Petržlen záhradný
Vďaka jemnej chuti a zelenej farbe patrí k najobľúbenejším kuchynským bylinkám. Jeho lístky často zdobia pokrmy v
reštauráciách. Nielenže príjemne osviežia dych, ale naviac sú významným zdrojom vitamínov A, B a C, ďalej
vápnika, horčíka a železa. Najčastejšie sa používajú najmä čerstvé, menej i sušené lístky. Do jedál sa pridáva tesne
pred dovarením, alebo ho pridáme už do hotových jedál. Je výborný na mäsá, varené zemiaky, zeleninové polievky,
omáčky, šaláty, plnky, nátierky, majonézy, studené misy, hubové a vajcové jedlá, zeleninu, šťavy alebo obložené
chlebíčky. Tak isto môžeme použiť i koreň kučeravého petržlenu. Jeho chuť je podobná s klasickým petržlenom.

Pažítka
Pažítka sa používa viac-menej čerstvá. Neodporúča sa používanie v sušenej podobe, pretože stráca svoju
vôňu. Lepšie je skladovať ju v mrazenej podobe. V kuchyni má široké uplatnenie – používa sa do nátierok,
polievok, omáčok, vaječných jedál, zeleninových šalátov, alebo ako jarný posyp na chlieb. Zdobia sa ňou
pečené mäsá i chlebíčky.

Tymian
Tymian
Chutí korenisto s dobehom chuti po klinčekoch. Považuje sa za jednu z najlepších bylín Francúzska. Tvorí
súčasť provensálskych bylín známych aj ako „bouquet garni“ teda zväzku tymianu, bobkového listu,
majoránky a petržlenovej vňate, ktorá sa pridáva do hrnca pri príprave mnohých jedál. Tymian sa hodí k
teľaciemu, jahňacine, hovädziemu, hydine, rybám, do plniek, klobás, omáčok, polievok a vývarov, na
ochutenie masla a čerstvého syra, na ochutenie oleja, octov a majonéz. Ladí s vajíčkami, baklažánom,
špenátom, brokolicou, paprikou, hráškom, paradajkami i uhorkami, mrkvou aj ryžou. Na dochutenie jedál sa
hodí predovšetkým s citrónom, cesnakom a bazalkou.
Majorán záhradný
Majorán sa výborne hodí na prípravu jahňaciny, hovädzieho, bravčového, kuraciny, rýb, do plniek, údenín
ako sú klobásky či salámy, do šalátových dressingov, do chlebov, paradajkových jedál, na pizzu, na zemiaky
a do rybacích polievok.
Pamajorán obyčajný ( oregano)
oregano)
V kuchyni patrí oregano, čiže pamajorán, medzi najviac využívané bylinky a to najmä platí o stredomorskej
kuchyni. Využívajú sa celé listy a niekedy aj s kvetmi, veľmi obľúbená je kombinácia oregana a paradajok,
ale napríklad sa pridáva aj do kečupov, na pizzu, do pesta, do cestovín, sušeným aj čerstvým oreganom sa
sype pizza, rôzne druhy mäsa a jedál, ale tiež aj polievky. Toto korenie je typické svojou originálnou
arómou, ktorá pôsobí napríklad aj dlho po uvarení alebo upečení.

Pár typov z prírody pre zdravie
♣ Hryzením surovej mrkvy sa prekrví zubná dreň a lôžko, chrup je pevnejší a odolnejší proti
rozkladným produktom baktérií. Zvýšeným vylučovaním slín sa zvyšuje aj samočistenie skloviny.
Tomu pomáhajú aj ovocné kyseliny obsiahnuté napríklad v jablku.
♣ Pri infekciách ústnej dutiny a hltana pomáhajú zápary silicových drog z rumančeka a šalvie.
Pomáha aj zmes listov šalvie, mäty piepornej, ibiša lekárskeho, vňate repíka alebo čiernohlávka a
kvetov rumančeka. Odvar zo zmesi v rovnakom pomere treba niekoľko ráz denne kloktať.

♣ Na odstránenie problémov so žalúdkom a dvanástnikom treba pravidelnú stravu nedráždivého
zloženia, odbúranie stresov, pokojný denný harmonogram, zníženie nervových otrasov a stresov,
vyvarovanie sa konzumácie najmä destilátov, kávy a vylúčiť fajčenie. Popri tom pomáhajú drogy, v
ktorých nie sú silice, napríklad vňať nátržníka husieho. Hojivo pôsobí aj prelisovaná šťava z
mrkvy.
♣ Tráveniu pomáhajú rastliny s éterický olejmi, aníz, borievka, fenikel, koriander, rasca, medovka,
bazalka, ligurček. Pomáhajú aj odchodu plynov z čriev, prípadne ich tvorbe.
♣ Pri problémoch s pečeňou pomáha liečbe konzumácia tvarohu, surového ovocia a zeleniny, najmä
ľahko stráviteľné šťavy a med. Tvorbu žlčových kameňov zmierňuje striedmosť v jedení a menej
kalorická strava, ako aj obmedzená konzumácia údenín, korenistých jedál. Mierne podráždenie
žlčníka tlmí odvar z koreňov puškvorca, púpavy alebo čakanky, vňate ľubovníka, repíka, paliny
pravej, stavikrvu vtáčieho, jablčníka.

♣ Vyprázdňovaniu pomáha pohyb, strava s nestráviteľnými zložkami, hlúboviny, strava bez
buničiny ako sladkosti a výrobky z bielej múky zapekajú. Laxatívne pôsobia sušené slivky aj voda,
v ktorej sa krátko povarili. Problémy s hemoroidmi zmenšia sedacie kúpele z kvetu rumančeka,
vňate nechtíka, myšochvosta, prasličky, hluchavky a kostihoja a listov fialky.
♣ Črevné parazity sú rozšírené najmä medzi deťmi. Na vypudenie sa podávajú laxačné látky.
Najneškodnejšia, ale pritom účinná, je kaša z rozdrvených tekvicových semien, úspešne pôsobia aj
lieky z fikusov glabrata a dolaria, ktoré rozpúšťajú povrchový kryt parazitov a umožnia ich
rozloženie tráviacimi fermentmi.
♣ Protiparaziticky pôsobí aj zmes vratičových kvetov s vňaťou zemežlče, paliny pravej, žihľavy a
tekvicových semien. Odvar treba piť 1 dl večer pred spaním a toľko aj ráno nalačno. Keďže vratič je
jedovatý, liečba by mala prebiehať pod lekárskou kontrolou. Dôsledná hygiena a umývanie čerstvej
zeleniny a ovocia predchádzajú problémom s parazitmi.

Zdroje
Z babičkinej lekárne
Ovocie a zelenina ako liek
Bylinky v kuchyni
Internet
Skúsenosti starých mám

