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Kilka słów wstępu:
W 2018 roku zorganizowaliśmy warsztaty zielarskie na
Słomianym Rynku pod nazwą Zielnik Miejskiego Buszu.
Poprowadziła je Katarzyna Mikulska – znakomita zielarka i
znawczyni kuchni słowiańskiej. Zajęcia odbywały się na
Słomianym Rynku: wiosną, latem i jesienią. Ich uczestnicy mieli
okazję zaobserwować zmiany zachodzące w roślinach w różnych
okresach wegetacji, poznać ich zastosowanie i właściwości.
Pokłosie tych spotkań prezentujemy w broszurce, którą trzymają
Państwo w rękach.
Prócz spotkań zielarskich, organizujemy warsztaty rzemiosł i
umiejętności starosłowiańskich m.in.: kuchni, ceramiki, tkactwa,
śpiewu, tańca oraz Spotkania w Kulturze Słowian na Słomianym
Rynku, obyczaje nocy kupalnej, przesilenia wiosennego, święta
pierwszego chleba – Podpłomyki na Słomianym Rynku.
Poprzez nasze działania chcemy zachować pamięć o prastarych
wartościach naszych przodków, ich umiejętnościach,
osiągnięciach i słabościach, niezwykłej symbiozie z naturą i
wielkiego dla niej szacunku. Przypominamy, iż lokacja miasta
Lublina, była nieprzypadkowa. Od wieków istniała osada
Czwartek, Grodzisko i Podgrodzie do dziś zwane, Białkowską
Górą. To tutaj zaczął się Lublin. Ważną rolę w tym procesie
odegrał Trakt Ruski, nim jeszcze tak się nazywał. Karawany
kupców ze wschodu przemierzały drogi i bezdroża w tych
okolicach. Słomiany Rynek, działający jeszcze w 50-tych latach
XX wieku leżał przy tym trakcie. Działania Fundacji Atoli
związane są właśnie z tym miejscem. Chcemy je ocalić od
zapomnienia.
Zapraszamy do lektury
Ireneusz Włodek & Joanna Dominika Belzyt
www.fundacjaatoli.com

BABKA ŚREDNIA (Plantago media)
jesień

Wskazania i działanie:
- napar z liści stosuje się w nieżytach dróg oddechowych,
kokluszu i przewlekłym kaszlu,
- pomocniczo w stanach zapalnych nerek i pęcherza żółciowego,
- wspomaga leczenie neurastenii oraz stwardnienia tętnic,
- kąpiele z dodatkiem naparu z liści mają działanie antyseptyczne,
przeciwświądowe, przeciwzapalne,
- przyśpiesza gojenie się ran, owrzodzeń,
- łagodzi stany zapalne skóry
Przeciwwskazania:
- ciąża i okres laktacji,
- zaleca się ostrożne stosowanie u dzieci poniżej 12 r.ż.,

Napar z liści babki średniej
Łyżkę suchych liści babki zalewamy szklanką wrzątku,
doprowadzamy do wrzenia i gotujemy pod przykryciem przez
5min. Odstawiamy do naciągnięcia na 15min., przecedzamy.
Pĳemy 2x dziennie po pół szklanki przy infekcjach dróg
oddechowych i zapaleniu nerek. Napar można stosować też do
kąpieli lub przemywania ran i owrzodzeń.
Babka z babką
Składniki:
ok. 7 średnich ziemniaków,
1 duża marchew,
1 duża cebula,
15-20 listków babki średniej
4-5 ząbków czosnku,
2 szkl. mąki (najlepiej jaglanej lub gryczanej)
sezam niełuskany do posypania,
oliwa z oliwek,
zioła i przyprawy: sól, majeranek, lubczyk, 1 łyżeczka słodkiej
papryki wędzonej.
Ziemniaki, marchew, cebulę i czosnek obieramy i myjemy.
Trzemy je na tarce (tzw. duże oczka). Czosnek można przecisnąć
przez praskę. Szatkujemy liście babki. Dodajemy je razem z mąką
i oliwą. Doprawiamy ziołami. Mieszamy. „Ciasto” nakładamy do
foremki (najlepiej keksówki), posypujemy sezamem. Pieczemy w
temperaturze 180oC przez ok. 1 ½ godz.

BABKA ZWYCZAJNA I LANCETOWATA
(Plantago lanceolata, Plantago major)
wiosna, lato, jesień
Wskazania i działanie:
- schorzenia układu oddechowego
(działa wykrztuśnie i rozkurczowo
na mięśnie oddechowe),
- stany zapalne jamy ustnej i krtani
(działa przeciwzapalnie na
śluzówkę),
- polecana przy skaleczeniach i
krwotokach (wzmaga krzepliwość
krwi, uszczelnia naczynia
krwionośne),
- wspomaga leczenie wrzodów
żołądka i dwunastnicy (działa
przeciwzapalnie na śluzówkę
przewodu pokarmowego),
- napar i maseczka pomagają zwalczyć wysypki, wypryski i
liszaje,
- tonik z babki polecany jest przy kuracji przeciwtrądzikowej,
- stosowana przy słabych biegunkach,
- zewnętrznie może być stosowana do przemywania oczu przy
zapaleniu spojówek i powiek,
- odwary działają nieco ściągająco i słabo moczopędnie.
Przeciwwskazania:
- ciąża i okres laktacji,
- zaleca się ostrożne stosowanie u dzieci poniżej 12 r.ż.,

Okłady z liści babki lancetowatej
Świeże liście babki – całe lub roztarte – rozkładamy na gazie i
przykładamy do chorego miejsca na skórze. Mocujemy okład
plastrem lub bandażem; po 6-8godz. zdejmujemy. Okłady można
stosować na trudno gojące się rany, czyraki, wysypki, oparzenia,
stłuczenia i opuchnięcia, a także miejsca po ukąszeniach owadów.
Odwar z liści babki lancetowatej
Łyżkę suchych liści babki zalewamy szklanką wrzątku,
doprowadzamy do wrzenia i pod przykryciem gotujemy przez
5min. Odstawiamy do naciągnięcia na 15min., przecedzamy.
Pĳemy 2x dziennie po pół szklanki przy nieżycie jelit, biegunce,
infekcjach dróg oddechowych. Odwar można stosować też do
przemywania podrażnionej skóry i płukania głowy po umyciu, co
pomaga przy łupieżu.
Sałatka z babki
Opłukane, surowe liście wymieszamy z sałatą. Dodajemy
pomidora, paprykę żółtą, oliwki i prażone ziarna (słonecznik,
siemię lnu, sezam). Polewamy sokiem z kiszonych ogórków lub
octem winnym.
Placki z babki
Ucieramy ziemniaki (jak na placki ziemniaczane). Dodajemy
posiekane lub zmielone liście babki lancetowatej (lub
zwyczajnej). Doprawiamy pieprzem i solą. Zasmażamy (jak
placki ziemniaczane.
Dodatki z babki
Liście babki można też smażyć za słodko i słono.
Idealnie nadają się do smoothies czyli lekkich, orzeźwiających
napojów owocowo – warzywnych.
Posiekane idealnie pasują do bab ziemniaczanych (dodajemy do
masy) i wzbogacają smak zup.

BEZ CZARNY (Sambucus nigra)
lato
Wskazania i działanie:
- stosowana do leczenia oparzeń,
- pobudza laktację u kobiet,
- ekstrakt z ziół stosowany jest
także w leczeniu cukrzycy,
- skuteczna w leczeniu przeziębień
i chorób skóry,
- jest skutecznym środkiem
antydepresyjnym,
- ma działanie przeciwbakteryjne i
przeciwwirusowe,
- kwiaty działają moczopędnie,
napotnie, przeciwgorączkowo,
wykrztuśnie, a zewnętrznie także przeciwzapalnie,
- owoce mają właściwości przeczyszczające, działają napotnie,
moczopędnie, przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, odtruwająco,
hipolipemicznie i immunostymulująco,
- mają potencjalne działanie przeciwutleniające,
- napary z kwiatów są używane przy przeziębieniach (mają
wielokrotnie mocniejsze działanie niż lipa), do leczenia różnego
rodzaju nieżytów i stanów zapalnych dróg oddechowych i chorób
reumatycznych.
- z owoców zazwyczaj wykonuje się odwary używane do leczenia
migreny, nerwobólów, biegunki, chorób reumatycznych i
neurologicznych, a dzięki ich własnościom odtruwającym także
przy zaburzeniach przemiany materii,
- zewnętrznie naparami z kwiatów przemywa się skórę przy
zapaleniach skóry, wypryskach skórnych i oparzeniach, płucze
jamę ustną i gardło przy stanach zapalnych oraz przemywa oczy
przy zapaleniu spojówek.

- kwiaty w połączeniu z rumiankiem są stosowane do łagodzenia
bólów menstruacyjnych
- wyciągi z owoców mają słabe działanie przeciwbólowe
(używane do przemywania jamy ustnej po usunięciu zęba i przy
porażeniu nerwu twarzowego),
- mają korzystny wpływ na zdrowie chorych na cukrzycę,
- poprawiają działania systemu immunologicznego,
Przeciwwskazania:
- uczulenie na bez czarny,
- bez czarny należy poddawać obróbce termicznej, w
przeciwnym razie może powodować zatrucie (biegunkę,
wymioty)
Syrop z owoców czarnego bzu
Składniki:
2
/3 szkl. świeżych owoców czarnego bzu
2
/3 szkl. wody
1-2 łyżki sproszkowanego imbiru lub świeżego kłącza
1 łyżeczka cynamonu w proszku
1
/2 łyżeczki sproszkowanych goździków
1
/3 szklanka surowego miodu
Świeże owoce myjemy, pozbywając się niedojrzałych.
Przekładamy je do garnka, dodajemy wszystkie składniki, za
wyjątkiem miodu i gotujemy na wolnym ogniu ok. 30-45min.
Odstawiamy do wystygnięcia, aż będzie lekko ciepły. Następnie
przy użyciu sitka oddzielamy pulpę od soku. Dodajemy miód,
mieszamy, próbujemy (surowy miód ma cenne właściwości, które
giną w temperaturze powyżej 40oC). Syrop przelewamy go np. do
butelki i przechowujemy w lodówce.

Syrop z kwiatów czarnego bzu
Składniki:
40 kwiatów bzu czarnego
1 cytryna
1kg cukru
1l wody
Zebrane kwiaty rozkładamy na ściereczce (żeby wyszły z nich
ewentualne robaczki). Przygotowujemy zalewę (wodę gotujemy z
cukrem i cytryną). Do dużego słoika wycinamy nożyczkami
kwiaty. Zalewamy je zalewą. Przykrywamy i odstawiamy na 3-4
dni. Codziennie delikatnie mieszamy. Po tym czasie odcedzamy
syrop. Gotowy przechowujemy w lodówce lub pasteryzujemy.
Nalewka z bzu czarnego
Składniki:
1kg owoców czarnego bzu
1l spirytusu
½kg cukru
kawałek kory cynamonowca
skórka cytrynowa
Owoce myjemy i odrywamy szypułki. Przesypujemy do słoika.
Zalewamy alkoholem i szklanką wody. Szczelnie zamknięty słoik
odstawiamy na 2 tygodnie. Po tym czasie przecedzamy przez
sitko wyłożone gazą. Dodajemy cukier rozpuszczony w szklance
wody, cynamon i cytrynę. Zagotowujemy i odstawiamy do
wystygnięcia. Przelewamy do butelek. Odstawiamy w chłodne
miejsce. Nalewka gotowa jest do spożycia po 3 miesiącach.
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BLUSZCZYK KURDYBANEK (Glechoma
hederacea)
wiosna
Wskazania i działanie:
- przyspiesza przemianę materii i
oczyszcza organizm z toksyn,
- regeneruje nerki oraz wątrobę,
- wzmacnia układ odpornościowy,
- zwiększa wydzielanie soku
żołądkowego i ułatwia przepływ
żółci,
- stosowany jest w chorobach układu pokarmowego i
zaburzeniach przemiany materii,
- działa przeciwzapalnie i regenerująco na błonę śluzową
przewodu pokarmowego,
- korzystnie wpływa także na pracę serca – również w przypadku
zaburzeń jego rytmu oraz słabego krążenia,
- łagodzi stres i koi niepokój,
- stosowany jest w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych
(także astmy), łagodzi kaszel, ułatwia oddychanie i odkrztuszanie,
- sparzone ziele stosuje się w zapaleniu migdałków i w stanach
zapalnych dziąseł,
- w bólach gardła stosowany jest odwar z dodatkiem soli, octu i
miodu,
- stosowany w leczeniu rwy kulszowej, zatruciu ołowiem,
niedokrwistości, kamicy nerkowej, schorzeniach pęcherza,
- zewnętrznie używany jest do przemywania i odkażania ran oraz
w schorzeniach skóry, takich jak trądzik, owrzodzenia, liszaje,
opuchlizna, krwiaki, oparzenia czy hemoroidy.
Przeciwwskazania:
- ciąża (bluszczyk ma właściwości poronne)
- epilepsja

Napar
Łyżkę ziela zalewamy szklanką wrzątku i parzymy pod
przykryciem 10-15min. Pijemy 2x dziennie.
Mocny napar z nieco większej ilości ziela możemy stosować do
przygotowania okładów na siniaki, rany i wypryski. Wyciąg
olejowy z ziela również można wcierać w siniaki, a dodatkowo
także w bolące mięśnie.
Olej do użytku zewnętrznego
Składniki:
50g suchego ziela kurdybanka
1l oliwy z oliwek
Ziele blendujemy lub ucieramy w moździerzu, stopniowo dodając
oliwę z oliwek. Przelewamy do słoika, zamykamy i
pozostawiamy do maceracji na ok. miesiąc. Filtrujemy i
przelewamy do wyparzonej butelki. Przechowujemy w ciemnym i
suchym miejscu.
Bluszczyk może być też śmiało stosowany jako przyprawa.
Posiada ciekawy, ziołowy aromat i gorzkawy smak. Najlepiej gdy
dodajemy go pod koniec gotowania. Suszone ziele
wykorzystujemy podczas gotowania zup, zwłaszcza rosołu i
pomidorowej. Świetnie pasuje również do serków i twarożków
oraz do sosów jogurtowych. Można posypać nim sałatkę,
gotowane ziemniaki i makaron, a także wykorzystać do
przygotowania masła i oleju ziołowego.
BLUSZCZYK KURDYBANEK jest prawdopodobnie
najstarszym polskim zielem. Niegdyś był główną przyprawą
stosowaną do polewek, bryjek i mięs.

BODZISZEK ŁĄKOWY (Geranium pratense)
lato
Wskazania i działanie:
- świetne uzupełnienie diety dla
osób zmagających się
z problemami skórnymi lub
schorzeniami dróg moczowych,
- chroni drogi moczowe i
oczyszcza z mineralnych
zanieczyszczeń,
- przynosi ulgę w chorobach
nerek, pęcherza, w kamicy
moczowej i przypadkach bólu
cewki moczowej,
- ma działanie moczopędne,
pomaga regulować gospodarkę
wodną w organizmie,
- działa przeciwkrwotocznie, przeciwzapalnie, odkażająco,
moczopędnie, żółciopędnie, wykrztuśnie,
- wzmaga wydzielanie soków trawiennych i zwiększa apetyt,
- ułatwia trawienie, leczy biegunki ,
- uszczelnia naczynia krwionośne,
- ma działanie uspokajające,
- stosuje się go do okładów, płukanek i przemywania m in. w
stanach zapalnych spojówek i ropnych zapaleniach powiek oraz
nadmiernym łzawieniu oczu oraz przy zapaleniu skóry,
wypryskach, łuszczycy i trądziku.
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na ziele bodziszka,
- nie stosować wewnętrznie w okresie ciąży i laktacji.

Olejek geraniowy
Składniki:
200g liści bodziszka
1l oliwy z oliwek
duży słoik
Świeżo zerwane, umyte i osuszone liście bodziszka dokładnie
miażdżymy aż puszczą sok (można do tego użyć moździerza i
tłuczka). Pozostawiamy papkę na kilka godzin. Po tym czasie
zanurzamy w oliwie z oliwek, najlepiej zrobić to w dużym,
szklanym słoju.
Tak przygotowaną ciecz odstawiamy na około dwa tygodnie w
chłodne, suche i ciemne miejsce. Następnie przecedzamy olejek
przez sito lub gazę i wlewamy do szczelnie zamykanych,
ciemnych buteleczek (uprzednio wysterylizowanych). Gotowy
olejek przechowujemy w ciemnym i suchym miejscu.
Olejek ma działanie odstraszające kleszcze, komary i meszki
(wystarczy się nim posmarować). W chorobie reumatycznej
wcieramy go w bolące miejsca. Sprawdza się w leczeniu trądziku
i wyprysków skórnych. Aby skomponować preparat do wcierania,
wystarczy od 2-6 kropli olejku dodać do olejku do masażu.
Nie wolno stosować na skórę nierozcieńczonego olejku
geraniowego.

GWIAZDNICA POSPOLITA (Stellaria media)
wiosna, lato, jesień
Wskazania i działanie:
- stosowana zewnętrznie
doskonale wpływa na stan
skóry: nawilża ją, rozświetla
i poprawia jej elastyczność,
oczyszcza pory, łagodzi
podrażnienia i
zaczerwienienia, zapobiega
wysuszaniu i przetłuszczaniu, zmiękcza naskórek, redukuje
objawy trądziku i reakcji alergicznych,
- stosujemy ją na swędzącą skórę, egzemy, wrzody, łuszczycę,
czyraki i ropnie,
- stosowana wewnętrznie przynosi korzyści w postaci lepszej
przemiany materii, przeciwdziała zaparciom – ma działanie lekko
przeczyszczające, zmniejsza łaknienie
- stosujemy ją w dolegliwościach serca, przy nadciśnieniu,
- poprawia kondycję stawów,
- wyrównuje poziom hormonów,
- pobudza pracę nerek i układ moczowy,
- korzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby i jelit, stosowana
jest często przy hemoroidach,
- wspomaga odtruwanie organizmu,
- w zapaleniu górnych dróg oddechowych działa wykrztuśnie,
pomaga w przypadku kaszlu i chrypki,
- przyspiesza gojenie się ran, działa przeciwkrwotocznie,
- korzystnie wpływa na układ nerwowy,
- likwiduje skutki nadużycia alkoholu.
Przeciwwskazania:
- ciąża i okres karmienia piersią
- nie należy podawać dzieciom do 12 r.ż.

Herbatka gwiazdy
2 łyżki ziela zalewamy szklanką wrzącej wody, przykrywamy i
parzymy około 15min. Pijemy 2-4x dziennie po pół szklanki lub
przemywamy skórę twarzy i ciała oraz w postaci okładów na
oczy, miejsca swędzące i podrażnione, ukąszenia owadów,
oparzenia.
Podpłomyki gryczane z gwiazdą
Składniki:
½ szkl. liści gwiazdnicy
500g mąki gryczanej
łyżka siemienia lnianego
1-1½ szkl. ciepłej wody
sól, pieprz i inne przyprawy do smaku
Liście gwiazdnicy, mąkę, siemię mieszamy, sól, pieprz i inne
przyprawy mieszamy. Zalewamy wodą, tak by powstało zwarte
ciasto. Lepimy podpłomyki (placki o grubości ok. 2-3mm) i
smażymy na patelni na wolnym ogniu (w zależności od nagrzania
patelni), aż do zarumienienia. Podajemy na wytrawnie lub na
słodko – wedle uznania.
Nalewka gwiazdnicy
50g suchego ziela zalewamy 0,5l alkoholu 70% i odstawiamy w
ciemne miejsce na 2-3 tyg., co jakiś czas wstrząsamy naczyniem.
Filtrujemy. Zażywamy po 5ml (1 łyżeczka) 2-3x dziennie.
Ziele po umyciu lub po zalaniu wrzątkiem (jeśli ktoś woli)
możemy dodać do sałatek, twarogu, jajecznicy, zup czy do
szpinaku.

JASNOTA BIAŁA (Lamium album)
wiosna, lato, jesień

Wskazania i działanie:
- ma działanie wykrztuśne, ściągające i moczopędne oraz
przeciwzapalne,
- preparaty na bazie kwiatów jasnoty wykazują działanie
przeciwzapalne, regenerują uszkodzony nabłonek, uszczelniają
ściany naczyń krwionośnych,
- jest wykorzystywana przy problemach kobiecych – upławach,
bolesnych miesiączkach, czy obfitych krwawieniach
- może być pomocna w leczeniu stanów zapalnych układu
moczowego, oddechowego i pokarmowego,
- doustnie odwar z kwiatów jasnoty stosowany jest w biegunkach
niemowląt i małych dzieci,
- jasnotę można stosować w leczeniu trądziku młodzieńczego i
wysypek skórnych,
- zewnętrznie stosowana jest przy oparzeniach, trudno gojących
się ranach i chorobach skórnych oraz do płukania jamy ustnej.
- w dawnych czasach leczono jasnotą białą plucie krwią, ból
zębów i choroby przemiany materii,
Przeciwwskazania:
- ciąża i karmienie (można stosować tylko zewnętrznie)

Napar na kaszel
Łyżkę ziela zalewamy szklanką wrzątku, parzymy 15min. pod
przykryciem. Pijemy w ciągu dnia w 3x dziennie.
Odwar z jasnoty na przeziębienie i ból zębów
Odwar przygotowujemy z suszonych kwiatów lub korzenia.
1 łyżkę ziela zalewamy szklanką wody, gotujemy 5min.
Odstawiamy na 20min do naciągnięcia. Pijemy w 3-4 porcjach 2
szklanki dziennie.
Działa na przeziębienie, kaszel i nieżyty żołądka. Łagodzi ból
zębów – wówczas płuczemy odwarem jamę ustną. Leczy
zapalenia skóry głowy, łagodzi swędzenie – stosujemy kompresy.
Mleko z jasnotą na nerwy i problemy z zasypianiem
1,5 łyżeczki suszu zalewamy szklanką wrzącego mleka.
Zaparzamy pod przykryciem 15min. Odcedzamy, dodajemy
łyżeczkę miodu i pijemy przed snem. Uspokaja i pomaga w
zasypianiu. Ponadto leczy chrypkę.
Jasnota jak szpinaku
Składniki:
100g wiosennych świeżych listków jasnoty
1 łyżka masła
Jasnotę myjemy i osączamy. Wrzucamy na roztopione masło,
dusimy do miękkości pod przykryciem. Podajemy jak szpinak.
Listki jasnoty można także dodawać do placuszków, naleśników i
racuchów.
Miód z jasnotą na drogi oddechowe
3 łyżki świeżego ziela jasnoty siekamy, dodajemy 3 łyżki miodu
lipowego, mieszamy. Jemy w 3 porcjach w ciągu dnia.

JASNOTA PURPUROWA (Lamium purpureum)
wiosna, lato, jesień

Wskazania i działanie:
- pobudza wydzielanie soku żołądkowego, żółci oraz soku
trzustkowego,
- podnosi kwasowość soku żołądkowego, poprawiając trawienie
białek,
- działa ochronnie na miąższ wątroby oraz silnie przeciwzapalnie,
- hamuje rozwój bakterii i grzybów, działając bakteriobójczo i
bakteriostatycznie (w przewodzie pokarmowym),
- hamuje nadmierne krwawienia miesiączkowe, znosi białe
upławy i zmniejsza dolegliwości miesiączkowe,
- jasnota łagodzi bóle głowy, jest nawet polecana przy migrenach,
- rozluźnia mięśnie szkieletowe – pomaga rozładować stres i
przynosi ulgę w przypadku bólu kręgosłupa,
- zmniejsza napięcie ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu
obniża nieco ciśnienie krwi,
- kwiaty jasnoty mogą być stosowane do odstraszania moli.
Przeciwwskazania
- nie stwierdzono

Jasnota – pomidorowy szpinak
Składniki:
100g wiosennych świeżych listków jasnoty
1 średni pomidor
1 łyżka masła
bazylia, pieprz, sól do smaku
Pomidora kroimy i dusimy na maśle (ok. 5min). Dodajemy
bazylię. Jasnotę myjemy i odsączamy. Wrzucamy do pomidora na
maśle, dusimy do miękkości pod przykryciem. Doprawiamy
pieprzem i solą do smaku. Podajemy z serem, fetą lub twarogiem.
Listki jasnoty można także dodawać do zup, sosów, placuszków,
naleśników i racuchów.
Herbatka z jasnoty
Łyżkę ziół zalewamy szklanką wrzątku. Parzymy ok. 5min.
Pijemy 2-3x dziennie po szklance.
Nalewka (intrakt) na jasnocie purpurowej
Do litrowego słoja wkładamy 1/3 objętości świeżych posiekanych
wierzchołków (z liśćmi i kwiatami) jasnoty purpurowej.
Zalewamy gorącym 40% alkoholem (do dzbanka wlewamy
400ml spirytusu 96% i dodajemy do 900ml wrzącej wody i
natychmiast zalewamy ziele). Trzymamy w zamknięciu dwa
tygodnie. Po przefiltrowaniu nalewka jest gotowa.
Nalewka ma działanie wyraźnie uspokajające i
przeciwskurczowe, zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych,
usuwa także drżenie mięśni poprzecznie prążkowanych. Pomaga
przy migrenach.

KOBYLAK – SZCZAW (Rumex)
wiosna, lato
Wskazania i działanie:
- dolegliwości układu
pokarmowego,
- stłuczenia i obrzęki,
- wyciąg z owoców stosuje się
na biegunki,
- korzenie gotowane na wodzie
stosowane są w leczeniu chorób
skórnych,
- działa przeciwszkorbutowi,
- napar z liści wzmaga apetyt,
- działa przeciwgrzybiczo i
przeciwbakteryjnie (hamuje
rozwój gronkowca złocistego i
laseczki siennej),
- odwar stosowany jest w leczeniu trudno gojących się ran i
owrzodzeń.
Przeciwwskazania:
- choroby nerek i pęcherza żółciowego,
- reumatyzm i osteoporoza,
- szczaw wiąże wapń, który odkłada się w nerkach (tworząc
kamienie nerkowe) w związku z tym zaleca się jego stosowanie
razem z jajkami, twarogiem, kefirem lub śmietaną, które
ograniczają szkodliwe działanie kwasu szczawiowego,
- może powodować uczulenie objawiające się: katarem,
łzawieniem i swędzeniem oczu, bólami głowy.

Szczawiowa z jajkiem
Składniki:
500g świeżych, młodych liści szczawiu
1 łyżka ziaren słonecznika, dyni, sezamu
1 ząbek czosnku
100ml śmietany
3 jajka ugotowane na twardo
sól, pieprz do smaku
Liście szczawiu opłukujemy i siekamy, gotujemy na wodzie.
Dodajemy ziarna, posiekany czosnek, sól i pieprz, gotujemy na
średnim ogniu około 5min. Odstawiamy na 10min. Zabielamy
śmietaną. Podajemy z pokrojonym jajkiem.
Szczawiowy omlet
Składniki:
4 jajka
50g liści szczawiu
3 łyżki startego sera żółtego
olej do smażenia
sól, pieprz do smaku
Jajka wbijamy do miski i doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy
starty ser. Szczaw myjemy, kroimy w cienkie paseczki.
Dodajemy do jajek i całość mieszamy. Omlet smażymy na małym
ogniu aż spód się zarumieni, po czym przewracamy na drugą
stronę. Gotowy omlet posypujemy startym serem i doprawiamy
pieprzem.

KOBYLAK KĘDZIERZAWY – SZCZAW
KĘDZIERZAWY (Rumex crispus)
wiosna, lato
Wskazania i działanie:
- działanie przeciwbakteryjne (w
tym zwalcza bakterie salmonelli,
- stosuje się przy zakażeniach
bakteryjnych, grzybiczych i
wirusowych przewodu
pokarmowego, stanach
zapalnych, biegunkach,
wymiotach, zatruciach, nieżytach
żołądka i jelit,
- dawniej wykorzystywany w
leczeniu chorób przewodu
pokarmowego, chorobach krwi i
szkorbucie,
- użyteczny też jest w żółtaczce, jako środek tonizujący, dla
żołądka i całego organizmu,
- korzenie gotowane w wodzie lub surowe stosuje się w
chorobach skórnych, zaś gotowane w winie jako płyn do płukania
ust w bólu zębów i chorobach uszu,
- pomocniczo stosowany jest w leczeniu chorób skórnych,
objawiających się zaczerwienieniem oraz zmianami
wypryskowymi oraz w leczeniu łuszczycy,
- przynosi pozytywne efekty w hamowaniu destrukcji wywołanej
procesem nowotworowym w ludzkim organizmie – używany jako
alternatywny, tonizujący środek w osłabieniu spowodowanym
martwicą tkanek, zmianami w narządach wewnętrznych,
- hamuje rozwój drobnoustrojów patogennych, m.in.
antybiotykoopornych,

- zmniejsza stany zapalne i drobne krwawienia błony śluzowej
jelit oraz unieczynnia toksyny bakteryjne i inne szkodliwe
produkty przemiany materii,
- skuteczny jest napar z nasion i liści w czerwonce,
- odżywia organizm i oczyszcza krew z substancji toksycznych,
- korzenie mogą być stosowane w chorobach reumatycznych,
dolegliwościach przewodu pokarmowego, jako środek ściągający
w hemoroidach, w krwawieniach wewnętrznych w tym z płuc,
- ziarna leczą anemię, niedokrwistość, choroby
autoimmunologiczne, bardzo dobrze działają też na skórę,
- hamuje rozwój drożdżaków i bakterii odpowiedzialnych za
fermentację oraz procesy gnilne.
Przeciwwskazania:
- choroby nerek i pęcherza żółciowego,
- reumatyzm i osteoporoza,
- szczaw wiąże wapń, który odkłada się w nerkach (tworząc
kamienie nerkowe) w związku z tym zaleca się jego stosowanie
razem z jajkami, twarogiem, kefirem lub śmietaną, które
ograniczają szkodliwe działanie kwasu szczawiowego,
- może powodować uczulenie objawiające się: katarem,
łzawieniem i swędzeniem oczu, bólami głowy,
Wywar z kobylaka na wymioty, biegunkę, zakażenia
przewodu pokarmowego, niestrawność
3 łyżki ziarenek kobylaka zalewamy 3szkl. zimnej wody,
doprowadzamy do wrzenia i podgrzewamy jeszcze 2min.
Zdejmujemy z ognia, parzymy pod przykryciem 15min.,
przecedzamy, pijemy ciepły wywar przez cały dzień.
Dla dzieci używamy 3 łyżeczki ziarenek.

Napar na wirusowe zakażenia przewodu pokarmowego, grypę
żołądkową i jelitową
1 łyżkę ziaren lub korzenia kobylaka mieszamy z 1 łyżką nasion
kopru włoskiego. Zalewamy je 2szkl. wody, gotujemy 2min.,
odstawiamy do naciągnięcia pod przykryciem 15min.
Przecedzony ciepły napar pijemy w ciągu dnia.
Na anemię i niedokrwistość
Łyżkę korzenia kobylaka zalewamy szklanką wody, gotujemy
10min. Pijemy 2x dziennie po pół szklanki.
Płukanka na świeży oddech i stany zapalne
Garść liści zalewamy szklaną wrzątku, gotujemy 10min.,
przecedzamy. Płuczemy jamę ustną 2x dziennie, starając się
możliwie jak najdłużej przytrzymać płyn w buzi.
Wywar można używać również do irygacji przy zapaleniu
pochwy, leczeniu stanów zapalnych dziąseł i gardła, zapaleniu
prącia, moszny, świądu odbytu i hemoroidów.

Tak było na pierwszym Zielniku 9.06.2018o na drugim Zielniku 18.08.2018
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KOMOSA STRZAŁKOWATA (Chenopodium
bonus-henricus, własc. Blitum bonus-henricus)
lato, jesień
Wskazania i działanie:
- ma działanie
antyseptyczne, ściągające
i regenerujące, łagodnie
grzybobójcze i
bakteriobójcze,
- w postaci odwaru
stosowana jest jako płyn
do płukania gardła lub
jamy ustnej,
w zapaleniach dziąseł,
anginie i zapaleniu gardła.
- odwar można stosować w postaci okładów i przemywań ran,
owrzodzeń oraz dermatoz z czynnikiem grzybiczym
i bakteryjnym oraz w grzybiczym zapaleniu skóry głowy,
- kąpiele stóp w odwarze, pozwalają zwalczyć grzybicę stóp,
- dodawanie odwaru do kąpieli całego ciała jest zalecane
- przyjmowana wewnętrznie ma działanie rozkurczające
i wspomagające układ krwionośny,
- zalecana jest w anemii, chorobach miażdżycowych
i niedomogach układu krążenia,
- działa leczniczo w chorobach górnych dróg oddechowych,
ściągająco w mokrym kaszlu, łagodząco w suchym.
Przeciwwskazania:
- brak danych.

Kotlety buraczane z liśćmi komosy
Składniki:
100g liści komosy strzałkowej
200g kaszy jaglanej
2 duże buraki
2 łyżki siemienia lnianego
sól, pieprz do smaku
Kaszę jaglaną płuczemy w wodzie. Buraki trzemy na tarce (duże
oczka), dodajemy do kaszy i gotujemy ok 20min. Dodajemy
zmielone siemię lnu pieprz i sól, gotujemy chwilę i odstawiamy
do ostygnięcia. Liście komosy gotujemy przez 1min. we wrzątku.
Odlewamy wodę. Jak przestygną siekamy na drobno i dodajemy
do reszty. Mieszamy. Jak masa ostygnie formujemy kotlety i
smażymy na patelni.
Śniadaniowa potrawka z komosy
Składniki:
20 liści komosy białej
2 ząbki czosnku
2 łyżki śmietany
sól i pieprz do smaku, natka pietruszki do posypania
1 łyżka oleju kokosowego
Liście komosy wrzucamy do gotującej się wody na 1min.
Odcedzamy i siekamy. Na patelni rozgrzewamy olej i wrzucamy
posiekany czosnek, chwilę podsmażamy i dodajemy posiekane
liście komosy. Dusimy ok. 5-8min. Na koniec zabielamy
śmietaną, doprawiamy solą i pieprzem.
(Dodatkowo można wbić jajko, przykryć i dusić jeszcze przez
10min na bardzo małym ogniu, aż białko się zetnie, a żółtko
pozostanie płynne).

KONICZYNA BIAŁA I ŁĄKOWA (Trifolium
repens i Trifolium pratense)
wiosna, lato, jesień
Wskazania i działanie:
- jest bogatym źródłem białka,
witamin (E, D, K, A, C),
- napary i herbaty z kwiatostanów
koniczyny działają wykrztuśnie,
napotnie, moczopędnie i
antyseptycznie,
- w mieszance z bratkami i
pokrzywą stosuje się je na mokry
wyprysk,
- wyciąg z ziela, stosowany
zewnętrznie, działa przeciwbólowo,
przeciwświądowo oraz
przeciwzapalnie,
- stosuje się też go na oparzenia, blizny, trudno gojące się rany i
świąd skórny,
- kwiaty łagodzą objawy menopauzy i są bezpieczniejsze niż
hormonalna terapia zastępcza (HTZ),
- pomagają również w walce z nowotworami – zwalczają wolne
rodniki,
- napar z ziela koniczyny działa wzmacniająco, przeciwbólowo i
antytoksycznie.
Przeciwwskazania:
- słaba krzepliwość krwi,
- niektóre nowotwory,
- w dawkach znacznie przekraczających działanie lecznicze może
może wywołać reakcje alergiczne,
- nie zaleca się stosowania kwiatostanu koniczyny u kobiet w
ciąży i w okresie laktacji.

Macerat z koniczyny
Składniki:
olej bazowy (wedle uznania)
40% alkohol (żeby zalał kwiaty)
1-2 garści świeżych kwiatów koniczyny
Kwiaty zalewamy alkoholem i pozostawiamy na ok 20min.
Odsączamy. Przekładamy kwiaty do słoika. Zalewamy je olejem
w temp. ok. 80oC. Kwiaty nie mogą wystawać ponad olej,
ponieważ przyspiesza to rozwój bakterii.
Macerat odstawiamy na ok. 2 tyg. w ciepłe miejsce. Codziennie
porządnie potrząsamy słoikiem. Następnie zlewamy go do
ciemnych butelek i odstawiamy w ciemne i suche miejsce.
Macerat stosuje się m.in. w pielęgnacji włosów, jako składnik
maseczek, kremów, czy do masażu twarzy i ciała.
Syrop koniczynowy
Składniki:
ok. 300g kwiatów koniczyny
500g cukru
1 cytryna lub limonka
1l wody
Kwiaty zalewamy litrem wrzątku i dodajemy pokrojoną w plastry
cytrynę. Przykrywamy i odstawiamy na 24 godziny. Potem napar
przelewamy przez sitko i odciskamy kwiaty. Dodajemy cukier i
powoli gotujemy (nie doprowadzając do wrzenia!) do czasu
zgęstnienia syropu. Przelewamy do butelek. Pijemy rozcieńczony
z wodą lub jako dodatek do herbaty.
Sprawdza się zwłaszcza w uporczywym kaszlu. Działa
wzmacniająco i wspomagająco w infekcjach.

KRWAWNIK POSPOLITY (Achillea millefolium)
wiosna, jesień
Wskazania i działanie:
- poprawia przemianę materii,
- pomaga regulować cykl
menstruacyjny, uśmierza bóle
menstruacyjne,
- pomocniczy w leczeniu stanów
zapalnych pochwy, pomaga na upławy,
- łagodzi skutki menopauzy,
- działa wykrztuśnie,
- pomocniczo stosowany w leczeniu
hemoroidów,
- skuteczny w chorobie wrzodowej,
- napar stosowany jest na krwotoki wewnętrzne oraz w chorobie
wrzodowej,
- stymuluje procesy trawienia, wspomaga przyswajanie
składników odżywczych
- wewnętrznie głównie wspomaga leczenie zaburzeń żołądkowojelitowych objawiających się brakiem apetytu, wzdęciami,
kurczami jelit, niestrawnością,
- ma działanie odmładniające skórę, ściągające i wybielające,
stosowany do cery trądzikowej,
- obniża ciśnienie krwi,
- zewnętrznie łagodzi stany zapalne skóry i błon śluzowych oraz
przyspiesza gojenie się ran.
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na krwawnik,
- nie zaleca się podawania krwawnika dzieciom poniżej 12 r.ż.,
kobietom w ciąży i w okresie laktacji,
- w dużych dawkach może mieć działanie toksyczne powodując
bóle głowy i nadwrażliwość na światło.

Maseczka z krwawnika
Suszone rozdrobnione kwiaty zalewamy gorącą wodą, tak by
uzyskać gęstą papkę. Po wystudzeniu nakładamy papkę na twarz.
Spłukujemy po 10-15min.
Napar z krwawnika
2 łyżeczki ziela lub 3 łyżki kwiatów krwawnika
Zalewamy zioła lub kwiaty 2szkl. wrzącej wody. Następnie
odstawiamy na 20min i przecedzamy. Napar pijemy 3–4x
dziennie po 200ml. Gorąca herbata z krwawnika będzie działać
wspomagająco przy problemach z migreną, regulować procesy
trawienne, menstruacje, usprawniać pracę wątroby, czy też
relaksować.

LIPA SZEROKO- I DROBNOLISTNA (Tilia
platyphyllos Scop i Tilia cordata Mill)
lato, jesień
Wskazania i działanie:
- najlepsze lekarstwo na przeziębienie
- ma właściwości moczopędne, działa
lekko rozkurczowo, pobudza wydzielanie
soków żołądkowych i zwiększa przepływ
żółci do dwunastnicy,
- ma działanie napotne (pomocna w
leczeniu niektórych chorób zakaźnych,
np. angina, grypa, zapalenie gardła,
oskrzeli, przeziębienie),
- łagodzi kaszel, ból gardła i chrypkę,
- napar z lipy stosuje się jako lek
uspokajający w nadmiernej pobudliwości nerwowej i stanach
napięcia nerwowego, zwłaszcza u młodzieży i osób starszych (np.
kąpiel z dodatkiem naparu wskazuje działanie uspokajające i
ułatwia zasypianie),
- zmniejsza napięcie mięśni gładkich, pobudza wydzielanie soku
żołądkowego, wzmaga przepływ żółci w dwunastnicy – łagodzi
zaburzenia trawienne i metaboliczne,
- napar stosuje się do obmywań, okładów, kąpieli, płukanek,
irygacji,
- regeneruje skórę i czyni ją elastyczną, usuwa piegi, pomaga w
lekkich stanach zapalnych, podrażnieniach i świądzie skóry.
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na kwiat lipy,
- w dawkach znacznie przekraczających działanie lecznicze może
wpływać niekorzystnie na pracę serca,
- nie zaleca się stosowania kwiatostanu lipy u kobiet w ciąży i w
okresie laktacji.

Uspokajająca kąpiel z lipy
Składniki:
50g kwiatów lipy
30g rozdrobnionego kłącza tataraku
20g kwiatów lawendy i kwiatów (lub ziela) wrzosu
Zioła mieszamy i zalewamy 2l wrzącej wody. Odstawiamy pod
przykryciem na 30min. Przecedzamy i wlewamy napar do wanny.
Zioła umieszczamy w woreczku płóciennym, zawiązujemy i
zanurzamy w wannie wypełnionej do 1/3 wodą o temp. 37-38oC.
Kąpiel powinna trwać 15-20min. Po kąpieli owijamy się
prześcieradłem kąpielowym, kładziemy do łóżka pod ciepłym
okryciem.
Syrop z lipy
Składniki:
100-150g świeżych kwiatów lipy
1l syropu: 1kg cukru rozpuszczony w 1l wrzątku
1 cytryna
Kwiaty płuczemy i lekko osuszamy. Przekładamy do wysokiego
słoja i zalewamy gorącym syropem z cukru i wody. Wyciskamy
do mieszanki sok z cytryny. Przykrywamy słoik ściereczką i
zostawiamy na 2 dni, od czasu do czasu mieszając. Odcedzamy
przez sito i przelewamy do butelek lub małych słoiczków.
Zakręcamy i pasteryzujemy. Przechowujemy w ciemnym i
suchym miejscu. Po otwarciu zawsze przechowujemy w lodówce.

MLECZ POLNY (Sonchus arvensis)
lato, jesień

Wskazania i działanie:
- ma właściwości przeciwnowotworowe (pomaga zwalczyć
komórki nowotworowe raka krwi i białaczki),
- działa moczopędnie, oczyszcza i odtruwa organizm,
- pomaga w leczeniu stanów zapalnych nerek i kłębuszków
nerkowych,
- stosowany w chorobie reumatycznej,
- pośrednio sprawdza się w czasie leczenia dny moczowej i
otyłości,
- poprawia trawienie (pobudza wytwarzanie żółci, co ułatwia
trawienie tłuszczów i pobudza wytwarzanie soku żołądkowego,
co przyspiesza trawienie),
- przyspiesza procesy regeneracji wątroby,
- może być pomocny w leczeniu cukrzycy,
- nieco obniża poziom cukru we krwi (zbawienny dla
diabetyków).
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na mniszka,
- nie stosować w chorobie wrzodowej.

Syrop z mlecza
Składniki:
500 kwiatów mlecza
1l wody
duża cytryna
1kg cukru
Zbieramy 500 kwiatów mlecza. Rozkładamy kwiaty na białym
papierze co by powychodzili "lokatorzy". Wkładamy kwiatki do
garnka zalewamy wodą, dodajemy obraną cytrynę pokrojoną w
plasterki, gotujemy 20min i odstawiamy na dobę.
Drugiego dnia całość przecieramy przez gęste sito. Wsypujemy
kilogram cukru i gotujemy około 1,5godz. na małym ogniu.
Odstawiamy na następną dobę.
Trzeciego dnia gotujemy miodek tak długo, aż będą to tzw.
"nitki". Nie może być zbyt rzadki bo się popsuje, ani zbyt gesty
bo się skrystalizuje.
Pomidory z mleczem
Składniki:
4 dojrzałe pomidory
cebula
20 liści mleczu
garść ziaren słonecznika lub dyni
dwie łyżki soku z kiszonych pomidorów, ogórków lub kapusty
czarnuszka, papryka słodka, pieprz, sól do smaku
Pomidory myjemy i kroimy w kostkę. Dodajemy posiekane liście
mleczu, cebulę i słonecznik lub dynię. Doprawiamy sokiem z
kiszonki i przyprawami. Mieszamy.
Pomidory bardzo dobrze komponują się z serem, twarogiem,
soczewicą.

MNISZEK POSPOLITY, LEKARSKI
(Taraxacum officinale)
wiosna, lato, jesień
Wskazania i działanie:
- wykazuje
właściwości żółcio- i
moczopędne, a także
przeciwreumatyczne,
- oczyszcza organizm
ze szkodliwych
produktów przemiany materii,
- ma działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne,
przeciwgrzybicze,
- zaleca się stosowanie w stanach rekonwalescencji po
wirusowym zapaleniu wątroby, w zastoju żółci w pęcherzyku
żółciowym, w zagrożeniu kamicą żółciową i jej początkach,
- zapobiega nadmiernemu wzrostowi poziomu cukru we krwi,
obniża indeks glikemiczny spożywanych pokarmów, co pomaga
w leczeniu cukrzycy,
- stosowany zewnętrznie działa regenerująco na skórę,
przyspiesza gojenie się ran, zwalcza kurzajki i brodawki,
- napary z kwiatów stosuje się w przewlekłym nieżycie jamy
ustnej, gardła i oskrzeli,
- korzeń mniszka lekarskiego zwalcza komórki rakowe,
- poleca się stosowanie przetworów z mniszka w chorobach z
upośledzeniem czynności kłębków nerkowych i zmniejszeniem
dobowej ilości moczu, w obrzękach spowodowanych niedomogą
krążenia i nerek, pomocniczo w reumatyzmie, dnie (podagrze)
oraz otyłości.
Przeciwwskazania:
- wrzody żołądka i dwunastnicy, nadmierne wydzielanie soków
żołądkowych, przewlekła zgaga,

- niedrożność jelit i dróg żółciowych,
- ropniak pęcherzyka żółciowego,
- nadwrażliwość na substancje gorczycowe.
Syrop z mniszka
Składniki:
1l kwiatów mniszka
2 cytryny
1l wody
1kg cukru
Oczyszczone kwiaty mniszka wkładamy do garnka, zalewamy
zimną wodą i gotujemy przez około 15min. Odstawiamy na dobę.
Następnie zawartość garnka odcedzamy. Dodajemy do wywaru
soku z cytryn oraz cukru. Całość mieszamy i gotujemy na małym
ogniu około 2godz. (do czasu uzyskania konsystencji lejącego
miodu). Syrop przelewamy do słoiczków.
Napar z liści mniszka
1 łyżeczkę liści mniszka zalewamy wrzącą wodą, a następnie
zaparzamy pod przykryciem przez 10min. i przecedzamy. Jako
preparat żółciopędny, moczopędny pijemy 2-3x dziennie w
równych porcjach, 1godz. przed posiłkiem.
Zielony napar z liści mniszka
4 liście mniszka drobno siekamy i miksujemy z ½ szkl. jogurtu,
soku lub kefiru. Jako preparat wzmacniający, poprawiający cerę
pijemy rano i popołudniu między posiłkami.
Zaleca się stosowanie kuracji przez 3-4tyg. w okresie wiosennym.

NOSTRZYK (Melilotus)
jesień
Wskazania i działanie:
- zmniejsza krzepliwość krwi, co jest
szczególnie ważne w chorobach i stanach
prowadzących do nadkrzepliwości,
- poprawia przepływ krwi w naczyniach
krwionośnych i limfy w naczyniach
limfatycznych, zapobiega wykrzepianiu
wewnątrznaczyniowemu, usprawnia
przepływ krwi w mózgu,
- może być stosowany w zakrzepowym zapaleniu żył i żylakach,
w zapaleniu naczyń chłonnych, w owrzodzeniach na tle zapaleń
żył, przy hemoroidach,
- ma korzystne w działanie w leczeniu popromiennych zmian
składu krwi (leukopenia),
- usprawnia gojenie się ran,
- nostrzyk może być cennym lekiem na czyraki, zapalenia skóry
oraz wybroczyny po urazach,
- można go stosować przy zapaleniach brzegów powiek
i spojówek,
- ma właściwości przeciwzapalne, uspokajające i przeciwbólowe,
- może być pomocny w stanach wyczerpania nerwowego, w
nerwobólach, w kolce wątrobowej i nerkowej,
- poprawia trawienie.
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na ziele nostrzyka,
- skazy krwotoczne, przyjmowanie leków na rozrzedzenie krwi
(np. Aspiryna, Polopiryna),
- należy zachować ostrożność u osób z chorobami wątroby i
nerek,
- ziele należy stosować przez krótki czas, w małych dawkach.

Macerat
1szkl. świeżego zmielonego nostrzyka zalewamy 1 szkl. wody
przegotowanej o temp. pokojowej. Odstawiamy na 6-8godz.
Przecedzamy. Pijemy 3x dziennie po 100ml. Przechowujemy w
lodówce.
Napar
2 łyżki nostrzyka zalewamy 2szkl. wrzącej wody. Odstawiamy na
20min. Przecedzamy. Pijemy 4x dziennie po 100ml lub 2-3x po
150ml.
Odwar
2 łyżki nostrzyka zalewamy 2szkl. wody. Gotujemy 5min.
Odstawiamy na 20min. Przecedzamy. Pijemy, jak napar lub
stosujemy zewnętrznie.
Ziele dodaje się także do kąpieli przeznaczonych do obmywania
wrzodów, żylaków odbytu. Zewnętrznie (okłady, przemywanie,
płukanki): ropnie, pryszcze, owrzodzenia, choroby oczu i choroby
kobiece, choroby włosów, łojotok (nalewka), trądziki, suchość
skóry z ogniskami zapalnymi (mocny napar), wągry.

OSET (Carduus)
lato, jesień
Wskazania i działanie:
- wywar z korzenia ma silne
działanie przeczyszczające,
- wywar z liści podaje się
chorym na malarię,
- ma silne działanie
przeciwpasożytnicze,
- regeneruje i usprawnia
działanie wątroby,
- wykazuje też działanie
przeciwnowotworowe,
- dobry jest na bezsenność,
- używamy go na brak apetytu,
podczas trudności trawiennych, zwłaszcza podczas wzdęć, bólów
i chorób pęcherzyka żółciowego,
- stosuje się go w niedokrwistości i podczas epidemii grypy,
- roślina jest pomocna w leczeniu reumatyzmu i artretyzmu
- zaleca się jego stosowanie w czasie ciąży i może być pomocny
w celu zwiększenia produkcji mleka matki,
- okłady z ostu są wykorzystywane podczas różnych defektów
skóry, jej stanów zapalnych i infekcji, łuszczycy, opryszczce,
owrzodzeń podudzi,
- napar stosowany jest też do inhalacji w chorobach zatok
nosowych,
- odwar jest skutecznym środkiem przeciwłupieżowym.
Przeciwwskazania:
- nadciśnienie
- nietolerancja na składniki lecznicze rośliny,
- przedawkowanie może mieć niekorzystny wpływ na układ
nerwowy.

Herbatka z ostu
1 łyżeczkę suszonego ziela zalewamy 200ml wrzącej wody.
Odstawiamy na 10min. Przecedzamy i pijemy 2-3x dziennie na
pusty żołądek.
Wywar z korzeni ostu
korzeń ostu kroimy na drobne kawałki, gotujemy w ½l wody ok.
15min. Odcedzamy. Pijemy szklankę 2x dziennie lub zewnętrznie
jako okłady, dodatek do kąpieli itp.
Zupa z ostem na tajską modłę
Składniki:
garść suszonych grzybów (lub 200g świeżych)
250g liści ostu
warzywa: 1 cebula, 3 ziemniaki, 1 marchewka
3 łyżki sosu sojowego
kilka łyżek tajskiej ostrej pasty krewetkowej
300ml przetartych pomidorów
mały kawałek startego imbiru i galangalu
5-6cm łodygi trawy cytrynowej
1-2 łyżki cukru
1 łyżka octu ryżowego
sok z 1 limonki
150ml mleka kokosowego
chilli do smaku
Grzyby (jeśli używamy suszonych) zalewamy wodą i namaczamy
przez 30min. Liście ostu myjemy i kroimy na kawałki, zalewamy
3l wody. Dodajemy obrane i pokrojone warzywa razem z
namoczonymi grzybami, a następnie sos sojowy i pastę
krewetkową. Gotujemy 15min, dodajemy resztę składników.
Gotujemy 4-5min, łączymy z mlekiem kokosowym i podajemy.

PERZ (Elymus)
wiosna, jesień
Wskazania i działanie:
- ma słabe działanie
moczopędne,
przeciwbakteryjne,
przeciwgorączkowe i
żółciopędne,
- największe zastosowanie
znajduje w chorobach
przemiany materii i jako zioło
„czyszczące krew”,
- wspomaga leczenie chorób
reumatycznych, dny
moczanowej, trądziku,
- polecany dla diabetyków (zwiera związki pochodne fruktozy),
- używa się go przy zatruciach i po przebytych chorobach w celu
oczyszczenia organizmu z toksyn,
- przydatny w leczeniu nieżytów górnych dróg oddechowych,
przy obrzękach wątroby, zmniejszonym wydzielaniu żółci,
kamicy żółciowej i hemoroidach
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na kłącze perzu,
- nie podawać w chorobach, w których wskazane jest
przyjmowanie zmniejszonej ilości płynów (np. ciężka
niewydolność serca lub nerek).

Odwar z kłączy perzu
1 łyżkę stołową rozdrobnionego suszu zalewamy 1 szklanką
wody, doprowadzamy do wrzenia i od tego momentu gotujemy
pod przykryciem przez 5-7min. Przecedzamy. Pijemy 2-3x
dziennie po 2/3 szkl.
Napar z kłączy
1 łyżkę suszonych i rozdrobnionych kłączy zalewamy szklanką
wrzątku, odstawiamy na 10-15min. Po przecedzeniu pijemy w 23x dziennie.
Odwar i napar to bardzo skuteczny środek moczopędny i zalecany
pomocniczo w cukrzycy. Jego picie stosuje się również w
chorobach nerek, pęcherza moczowego, dolegliwości ze strony
wątroby, kamicy nerkowej i żółciowej, złej przemianie materii i
jako zioło „czyszczące krew”.
Zupa z kłączy perzu
Składniki:
½ kg kłączy perzu
100 pędów pokrzywy
50g masła
sól, pieprz do smaku
Kłącza perzu płuczemy, dobrze suszymy, siekamy i mielimy w
młynku na mąkę. Pędy pokrzywy myjemy i siekamy. Pokrzywy
zalewamy wrzątkiem (tak aby przykryć liście) dodajemy masło i
sól, gotujemy przez 5min. Dosypujemy 4 łyżki mąki z perzu,
gotujemy 5min. Jeśli zupa zrobi się za gęsta wlewamy trochę
wody. Doprawiamy pieprzem i podajemy.

PIĘCIORNIK GĘSI (Potentilla anserina) in.
SREBRNIK POSPOLITY
wiosna, lato, jesień
Wskazania i działanie:
- pomaga w szybszym
zasklepianiu się ran i
zmniejszaniu obrzęku,
- wykazuje działanie
ściągające na tkanki i
obkurczające na
naczynia krwionośne,
- pobudza wydzielanie
soków trawiennych i
żółci, poprawiając tym
samym trawienie oraz apetyt,
- stosowany w leczeniu biegunek, chorób jelit i dróg żółciowych,
- działa rozkurczowo, dzięki czemu pomocny jest we wszelkich
stanach skurczowych pojawiających się w jamie brzusznej
(skurcze żołądka, jelit, dróg żółciowych i kobiecych narządów
rodnych),
- stosowany na skórę zwęża pory, zmniejsza wydzielanie łoju
(polecany przy trądziku), obkurcza podskórne naczynka
krwionośne,
- pomaga zredukować stany zapalne w okolicach narządów
płciowych i wspomaga walkę z ich infekcjami,
- skuteczny w zaburzeniach menstruacji.
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na ziele pięciornika,
- ciąża i okres karmienia piersią.

Odwar z pięciornika
2-3 łyżki ziela zalewamy szklanką wrzącej wody i gotujemy
5min. Odstawiamy do naciągnięcia na 30min. Pijemy pół szklanki
odwaru 2-3x dziennie lub wykorzystujemy zewnętrznie do
pielęgnacji skóry łojotokowej, trądzikowej, z wypryskami, tłustej,
do płukania przetłuszczających się włosów, do okładów na oczy,
do nasiadówek, lewatyw oraz irygacji pochwy.
Herbatka z pięciornika
Łyżkę ziela zalać szklanką wrzątku. Gotować pod przykryciem
około 3min. Odstawić na 10min. Odcedzić. Pić po ¼ szkl. 2-3x
dziennie po jedzeniu przy problemach z żołądkiem i nadmiernych
skurczach macicy np. podczas miesiączkowania.
Zapiekana gryka z pięciornikiem
Składniki:
500g kaszy gryczanej
1l wody
½ szkl. pięciornika
pęk włoszczyzny (można dodać dodatkowo jeszcze 1 marchew)
1 papryka, 2 cebule
łyżka majeranku
łyżeczka kminku
papryka słodka i ostra, pieprz i sól do smaku
Włoszczyznę paprykę, cebulę drobno kroimy i wrzucamy do
gorącej wody. Kaszę płuczemy i dodajemy do warzyw. Gotujemy
ok. 10-15min (aż kasza trochę napęcznieje). Dodajemy pięciornik
i przyprawy. Odstawiamy na 5min. Przekładamy do
żaroodpornego naczynia i pieczemy w piekarniku w temp. 200OC
ok. 20-30min.
Zapiekanka doskonale smakuje z zasmażanym serem i
pomidorami.

ŚLAZ ZANIEDBANY – MALWA (Malva
neglecta)
lato, jesień
Wskazania i działanie:
- stosowany jest przy
zaparciach i biegunkach,
chorobie wrzodowej
żołądka i dwunastnicy,
zaburzeniach trawienia,
- zalecany jest osobom
mającym problemy ze
wzrokiem, np. „kurzą
ślepotą”, zapaleniem
spojówek,
- pomaga przy
przeziębieniach i jako
środek wzmacniający
odporność,
- skutecznie działa w
leczeniu stanów
zapalnych układu rozrodczego, oczu i gardła,
- odwary oraz napary polecane są w przypadkach nieżytów
układu oddechowego,
- zewnętrznie napar można stosować w leczeniu wrażliwych
miejsc skórnych.
Przeciwwskazania
- nie stwierdzono

Napar z kwiatów ślazu
1-2 łyżki suszu zalewamy 350ml wrzątku i pod przykryciem
odstawiamy na 15min. Po odcedzeniu jest gotowy do użycia.
Herbatka ze ślazu
1-2 łyżeczki suszu zalewamy szklanką gorącej wody i parzymy
przez 15min. Przecedzamy. Pijemy ¼-½ szkl. kilka razy dziennie.
Owoce z malwą
Składniki:
10 kwiatów i liści malwy
1 jabłko
1 kiwi
1 banan
kawałek melona
garść rodzynek
imbir, cynamon, goździki do smaku
Owoce kroimy na drobne kawałki i mieszamy. Dodajemy kwiaty,
liście malwy oraz rodzynki. Doprawiamy przyprawami.
Odstawiamy na 10-15min, żeby smak „doszedł”.

ŚLIWA DOMOWA, AŁYCZA – MIRABELKA
(Prunus domestica - cerea)
wiosna, lato
Wskazania i działanie:
- owoce korzystnie wpływają na
jelit, regulując ich pracę
(stosowane na zaparcia),
- poprawiają krążenie krwi,
- przeciwdziałają miażdżycy,
- zwalczają tzw. zły cholesterol,
nadmiar tłuszczu i wolne
rodniki, które przyczyniają się
do chorób nowotworowych,
- w kosmetyce pomagają m.in. nawilżyć skórę i pozbyć się
pękających naczynek, tzw. pajączków na policzkach,
- okłady z wyciągiem z mirabelek przyspieszają gojenie się ran,
- zawarte w nich składniki spowalniają procesy starzenia i
zmniejszają się stany zapalne,
- spowalniają wchłanianie cukru do krwi,
- zawarty w mirabelkach kwas chlorogenowy chroni układ
nerwowy i nie dopuszcza do rozwoju chorób
neurodegeneracyjnych, np. depresji czy choroby Alzheimera
- oczyszcza organizm z toksyn (pomocna po antybiotykoterapii i
stanach chorobowych),
- pomaga w leczeniu infekcji dróg moczowych.
Przeciwwskazania:
- uczulenie na śliwkę mirabelkę,
- biegunka.

Dżem z mirabelek z wanilią
Składniki:
600g mirabelek (bez pestek)
200g cukru
½ laski wanilii
Mirabelki myjemy i drylujemy (pozbawiamy pestek).
Wydrylowane mirabelki mieszamy z cukrem i ½ laską wanilii.
Gotujemy na małym ogniu, aż owoce się zeszklą i zagęszczą.
Gorący przekładamy do wysterylizowanych słoików.
Pasteryzujemy 15-20min.
Ciasto mirabelkowe z płatkami ryżowymi
Składniki:
100g masła
3 jajka
1½ szkl. płatków ryżowych suchych
100ml kefiru, jogurtu naturalnego lub sojowego
150g cukru trzcinowego
½ łyżeczki proszku do pieczenia
½ łyżeczki sody oczyszczonej
1 szkl. mirabelek (bez pestek)
¼ szkl. orzechów brazylijskich
cukier puder do posypania wierzchu
Masło ucieramy z cukrem, dodajemy jajka i ucieramy na puch (do
podwojenia objętości). Dodajemy kefir, płatki ryżowe, sodę i
proszek do pieczenia. Energicznie mieszamy. Wykładamy na
blachę (wyłożoną papierem), układamy mirabelki i posypujemy
siekanymi orzechami. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika do
160oC na ok. 25min. Po wystudzeniu obficie posypujemy cukrem
pudrem.

Oliwki z mirabelki
Zielone owoce wkładamy do słoika (tak, żeby go wypełniły) i
zalewamy solanką (łyżka soli na litr wody). Odstawiamy na 5-7
dni. I mamy polskie oliwki.
Nalewka z ałyczy
Składniki
1kg mirabelek
1kg cukru
250ml wody (ok. 1szkl)
½l spirytusu
½l wódki
goździki do smaku
.
Owoce myjemy i pozbywamy się pestek. Wsypujemy do słoja,
wraz z goździkami, zasypujemy cukrem i czekamy tydzień. Co
jakiś czas wstrząsamy słojem. Dolewamy wódkę spirytus.
Czekamy miesiąc, aż całość się przegryzie.
Po tym czasie odlewy, filtrujemy i zlewamy do butelek, a owoce
ponownie zalewamy wódką. Po upływie miesiąca powtarzamy tę
czynność. Same owoce możemy użyć w kuchni – np. jako
dodatek do ciast.
Oba płyny, ten z pierwszego i ten z drugiego zlewu, mieszamy.
Odstawiamy w ciemne i zimne miejsce (raczej nie do lodówki,
tylko do piwnicy lub komórki). Czekamy trzy miesiące i napój
jest gotowy.

Tak było na pierwszym Zielniku 9.06.2018o na trzecim Zielniku 6.10.2018

foto:
Arkadiusz Tabor

TASZNIK POSPOLITY (Capsella bursa-pastoris)
lato
Wskazania i działanie:
- działa przeciwwymiotnie i
przeciwkrwotocznie (np. hemoroidy)
- hamuje krwotoki z nosa, przewodu
pokarmowego, ran
- wzmacnia serce i układ moczowy,
- działa przeciwzapalnie i
przeciwbólowo,
- stosowany wewnętrznie sprawdza się w
leczeniu stanów zapalnych układu
moczowego i gruczołu krokowego oraz układu pokarmowego,
- polecany w leczeniu nerwicy żołądka (działa rozkurczowo na
żołądek i jelita), skuteczny przy biegunkach,
- polecany jako wsparcie w leczeniu nadciśnienia,
- zmniejsza bóle i krwawienie menstruacyjne,
- łagodzi objawy menopauzy,
- stosowany zewnętrznie wspomaga leczenie egzemy i ran
powierzchniowych, skaleczeń, oparzeń, odleżyn, żylaków,
- przeciwdziała starzeniu się organizmu,
- wzmacnia naczynia krwionośne i ułatwia przyswajanie
substancji odżywczych,
- obniża poziom „złego” cholesterolu,
- ma działanie odkażające – działa bakterio i wirusobójczo,
- pozytywnie wpływa na działanie wątroby,
- zwiększa odporność na zimno i niskie temperatury,
- skuteczny w leczeniu gruźlicy i trądziku różowatym,
- stosowany w chorobach oczu.
Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na ziele tasznika,
- ostrożnie należy stosować u osób z chorobami tarczycy.

Tasznik po dalmatyńsku
Składniki:
100g liści tasznika (tych z rozetek liściowych przy ziemi)
1-2l wody
sól
oliwa
Liście dokładnie myjemy i siekamy. Wrzucamy do garnka (1-2l)
z wrzącą wodą. Gotujemy 10min. Odlewamy wodę. Liście
wyjmujemy, solimy i polewamy kilkoma łyżkami oliwy.
Podajemy jako przystawkę lub dodatek do dania głównego.
Herbatka z tasznika
1 kopiastą łyżeczkę ziela zlewamy szklanką wrzątku, krótko
zaparzamy pod przykryciem. Przy nadmiernych krwawieniach
miesiączkowych pijemy 2szkl. dziennie przez 8-10 dni przed
rozpoczęciem miesiączki. By złagodzić objawy menopauzy
pijemy 2szkl. dziennie przez 4tyg., robimy 3tyg. przerwy i
kurację powtarzamy. Przy krwawieniach z nerek i dróg
moczowych pijemy 2szkl. dziennie z wymieszanych w równych
ilościach tasznika i skrzypu polnego. Przy krwawieniach
macicznych tasznik mieszamy z rdestem ostrogorzkim.
Okłady z tasznika
4 garście świeżego ziela umieszczamy na sicie nad parującą wodą
na kilka minut. Ciepły kompres w chusteczce, stosujemy na
obrzmiałe, bolące piersi u karmiących matek i hemoroidach. Przy
trudnych do zatamowania ranach robimy okład ze świeżego,
zmielonego tasznika. By zatamować krwawienie z nosa, dziąseł –
wyciskamy z rośliny sok, nasączamy tampon z waty wkładamy
do nosa lub przykładamy do dziąsła.

WROTYCZ POSPOLITY (Tanacetum vulgare)
wiosna, lato
Wskazania i działanie:
- doskonały na kleszcze, owady
(muchy, komary, mole itp.) i
pasożyty,
- zwalcza wszy i świerzb,
- skutecznie pomaga w
pozbyciu się opryszczki,
- wspiera organizm w pozbywaniu się infekcji i zakażeń,
- wzmacnia naturalne mechanizmy odpornościowe,
- wrotycz stosujemy przy obniżonej odporności, do dogłębnego
oczyszczania organizmu, przy słabym trawieniu i uczuciu
ciężkości po posiłku,
- wzmaga wydzielanie żółci i soków trawiennych, a tym samym
pobudza trawienie i usprawnia przemianę materii,
- stosowany jest zwłaszcza przy zaburzeniach trawienia,
spowodowanych spożyciem obfitych tłustych posiłków,
- wykazuje również działanie antydepresyjne, uspokajające,
rozluźnia mięśnie i ułatwia zasypianie,
- doskonale sprawdza się przy dużym stresie i podwyższonym
napięciu nerwowym, przy problemach ze snem i dla relaksu,
- wyciąg alkoholowy stosowany jest do nacierania w bólach
spowodowanych reumatoidalnym zapaleniem stawów, czy
artretyzmem.
Przeciwwskazania
- okres ciąży i laktacji,
- zawiera trujący tujon (stosować w zalecanych dawkach!)
- wysokie dawki mogą działać toksycznie i powodować zatrucie
organizmu, które objawia się nudnościami, wymiotami,
zawrotami głowy, intensywnym poceniem się, częstomoczem i
drgawkami.

Herbatka z wrotyczu (ziele)
3 łyżki kwiatów wrotyczu zalewamy 2szkl. wrzącej wody.
Odstawiamy na 30min. pod przykryciem. Przecedzamy. Pijemy 24x dziennie po 1szkl. Przy zakażeniu pasożytami wypijamy 1szkl.
na czczo.
Stosujemy jako repelent na ciało i ubranie, przeciwko kleszczom,
komarom i meszkom. Przy świerzbie i wszawicy wcieramy we
włosy.
Nalewka na wrotyczu
Kwiaty wrotyczu zalewamy alkoholem (40-70%) w stosunku 1:5
i odstawiamy na 7 dni w szczelnie zamkniętym słoju i w ciemnym
miejscu. Następnie filtrujemy. Zażywamy 2-3x dziennie po 10ml
(1 łyżka). Przed zażyciem rozcieńczamy wodą. Bez rozcieńczania
nacieramy bolące stawy przy reumatyzmie.
Tonik na skórę i do płukania
1 łyżkę octu 10% i 1 łyżkę nalewki z wrotyczu wlewamy do
1szkl. przegotowanej, ostudzonej wody. Mieszamy.
Stosujemy do okładów na chore miejsca, do płukania narządów
płciowych, gardła i jamy ustnej, przemywania skóry i płukania
włosów przy łojotoku, w stanach zapalnych mieszków
włosowych, wypadaniu, łupieżu i braku puszystości.

ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA (Galinsoga
parviflora)
wiosna, lato, jesień
Wskazania i działanie:
- okłady z żółtlicy
stosowane były przeciw
egzemie i w innych
zmianach skórnych, a także
do przemywania ran i jako
środek wzmacniający
organizm,
- młode pędy i liście mają
własności odżywcze i
odtruwające organizm,
- wyciąg w postaci toniku, kremu lub oleju stosowany jest do
pielęgnacji cery suchej, łuszczycowej, alergicznej i naczynkowej,
rumieniowej, zaskórnikowej, z przebarwieniami i wysiękami,
- ziele żółtlicy działa żółciopędnie i żółciotwórczo, pobudza
wydalanie złogów żółciowych, pobudza procesy detoksykacji i
oczyszczania jelit, reguluje wypróżnienia,
- korzystnie wpływa na pracę wątrobę, przy wirusowym zapaleniu
oraz po zatruciach,
- stosowana przy przeziębieniach, jako środek na obniżenie
gorączki,
- zmiażdżone owoce zmieszane z wodą łagodzą bóle zębów i
krwawienia z ran.
Przeciwwskazania:
- nie stwierdzono

Syrop ze świeżej żółtlicy
Składniki:
5 łyżek świeżej żółtlicy
5 łyżek miodu spadziowego
5 łyżeczek wódki
Zmielone ziele mieszamy z wódką i miodem. Odstawiamy na
dobę. Stosujemy jako środek wzmacniający i odżywczy przy
niewydolności krążenia i miażdżycy, rekonwalescencji,
przeziębieniu (szczególnie kaszlu) i chorobach zakaźnych.
Wyciąg na winie
Składniki:
100g ziela żółtlicy
300ml czerwonego wytrawnego wina
Do wina dodajemy żółtlicę. Odstawiamy na 14 dni. Filtrujemy.
zażywamy po 1 kieliszku dziennie na poprawę krążenia
wieńcowego, jako immunostymulator, dla wzmocnienia
fizycznego i jako środek przeciwmiażdżycowy oraz dla regulacji
metabolizmu.
Macerat
Świeżo zerwane ziele żółtlicy lub zasuszone ziele zalewamy
olejem tak, by przykryło części roślinne. Pozostawiamy w
miejscu suchym, ciepłym. Codziennie potrząsamy zawartością
słoika. Po 2-3tyg. przecedzamy olej do butelki.
Jako przyprawa
Surowa ma bardzo nieprzyjemny, gorzki smak i zapach
stęchlizny, ale po ugotowaniu ujawnia swoje walory – dodaje
potrawom ciekawy, orzechowy aromat.

Dziękujemy za uwagę :)kujemy za uwagękujemy za uwagę :) :)
Smacznego
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