
Zdravilna moè èajev

Priporoèilo društva:

Preberite knjigo z naslovom “Zdravilna moè èajev”, avtor Wolfgang Mohring, kjer se boste lahko seznanili o èajih za pomoè pri boleznih, njihove sestavine,
stranske uèi nke,  kje lahko naber emo èaj e za dom aèo uporabo ter  vel iko pre pros tih napot kov in recept ov za pri pra vo le- teh.

V z adnjem è asu s mo p rièa v se v eèjemu z animanju z a z dravilne r astline. T o j e p osledica d ejstva, d a j e v  z adnjem
stoletju zmožnost zdravljenja težkih bolezni z moènimi kemijskimi ali naravnimi zdravili izjemno narasla,
kljub temu pa številni bolniki, ki trpijo za blažjimi oblikami bolezni, niso pripravljeni tvegati hudih negativnih
posledic moènih zdravil, ki niso v nikakršnem sorazmerju z njihovimi pozitivnimi uèinki. V takih primerih ljudje vse
bolj posegajo po blagih, vendar uèinkovitih zdravilnih rastlinah, pri èemer so zlasti priljubljeni zdravilni èaji.

Ali moramo pri vsakdanjh drobnih nevšeènostih z zdravjem res takoj poseèi po moènih zdravilih? Mar ni mogoèe glavobola,
prehlada ali nespeènosti odpraviti z blažjimi sredstvi? Izkoristimo tisoèletja stara spoznanja o zdravilni moèi rastlin. 
Potrudimo se spet zaživeti v sozvoèju z naravo in èrpajmo iz njene neizmerno bogate lekarne.

1. Èaji proti alergijam

- Èe je treba pomiriti prebavni trakt, pijemo slezov èaj.
- Zaradi protivnetnih in pomirjevalnih lastnosti je kamilièno-
   rmanov èaj naravni antihistaminik.

 

2. Èaji proti slabosti

- Rastlina, ki ima trdno mesto med krepilnimi
  zdravilnimi rastlinami, je ginseng. Korenine
  na obmoèju Azije že od nekdaj uporabljajo za
  poživljanje, pri izèrpanosti in slabosti. 
- Znanstvene raziskave so potrdile ta èaj kot
  krepilno zdravilno sredstvo.  

3. Èaji za poveèanje spolne sle

- Spolno slo vzbujajoèe delovanje pripisujejo cvetnemu prahu, 
  matiènemu mleèku in ginsengu, kar pa je verjetno posledica 
  njihovega splošno krepilnega uèinka.
- Kot afrodiziaki delujejo toliko, kolikor vsesplošno prispevajo
  k poživitvi telesa.

 

4. Èaji za vsak dan

- Èajne mešanice za pripravo okusnih zelišènih in sadnih èajev 
   je mnogo in jih za razliko od zdravilnih èajev brez pomislekov
   lahko redno pijemo, primerni pa so tudi za otroke.
- Za dolgotrajno redno uživanje je domaèi èaj, pripravljen iz listov 
  malinjaka in robide, ki je okusen in prijetno domaè.
- Vsakdo pozna brezo, saj jo sreèujemo skorajda na vsakem
  sprehodu v naravo, zato si njeno listje lahko brez težav naberemo

  sami. Najprimernejši èas za nabiranje je takoj po cvetenju, v maju.

Zgodovina èaja
Natanèen izvor èaja je skrivnosten, saj tudi najveèji strokovnjaki ne znajo pojasniti tega, 

kako so odkrili èaj. Izredno zanimivi so kitajski in japonski miti in legende. Ena izmed 
njih pravi, da naj bi cesar Shennong (po nekaterih virih tudi Èen ali Ksan) prvi okusil 

èarobne užitke èaja že leta 2737 pred našim štetjem, saj naj bi mu nekega vroèega 
poletnega dne med pitjem tople prekuhane vode, v skodelico padlo nekaj listov èajevca. 

Ko je nastalo zelenkasto tekoèino poizkusil tudi sam, naj bi bil nad osvežujoèim 
napitkom tako navdušen, da naj bi nemudoma ukazal naj priènejo to rastlino tudi gojiti. 

(vir: http://www.siol.net/trendi/kulinarika/2008/01/caj.aspx

Zeleni èaji vsebujejo le 5-10 % kofeina v 
primerjavi z enako kolièino kave. Njihova 

glavna znaèilnost je, da znižujejo krvni 
pritisk in ga pomagajo regulirati. 

Oolong ali modri èaj, kot ga poimenujejo 
Kitajci, je delno fermentirani èaj. Je najbolj 

priljubljen pri Kitajcih, zdravilna moè oolong 
èaja pa je predvsem v tem, da pomaga pri 

hujšanju s poveèevanjem delovanja 
metabolizma in prebave. 

Èrni èaj je èaj, pri katerem oksidacija steèe 
èisto do konca. Zaradi listov, ki so znatno 
oksidirani pomaga prepreèevati razliène 

srène bolezni. 

Èaj, ki se je rodil v Južni Afriki in ne 
vsebuje kofeina se imenuje  

. Je bogat z vitamini ter 
pomaga pri prebavnih težavah. 

rdeèi oz.
rooibos èaj

Posebna vrsta èaja je . Kljub 
temu, da ne vsebuje listov èajevca, ga 
imenujemo èaj prav zaradi njegovega 

postopka priprave, ki je popolnoma 
identièen vsem ostalim pripravam èajev. 

Med zelišène èaje spadajo zelišèa, sadja 
in rože, njegove zdravilne lastnosti pa so 

razliène.

zelišèni èaj

                            Kdaj èaji najbolje uèinkujejo?

Da okrepimo zdravilno delovanje èajev, lahko upoštevamo poživitveni
 in pomiritveni èas razliènih organskih sklopov, kot

jih poznamo iz kitajske medicine.
 Primer: najboljši dnevni èas za èaj, ki pomirja 

in odpravlja krèe pri kašlju, je med tretjo in
peto uro zjutraj, èaj za spodbujanje prebave,

 je med sedmo in deveto uro zjutraj...
(veè o okrepljenem delovanju èajev ob doloèenih urah

v knjigi “Zdravilna moè èajev”)

Èaji - blagi, a uèinkoviti
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