
Priporoèilo društva:

Preberite knjigo z naslovom “Moje vrtne rastline - Zelišèa”, avtorja Michael Janulewicz. Knjiga nudi osnovne, nezapletene napotke o 
vrtnarjenju in gojenju najbolj pogostih zelišè, katere lahko pridelujete doma in je zanimiva tako za zaèetnike kot tudi že za bolj izkušene 
gojitelje.

Zdravilna zelišèa - moje vrtne rastline
Zelišèa so naše najstarejše vrtne rastline. Stoletja sojih kuharji uporabljali kot zaèimbe, 
zdravniki kot zdravilne zeli, poleg tega pa so bila osnova za kozmetiko, barvila in parfume. 
Današnjemu vrtnarju so zelišèa prav tako koristna, poleg tega pa so dobrodošla skoraj 
povsod na vrtu zaradi zanimivih oblik,lepega listja in cvetja.

Bezeg sodi med rod grmovnic oziroma nizkih dreves. In sicer obstaja 
okoli 30 razliènih vrst bezga. Plod bezga je jagodast in košèièast. 

Bezgov èaj
Marsikdo priporoèa 
uživanje bezgovega èaja, 
še zlasti v èasu, 
ko razhajajo prehladi in pri obolenjih pri katerih 
se stanje malce popravi že s potenjem. Bezgov 
èaj uporabljajo za zdravljenje bronhitisa, lažjih oblik pljuènice, 
kašlja, nahoda, za zdravljenje revmatskih bolezni in tudi astme. 

V kolikor v vraže in verovanja ne verjamete, potem se raje osredotoèite 
na vse zdravilne uèinke, ki jih bezeg vsebuje. Ta cenjena rastlina je 
namreè uporabna prav cela, vse od poganjkov, listov in cvetov, do 
notranjih plasti lubja na koreninah. 

Poprova meta je 50 do 90 cm visoka veèletna rastlina. 
Med številnimi tipi te rastline prevladuje v Evropi 
temno zelena sorta.

Ima visoko vsebnost mentola, ki se pogosto uporablja za 
odišavljanje èajev, sladic, žveèilk, zobnih past ... Olje 
poprove mete vsebuje tudi menton in razne metilne estre. 
Uporablja se tudi v pripravkih za na kožo
ter daje na koži obèutek hlajenja.

Pripravki iz poprove mete naj bi pomagalipri lajšanju 
želodènih težav, prepreèevali naj bi razrast nekaterih vrst 
bakterij ter pri uporabi na koži ali po vdihovanju umirili
mišièje. Zdravilnost se nanaša tudi na vsebnost mangana, 
vitamina C in A, vlaknin, kalcija, železa, folata, kalija, 
triptofana, magnezija, omega-3-mašèobnih kislin., 

Prava kamilica  je rastlina iz družine nebinovk, ki raste po vsej
Evropi in zmernih obmoèjih Azije,
prenesli pa so jo tudi v 
zmerne predele Severne 
Amerike in Avstralije.

  Kamilica je pogosto 
  uporabljana zdravilna rastlina 
  v pripravkih za pomiritev prebavil
  ter za lajšanje 
  nespeènosti. 
  

  Zelo znano je tudi, da kamilca blagodejno vpliva pri celjenju ran in 
  prepreèuje okužbe.  
  

Pripravke iz kamilice 
    so poznali že stari 
       Grki. Uporabljali 
                       so jo v 
             pripravkih za 
                      lajšanje 
             nespeènosti,
        želodènih težav, 
     astme, bronhitisa.

Bazilika je ena od najplemenitejših dišavnic, ki spada v skupino 
ustnatic.Vèasih so jo imenovali "kraljevska zaèimba".
Njene blage arome ni mogoèe ustrezno opisati, lahko jo samo obèutimo.

Sodi v družino ustnatic in je razširjena po vsej Evropi in skoraj po vsem 
svetu. Ta nadvse aromatièna enoletna rastlina zraste kakih 30 cm v 
višino. Ima vejasto steblo z ovalnimi listi, ki sodostikrat nazobèani. 
Cvetovi so rožnati ali beli. Vsa rastlina blago in zelo prijetno diši. 

Bazilike ni težko gojiti, upoštevati pa moramo njene šibkosti. Uspeva na
sonènih vrtovih, izogibati se moramo vetra in predvsem mraza. Že 
temperatura pod 5 stopinjami ji po daljšem èasu škoduje, slane pa 
sploh ne prenese. Listi ji odpadejo in steblo postane èrno. Lahko jo 
kupimo v vrtnarijah ali supermarketih, kjer jih prodajajo v šopih v 
lonèkih in jih potem prenesemo na vrt, v korita ali cvetliène lonèke. 

Baziliko dodajamo stroènicam, prikuham, peèenkam, kuhanim in 
peèenim ribam, zelenjavnim juham, zelišènim omakam, vloženim 
kumaram. Pogosto jo kombiniramo z drugimi zaèimbami (poprom, 
èesnom, èebulo, peteršiljem, rožmarinom in žajbljem). Iz orjaške, 
širokolistne bazilike pripravljamo solate.

Recept za napitek iz poprove mete

- 30 do 40 g svežih listov poprove mete
- 2 jedilni žlici surovega trsnega sladkorja
- 600 ml ohlajenega mleka
- 30 g zmletih mandljev
- 30 g nasekljanih mandljev
- 1 jedilna žlica medu
- 4 jedilne žlice kakava

1. Nasekljajte liste poprove mete ter jih zmešajte s 
sladkorjem, najbolje v možnarju. Dodajte eno do dve 
jedilni žlici mleka, dobro premešajte in prelijte v 
mešalnik. Dodajte mandlje, pistacije, med in kakav. 
Dolijte toliko mleka, da bo rezilo mešalnika prekrito. 
Mešajte, dokler ne nastane gladka kaša.

2. Dolijte še preostanek mleka in vse skupaj še 
enkrat dobro premešajte. Nalijte v štiri kupe in 
okrasite z listi poprove mete, ki ste jih prihranili. 
Postrezite ohlajeno.

Ali ste vedeli...
Kozmetièna industrija uporablja baziliko za izdelavo moških 
vodic po britju, za parfume in druge dišave. Ta rastlina pa je 

nepogrešljiva zlasti v mediteranski kuhinji, kjer jo zelo skladno 
kombinirajo z jajèevcem, paradižnikom, papriko, èesnom, 
mehkim sirom. Iz njenih listov, oljènega olja, èesna in soli 

izdelujejo preliv za razliène solate, pa tudi druge jedi, zlasti iz 
testenin in riža. Bazilika se poda v razliène omake in juhe, 

posušeno pa dajejo v pastete in jetrne klobase.

Kamilièna kopel pomirja in odpravlja krèe ter boleèine povezane 
z njimi. Kopel pripravite tako, da 1 kg kamilic zavremo v 5 L 

vode. Prevretek kamilice hladite 10 min in precejen prevretek 
dolijete kopeli.

Nekoè so kamilico uporabljali kot nadomestek za tobak. 
Cvetove in liste kamilice lahko uporabimo za rumeno 

barvanje.
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