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I. Najczęściej używane zioła
(50 gatunków ziół uprawianych i

dziko rosnących)

Arcydzięgiel lekarski (arcydzięgiel litwor)

Roślina dwuletnia, wyrastająca do wysokości 2,5 m. Kwitnie w
lipcu i sierpniu. Pod ziemią znajduje się jej krótkie, walcowate
kłącze, od którego odchodzą liczne korzenie. Cała roślina arcydzięgla
wydziela silny, charakterystyczny zapach i jest miododajna.

W Polsce w stanie naturalnym występuje rzadko, głównie
spotykana bywa w Tatrach (Dolina Litworowa po stronie słowackiej)
i w Sudetach - nad brzegami rzek i potoków. Arcydzięgiel rosnący
dziko znajduje się pod ochroną.

Arcydzięgiel dobrze rośnie również na każdej glebie ogrodowej.
Rozmnaża się wyłącznie z nasion, które wysiewa się na rozsadniku,
wprost do gruntu lub do skrzyneczek. Najlepszym terminem siewu
jest sierpień, to znaczy tuż po zbiorze nasion, które bardzo szybko
tracą zdolność kiełkowania. Rozsadę otrzymuje się jesienią tego
samego roku. Młode rośliny sadzi się w rozstawie 70 X 50 cm.

Arcydzięgiel wykorzystywany jest w całości. Jego korzeń
wykopuje się jesienią pierwszego roku wegetacji (przy uprawie z
siewu wiosennego). Nie jest on zbyt długi i dlatego można go łatwo
wyjąć wraz z kłączem za pomocą wideł szerokozębnych
(amerykańskich) lub szpadla. Następnie obcina się część nadziemną,
korzeń szybko i dokładnie myje pod bieżącą wodą, później -kroi na
2-4 części. Suszyć należy go w podwyższonej temperaturze (do
40°C). Ogonki liściowe smaży się w cukrze, a wycina je wiosną w
drugim roku uprawy lub jesienią w pierwszym (przy uprawie z siewu
wiosennego), gdy nie są jeszcze włókniste. Ucina się je u nasady, a
następnie kroi na 1-2-centymetrowe odcinki.

Nasiona arcydzięgla przeznaczone do siewu zbiera się na
przełomie sierpnia i września - w drugim roku wegetacji.
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Właściwości lecznicze korzenia arcydzięgla polegają na
pobudzaniu wydzielania soków żołądkowych i zmniejszaniu
nadmiernej fermentacji w przewodzie pokarmowym. Główny
składnik surowca - olejek arcydzięglowy ma działanie uspokajające, a
preparaty zawierające olejek wykorzystywane są pomocniczo przy
bólach gośćcowych, nerwobólach i zapaleniu korzonków nerwowych.
Najczęściej stosowaną postacią leku jest odwar ( l łyżka stołowa
surowca na 1/2 szklanki wody ), który pije się po 1/2 szklanki: przed
posiłkami - jako środek żołądkowy, po posiłkach - wiatropędny lub
przed snem - przy bezsenności. Korzeń arcydzięgla używany jest jako
przyprawa do ryb, sałatek i sosów. Stosowany bywa również do
wyrobu wódek gatunkowych, miedzy innymi słynnej góralskiej
„litworówki”. Ogonki liściowe smażone w cukrze służą do
przybierania ciast i tortów oraz wchodzą w skład bakalii do keksu.

Babka lancetowata i babka zwyczajna

Rośliny wieloletnie. Liście zebrane są w różyczkę, zaś brunatne
(babka lancetowata) lub białawe (babka zwyczajna) kwiaty w kłos na
długiej sztywnej łodyżce. Babka lancetowata kwitnie w maju i
czerwcu, a babka zwyczajna od czerwca do jesieni. Oba gatunki
występują pospolicie na polach, miedzach, pastwiskach, przy
drogach, nad brzegami wód.

Surowcem zielarskim są liście zbierane w czasie kwitnienia.
Zrywa się je wraz z ogonkami tuż przy ziemi i następnie suszy.

Z 1-2 łyżek liści, zalanych 2 szklankami wrzątku, sporządza się
napar, który pije się po 1/2 szklanki 2-4 razy dziennie jako lek
pobudzający wydzielanie soku żołądkowego, osłaniający w chorobie
wrzodowej żołądka i dwunastnicy, u dzieci - jako łagodny środek
wykrztuśny oraz przy nieżytach pęcherza moczowego.

Bazylia pospolita

Roślina jednoroczna osiągająca wysokość 30-40 cm. Kwitnie w
lipcu i sierpniu, ma silny balsamiczny zapach, dzięki któremu
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dawniej wchodziła do wielu kompozycji bukietowych, a obecnie w
ogrodach Azji bywa sadzona w celu odstraszania mszyc.

Bazylia udaje się na każdej glebie ogrodowej, ale musi to być
miejsce nasłonecznione i osłonięte od wiatru. Bazylie rozmnaża się z
nasion, które można wysiewać wprost do gruntu w połowie maja albo
do doniczek w mieszkaniu na początku kwietnia. Rozsadę wysadza
się do ogrodu po majowych przymrozkach. Rośliny powinny rosnąć
w rozstawie 20 X 40 cm. Własne nasiona bazylii zbierane są na
przełomie września i października.

Surowcem zielarskim jest ziele bazylii zebrane w pełni kwitnienia
i wysuszone. Ma działanie regulujące trawienie i wiatropędne,
stosowane jest w ziołolecznictwie jako składnik mieszanek i herbatek
ziołowych. Największe zastosowanie ma bazylia jako aromatyczna,
trochę ostra przyprawa do potraw mięsnych, rybnych, warzywnych i
pizzy. Świeże listki dodaje się do zimnych sosów, majonezu, masła
ziołowego, twarożku, kanapek, octu ziołowego, surówek i sałatek.

Berberys zwyczajny

Krzew osiągający do 1,5 m wysokości. Rośnie prawie w całej
Europie, sięgając aż po Kaukaz. W Polsce można go spotkać na
nizinach i na przedgórzu, w lasach i w zaroślach. Krzew pokryty jest
cierniami. Złocistożółte kwiaty wydzielają silną woń.

Owoce (jagody) berberysu zbiera się zwykle we wrześniu, tuż
przed osiągnięciem przez nie pełnej dojrzałości. Zawierają one duże
ilości witaminy C (kwasu askorbinowego) i łatwo przyswajalnych
kwasów organicznych, dlatego też berberys bywa niekiedy nazywany
„polską cytryną". Jagody berberysu zrywa się bez szypułek i suszy w
podwyższonej temperaturze. Owoce w trakcie suszenia mają
skłonność do czernienia. Te sczerniałe należy odrzucić,
pozostawiając owoce o barwie naturalnej - ciemnoczerwonej.

Poza dużą zawartością witamin berberys przyczynia się również
do zwiększenia ilości wydalanego moczu, a także ma właściwości
przeciwgorączkowe. Z owoców berberysu można przygotować
smaczne konfitury, marmolady oraz galaretki.
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Bez czarny

Krzew kilkumetrowej wysokości, spotykany w zaniedbanych
ogrodach, parkach, rzadziej w lasach. Kremowobiałe kwiaty tworzą
szeroko rozłożone, stojące baldachowate kwiatostany, owocami są
fioletowoczarne jagody, które dojrzewają w sierpniu i we wrześniu.

Surowcami zielarskimi są kwiaty i owoce. Kwiaty zbiera się na
początku kwitnienia lub w maju, gdy część baldachu jeszcze się nie
rozwinęła. Ścina się je z 3-centymetrowym kawałkiem szypułki,
suszy w cieniu, żeby zachowały żółtawobiałą barwę. Owoce
zawierające dość dużo witaminy C zbiera się, gdy są dojrzałe,
ścinając całe baldachy. Suszy się je w baldachach, a następnie
obrywa z szypułek.

Kwiaty i owoce mają działanie przeciwgorączkowe i napotne oraz
łagodzą chroniczne zapalenia dróg oddechowych. Powidła,
marmolady i sok z owoców (bez cukru lub z bardzo małym jego
dodatkiem) stosuje się przy biegunce, regulują one również
przemianę materii. Napar z kwiatów używa się przy katarze do
inhalacji.

Biedrzeniec anyż

Roślina jednoroczna osiągająca 30-50 cm wysokości. Rozmnaża
się z nasion (właściwie: owoców), które wysiewa się wprost do
gruntu w pierwszej połowie kwietnia. Nasiona anyżu można kupić w
sklepach „Herbapolu" lub w aptekach pod nazwą owoc anyżu.

Do siewu wybierane są owoce najbardziej dojrzałe, duże i
ciemne. Wartościowe nasiona kiełkują po 3 tygodniach. Rośliny
powinny rosnąć w rozstawie 20 X 29 cm.

Świeże pędy, zebrane przed kwitnieniem, bywają stosowane jako
przyprawa. Owoce anyżu dojrzewają pod koniec sierpnia, a ich zbiór
rozpoczyna się w momencie żółknięcia łodyg i szarzenia owoców.
Łodygi ścina się i suszy w pęczkach, baldachami do dołu. Potem
młócone są owoce. Uzyskanie wartościowych owoców anyżu jest
możliwe tylko wtedy, gdy lato jest ciepłe i suche.
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Odpowiednia pogoda jest również warunkiem uzyskania własnego,
pełnowartościowego materiału siewnego, który zbiera się na
przełomie sierpnia i września.

Owoc anyżu działa wykrztuśnie i wiatropędnie. Szczególnie
poleca się go przy zaparciach, bólach brzucha, wzdęciach u
niemowląt oraz małych dzieci. U matek karmiących pobudza
wydzielanie mleka, które również dla osesków ma właściwości
wiatropędne i rozkurczowe. Stosuje się owoc anyżu w postaci odwaru
z l łyżeczki owoców na l szklankę wody, dla dorosłych - 3 razy
dziennie po 1/2 szklanki, dla dzieci - kilka razy dziennie po l
łyżeczce. Jako przyprawa kuchenna owoce anyżu bywają dodawane
do pierników, posypuje się nimi chleb i bułki, a także przyrządza na
nich wódkę - anyżówkę.

Borówka czernica (czarna jagoda)

Krzewinka nie przekraczająca 50 cm wysokości. Rośnie w lasach
iglastych, na polanach, wrzosowiskach i torfowiskach. Owoce
dojrzewają od końca czerwca do końca września. Dojrzałe owoce
zbiera się i suszy w cieniu lub na słońcu.

Napary i odwary z owoców stosuje się przy nieżytach przewodu
pokarmowego, są doskonałym środkiem przy biegunce u niemowląt i
dzieci. Świeże owoce dobrze regulują pracę żołądka i poleca się je
osobom starszym i prowadzącym siedzący tryb życia. Z owoców
można przygotowywać kompoty, soki pitne, dżemy oraz marmolady.

Bylica estragon

Roślina wieloletnia o wysokości 60-150 cm. Znane są dwa
najczęściej spotykane typy estragonu: niemiecki - delikatny o smaku
słodkim i rosyjski - ostry o smaku gorzkim.

Typ niemiecki, w przeciwieństwie do rosyjskiego, nie wydaje
nasion i rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie przez sadzonki
kłączowe, zielne lub przez podział rośliny matecznej. Sadzonki
kłączowe estragonu sadzi się do gruntu w kwietniu w rozstawie
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30 X 40 cm, na głębokość 5-7 cm. Sadzonki uzyskane z podziału
starszych roślin sadzi się w sierpniu i wrześniu. Nasiona estragonu
rosyjskiego można kupić wyłącznie za granicą. Kwitnienie estragonu
przypada na lipiec i sierpień.

Częścią użytkową jest ziele, zebrane na początku wiązania pąków
kwiatowych. Estragon poprawia trawienie i przyswajanie składników
pokarmowych wskutek zwiększonego wydzielania soków
żołądkowych. Stosowany bywa również w celu zwiększenia
wydzielania żółci przez wątrobę. Medycyna ludowa zaleca ziele
estragonu jako środek moczopędny i przeciwszkorbutowy.

W kuchni ziele estragonu używane jest przede wszystkim jako
ostra, aromatyczna przyprawa do potraw mięsnych, sosów, zup,
marynat oraz do otrzymywania octu i musztardy, których
składnikiem podstawowym jest estragon. Niewielki dodatek ziela
przy kiszeniu ogórków i kapusty nadaje im pożądaną jędrność.
Świeże listki estragonu są doskonałym dodatkiem do zielonej sałaty,
surówek z pomidorów, ogórków oraz twarożku i jaj na twardo.

Chmiel zwyczajny

Wieloletnia roślina pnąca, zimująca w postaci karpy korzeniowej
i odrastająca z niej co roku. W stanie dzikim występuje dość rzadko,
pnie się oraz zwisa dookoła drzew i krzewów, natomiast na dużą
skalę uprawiany jest w tak zwanych chmielnikach (stosuje się go
przede wszystkim do wyrobu piwa), gdzie pnie się po sznurach
przymocowanych do specjalnych konstrukcji. Chmiel kwitnie od
lipca do września, a owocostany (szyszki chmielowe) dojrzewają we
wrześniu. Roślina rozmnaża się przez podział karp korzeniowych na
wiosnę.

Surowcem zielarskim są szyszki chmielowe, które zbiera się bez
szypułek, wtedy gdy osiągnęły już normalną wielkość, ale nie są
jeszcze zupełnie dojrzałe (mają barwę zielonoseledynową). Główne
składniki czynne szyszek to: olejek eteryczny, związki żywicowe,
flawonoidy i garbniki. Z szyszek po wysuszeniu odsiewa się (na
przykład na sicie) drugi surowiec - lupulinę (gruczoły chmielowe z
powierzchni owocostanów). Lupulina ma te same właściwości co
szyszki, lecz składniki występują w niej w większym stężeniu.
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Zarówno owocostany chmielu, jak lupulina, działają uspokajająco
(zwłaszcza na sferę płciową w mózgu), przeciwskurczowo (na
mięśnie gładkie jelit i dróg moczowych), zwiększają wydalanie
moczu, pobudzają wydzielanie śliny, soku żołądkowego i śluzu w
przewodzie pokarmowym, ułatwiając trawienie i przyswajanie
pokarmów przez organizm. Zarówno stosowane wewnętrznie, jak też
zewnętrznie oba surowce wykazują działanie przeciwzapalne i
przeciwbakteryjne.

Czarnuszka siewna

Roślina jednoroczna wyrastająca do 40 cm wysokości. Nasiona
czarnuszki wysiewa się na przełomie marca i kwietnia wprost do
gruntu w rzędy co 25-30 cm, przykrywając je potem jedno--
centymetrową warstwą gleby. Początkowy rozwój roślin jest bardzo
wolny, w tym czasie należy bardzo starannie odchwaszczać uprawę.
Kwitnienie przypada na czerwiec-lipiec.

Wykorzystuje się nasiona czarnuszki, które dojrzewają
nierównomiernie. Do ich zbioru przystępuje się na przełomie sierpnia
i września, gdy większość mieszków zaczyna brunatnieć, a łodygi -
żółknąć. Mieszki suszy się, rozgniata, wydobywa z nich nasiona,
które trzeba jeszcze dosuszyć, ponieważ łatwo pleśnieją.

Nasion czarnuszki używa się w lecznictwie jako środek
rozkurczowy, poprawiający trawienie, moczopędny i żółciopędny.
Wraz z nasionami kminku, kopru i anyżu wchodzą w skład mieszanki
polecanej karmiącym matkom. Dzięki ostremu zapachowi i smakowi
czarnuszka zastępowała dawniej pieprz, a obecnie posypuje się nią
chleb, bułki, paszteciki.

Cząber ogrodowy

Roślina jednoroczna, osiągająca wysokość do 40 cm. Kwitnie od
lipca do października. Dobrze rośnie w miejscach słonecznych i
osłoniętych od wiatru. Rozmnaża się przez wysiew nasion wprost do
gruntu w kwietniu, w rzędy co 30 cm, na głębokość 0,5 cm. W
chłodniejszych rejonach kraju zaleca się uprawiać go z rozsady.

13



Wówczas nasiona wysiewa się w pierwszych dniach kwietnia do
doniczek o średnicy 6-8 cm i taką doniczkowaną rozsadę wysadza się
do gruntu po przymrozkach majowych. Własne nasiona cząbru
można zebrać na przełomie września i października.

Surowiec zielarski stanowi ziele cząbru zebrane w czasie
kwitnienia i wysuszone. Napar z ziela (10 g ziela zalane l szklanką
wrzątku) pije się 2-3 razy dziennie po 1/2 szklanki, jako środek
pobudzający wydzielanie soku żołądkowego, moczopędny,
przeciwbakteryjny i przeciwbiegunkowy. Dzięki tym właściwościom
cząber jest szeroko stosowaną przyprawą do potraw z fasoli, grochu,
bobu, zup, dań z jaj, ziemniaków, twarożków. Otarte ziele i olejek
używane są jako ostra przyprawa do marynat, konserw mięsnych,
rybnych i jarzynowych, a zwłaszcza ogórków i kapusty. Wchodzi w
skład pieprzu ziołowego.

Czosnek pospolity

Bylina rosnąca do wysokości 80 cm wytwarzająca cebulę,
nazywana powszechnie „główką", która składa się z pojedynczych
cebulek - „ząbków". Czosnek rozmnaża się z ząbków lub cebulek
powietrznych, które wytwarzają niektóre typy czosnku. Najlepszym
terminem sadzenia jest październik lub listopad. Niektóre typy
czosnku, które dobrze przechowują się przez zimę, na przykład typ
górski, nie wytwarzający cebulek powietrznych, można sadzić
również na przełomie marca i kwietnia. Głębokość sadzenia ząbków
wynosi 5-8 cm, a rozstawa 6 X 30 cm. Cebule wykopuje się wtedy,
gdy liście żółkną i szczypior załamuje się. Spóźnienie się ze zbiorem
powoduje duże straty, ponieważ główki rozpadają się na drobne
ząbki, które trudno jest wybierać z ziemi, suszyć i przechowywać.
Zimą można uprawiać czosnek w doniczce, w celu uzyskania
zielonego szczypioru.

Czosnek działa bakteriobójczo, przeciwgrzybicznie, żółciopędnie,
obniża stopień cholesterolu we krwi i ciśnienie krwi, pobudza
wydzielanie soków trawiennych. Poleca się go także przy
schorzeniach dróg oddechowych, miażdżycy, jako środek przeciwko
owsikom. Może być bez obawy podawany dzieciom (jeden ząbek
czosnku co czwarty dzień).
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Czosnek jest popularną na wschodzie przyprawą do tłustych
potraw mięsnych, dodawany jest do pieczeni, naciera się nim
kurczaki przed pieczeniem, przyprawia żurek i czerwony barszcz,
sosy, zieloną sałatę, szpinak i buraczki na jarzynkę. Przykry zapach
czosnku może być osłabiony przez natkę pietruszki, selera albo
lubczyku.

Sok z czosnku stosuje się do zwalczania szkodników roślin
ozdobnych ogrodowych i doniczkowych.

Dziurawiec zwyczajny

Roślina wieloletnia osiągająca wysokość 60 cm. Występuje
powszechnie na łąkach, przy drogach, na miedzach i w lasach.
Nasiona dziurawca wysiewa się w październiku, bardzo płytko lub
zupełnie nie przykrywa się glebą, w rzędy co 40 cm. Kwitnienie
dziurawca przypada na okres od drugiej połowy czerwca do sierpnia.
Własne nasiona można zebrać pod koniec września.

Surowcem zielarskim jest ziele, zbierane na początku kwitnienia
roślin. Dziurawiec ma wszechstronne zastosowanie, oddziaływa
korzystnie na wiele organów: wątrobę, jelita, żołądek, drogi żółciowe
i moczowe, macicę, układ nerwowy, naczynia krwionośne i skórę.
Jest najczęściej stosowany przy nieżytach żołądka (także u dzieci i
niemowląt), owrzodzeniu żołądka, zaburzeniach czynności wątroby.
Działa uspokajająco, dlatego bywa wykorzystywany przy ogólnym
wyczerpaniu nerwowym, stanach depresyjnych, wywołanych
zaburzeniami czynnościowymi i urazami, objawach niepokoju.
Polecany jest przy migrenie, a także przy nocnym moczeniu się
dzieci.

Napar przygotowuje się z 15-25 g ziela oraz 2 szklanek wrzątku i
pije go 2-3 razy dziennie po 1/2 szklanki (dla dzieci - po kilka
łyżeczek, dla niemowląt - po l łyżeczce).

Fiołek wonny

Bylina kilkucentymetrowej wysokości, spotykana przy płotach, na
brzegach lasów i na łąkach. Kwiaty fiołka ukazują się już w marcu, a
kwitnienie trwa aż do maja.
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Zastosowanie ma zarówno ziele, jak i kwiaty zbierane w czasie
kwitnienia roślin i wysuszone w temperaturze pokojowej. Oba
surowce zalecane są przy zapaleniu gardła, katarze, kaszlu, przy
różnych chorobach skóry i do przemywania twarzy. Herbatkę
fiołkową przygotowuje się z 2 łyżeczek surowca i l szklanki wrzątku,
pije osłodzoną miodem 2-3 razy dziennie po 1/2 szklanki (do
płukania gardła i przemywania skóry - bez słodzenia). Syrop
fiołkowy jest skutecznym środkiem na kaszel u dzieci.

Gorczyca biała

Roślina jednoroczna o wysokości 30-60 cm. Nasiona gorczycy
sieje się w marcu, w rzędy co 30-40 cm, na głębokość około l cm.
Rośliny wyróżniają się szybkim wzrostem, kwitną w czerwcu, lipcu,
a nasiona można zbierać w lipcu, sierpniu.

Nasiona gorczycy stosowane są w chorobach przewodu
pokarmowego, jako lek tak zwany śluzowy, czyli powlekający,
przeciwzapalny, przeczyszczający. Wyciąg z gorczycy podaje się
przy chorobach przewodu pokarmowego, takich jak: przewlekłe stany
zapalne żołądka i jelit, zaburzenia trawienia, zaparcia, choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Zewnętrznie zalecane są przy
zapaleniu migdałków i gardła (do płukania).

W lecznictwie ludowym wykorzystuje się promieniowanie
wywołane przez nasiona gorczycy i stosuje zewnętrznie przy bólach
reumatycznych (w postaci poduszek gorczycowych wypełnionych
nasionami). Nasiona zachowują zdolność promieniowania przez
cztery lata.

Nasion używa się jako przyprawy do kiełbas, innych wędlin i
mięs, ryb, przy przyrządzaniu potraw z dziczyzny, marynowaniu
warzyw, ponieważ właściwości bakteriobójcze nasion przedłużają
trwałość produktów. Świeże, młode liście gorczycy są spożywane
niekiedy jako dodatek do sałaty i kanapek.

Hyzop lekarski

Roślina wieloletnia (podkrzew) wyrastająca do wysokości 50 cm.
Kwitnie od czerwca do października. Najczęściej uprawia się
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hyzop z nasion, a starsze rośliny można również dzielić. Nasiona sieje
się wprost do gruntu w kwietniu w rzędy co 40 cm, w ilości 4-6 g na 10
m2. Nasiona przykrywa się centymetrową warstwą gleby. Hyzop
wymaga słońca i gleby bogatej w wapń. Rozwój siewek jest początkowo
powolny i w pierwszym roku roślina wytwarza jedynie pędy zielne.
Kwitnienie zaczyna w drugim roku wegetacji i powtarza co roku. Zbioru
własnych nasion dokonuje się na przełomie sierpnia i września.

Ziele hyzopu, ścięte w czasie kwitnienia i wysuszone, stosowane jest
jako lek przy chorobach dróg oddechowych, środek poprawiający
trawienie, moczopędny i zmniejszający pocenie. Zażywa się go w
postaci naparu sporządzonego z l łyżki ziela i 2 szklanek wrzątku. Napar
pije się 2-3 razy dziennie po 1/2 szklanki. Ostry gorzkawo-cierpki smak i
silnie kamforowy zapach sprawiają, że suszone listki hyzopu są świetną
przyprawą do tak zwanych mdłych potraw, jak zupa ziemniaczana i
fasolowa, twaróg, pasztet, pieczeń cielęca. Ziele i olejek hyzopu są
również stosowane jako zaprawa do likierów i wina (do wermutu).

Jałowiec pospolity

Krzew iglasty osiągający wysokość do 10 m, rosnący na terenach
suchych, skrajach lasu, wrzosowiskach, wzdłuż dróg.

Surowcem leczniczym są owoce, tzw. szyszkojagody, które zbiera się
jesienią i następnie suszy. Napar z jałowca działa moczopędnie i stosuje
się go przy obrzękach wywołanych niedostateczną pracą nerek. Pobudza
też wydzielanie żółci i kwasu żołądkowego, poprawia apetyt. Przyjmuje
się napar z l łyżeczki owoców i l szklanki wrzątku 3 razy dziennie po
łyżeczce. Nieprzyjemny zapach z ust wywołany zaburzeniami trawienia
można usunąć, żując po 4 jagody jałowca dziennie. Nie powinno
stosować się szyszkojagód jałowca przy ostrych stanach zapalnych
przewodu pokarmowego ani podawać dzieciom i kobietom ciężarnym.
Właściwości lecznicze sprawiają, że jest często stosowaną przyprawą do
bigosu, do innych potraw z kapusty, do dziczyzny, pieczeni, wędlin,
marynat (zwłaszcza grzybów marynowanych).
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Kminek zwyczajny

Roślina dwuletnia osiągająca wysokość do 100 cm. Kminek daje
najwyższe plony na glebach torfowych i innych próchniczych,
wilgotnych i żyznych. Ilość wysiewu nasion (właściwie: owoców)
wynosi 10 g na 10 m2, głębokość siewu 2-3 cm, szerokość
międzyrzędzi 40-50 cm. Kminek sieje się wczesną wiosną lub w
sierpniu. Kwitnienie kminku przypada na maj-czerwiec w drugim
roku uprawy, a nasiona zbiera się w lipcu.

Wykorzystywane są owce kminku o silnym zapachu i korzennym
smaku. Kminek zapobiega wzdęciom, wzmacnia żołądek, pobudza
trawienie i działa przeciwskurczowo oraz mlekopędnie u karmiących
matek. W kuchni używany jest do pieczeni (zwłaszcza schabu),
buraczków, kapusty (surówki i potraw z gotowanej kapusty), sera,
barszczu czerwonego i żurku, do posypywania chleba, słonych
paluszków i pasztecików.

W celach leczniczych pije się napar z l łyżki zmiażdżonych
owoców kminku i l szklanki wrzątku (3 razy dziennie po l szklance).

Kolendra siewna

Roślina jednoroczna, wyrastająca do l m wysokości. Wymaga
stanowiska nasłonecznionego i osłoniętego od wiatru, gleby ciepłej,
niezbyt wilgotnej i zasobnej w wapń. Rozmnaża się z nasion
(właściwie: owoców), które wysiewa się wprost do gruntu na
przełomie marca i kwietnia, w rzędy co 40 cm, na głębokość 1-1,5
cm. Początkowo rośliny rosną powoli, szybciej rozrastają się z chwilą
wydania pędów kwiatowych. Kolendra kwitnie od drugiej połowy
lipca do końca sierpnia. Na przełomie sierpnia i września zbiera się
owoce o charakterystycznym cytrynowym zapachu, które są
surowcem leczniczym.

Owoce kolendry zalecane są przy schorzeniach przewodu
pokarmowego: nieżytach żołądka i jelit, złym trawieniu, biegunkach,
wzdęciach oraz jako środek przeciwskurczowy.

W kuchni stosuje się do marynat ze względu na właściwości
bakteriobójcze. Mielone nasiona dodaje się do pierników, kiełbas,
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sosów i jaj. Świeże liście, choć swym zapachem przypominają
pluskwę, to na Bliskim i Środkowym Wschodzie są często stosowaną
przyprawą do zup, mięs, ryb, sałatek i sosów. Ziele kolendry zawiera
bardzo dużo witaminy C.

Koper włoski

Roślina dwuletnia w warunkach naszego klimatu (w swej
ojczyźnie - w krajach śródziemnomorskich - jest wieloletni). Osiąga
wysokość 150 cm. Nasiona (właściwie: owoce) kopru wysiewa się w
kwietniu na rozsadniku w rzędy co 25 cm, na głębokość 1,5-2 cm. Na
10 m2 wysiewa się 5 g nasion. Koper włoski wymaga gleby o
odczynie obojętnym lub zasadowym. W pierwszym roku uprawy
roślina wytwarza rozetę liści oraz korzeń zapasowy. Na zimę
pozostawia się rośliny na, rozsadniku, zabezpieczając je przed
mrozem. Wiosną drugiego roku uprawy przesadza się rośliny na
miejsce stałe w rozstawie 50 X 40 cm. Koper włoski kwitnie w
drugim roku wegetacji od lipca do września. Rośliny ścina się i suszy
w przewiewnym miejscu we wrześniu, gdy dojrzeje większa część
kwiatostanu. Po dosuszeniu roślin osypuje się z nich nasiona.

Zastosowanie mają owoce kopru włoskiego, które używa się jako
łagodny środek przeciwkaszlowy, a u dzieci - wiatropędny. Owoce
pobudzają również wydzielanie soków żołądkowych, działają także
moczopędnie i mlekopędnie (informacja ważna dla karmiących
matek). Napar z l łyżki stołowej owoców i l szklanki wrzątku pije się
2-3 razy dziennie po l szklance (dzieci - po kilka łyżeczek).

Napar dezynfekuje również drogi oddechowe, toteż można
używać go do płukania gardła i jamy ustnej. Jako przyprawa o smaku
korzennym, owoce kopru włoskiego bywają dodawane do pierników.

Krwawnik pospolity

Bylina wyrastająca do 50-80 cm wysokości. Krwawnik jest
rośliną powszechnie spotykaną w naszym kraju na pastwiskach,

19



przydrożach, suchych łąkach. Na ogół występuje grupowo, niekiedy
nawet zarasta większe przestrzenie. Kwiaty (drobne koszyczki) mają
barwę białą z odcieniem różowym i są zebrane w baldachokształtne
kwiatostany. Rośliny kwitną od lipca do października. Gatunek ten
charakteryzuje się dużą zmiennością morfologiczną składu
chemicznego.

Właściwości lecznicze ma ziele i kwiaty krwawnika. Zaleca się
zbiór ziela (15-25 cm górne części pędów wraz z kwiatostanami) w
okresie rozkwitu kwiatostanów tylko z roślin biało kwitnących,
rosnących w miejscach nasłonecznionych. Suszy się je w cieniu, w
przewiewnym miejscu. Po wysuszeniu kwiaty można osmykiwać,
uzyskując w ten sposób drugi rodzaj surowca. Ziele i kwiaty
zawierają olej eteryczny, gorycze, flawonoidy, garbniki, cholinę. Są
też bogatym źródłem soli mineralnych.

Dzięki zawartości różnorodnych składników krwawnik oddziałuje
wielokierunkowo: zmniejsza lub hamuje drobne krwawienia z.
uszkodzonych naczyń włoskowatych w błonie śluzowej przewodu
pokarmowego, płuc, a także żylaków odbytu (hemoroidów), pobudza
apetyt, wydzielanie soku żołądkowego oraz poprawia trawienie i
przyswajanie składników pokarmowych. Ponadto zwiększa
nieznacznie wydzielanie żółci, działa wiatropędnie, a także
przeciwzapalnie (wewnętrznie i zewnętrznie).

Lawenda prawdziwa

Roślina wieloletnia (krzewinka), osiągająca wysokość 30-60 cm.
Jest rozmnażana z nasion. Najlepszym terminem ich siewu jest
jesień, tuż przed nadejściem pierwszych mrozów (listopad). Nasiona
wysiewa się na rozsadniku w rzędy co 30 cm, na głębokość 1,5 cm.
Kiełkują dopiero wiosną, a rośliny przesadza się latem na miejsce
stałe, gdy mają 4-5 cm wysokości - w rozstawie 20 X 20 cm. Kwitną,
począwszy od drugiego - trzeciego roku wegetacji, od lipca do
września.

Wykorzystuje się kwiaty lawendy, zebrane na początku
kwitnienia. Uzyskanie wartościowych nasion w naszym klimacie jest
mało prawdopodobne, choć też możliwe w niektóre ciepłe lata. Zbiór
nasion przeprowadza się pod koniec września lub na początku
października.
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Kwiat lawendy ma działanie odkażające, przeciwskurczowe i
uspokajające. Napar z kwiatów lawendy (3 łyżki kwiatów zalane 3
szklankami wrzątku) pije się 3 razy dziennie po l szklance w celu
zmniejszenia nadmiernej fermentacji w jelitach i jako środek
wiatropędny.

Lebiodka pospolita

Roślina wieloletnia, dorastająca do wysokości 100 cm. Rośnie
dziko na słonecznych zboczach, brzegach lasów, przy drogach. Jest
rozmnażana z nasion, które wysiewa się wprost do gruntu w
kwietniu. Zaleca się siew gniazdowy (3-5 nasion w jednym miejscu)
na głębokość 0,5 cm, w rozstawie 30 X 30 cm. Jest to roślina mało
wymagająca i może być uprawiana na suchych, piaszczystych
glebach, ale w miejscach słonecznych i ciepłych. Kwitnie od lipca do
jesieni. Nasiona lebiodki zbiera się na początku października.

Ziele lebiodki zbiera się w czasie kwitnienia, ścinając wierzchołki
roślin o niezdrewniałych łodygach. Surowiec ma działanie
żołądkowe, moczopędne, przeciwskurczowe, przeciwzapalne,
wzmacniające układ nerwowy. Napar pobudza trawienie i zwiększa
wydzielanie śluzu w błonach śluzowych górnych dróg oddechowych.
Zwykle zaparza się 2-3 pełne łyżeczki suchego ziela w 1 szklance
wrzątku i pije 2-3 razy dziennie na 1/2 godziny przed posiłkiem.

Naparem płucze się również jamę ustną przy anginie i zapaleniu
dziąseł. Można nim przemywać trudno gojące się rany i stosować do
kąpieli przy bólach reumatycznych i w napięciach nerwowych. Ziele
lebiodki to doskonała przyprawa kuchenna: świeże listki dodaje się
do pizzy i zupy pomidorowej lub jarzynowej, suszone - do różnych
zup, dań z jaj i ryb oraz zapiekanek.

Len zwyczajny

Roślina jednoroczna osiągająca od 30 do 70 cm wysokości.
Formy krótkopędowe wydają duże nasiona oleiste, a długopędowe
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drobne nasiona i są uprawiane jako rośliny włóknodajne. W Polsce
len jest bardzo ważną rośliną, uprawianą z przeznaczeniem na
włókno lub na nasiona. W warunkach ogrodowych uprawa jest
nieopłacalna.

Len najlepiej udaje się w klimacie wilgotnym, gdyż do rozwoju
wymaga dużej ilości opadów, raczej równomiernie rozłożonych w
czasie. Nie ma specjalnych wymagań co do rodzaju gleby, ale ziemia
pod jego uprawę musi być dobrze uprawiona i wolna od chwastów.
Nasiona wysiewa się w okresie pomiędzy 20 marca i 10 kwietnia
wprost do gruntu, na głębokość l cm, w rozstawie rzędów 25 cm.
Ilość wysiewu nasion wynosi około l dag na 10 m2 powierzchni
uprawy. Len kwitnie sukcesywnie w lipcu i sierpniu, a nasiona zbiera
się, począwszy od drugiej połowy sierpnia.

Właściwości lecznicze ma nasienie lnu, które zawiera substancje
śluzowe, olej tłusty, fitosterole, związki białkowe. Rozdrobnione
nasiona podane wewnętrznie działają spulchniające na masy kałowe
w stanach zaparcia i powodują wypróżnienie. Wyciągi wodne z
nasion zawierają znaczne ilości śluzu, po jego wypiciu powleka on
przełyk i ściany żołądka, długo utrzymuje się chroniąc przed
związkami drażniącymi, przede wszystkim przed silnie kwaśnym
sokiem żołądkowym. Stosowany zewnętrznie surowiec działa
odmiękczająco i nieznacznie przeciwzapalnie (w postaci kataplazm).

Olejem lnianym niekiedy smaruje się podrażnioną skórę (głównie
niemowlęcą). Poddaje się go również przetworzeniu
(frakcjonowaniu) w celu uzyskania witaminy F, będącej składnikiem
płynów, maści, kremów i zasypki Linomag, stosowanych w
dermatozach.

Lipa drobnolistna i lipa szerokolistna

Drzewa kilkumetrowej wysokości (czasem osiągają wysokość
nawet do 30 m), sadzone w parkach i przy drogach. Surowcem
zielarskim jest wysuszony kwiatostan lipy. Odpowiednim terminem
zbioru jest pełnia kwitnienia.

Napar z lipy działa napotnie i zmniejsza temperaturę przy

22



przeziębieniach, grypie i chorobach górnych dróg oddechowych. Pije
się go przy wymiotach na tle nerwowym i zawrotach głowy, działa
też żółciopędnie, rozkurczowo i reguluje pracę żołądka. Napar
przygotowuje się z l łyżki kwiatów i l szklanki wrzącej wody. Można
dodać do niego soku malinowego, miodu i soku cytrynowego.

Lubczyk ogrodowy

Roślina wieloletnia, osiągająca 1,5-2 m wysokości. Uprawia się
go z nasion, które wysiewa się na rozsadniku w sierpniu na głębokość
l cm. W pierwszym roku roślina tworzy rozetę liści i korzeń
zapasowy. Na wiosnę w drugim roku wegetacji przesadza się rośliny
na miejsce stałe w rozstawie 50X80 cm. Możliwa jest również
uprawa lubczyku z rozsady i wtedy nasiona wysiewa w marcu do
skrzyneczki w mieszkaniu, a rozsadę wysadza do gruntu, gdy pojawią
się 3-4 pierzaste liście. Kwitnienie przypada na czerwiec i lipiec.
Własne nasiona lubczyku można zbierać w sierpniu.

Surowcem leczniczym jest korzeń lubczyku, który wykopuje się
w październiku - listopadzie w drugim roku wegetacji. Korzeń myje
się w zimnej wodzie, kroi na mniejsze kawałki i suszy nawleczony na
sznurek. Działa on moczopędnie i używa się go pomocniczo w
chorobach nerek, dróg moczowych i złej przemianie materii. Napar z
5 g korzeni i l szklanki wrzątku polecany jest też przy wyczerpaniu
nerwowym.

Najbardziej znany jest lubczyk jako przyprawa kuchenna. Świeże
lub suszone liście i wysuszone sproszkowane korzenie dodaje się do
zup, rosołu, sałatek, drobiu i sosów.

Macierzanka piaskowa

Krzewinka wysokości 15 cm spotykana na suchych wzgórzach,
pastwiskach, skrajach dróg i lasów. Kwitnie przez całe lato. Ziele
ścina się na początku kwitnienia i suszy rozłożone cienką warstwą na
papierze, nie przewracając, ponieważ liście bardzo łatwo osypują się.
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Ziele macierzanki działa odkażająco, moczopędnie, przeciw-
skurczowo i wykrztuśnie. Napar z l łyżki ziela i l szklanki wrzątku
pije się 2 razy dziennie po 1/2 szklanki przy nieżytach dróg
oddechowych, kaszlu, złym trawieniu, zapaleniu miedniczek
nerkowych, pęcherza i chorobach wątroby. Używa się go do płukania
gardła i jamy ustnej, przy zapaleniu skóry i oczu, przy stłuczeniach i
ranach, do kąpieli wzmacniających dla dzieci, rekonwalescentów i
osób starszych. Kąpiel przygotowuje się, zagotowując 200 g suchego
ziela w 3-4 l wody i gdy odwar naciągnie, odcedza się go do wanny i
uzupełnia do połowy wanny wodą.

Majeranek ogrodowy

Roślina jednoroczna o wysokości 30-50 cm. Rozmnaża się z
nasion, które wysiewa się wprost do gruntu na przełomie kwietnia i
maja w rowki co 30-40 cm, nie przykrywając ich ziemią, lecz tylko
lekko ją ugniatając. Gdy rośliny wzejdą, przerywa się je,
pozostawiając po dwie-trzy w odległości 20 cm w rzędzie. Można też
wysiać nasiona w marcu do skrzyneczek w mieszkaniu w ilości l g
(co wystarczy na obsadzenie 10 m2) i pikowaną rozsadę wysadzać do
gruntu po majowych przymrozkach, w rozstawie 30X30 cm. W
początkowym okresie majeranek rośnie bardzo wolno, zakwita w
lipcu, sierpniu. Wymaga gleby zasobnej w wapń i słonecznego
miejsca. Nasiona majeranku zbiera się na przełomie września i
października.

Ziele majeranku zbiera się w czasie kwitnienia, na przełomie
czerwca i lipca (pierwszy pokłos), lub odrosty pędów bez kwiatów -
we wrześniu (drugi pokłos).

Odwar z l łyżki ziela i l szklanki wody podaje się przy
zaburzeniach trawienia, kolce, wzdęciach, biegunce, a także przy
przeziębieniu. Działa bakteriostatycznie i przeciwzapalnie.

Ziele majeranku jest jedną z najbardziej popularnych przypraw
ziołowych w kuchni polskiej. Przyprawia się nim wszelkie farsze,
mielone kotlety, pieczenie, baraninę, flaki, drób, żurek, grochówkę,
barszcz czerwony, sosy, kaszę gryczaną. Aromatyzuje się nim
domowy smalec.
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Melisa lekarska

Wieloletnia roślina zielna, wyrastająca do wysokości 30-80 cm i
tworząca pod ziemią rozgałęzione kłącza. Jest rozmnażana z nasion,
które wysiewa się w marcu do skrzyneczek z torfem i przykrywa 0,5-
centymetrową warstwą podłoża. Siewki pikuje się, gdy mają 1-2 pary
liści właściwych. Do gruntu wysadza się rozsadę w maju, gdy minie
niebezpieczeństwo ostatnich przymrozków wiosennych. Zalecana
rozstawa wynosi 20X40 cm.

Surowcem leczniczym jest ziele lub liść melisy zebrane przed
kwitnieniem i wysuszone. Pierwszy zbiór przypada zwykle na
początek czerwca, drugi - na koniec sierpnia. Własne nasiona zbiera
się na przełomie września i października.

Ziele melisy działa uspokajająco, zwłaszcza w nerwobólach i
nerwicowych schorzeniach serca. Ma również właściwości
przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne.

W medycynie ludowej stosowana jest jako środek
przeciwwymiotny u kobiet ciężarnych oraz jako środek mlekopędny.
Napar z l łyżki stołowej ziela i 1-1,5 szklanki wrzątku należy pić 2-4
razy dziennie po 1/4 lub 1/2 szklanki.

W kuchni używane są świeże i suche listki melisy, które dodaje
się do sosów, majonezu, sałatek, surówek i napojów orzeźwiających.
Listki melisy dodane do herbaty w trakcie parzenia nadają jej
cytrynowy aromat. Ryby morskie naciera się świeżymi lub
wysuszonymi listkami melisy w celu złagodzenia zapachu.

Mięta pieprzowa

Roślina wieloletnia osiągająca wysokość 50-80 cm. Rozmnaża się
wyłącznie wegetatywnie przez sadzonki rozłogowe, gdyż w ogóle nie
wytwarza nasion. Sadzonki rozłogowe mięty pozyskuje się i wysadza
wczesną wiosną od marca do kwietnia lub w sierpniu. Sadzi się całe
rozłogi, układając je poziomo na dnie bruzdy jeden za drugim.
Głębokość bruzdy wynosi 6-7 cm, a rzędy oddalone są od siebie o
30-40 cm. Mięta wymaga żyznej gleby, bogatej w próchnicę i wapń,
dość wilgotnej.

Wykorzystywane są liście oraz ulistnione szczyty pędów.
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Zbioru dokonuje się dwukrotnie: na początku kwitnienia roślin
(lipiec) oraz w połowie września, w czasie suchej, słonecznej
pogody. Mięta stosowana jest przy zaburzeniach trawienia, braku
apetytu, wymiotach, chorobach wątroby i dróg żółciowych. Działa
bakteriobójczo i lekko przeciwbólowe oraz obniża ciśnienie krwi.
Stosuje się ją również do płukania gardła i jamy ustnej. Napar
przyrządza się z l łyżki suszonego ziela i l szklanki wrzątku i pije 2-3
razy dziennie po l szklance. W gorącym klimacie napar z mięty pije
się jak herbatę, u nas również w czasie upałów, i przy pracach w
wysokiej temperaturze (w hucie), stosuje się napar z tego ziela.
Suszone liście mięty można dodawać do herbaty i kompotów, którym
nadaje się w ten sposób orzeźwiający smak. Suszone i świeże liście
mięty są doskonałym dodatkiem do baraniny, ryb, sałatki z
pomidorów i sosu pomidorowego, twarożku, zielonej sałaty oraz
szpinaku.

Nagietek lekarski

Jednoroczna popularna roślina ozdobna, osiągająca wysokość 20-
50 cm. Nasiona nagietka wysiewa się wprost do gruntu na przełomie
marca i kwietnia (w następne lata wysiewa się sam, a w łagodne zimy
nie przemarza). Zbyt gęsto rosnące siewki przerywa się. Wymaga
dość wilgotnej gleby i słońca. Zakwita w czerwcu, a gdy większość
kwiatów przekwitnie, należy go przyciąć na wysokość 10 cm, aby
później znów obficie zakwitł. Własne nasiona nagietka zbiera się
sukcesywnie od lipca do października.

W lecznictwie wykorzystuje się kwiaty języczkowe o barwie
pomarańczowej (bez kielicha). Po wysuszeniu zażywa się je
(wewnętrznie) przy chorobach przewodu pokarmowego, chorobie
wrzodowej żołądka, chorobach wątroby, działają także uspokajająco,
obniżają ciśnienie krwi i poprawiają pracę serca.

Zewnętrznie stosowany jest nagietek jako środek przeciwzapalny
i gojący - do płukania jamy ustnej i gardła, po ukąszeniu przez owady
i pęknięciu skóry, do przemywania oczu przy zapaleniach spojówek i
powiek. W celu przygotowania naparu należy l łyżeczkę płatków
zalać l szklanką wrzątku. Pić - 2 razy dziennie po 1/2 szklanki.
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Ogórecznik lekarski

Roślina jednoroczna, dorastająca do wysokości 60 cm. Rośnie
dziko jako chwast ogrodowy i stąd można uzyskać nasiona do
uprawy. Nasiona wysiewa się w kwietniu wprost do gruntu w rzędy
co 40-50 cm, na głębokość 1-2 cm. Kwitnienie roślin przypada na
lipiec i sierpień. Własne nasiona ogórecznika zbiera się na początku
września.

Wykorzystuje się ziele zebrane na początku kwitnienia,
najgrubsze łodygi należy odrzucić. Używane jest przy schorzeniach
jamy ustnej, gardła, żołądka i przy zapaleniu błon śluzowych
przewodu pokarmowego - w celu zmniejszenia podrażnienia i
przekrwienia błon śluzowych, a także ich ochrony przed drażniącym
działaniem środków zewnętrznych.

W medycynie ludowej ziele to stosowane jest jako środek
uspokajający, odświeżający, moczopędny, lekko przeczyszczający i
napotny. Napar przyrządza się, zalewając 10-30 g ziela 2 szklankami
wrzątku i pije po 1/2 szklanki 2-3 razy dziennie.

Suszone liście ogórecznika dodaje się do duszonej lub pieczonej
dyni, cukinii, kabaczka, ogórków, a także do innych warzyw i
zapiekanek. Świeże listki są doskonałym dodatkiem do mizerii,
chłodnika i barszczu ukraińskiego oraz twarożku.

Orzech włoski

Drzewo uprawiane w ogrodach, osiągające 20 m wysokości.
Liście orzecha włoskiego, zbierane w czerwcu przy ładnej pogodzie,
dzięki dużej zawartości garbników leczą wszystkie podrażnienia błon
śluzowych i skóry. Stosuje się je przy biegunce (wewnętrznie),
zapaleniu jamy ustnej i dziąseł, zapaleniu spojówek, egzemach,
poceniu się nóg i rąk (zewnętrznie). Do użytku wewnętrznego
przygotowuje się napar z 5 g liści i l szklanki wrzątku (także w
mieszance z czarnymi jagodami). Do użytku zewnętrznego
stosowany jest odwar z 20-30 g liści i l l wody.
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Papryka ostra

Roślina jednoroczna osiągająca 30-40 cm wysokości. Pochodzi z
Ameryki Środkowej i dlatego może być uprawiana tylko w miejscach
słonecznych i osłoniętych od wiatru, na żyznej glebie.

Papryka rozmnaża się z rozsady, którą należy przygotować w
skrzyneczce w mieszkaniu na bardzo dobrze nasłonecznionym
parapecie okiennym. Produkcja rozsady trwa około 8 tygodni.
Rozsadę, uzyskaną z siewu w połowie marca, wysadza się do gruntu
po ostatnich przymrozkach wiosennych, to jest około 15 maja.
Paprykę wysadzamy w rozstawie 30 X 40 cm. Szczególnie w okresie
przyjmowania się rozsady należy ją obficie podlewać. Kwitnienie
roślin przypada na lipiec, a pogoda w tym okresie (ciepło i
umiarkowane opady) sprzyja zawiązaniu się owoców. Często ze
względu na niskie temperatury powietrza większość zawiązków
opada, rośliny kwitną ponownie, ale owoce, które zawiązują się w
tym czasie, nie zdążą już dojrzeć przed nadejściem pierwszych
przymrozków jesiennych, na które papryka jest niezwykle wrażliwa.
Przy sprzyjającej pogodzie pierwsze owoce papryki dojrzewają już
pod koniec sierpnia, ale zazwyczaj są kłopoty z uzyskaniem
czerwonych owoców papryki przed przymrozkami. Owoce papryki
suszy się w temperaturze około 40°C, nawlekając na sznurek i
zawieszając nad kuchnią lub na blasze w stygnącym piekarniku.

Owoce papryki ostrej zawierają kapsaicynę o silnie piekącym
smaku, wiele barwników karotenoidowych i flawonoidowych oraz
znaczne ilości witamin. Mają one zastosowanie w kuchni jako ostra
przyprawa do wielu potraw. Jako środek leczniczy papryka
stosowana jest głównie zewnętrznie, gdyż zawarta w niej kapsaicyna
podrażnia skórę, powodując jej lokalne przekrwienie, a w
ostatecznym efekcie koi bóle reumatyczne, mięśniowe i nerwobóle.

Pietruszka zwyczajna

Roślina dwuletnia, o wysokości około 50 cm. Rozmnaża się z
nasion, które wysiewa się na ogół na przełomie marca i kwietnia,
mniej znany jest termin jesienny (październik-listopad). Pietruszkę
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można z powodzeniem uprawiać na każdej glebie ogrodowej -
przepuszczalnej, zasobnej w próchnicę i składniki pokarmowe.
Nasiona pietruszki zbierane są w lipcu - w drugim roku wegetacji.

Zastosowanie mają: korzeń i liście oraz owoce pietruszki.
Wszystkie surowce działają moczopędnie, rozszerzają naczynia
krwionośne i łagodnie obniżają ciśnienie krwi. Stosuje się je przy
nieżytach jelit i dróg moczowych oraz kamicy nerkowej. Napar
przygotowuje się z 1/2 łyżki korzenia lub z 5 g owoców oraz l
szklanki wrzątku i pije po 1/2 szklanki 2-3 razy dziennie. Napar jest
szkodliwy dla kobiet ciężarnych.

Świeże listki to popularna przyprawa - są polecane przy anemii i
zmęczeniu, zwłaszcza wiosną.

Natkę pietruszki dodaje się do zup, zapiekanek, wszelkich dań z
mięs, warzyw, jaj, ryb, ziemniaków, zielonej sałaty, twarożku, sosów
ziołowych, masła ziołowego. Zielona pietruszka jest bogatym
źródłem witaminy C.

Podbiał pospolity

Wieloletnia roślina zielna o wysokości do 15 cm, tworząca grube,
pełzające kłącza. Występuje pospolicie na wilgotnych łąkach, przy
drogach i torach kolejowych, rumowiskach, nad brzegami wód, lubi
gleby gliniaste. Kwitnie pod koniec lutego i w marcu.

Surowcami leczniczymi są liście i kwiaty, które wykazują słabsze
działanie niż liście. Liście zbiera się w maju - czerwcu w pogodne
dni i wybiera tylko młode, rosnące w słońcu bez plam i nie
zabrudzone ziemią. Niewskazane jest mycie ich po zbiorze. Liście
tnie się na mniejsze kawałki i suszy w jednej warstwie. Dzięki
zawartości śluzów roślinnych, garbników i olejków eterycznych
surowiec ma działanie przeciwzapalne, ściągające, bakteriobójcze i
przeciwskurczowe. Stosuje się go przy nieżytach górnych dróg
oddechowych, kaszlu i chrypce, zwłaszcza u dzieci i ludzi starszych,
w celu złagodzenia kaszlu i ułatwienia odkrztuszania. Odwar
przyrządzony z 1/2 łyżki pociętych liści i l szklanki wody pije się 2-4
razy dziennie po 1/2 szklanki.
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Pokrzywa zwyczajna

Roślina wieloletnia, osiągająca nawet 100 cm wysokości,
pospolicie rosnąca przy domach, w ogrodach, na rumowiskach, w
lasach - na wilgotnych glebach.

Najszersze zastosowanie ma liść pokrzywy. Zbiera się go od
czerwca do września i suszy w ciemnym oraz przewiewnym miejscu.
Wodny wyciąg z liści działa przeciwbiegunkowe, moczo-pędnie,
ściągające i wzmacniająco. Obniża także poziom cukru we krwi i
polecany jest przy cukrzycy i anemii. Napary i nalewki stosuje się do
nacierania skóry głowy przy łupieżu, wypadaniu włosów i łojotoku.
Sok z młodych pędów (wyciśnięty w sokowirówce) pije się przy
zmęczeniu wiosennym, zaczynając od 1-2 łyżek, a kończąc na 1/2
szklanki. Stosować tę kurację należy przez dwa tygodnie.

Rozmaryn lekarski

Zimozielona krzewinka osiągająca wysokość 2 m. Ma system
korzeniowy wrażliwy na przesadzanie. Rozmaryn można rozmnażać
dwoma sposobami: przez wysiew nasion, kupując wyłącznie za
granicą (źle kiełkują), lub przez sadzonki zielne, pobierane ze
szczytów pędów roślin matecznych w lipcu - sierpniu. Sadzonki z 6-8
parami liści umieszcza się w wilgotnym piasku, a gdy ukorzenią się,
uszczykuje się w celu lepszego rokrzewienia. Rozmaryn lubi słońce i
suchą, zasobną w wapń glebę.

Liście rozmarynu są surowcem leczniczym. Zbiera się je na
początku kwitnienia roślin, ścinając wierzchołkowe części pędów
(20-30 cm długości). Po wysuszeniu liście osmykuje się z łodyg.

Napar z suszonych liści rozmarynu pobudza czynności
wydzielnicze żołądka, poprawia trawienie, ma właściwości
moczopędne i żółciopędne, działa wzmacniająco, podnosi sprawność
fizyczną (polecany jest dla rekonwalescentów i ludzi starszych). Jest
cennym lekiem roślinnym w zaburzeniach krążenia obwodowego
oraz przy starczych zmianach w sercu.

Świeże lub suszone listki rozmarynu dodaje się do zup, sosów,
sałatek, zielonej sałaty, potraw z ryb, drobiu, mięs oraz z grzybów.
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Można również przyrządzić ocet rozmarynowy. Oprócz tego świeże
listki rozmarynu są wspaniałym dodatkiem do mięs pieczonych na
ruszcie i rożnie, pizzy i ryb.

Róża dzika

Krzew ozdobny używany jako podkładka dla szlachetnych
odmian róż. Osiąga wysokość do 4 m. W Polsce jest rośliną pospolitą
na całym obszarze. Owoce dzikiej róży są surowcem leczniczym.
Zbiera się je we wrześniu i październiku, a następnie suszy (rzadziej
przerabia na pastę).

Owoc dzikiej róży zawiera znaczne ilości kwasu askorbinowego
(witamina C), flawonoidy, witaminy A, B,, B„ E i K, garbniki, kwasy
organiczne. Wartość lecznicza owoców dzikiej róży zależy przede
wszystkim od zawartości w nich witaminy C i synergistycznie
działających flawonoidów. Witamina C występująca w owocach
dzikiej róży jest szybko wchłaniana przez nasz organizm, w
odróżnieniu od witaminy C otrzymywanej syntetycznie.

Owoce dzikiej róży są wartościowym surowcem do domowego
wyrobu wina, ale przede wszystkim przerabia się je na koncentraty
witaminowe, przeciery, soki pitne, syropy, marmolady, dżemy, susze.
Do wyrobu konfitur i syropów wykorzystuje się również płatki
kwiatów róży dzikiej.

Rumianek pospolity

Roślina jednoroczna, osiągająca 50 cm wysokości. Dziko rośnie
na polach, łąkach i nieużytkach, ale ostatnio jest pozyskiwany z
upraw. Najlepszym terminem siewu nasion rumianku jest wrzesień
(można też siać w marcu). Nasion rumianku nie należy przykrywać,
wystarczy tylko lekko wgnieść je w glebę. Po wykiełkowaniu
przerywa się siewki, pozostawiając po 2-3 rośliny co 10-15 cm.
Rumianek kwitnie w czerwcu, lipcu. Nasiona zbiera się w końcu
lipca.

Surowcem zielarskim są koszyczki rumianku, potocznie
nazywane kwiatami, zebrane wtedy, gdy białe płatki ułożone są
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poziomo. Rumianek działa przeciwzapalnie, przeciwskurczowo,
wiatropędnie i odkażająco. Napar z rumianku podaje się przy bólach
żołądka i jelit, przy bólach miesiączkowych. Zewnętrznie stosuje się
go w postaci okładów przy stanach zapalnych skóry, ranach,
oparzeniach słonecznych, zapaleniu spojówek, gardła i anginie. W
celu przygotowania naparu należy zalać l łyżkę surowca l szklanką
wrzątku (dla niemowląt - l łyżeczkę).

Rzeżucha ogrodowa

Roślina jednoroczna, rozmnażana z nasion. Dorosła roślina ma
silnie rozgałęzioną łodygę o wysokości 30-60 cm. Jej „kuzynka” -
rzeżucha łąkowa występuje często na wilgotnych łąkach, brzegach
jezior i rzek. Rzeżucha ogrodowa jest tradycyjnie uprawiana przed
Wielkanocą. Nasiona, wysiane na mokrą watę lub ligninę na
talerzyku, kiełkują po 2 dniach, a do zbioru liścieni i pierwszych liści
właściwych przystępuje się już po 7 dniach. Nasiona rzeżuchy można
również wysiewać do doniczek, skrzynek balkonowych i wprost do
gruntu.

Ziele rzeżuchy ma działanie lecznicze, znane jest w medycynie
ludowej jako środek przeciwgośćcowy i rozkurczowy. Świeża
rzeżucha zalecana jest przy anemii, niedoborze jodu, w chorobach
tarczycy. Działa korzystnie na włosy, paznokcie i skórę. Jednak
największe znaczenie ma rzeżucha jako przyprawa. Można ją
dodawać do zup (zwłaszcza pomidorowej), sosów, zielonej sałaty,
sałatek, ryb, jajecznicy i innych potraw z jaj, ziemniaków, twarożku.

Uwaga: do sałatek z dodatkiem rzeżuchy nie można dodawać
octu, zastępuje się go sokiem cytrynowym lub śmietaną.

Rzodkiew czarna

Warzywo o zgrubiałym, kulistym korzeniu. Rozmnaża się z
nasion, które wysiewane są w kwietniu (odmiana wczesna) lub w
końcu czerwca i lipcu (odmiany późne, w tym odmiana o czarnej
skórce „Murzynka", mająca największe znaczenie lecznicze) -
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wprost do gruntu w rzędy -co 20 cm, na głębokość l cm. Siewki
przerywa się, pozostawiając rośliny co 6-8 cm. Korzenie wykopuje
się w październiku i przechowuje przez zimę przesypane piaskiem w
chłodnym, dość wilgotnym miejscu.

Lecznicze znaczenie ma korzeń rzodkwi czarnej, spożywany w
postaci surówek lub soku. Stosowany jest przy schorzeniach wątroby,
dróg oddechowych, dla pobudzenia apetytu i wydzielania soków
żołądkowych, przy odwodnieniu organizmu, chorobach serca,
reumatyzmie, anemii. Zewnętrznie używany jest jako środek
przeciwko łupieżowi i wypadaniu włosów. Picie soku przez dłuższy
czas ogólnie wzmacnia organizm.

Sosna zwyczajna

Znane drzewo leśne. W zielarstwie wykorzystuje się igliwie
sosny, pędy, pączki i żywicę. Najbardziej wartościowym surowcem
są pączki szczytowe, które zbiera się wyłącznie z drzew ściętych od
listopada do kwietnia. Młode pędy długości 5 cm zbiera się tuż po
rozwinięciu pączków. Ulistnione tegoroczne gałązki sosny długości
30 cm zbiera się wyłącznie z drzew ściętych jesienią lub zimą.
Rozkłada się je cienką warstwą i suszy. Pączki działają wykrztuśnie i
napotnie, a igliwie i pędy wykrztuśnie, przeciwskurczowo i
bakteriobójczo. Napar i syrop z pączków polecany jest przy
schorzeniach dróg oddechowych, także u dzieci. Odwar z igliwia
stosuje się do inhalacji, przy zapaleniach dróg oddechowych, astmie i
kokluszu. Przyrządza się go z około 60 g igieł i l l wody. Dodany do
kąpieli pomaga przy dolegliwościach reumatycznych, oczyszcza
skórę i odświeża.

Szałwia lekarska

Roślina wieloletnia (krzewinka), osiągająca 70 cm wysokości.
Jest rozmnażana z nasion, które wysiewa się w marcu w mieszkaniu
lub w kwietniu wprost do gruntu. Uprawa z rozsady daje silniejsze
rośliny, z których wcześniej można zbierać surowiec. Pierwszego
zbioru dokonuje się jesienią, w następnych latach
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2-3-krotnie w sezonie wegetacyjnym, zawsze w początkowej fazie
kwitnienia. Szałwia kwitnie od maja do sierpnia (począwszy od
drugiego, czasem trzeciego roku wegetacji), nasiona dojrzewają we
wrześniu. Roślina ta wymaga słońca, żyznej, zasobnej w wapń i
niezbyt wilgotnej gleby.

Właściwości lecznicze mają liście szałwii. Ich działanie jest
antyseptyczne, przeciwzapalne, przeciwskurczowe, ściągające i
przeciwpotne. Stosowana jest przy dolegliwościach przewodu
pokarmowego (zatruciach, złym trawieniu, biegunce, wzdęciach),
przy nadmiernym poceniu się nocą i przy nadmiernej pobudliwości
nerwowej. Zewnętrznie używa się jej w stanach zapalnych jamy
ustnej, dziąseł, gardła, chorobach skóry i przy pielęgnacji włosów.
Napar z l łyżki liści i l szklanki wrzątku pije się 2-4 razy dziennie po
1/2 szklanki.

Świeże i suszone liście szałwii są również przyprawą. Dodaje się
je do tłustych mięs (baraniny, wieprzowiny, kaczek i gęsi), do ryb,
omletów, sałatek i past serowych. Świeże listki szałwii wraz z
listkami innych ziół można dodawać do potraw z pomidorów,
grochu, fasoli, warzyw i marynat.

Szczypiorek ogrodowy

Bylina rosnąca do wysokości 30 cm. Liście wyrastają z małych
cebulek skupionych w rozrastające się z wiekiem kępy. Uprawiany
jest powszechnie w ogrodach. Dobrze rośnie na każdej dostatecznie
żyznej i wilgotnej glebie, znosi półcień, ale największe kępy tworzy
w pełnym słońcu. Kwiaty szczypiorku należy ścinać zaraz po ich
ukazaniu się, gdyż pogarszają smak liści. Szczypiorek uprawia się,
wysiewając nasiona wprost do gruntu w kwietniu, w rzędy co 20-30
cm. Można też dzielić starsze kępki wiosną lub pod koniec lata.
Nasiona zbiera się na przełomie sierpnia i września.

Szczypiorek jest niezwykle popularną rośliną przyprawową,
zwłaszcza w okresie zimy i wczesnej wiosny. Posiekany bywa
dodawany często do wszystkich sałatek, rosołów, zup, ziemniaków,
jajecznicy, omletów, twarożku, do masła ziołowego. Szczypiorek jest
dobrym źródłem prowitaminy A.
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Śliwa tarnina

Krzew o wysokości 2-3 m, rosnący często na skrajach pól, lasów,
przy drogach.

W zielarstwie wykorzystuje się kwiaty i owoce tarniny. Kwiaty
zbiera się w pogodne dni kwietnia i suszy, owoce natomiast, gdy są
już zupełnie dojrzałe, czyli w październiku-listopadzie. Suszy się je w
piekarniku lub na blasze w temperaturze 60°C.

Kwiaty tarniny działają moczopędnie, napotnie i
przeczyszczające. Napar z kwiatów pije się przy zaparciach,
dolegliwościach żołądkowych i stanach zapalnych jamy ustnej,
gardła i krtani. Odwar z owoców stosowany jest przy przewlekłych
biegunkach, zapaleniu błon śluzowych przewodu pokarmowego i
nieżycie narządów rodnych. Owoce są dodawane do kompotów,
konfitur i nalewek z innych owoców.

Tatarak zwyczajny

Roślina wieloletnia osiągająca wysokość 60-120 cm, rosnąca na
brzegach stawów, bagnach i w lasach w podmokłych miejscach.
Surowcem zielarskim jest kłącze, które zbiera się wiosną i po
oczyszczeniu tnie na 10-20-centymetrowe kawałki, a następnie
suszy. Jeżeli przeznaczone jest do użytku wewnętrznego, to przed
suszeniem należy je obrać ze skórki.

Tatarak jest stosowany przy dolegliwościach żołądka i wątroby,
pobudza wydzielanie soku żołądkowego, działa wiatropędnie i
hamuje rozwój bakterii. Poleca się go przy zaburzeniach pracy
przewodu pokarmowego na tle nerwowym. Jest uważany za dobry
środek ogólnie wzmacniający dla rekonwalescentów, osób starszych i
wycieńczonych pracą. Zewnętrznie używa się tataraku do płukania
jamy ustnej i gardła przy zapaleniu śluzówki jamy ustnej oraz w
stanach zapalnych gardła.

Napar z kłącza przyrządza się, zalewając 1 łyżkę surowca l
szklanką wrzątku i pije się go po 1/2 szklanki przed każdym
większym posiłkiem. Uzupełnieniem kuracji są kąpiele z dodatkiem
odwaru z kłącza (100 g surowca na l litr wody wystarcza na pełną
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wannę). Mają one działanie pobudzające. Surowiec jest składnikiem
mieszanek wzmacniających włosy.

Trybula ogrodowa

Roślina jednoroczną, wyrastająca do 45 cm wysokości. Czasem
spotyka się jej „kuzynkę" trybulę leśną jako chwast na rumowiskach i
w lasach liściastych. W ogrodzie można wysiewać ją sukcesywnie od
kwietnia do czerwca, żeby mieć stale świeże liście. Gdy rośliny
wzejdą, przerywa się je co 15 cm w rzędzie. Liście należy zrywać
wtedy, gdy rośliny osiągną 10 cm wysokości. Trybulę można
również uprawiać w doniczkach i skrzynkach.

Trybula używana jest jedynie jako przyprawa. Świeże listki
dodaje się do różnych sosów, duszonych warzyw, potraw z jaj i
serów, do mięs i wędlin, zup, twarożku, masła ziołowego. Suszone
liście we Francji są popularną przyprawą do pieczonych ryb, mięs,
kurcząt, do sosów, dań z jaj, do farszy i kanapek.

Tymianek właściwy

Roślina wieloletnia (podkrzew), osiągająca 30 cm wysokości.
Rozmnaża się z nasion, choć możliwe jest także jego sadzonkowa-
nie. Nasiona wysiewa się do skrzyneczek na przełomie marca i
kwietnia, a rozsadę wysadza się do gruntu w maju, gdy osiągnie 6-10
cm wysokości, w rozstawie 30 X 40 cm. Tymianek kwitnie dopiero
w drugim roku wegetacji od czerwca do września. Nasiona zbierane
są w lipcu i sierpniu.

Surowcem zielarskim jest ziele tymianku, zbierane na początku
kwitnienia. Działa odkażająco, wykrztuśnie i ściągające. Stosowane
jest w stanach zapalnych dróg oddechowych, przy kaszlu, wysuszeniu
.gardła, chrypce, zapaleniu oskrzeli, astmie. Polecane jest zwłaszcza
dla dzieci i osób starszych. Ponadto wzmaga apetyt i ułatwia
trawienie, zapobiega nadmiernej fermentacji i wzdęciom. Przy
kaszlu, wyczerpaniu nerwowym, reumatyzmie i dolegliwościach
żołądkowych zalecane są ponadto kąpiele z dodatkiem naparu z
tymianku (100 g ziela zaparza się w l l wrzątku i dodaje
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do wanny wody). Napar z l łyżeczki ziela i szklanki wrzątku pije się
3 razy dziennie po 1/3 szklanki (dla niemowląt po kilka łyżeczek
naparu).

Tymianek jest doskonałą przyprawą kuchenną o silnym aromacie.
Używa się go w małych ilościach do potraw mięsnych, duszonych
kurczaków, ryb, zup, sosów ziołowych, omletów, ziemniaków puree,
duszonych warzyw, pizzy, zapiekanek i makaronów na sposób
włoski.

Żywokost lekarski

Bylina osiągająca l m wysokości. Występuje dość pospolicie na
łąkach i w rowach, a na polach uprawnych (szczególnie wilgotnych)
jest uciążliwym chwastem. Żywokost kwitnie od maja do lipca.

Surowcem leczniczym jest korzeń żywokostu, wykopany jesienią
lub wczesną wiosną. Korzenie należy dokładnie umyć, a następnie w
całości suszyć. Dobrze wysuszone korzenie powinny być z zewnątrz
ciemne (prawie czarne), a po przełamaniu - białe. Korzeń żywokostu
zawiera między innymi alantoinę (substancję ułatwiającą i
przyspieszającą tworzenie się naskórka), śluzy, garbniki, kwasy
organiczne, gumy i żywice.

Medycyna ludowa zalecała Żywokost jako środek przyspieszający
gojenie się ran i zrastanie złamanych kości. Obecnie w lecznictwie
bywa używany wyłącznie zewnętrznie w postaci okładów na rany,
odmrożenia, oparzenia, owrzodzenia, żylaki, egzemy oraz przy
złamaniach kości.



II. Ogródek zielarski

Początki ogródków i kącików zielarskich sięgają starożytności. W
średniowieczu uprawa ziół była domeną zakonników. W epoce
odrodzenia nastąpił szczególny rozwój upraw zielarskich, związany z
ogólnym rozwojem rolnictwa i ogrodnictwa. W krajach o tradycjach
zielarskich w wielu gospodarstwach wiejskich istnieją do dziś kąciki
zielarskie, a w innych - o wysokiej kulturze ogrodniczej - ogródki i
kąciki zielarskie zakładane są przede wszystkim w ogrodach
przydomowych na przedmieściach wielkich miast.

W Polsce tradycje ogródków zielarskich nie są tak bogate, jak w
krajach Europy południowej i zachodniej, choć w ostatnich latach
można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania uprawą i
stosowaniem ziół.

Wybór miejsca

Przy wyborze miejsca na kącik lub ogródek zielarski należy
pamiętać o pochodzeniu poszczególnych gatunków ziół. Te, które
wywodzą się z rejonów o klimacie podobnym do naszego, na
przykład: estragon, lubczyk, rzeżucha - nie są wrażliwe na chłody i
mogą być uprawiane nawet w miejscach zacienionych. Inne -
pochodzące ze słonecznych i ciepłych krajów, jak: bazylia, cząber,
kolendra, koper włoski, lawenda, majeranek, melisa, ogórecznik..
rozmaryn, tymianek - są bardzo wrażliwe na chłody, wymagają
stanowisk nasłonecznionych i osłoniętych od wiatru.

Najlepiej urządzić kącik lub ogródek zielarski przy południowej
ścianie domu lub altany, na otwartej przestrzeni albo w
zagospodarowanym już ogrodzie przydomowym, by stworzyć
bardziej
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korzystny mikroklimat, a od północnej strony posadzić żywopłot. Do
tego celu wykorzystuje się wiele gatunków roślin osłonowych:
rośliny jednoroczne wysokie (słonecznik, kukurydza), rośliny
jednoroczne niskie (kochia, łubin) lub rośliny wieloletnie (grab, irga,
jałowiec, ligustr, sosna górska, żywotnik, tuja). Można również
stosować osłony z takich materiałów, jak drewno (deski, paliki,
gałęzie), folia polieetylenowa i podobne.

Plan ogródka

Rozplanowanie ogródka zielarskiego zależy od wielu czynników,
spośród których najważniejsze to: wielkość całkowitej powierzchni
ogrodu przydomowego oraz części przeznaczonej na kącik zielarski,
ukształtowanie powierzchni ogrodu, posiadane nasiona i sadzonki, a
także indywidualne upodobania użytkowników.

Za przykłady oryginalnych rozwiązań ogródków zielarskich mogą
służyć: rabata płaska na planie koła lub wzniesiona, labirynt ziołowy,
szachownica ziołowa, rabata płaska na planie prostokąta, rabata
płaska albo wzniesiona na planie elipsy, skalny ogródek zielarski,
chodnik ziołowy, schody ziołowe, ruchomy ogródek zielarski (zioła
rosną w pojemnikach różnej wielkości i kształtów).

W pierwszym roku prowadzenia ogródka zielarskiego proponuje
się uprawę tych gatunków, których nasiona lub sadzonki uda się
zdobyć - po kilka, kilkanaście roślin każdego gatunku. W następnych
latach pod uprawę każdego gatunku ziół można już przeznaczyć 1-3
m2 powierzchni. W tabeli l podano zapotrzebowanie przeciętnej
rodziny (4-osobowej) na zioła i ich nasiona do uprawy w ogrodzie, co
powinno ułatwić rozplanowanie ogródka.

Rozmieszczenie poszczególnych gatunków roślin w kąciku
zielarskim jest uwarunkowane cechami morfologicznymi roślin,
takimi jak na przykład: wysokość i rozłożystość. Na rabacie okrągłej
lub owalnej (płaskiej lub wzniesionej) rośliny wysokie należy sadzić
w części centralnej, a pozostałe, w miarę zmniejszania się ich
wysokości - w kierunku do brzegu rabaty. W przypadku gdy rabata
jest z jednej strony ograniczona (na przykład żywopłotem, płotem lub
ścianą budynku), wysokość sadzonych roślin powinna
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Tabela l

Zapotrzebowanie przeciętnej rodziny (4-osobowej) na zioła i ich nasiona
do uprawy w ogrodzie

Gatunek rośliny Liczba roślin lub nasion

Arcydzięgiel litwor 1-2 rośliny
Bazylia pospolita 10 g (10-20 roślin)
Biedrzeniec anyż 3-5 roślin
Bylica estragon 2 rośliny
Czarnuszka siewna 10 g
Cząber ogrodowy 10 g
Czosnek pospolity 15-30 ząbków
Gorczyca biała 20-50 g
Hyzop lekarski 1-2 rośliny
Kminek zwyczajny 10 g
Kolendra siewna 10 g
Koper włoski 1-2 rośliny
Lawenda prawdziwa 2-3 rośliny
Lebiodka pospolita 2 rośliny
Lubczyk ogrodowy 1-2 rośliny
Majeranek ogrodowy 10 g
Melisa lekarska 3 rośliny
Mięta pieprzowa 20 sztuk rozłogów
Nagietek lekarski 10 g
Ogórecznik lekarski 10 g
Papryka ostra 5 roślin
Pietruszka zwyczajna 10 g
Rozmaryn lekarski 1-2 rośliny
Rumianek pospolity 5g
Rzeżucha ogrodowa 10-100 g
Rzodkiew zwyczajna 10-20 roślin
Szałwia lekarska 2 rośliny
Szczypiorek ogrodowy 5 roślin
Trybula ogrodowa 5g
Tymianek właściwy 2-3 rośliny
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zwiększać się od brzegu w głąb rabaty. Poszczególne grządki należy
tak rozplanować, aby dostęp do każdej z nich był łatwy. Ścianki
pomiędzy grządkami można obsiać trawą albo wykonać z innych
materiałów, takich jak: żwir, kamienie, cegły zakopane w ziemi,
deski, stare podkłady kolejowe, płyty chodnikowe. Na rysunkach
podano kilka przykładów rozplanowania ogródków zielarskich.

Przygotowanie gleby

Pod uprawę ziół glebę należy przygotować tak samo jak pod
uprawę roślin warzywnych. Część prac wykonuje się po zbiorze
plonu głównego w roku poprzedzającym uprawę ziół, a następne na
wiosnę w roku uprawy roślin zielarskich.

Na pracę po zbiorze plonu głównego w roku poprzedzającym
uprawę ziół składają się następujące czynności:

płytkie przekopanie gleby na głębokość około 10 cm w celu
przykrycia resztek pożniwnych i wzruszenia roli;

zagrabienie gleby, przeciwdziałające zsychaniu się wierzchniej
warstwy roli i utracie struktury, poprawiające warunki wsiąkania
wody i pobudzające nasiona chwastów do kiełkowania;

głębokie przekopanie gleby na głębokość szpadla lub wideł
amerykańskich (20-25 cm). Jest to zabieg powodujący lepsze
wsiąkanie wody w glebę pozostającą w ostrej skibie; kruszenie
zwięzłej (zbitej) gleby pod wpływem mrozu; wytępienie niektórych
szkodników roślin zimujących w glebie (na przykład poczwarek);
przykrycie resztek pożniwnych i obornika dla lepszego ich rozkładu i
wykorzystania przez następne rośliny; lepsze odchwaszczenie gleby,
ponieważ chwasty, których nasiona skiełkowały jesienią na
powierzchni skib, zostają zniszczone przez mróz lub wiosną
uprawkami przedsiewnymi.

Prace wiosenne w roku uprawy roślin zielarskich służą przede
wszystkim odpowiedniemu spulchnieniu (wzruszeniu) gleby:

zagrabienie gleby niszczące skorupę tworzącą się na jej
powierzchni, wyrównujące powierzchnię i rozkruszające grudy
ziemi;

spulchnienie gleby za pomocą różnego rodzaju spulchniaczy
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Oznaczenia gatunków roślin zielarskich na rysunkach 1-7:
1) arcydzięgiel, 2) bazylia, 3) bylica estragon, 4) czarnuszka, 5) cząber ogrodowy, 6)
hyzop, 7) kminek, 8) kolendra, 9) koper ogrodowy - a. uprawiany na nasiona, b.
uprawiany na zielono, 10) koper włoski, 11) lawenda, 12) lebiodka, 13) lubczyk, 14)
majeranek, 15) melisa, 16) mięta pieprzowa, 17) ogórecznik, 18) papryka ostra, 19)
rozmaryn, 20) rumianek, 21) rzeżucha, 22) szałwia lekarska, 23) tymianek, 24)
pietruszka naciowa, 25) szczypiorek. Gatunki jednoroczne: 2, 4, 5, 8,9, 14, 17, 18, 20,
21. Gatunki dwuletnie: l, 7, 10, 24. Gatunki wieloletnie: 3, 6, 11,12, 13, 15, 16, 19,
22, 23. 25

Rys. 1. Ogródek zielarski na planie koła o średnicy co najmniej 6 m.
Niektóre ścieżki wykonane z cegieł zakopanych w ziemi, inne - z kamieni
polnych
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Rys. 2. Ogródek zielarski wkomponowany w powierzchnię wyłożoną płytami
chodnikowymi. Typowy ogródek pachnący - wykorzystano wyłącznie rośliny
olejkowe z rodziny wargowych. Od wschodu, północy i zachodu osłonięty
żywopłotem o wysokości 0,5-1 m

Rys. 3. Rabata zielarska płaska. Od strony północnej osłonięta żywopłotem
(lub inną osłoną przeciwwiatrową) o wysokości 1-1,5 m. Od głębi do przodu
rabaty wysokość roślin maleje. Poletka ograniczone krawężnikami
chodnikowymi, ścieżki obsiane mieszanką trawnikową
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Rys. 4. Rabata zielarska wzniesiona. Od środka do brzegów rabaty wysokość
roślin maleje

(aeratorów), rozluźniające podpowierzchniowe warstwy gleby,
przyczyniające się do wyciągnięcia na powierzchnie części
niektórych podziemnych chwastów wieloletnich oraz do
wymieszania z głębszymi warstwami gleby uprzednio wysianych
nawozów;

dokładne zagrabienie powierzchni gleby, przyczyniające się do
wyrównania powierzchni i rozbicia ostatnich większych grud ziemi;

lekkie ugniecenie powierzchni gleby (na przykład za pomocą
grabi lub lekkiego wału) przed wysiewem nasion niektórych
gatunków roślin zielarskich (na przykład rumianku).

Czasem głębokie przekopanie gleby na jesieni jest niemożliwe
lub bardzo utrudnione ze względu na nadmierną wilgotność gleby.
Wówczas należy odłożyć ten zabieg do wiosny, choć nie jest on już
tak korzystny jak jesienią.
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Rys. 5. Tak zwany ornamentalny ogródek zielarski. Łuki - betonowe
zakopane w ziemi lub w postaci ścieżek wysypanych żwirem. Ścieżka
centralna wykonana w postaci podestu z desek lub ze starych palet

Rozmnażanie ziół

Rośliny zielarskie rozmnaża się dwoma sposobami:
generatywnie, to jest z nasion, i wegetatywnie - przez sadzonki.

Terminarz siewu nasion i wysadzania sadzonek lub rozsady ziół
uprawianych w ogrodzie przedstawiono w tabeli 2.
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Rys. 6. Ogródek zielarski otoczony sztuczną osłoni) przeciwwiatrową płot,
parawan z folii polietylenowej itp.). Wysokość osłony 0,5-1 m. Ścieżki wokół
bloków poletek mogą być wykonane z różnych materiałów: cegieł, kamieni
polnych, żwiru, desek lub starych podkładów kolejowych, kawałków pnia
drzewa (0 20 cm, wys. 15 cm, zakopane w ziemi na głębokość 10-12 cm).
Powierzchnie przy osłonie przeciwwiatrowej obsiane mieszanką trawnikową

Większość gatunków ziół rozmnaża się w praktyce z nasion.
Pewien problem przy zakładaniu ogródka zielarskiego będzie
stanowiło zaopatrzenie się w nasiona ziół. Nasiona 13 gatunków
roślin zielarskich - arcydzięgla, bazylii, czarnuszki, dziurawca,
hyzopu, kolendry, lawendy, lubczyku, melisy, papryki, rumianku,
szałwii i tymianku - można zdobyć w sklepach wzorcowych
„Herbapolu”. Piszemy „zdobyć", albowiem nie ma ich tam jeszcze w
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Rys. 7. Ruchomy ogródek zielarski. Rośliny, uprawiane w różnego rodzaju
pojemnikach, ustawia się przed domem - najlepiej przy południowej ścianie,
ewentualnie - na balkonie

ciągłej sprzedaży. Nasiona cząbru, gorczycy, majeranku, nagietków,
pietruszki, rzeżuchy, rzodkwi i szczypiorku można kupić w sklepach
z nasionami roślin warzywnych, natomiast nasiona kminku (pod
nazwą owoc kminku) - w większości sklepów spożywczych. Nasiona
kopru włoskiego, lebiodki i ogórecznika roz-
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Tabela 2

Terminarz siewu nasion i wysadzania sadzonek lub rozsady ziół

Gatunek Termin siewu
lub sadzenia

do gruntu

Termin siewu w
pomieszczeniu

Termin
wysadzania
rozsady do

gruntu

1 2 3 4
Arcydzięgiel litwor VIII - -
Bazylia pospolita 10 V 1 IV 15 V
Biedrzeniec anyż koniec IV - - -
Bylica estragon. (sadzonki
kłączowe)

koniec IV –
początek V

- -

Czarnuszka siewna początek IV - -
Cząber ogrodowy IV - -
Czosnek pospolity (ząbki) X-XI -

Gorczyca biała III - -
Hyzop lekarski IV 1 IV 15 V
Kminek, zwyczajny koniec III –

początek IV
-

Kolendra siewna koniec III –
początek IV

- -

Koper włoski IV - -
Lawenda prawdziwa XI IIMV VI-VII
Lebiodka pospolita IV - -
Lubczyk ogrodowy VIII - -
Majeranek ogrodowy koniec IV -

początek V
15 III 15 V

Melisa lekarska - 15 III 15 V
Mięta pieprzowa
(sadzonki rozłogowe)

koniec III -
początek IV
lub VIII.

- -

Nagietek lekarski IV- 15 VI - -
Ogórecznik lekarski IV - -
Papryka ostra - 15 III 15 V
Pietruszka zwyczajna III - -
Rozmaryn lekarski - 15 III (uprawa -
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1 2 3 4

w
pomieszczeniu)

Rumianek pospolity 15 IX lub
koniec III -
początek IV

-

Rzeżucha ogrodowa koniec III -
koniec VIII

IX-II (uprawa w
pomieszczeniu)

-

Rzodkiew zwyczajna początek IV
(odm.
wczesna) VII
(odm. późna)

- -

Szałwia lekarska koniec X -
początek XII
lub IV

- -

Szczypiorek ogrodowy IV - -
Trybula ogrodowa IV - -
Tymianek właściwy 1-15 IV 15 III-początek

IV

prowadza wyłącznie wśród plantatorów ziół Zielarska Stacja
Nasienna „Herbapol" z siedzibą w Bydgoszczy. Ząbki czosnku bez
większego trudu można kupić na targowiskach lub w sklepach
warzywniczych. Nasiona pozostałych gatunków ziół (rozmnażanych
z nasion) przywożone są jedynie z zagranicy lub nabywane za Waluty
wymienialne w jednym ze składów konsygnacyjnych zachodnich
firm nasiennych, których przedstawicielstwa otwarto w ostatnich
latach w naszym kraju. Firmy te mają w swoich ofertach handlowych
nasiona około 30 gatunków ziół. Na rys. 8-9 pokazano nasiona
niektórych gatunków roślin zielarskich.

Nasiona ziół można wysiewać bezpośrednio do gruntu bądź
najpierw w szklarni, inspekcie lub rozsadniku, gdzie otrzymujemy
rozsadę, którą później wysadzamy do gruntu. Większości
działkowiczów polecamy produkcję rozsady ziół na parapecie
okiennym, usytuowanym najlepiej od strony południowej. Ten
sposób uzy-
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Rys. 8-9. Nasiona niektórych gatunków roślin zielarskich. Numery
oznaczone kropkami - w powiększeniu 5-krotnym, pozostałe - w
powiększeniu 10*krotnym. Gatunki: 1. arcydzięgiel, 2. bazylia, 3.
biedrzeniec anyż, 4. cząber, 5. gorczyca, 6. hyzop, 7. kminek, 8. kolendra, 9.
koper włoski, 10. lawenda, 11. lebiodka, 12. lubczyk, 13. macierzanka, 14.
majeranek, 15. melisa, 16. ogórecznik, 17. pietruszka, 18. rozmaryn, 19.
rumianek, 20. rzeżucha, 21. szałwia, 22. szczypiorek, 23. trybula, 24.
tymianek

skiwania rozsady odnosi się do tych gatunków roślin, które na
skutek długiego okresu wegetacji i dużych wymagań cieplnych,
Wysiane w polu, nie zdążyłyby w naszym klimacie zakwitnąć i
wydać owoców lub nasion przed okresem jesiennych chłodów. W
pomieszczeniach najlepiej produkować rozsadę w skrzyneczkach
lub doniczkach (różnego rodzaju) wypełnionych odkwaszonym
substratem torfowym. Doświadczeni działkowicze mogą pokusić
się o zbudowanie prostego inspektu lub tunelu foliowego do pro-
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Rys. 10. Prawidłowo
wyprodukowana rozsada
bazylii

dukcji rozsad. W celu poprawienia warunków świetlnych przy
uprawie rozsady na parapecie okiennym można zainstalować
świetlówkę. Doświetlając rozsadę przez około 10 godzin dziennie,
otrzymamy rośliny nie gorsze niż te, które pochodzą ze szklarni. Na
rys. 10 pokazano prawidłowo wyprodukowaną rozsadę bazylii.

Nasiona gatunków ziół o mniejszych wymaganiach cieplnych
wysiewa się bezpośrednio do gruntu lub na rozsadniku.

W uprawie ziół mogą mieć zastosowanie następujące rodzaje
siewu:

- siew rzutowy - stosowany raczej wyłącznie przy produkcji
rozsady w pomieszczeniu lub na rozsadniku, w polu nie prakty-
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kowany, gdyż wymaga dużej ilości nasion do wysiewu, które są na
ogół nierównomiernie rozmieszczone, a późniejsza pielęgnacja roślin
- utrudniona;

- siew rzędowy, ułatwia walkę z chwastami, nasiona są
równomiernie przykryte. Jeżeli rzędy mają kierunek północ-południe,
to rośliny są równomiernie oświetlone;

- siew punktowy, stosowany głównie przy wysiewie dużych
nasion, a przy mniejszych nasionach okrągłych może być użyty
precyzyjny mini-siewniczek, zaoszczędza nasiona i czas
przeznaczony na przerywanie młodych roślin;

- siew gniazdowy - stosowany jest w przypadku nasion o gorszej
zdolności kiełkowania lub tych gatunków ziół, których rośliny
powinny rosnąć po 2-3 w jednym miejscu.

Głębokość siewu nasion zależy od ich wielkości oraz sposobu
kiełkowania. Na ogół płytki siew zalecany jest w przypadku nasion
drobnych, zwięzłej gleby i wczesnych terminów siewu. Nasiona duże,
zwłaszcza na glebach lekkich i wysiewane później, wymagają
przykrycia grubszą warstwą gleby.

Nasiona niektórych gatunków ziół wysiewa się na rozsadniku.
Rozsadnik to zagon, na którym przygotowuje się rozsadę ziół późno
wysadzanych do gruntu, a jednocześnie charakteryzujących się
względnie niskimi wymaganiami cieplnymi. Siewy na rozsadniku
można rozpoczynać już w końcu marca, lecz z uwagi na
niebezpieczeństwo wystąpienia mrozów lepiej zrobić to w kwietniu.
Pod rozsadnik należy przeznaczyć miejsce nasłonecznione, osłonięte
od wiatrów i znajdujące się w pobliżu źródła wody. Ze względu na
groźbę wystąpienia chorób rozsadnik należy włączyć 4o
płodozmianu, w którym powinien następować po roślinach
Okopowych, uprawianych na oborniku. Nawożenie rozsadnika nie
Wożę być intensywne, aby rośliny nie rosły za szybko i nie były Zbyt
wybujałe. Zasadniczo wystarcza nawożenie fosforowo-potasowe na
jesieni, a jedynie w przypadku gdy rośliny słabo rosną, można je
zasilić, stosując 2 kg saletry lub saletrzaku na 100 m2, rozsadnika.
Przed siewem wyrównujemy powierzchnię gleby, płytko
przekopujemy, starannie grabimy i podlewamy. Nasiona siejemy w
rzędy co 10-20 cm. Po zakończeniu produkcji rozsady miejsce na
rozsadniku możemy wykorzystać pod uprawę papryki lub melonów.
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Rys. 11. Sadzonka zielna mięty
pieprzowej (trzywęzłowa, to znaczy z
trzema parami liści) - po ukorzenieniu

Rozmnażanie wegetatywne roślin zielarskich polega na pobraniu
z rośliny matecznej sadzonki, która po umieszczeniu w korzystnych
warunkach jest zdolna rozwinąć się w samodzielną roślinę. Przez
sadzonki rozmnaża się te gatunki roślin, które nie zawiązują nasion
(mięta, estragon), jak również w przypadkach, gdy z nasion
otrzymałoby się rośliny różniące się od rośliny matecznej. Należy
podkreślić, że teoretycznie wszystkie gatunki ziół można by
rozmnażać wegetatywnie, otrzymując w ten sposób materiał roślinny
o bardzo wyrównanej wielkości, jednak koszty takiego rozmnażania
większości roślin są wyższe niż koszty rozmnażania z nasion. W
warunkach ogrodowych możemy pozwolić sobie na eksperymenty z
rozmnażaniem wegetatywnym ziół, a uzyskane efekty będą źródłem
naszej satysfakcji. Rozróżnia się sadzonki kłączowe, rozłogowe,
pędowe, z odrostów korzeniowych i korzeni. Najbardziej
rozpowszechnione w uprawach zielarskich są sadzonki rozłogowe z
mięty i estragonu, które można zdobyć
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od plantatorów tych gatunków bądź od przyjaciół lub znajomych,
uprawiających je w ogrodach. Na rys. 11 pokazano ukorzenioną
sadzonkę zielną mięty pieprzowej.

Nawożenie upraw zielarskich

Nawożenie ziół polega na wnoszeniu substancji pokarmowych do
gleby w postaci nawozów organicznych lub nawozów mineralnych.

Nawożenie organiczne jest zawsze nawożeniem podstawowym (z
wyjątkiem niektórych upraw wieloletnich), poprawiającym
właściwości fizyczne i biologiczne gleby oraz dostarczającym
znaczną ilość składników pokarmowych wykorzystywanych przez
rośliny.

W przygotowaniu gleby pod uprawę roślin zielarskich mogą być
przydatne następujące nawozy organiczne: obornik koński i bydlęcy,
gnojówka i gnojowica, komposty i nawozy zielone. Zarówno
kompost, jak też obornik należy stosować na jesieni przed głębokim
przekopaniem gleby, a w przypadku niektórych roślin wieloletnich -
w międzyrzędzia. Różne jest zapotrzebowanie poszczególnych roślin
zielarskich na nawozy organiczne. Lubczyk i mięta wymagają
bezpośredniego nawożenia wysokimi dawkami obornika (4 kg na l
m2); arcydzięgiel, bazylia, czarnuszka, koper włoski i majeranek -
nawożenia wysokimi dawkami obornika (4 kg na l m2) pod
przedplon; estragon, kminek, lawenda, melisa i tymianek -
bezpośredniego nawożenia średnimi dawkami obornika (2-3 kg na l
m2). Dla uproszczenia można przyjąć zasadę uprawy większości
gatunków ziół w drugim roku po oborniku.

Najbardziej dostępnymi nawozami organicznymi są komposty i
nawozy zielone. Trudno sobie wyobrazić najmniejszy nawet ogródek
bez pryzmy kompostowej, jednakże nie zawsze jest ona prawidłowo
przygotowana i przerabiana. Pryzmę kompostową należy zakładać w
możliwie cienistym i osłoniętym od wiatru miejscu, na przykład pod
drzewami lub żywopłotem. Na kompost nadają się liczne substancje
organiczne pochodzące z ogrodu i gospodarstwa domowego: słoma,
liście, zielone resztki roślinne, chwasty (tylko Jednoroczne i przed
kwitnieniem), odpadki kuchenne, ziemia,
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wióry, węgiel drzewny oraz w ograniczonych ilościach popiół.
Optymalne wymiary pryzmy kompostowej: 150X100 cm. Każda 20-
30-centymetrowa warstwa przesypywana powinna być wapnem
palonym (l kg na l m3 masy kompostowej). W czasie rozkładu masy
kompostowej konieczne jest napowietrzanie pryzmy przez wbijanie
kija o grubości około 5 cm, a oprócz tego polewanie wodą. Po 4-6
miesiącach kompost przerabia się po raz pierwszy, dokładnie
mieszając (przekładając), a następnie układa w nową, mniejszą
pryzmę. Nową pryzmę dobrze ugniata się i przykrywa słomą. Po
następnych 12 tygodniach kompost przerabiany jest po raz drugi. Po
dalszych 6-12 tygodniach kompost jest już dojrzały i może być
wykorzystywany, na przykład pod rośliny warzywne. Kompost
stosowany w uprawie ziół powinien być lepiej przetrawiony, a więc
co najmniej 3-letni.

W przeciwieństwie do obornika czy kompostu stosowanie
nawozów zielonych (szczególnie w warunkach ogrodowych) często
nie jest doceniane. Nawozy zielone to rośliny, których masę zieloną
przekopuje się jako nawóz. Można je uprawiać jako poplony,
międzyplony lub przedplony. W pierwszym przypadku wysiewa się
je po zbiorze roślin wcześnie schodzących z pola, jak kapusta
wczesna, kalafiory wczesne, marchew wczesna, czyli latem lub na
początku września i przekopuje późną jesienią. Z przeznaczeniem na
nawóz zielony poplonowy można uprawiać bobik, łubin roczny,
mieszankę wyki siewnej z peluszką, mieszankę owsa z jęczmieniem,
facelię, tatarkę i gorczycę. Do grupy ozimych roślin poplonowych
należy wyka kosmata, żyto, pszenica, mieszanka wyki kosmatej z
żytem lub pszenicą, rzepak. Wysiewa się je wczesną jesienią, a
przykopuje w połowie maja następnego roku. Uprawia się po nich
zioła, które wysiewa się lub sadzi późno. Przedplonowe rośliny z
przeznaczeniem na nawozy zielone rosną od kwietnia do połowy
czerwca, a po nich wysiewa się nasiona niektórych gatunków ziół. W
tym ostatnim przypadku duże znaczenie ma ilość, i rozkład opadów w
czasie wegetacji roślin przedplonowych, gdyż one to w poważnym
stopniu zmniejszają zapas wody w glebie.

Panująca w ostatnich latach moda na wszystko co naturalne
wyrobiła w wielu działkowiczach, a szczególnie tych
początkujących, przekonanie, że stosowanie na działce lub w
ogródku przy-
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domowym środków chemicznych jest szkodliwe. Jest to jednak pogląd
niezupełnie słuszny w odniesieniu do nawozów mineralnych, bo
odpowiednie stosowanie zalecanych norm i dawek tych nawozów
przyczynia się do uzyskiwania wysokich plonów dobrej jakości.
Nawożenie mineralne ziół jest zbliżone do nawożenia odpowiednich
grup roślin warzywnych. Najłatwiejsze jest dawkowanie nawozów
wieloskładnikowych, których cały asortyment znajduje się w handlu. Na
ogół stosuje się je kilkakrotnie w ciągu okresu wegetacji: do 0,3-0,5 kg
na  10  m2 jako nawożenie podstawowe, czyli przed siewem lub
sadzeniem roślin, a do 0,5-0,7 kg na 10 m2 w jednej lub dwóch dawkach
- nawożenie pogłówne w czasie wzrostu roślin. Należy zwracać uwagę
na ścisłe stosowanie zalecanych dawek tych nawozów, z uwagi na
wysoki stopień ich koncentracji. Stosując zbyt wysokie dawki, możemy
„spalić" rośliny. Zbyt wysokie dawki nawożenia mineralnego to również
nie-

Tabela 3

Potrzeby nawozowe wybranych gatunków ziół w przeliczeniu na najczęściej
spotykane w handlu nawozy wieloskładnikowe

Dawki nawozów wieloskładnikowych w g na
1  m2 uprawy w zależności od zawartości
składników pokarmowych w glebie (dawki
niższe należy stosować na glebach
zasobniejszych)

Gatunek

Azofoska lub
Fructus 2

Flora MIS 4

1 2 3 4

Arcydzięgiel litwor
Bazylia pospolita
Bylica estragon
Czarnuszka siewna

2X 22-30
2X 22-26
3X 19-22 X
X

X
X
X
2X 24-37

X
X
X
2X 27-40

Cząber ogrodowy
Hyzop lekarski
Kminek zwyczajny

2X 30-37
2X 15-19
X

X
X
2X 37-49

X
X
2X 40-53
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1 2 3 4

Kolendra siewna X 2X 24-31 2X 27-33
Koper włoski X 2X 24-31 2X 27-33
Lawenda prawdziwa X 2X 24-31 2X 27-33
Lebiodka pospolita 2X 15-22 X X
Lubczyk ogrodowy 1X 44-59 X X
Majeranek ogrodowy 3X 15-22 X X
Melisa lekarska 2X 22-30 X X
Mięta pieprzowa 3X 22-30 X X
Ogórecznik lekarski 2X 15-22 X X
Papryka ostra X 2X 31-49 2X 33-53
Rumianek lekarski X 2X 24-31 2X 27-33
Rzeżucha ogrodowa w pomieszczeniu uprawa bez nawożenia -na

wacie, ligninie itp., w gruncie bardzo krótki
okres wegetacji, więc wystarcza naturalna
zasobność gleby

Szałwia lekarska 3X 19-26 X X
Tymianek właściwy 2X 30-37 X X

Uwagi:
1. Dla roślin 2-letnich i wieloletnich dane dla każdego roku uprawy.
2. Nawozy wieloskładnikowe daje się zwykle w 2-3 równych dawkach,

bezpośrednio przed siewem i sadzeniem, po wzejściu roślin lub po
przyjęciu się rozsady i ewentualnie trzecią część po pierwszym zbiorze
surowca.

3. Łyżeczka od herbaty nawozu (płaska) to około 5 g.

bezpieczeństwo skażenia gleby i wód. W tabeli 3 przedstawiono
potrzeby nawozowe wybranych gatunków ziół w przeliczeniu na
najczęściej spotykane w handlu nawozy wieloskładnikowe.

Prace pielęgnacyjne w uprawie ziół

Do najważniejszych prac pielęgnacyjnych w ogródku zielarskim
trzeba zaliczyć odchwaszczanie, które terminowo a sprawnie
wykonane decyduje o wysokości plonów. Zwykle nie docenia się
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wrażliwości roślin na warunki, w jakich odbywa się ich początkowy
wzrost, i pierwsze zabiegi odchwaszczające odkłada się. Tymczasem
chwasty rosną szybciej niż rośliny uprawne, zagłuszając je. Dlatego
też pierwsze odchwaszczenie należy przeprowadzić wtedy, gdy tylko
uda się nam uchwycić siewki chwastów w palce. Następne pielenie
powinno odbywać się sukcesywnie, w miarę kiełkowania chwastów.
Najbardziej przydatnym narzędziem do odchwaszczania jest
motyczka.

Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest spulchnianie
międzyrzędzi, przewietrzające głębsze warstwy gleby, przerywające
parowanie i powiększające pojemność wodną gleby. W okresach
suszy należy unikać głębszego spulchniania, które wysusza glebę.
Zwykle spulchnia się międzyrzędzia za pomocą odpowiednich
spulchnia-czy (aeratorów), a tylko w ostateczności motyką. Po
każdorazowym zbiorze ziół wieloletnich należy spulchniać ziemię
wokół roślin, gdyż w przeciwnym razie, wskutek braku ocienienia,
gleba szybko ulegnie zaskorupieniu.

Na glebach lekkich (piaszczystych) i w rejonach ubogich w opady
wskazane jest nawadnianie upraw zielarskich. Dzięki nawadnianiu
rośliny lepiej wykorzystują intensywne nawożenie mineralne.

Inne zabiegi pielęgnacyjne w uprawie ziół obejmują większość
gatunków lub tylko niektóre z nich:

- okrywanie roślin wrażliwych gatunków (koper włoski, szałwia,
tymianek) słomą, obornikiem, torfem, ziemią dla zabezpieczenia
przed mrozami;

. - przycinanie starych pędów wiosną w celu odmłodzenia i
zwiększenia przyrostów gatunków wieloletnich;

- przycinanie lub usuwanie pędów bocznych dla przyspieszenia i
zwiększenia rozwoju pędów głównych (na przykład zostawiamy
rośliny w celu pozyskania z nich nasion);

- uszczykiwanie wierzchołków pędów dla zwiększenia masy
Wdów bocznych.
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Najgroźniejsze choroby i szkodniki

W naturalnych warunkach rośliny są rzadko porażone przez
choroby i szkodniki dzięki wzajemnym ustabilizowanym stosunkom
pomiędzy florą i fauną pożyteczną oraz szkodliwą. W warunkach
uprawy rośliny stają się wrażliwe na choroby i szkodniki na skutek
zmiany środowiska, a co za tym idzie, pojawienia się chorób i
szkodliwych owadów.

Z punktu widzenia genetyki rośliny zielarskie są jeszcze
stosunkowo mało zmienione w stosunku do swoich przodków w
porównaniu z innymi roślinami uprawnymi, jak zboża, warzywa i
inne. Cecha ta jednak stawia je wyżej niż inne rośliny, gdyż dzięki
swojej „dzikości” odznaczają się znacznie większą naturalną
odpornością na choroby i szkodniki niż rośliny o szlachetniejszym
rodowodzie. Dzięki tym właściwościom w niektórych uprawach
można zrezygnować z walki chemicznej. Masowemu wystąpieniu
chorób i szkodników częściowo może zapobiec stosowanie prostych
zabiegów profilaktycznych: niszczenie resztek pożniwnych, usuwanie
egzemplarzy porażonych, ręczne zbieranie owadów, a także ścisłe
przestrzeganie agrotechniki poszczególnych gatunków roślin.

W niniejszej publikacji Czytelnicy nie znajdą wskazówek
dotyczących chemicznej walki z chorobami i szkodnikami
opisywanych gatunków roślin zielarskich również z innego powodu.
Wynika to z obawy przed niewłaściwym stosowaniem środków
chemicznych przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji i
umiejętności. Szczególnie w przypadku roślin leczniczych zatrucie
plonów tymi środkami mogłoby stanowić zagrożenie dla osób
spożywających te zioła.

Zbiór i utrwalanie surowców zielarskich

Zarówno zioła uprawiane w ogrodzie, jak też dziko rosnące mają
różnorodne właściwości. Różne ich części - kwiaty, liście, owoce,
nasiona, kłącza i korzenie - wykorzystywane są w lecznictwie lub
jako przyprawy. Przystępując do zbioru każdego z gatunków roślin
zielarskich, musimy orientować się, kiedy jest
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najkorzystniejszy, ze względu na cechy surowca, termin zbioru. Dla
roślin olejkowych, takich jak: mięta, rumianek czy szałwia,
najwłaściwszym okresem zbioru jest początek kwitnienia. Kwiaty
wielu gatunków zbieramy sukcesywnie w miarę ich rozkwitania, a
liście przeważnie kilkakrotnie w miarę wzrostu roślin. Rośliny
uprawiane na nasiona zbiera się po osiągnięciu dojrzałości nasion, a
rośliny korzeniowe - po zakończeniu wegetacji roślin - zwykle
jesienią. Również pora dnia, w której zbieramy zioła, może mieć
wpływ na późniejsze wartości surowca. Na przykład zebrane zioła
łatwo zagrzewają się, wówczas zachodzą w nich niekorzystne
przemiany biochemiczne. Ponadto wiadomo, że w różnych porach
dnia zmienia się zawartość czynnych składników w poszczególnych
częściach rośliny. Dla większości gatunków ziół optymalną porą
zbioru są godziny południowe i wczesne popołudniowe. Terminarz
zbioru poszczególnych gatunków ziół przedstawiony został w tabeli
4.

Tabela 4

Terminarz zbioru poszczególnych gatunków ziół

Gatunek rośliny Cześć użytkowa,
(surowiec)

Termin zbioru surowca

1 2 3
Arcydzięgiel litwor korzeń

ogonki liściowe
nasiona

X (l rok)
X (l rok)
VII (2 rok)

Babka lancetowana liście V-VIII
Bazylia pospolita ziele VII i IX
Berberys zwyczajny owoce koniec VIII-IX
Biedrzeniec anyż owoce IX
Bez czarny kwiaty owoce VIX
Borówka czernica liść owoc VIII VI-VIII
Bylca estragon ziele VII-VIII
Chmiel zwyczajny szyszki IX
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1 2 3

Czarnuszka siewna nasiona VIII-IX
Cząber ogrodowy ziele VII-VIII
Czosnek pospolity główki złożone z

ząbków
świeże liście

VIII
cały okres wegetacji

Dziurawiec zwyczajny ziele koniec VI-VIII

Fiołek wonny kwiaty III-V
Gorczyca biała nasiona

świeże liście
VII
do momentu wybijania
pędów kwiatostanowych

Hyzop lekarski ziele VII
Jałowiec pospolity owoc dojrzały

(granatowo-czarny)
od X do późnej jesieni

Kminek zwyczajny owoc VII (2 rok)
Kolendra siewna owoc VIII/IX
Koper włoski owoc IX (2 rok)
Krwawnik pospolity ziele i kwiaty VII-X
Lawenda prawdziwa kwiat VII-IX
Lebiodka pospolita ziele VII-IX
Len zwyczajny nasiona druga pół. VIII
Lipa drobnolistna i
szerokolistna

kwiatostan VI/VII

Lubczyk ogrodowy świeże liście
korzeń

cały okres wegetacji
X-XI

Macierzanka piaskowa ziele VI-VII

Majeranek ogrodowy ziele VI/VII i IX
Melisa lekarska ziele VII/VIII
Mięta pieprzowa liście lub ziele VII i IX
Nagietek lekarski kwiaty VI-IX
Ogórecznik lekarski świeże liście V-VI
Orzech włoski liście IX
Papryka ostra owoce VI
Pietruszka zwyczajna korzeń

ziele

owoce

XXXI (1 rok)
od momentu wybijania
pędów kwiatostanu
VII (2 rok)
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1 2 3

Podbiał pospolity kwiaty
liście

II-III
V-VI

Pokrzywa zwyczajna liście

korzeń

VI-IX (2-3 razy przed
kwitnieniem)
jesienią lub wczesną
wiosną

Rozmaryn lekarski ziele V-VIII
Róża dzika owoce IX-X
Rumianek pospolity kwiatostany (koszyczki)

do 15 VII

Rzeżucha ogrodowa świeże liścienie i liście od 2-3 tygodni po siewie

Rzodkiew zwyczajna korzeń X
Sosna zwyczajna igliwie I-II
Szałwia lekarska liście do VIII (1 rok)

VI-VII (2 rok i następne)

Szczypiorek ogrodowy liście VI-IX (od 2 roku)
Śliwa tarnina kwiaty

owoce
IV
X-XI

Tatarak zwyczajny kłącze wiosna-jesień
Trybula ogrodowa liście od 6 tyg. po siewie
Tymianek właściwy ziele przed kwitnieniem i we

IX

Żywokost lekarski korzeń X-XI lub III-IV

Do zbioru (ścinania) ziół należy używać sekatora, noża lub
nożyczek. Rośliny, których cześć nadziemną zbiera się tylko jeden
taż w okresie wegetacji, ścina się tuż nad ziemią, natomiast zbierane
dwu- lub kilkakrotnie - na wysokości od 5 do 15 cm nad ziemią, aby
umożliwić lepsze odrastanie ziela.

Największą wartość smakową i witaminową mają niewątpliwie
zioła świeże, jednak nie zawsze są one dostępne, na przykład gdy ich
nie ma gdzie uprawiać zimą lub jeśli uprawa doniczkowa wielu
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gatunków jest zawodna. Koniecznością jest wiec przechowywać zioła
uprawiane od wiosny do jesieni w gruncie.

Suszenie to najstarszy sposób utrwalania ziół. Z uwagi na
zawartość wielu substancji czynnych, które ulegają stratom, należy
suszyć je w temperaturze nie wyższej niż 35°C. Poza tym suszenie
musi odbywać się bez dostępu bezpośredniego promieniowania
słonecznego, które powoduje płowienie ziół. Warunki takie
uzyskujemy, umieszczając zioła na siatce rozpiętej na ramie nad
kuchnią. Zioła można suszyć rozłożone cienką warstwą na siatce lub
całe ulistnione pędy roślin powiązane w pęczki, zawsze odwrócone
wierzchołkami do dołu (rys. 12). Przechowywanie dobrze
wysuszonych surowców w odpowiednich opakowaniach zapobiegnie
ich wietrzeniu. Do przechowywania ziół suszonych najlepiej nadają
się torby papierowe lub z folii polietylenowej, pudełka blaszane lub
słoiki typu twist. Opakowania z suszonymi ziołami należy
przechowywać w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Co roku
warto odnawiać zapasy suszonych ziół, gdyż dłużej przechowywane
tracą swoje właściwości, głównie zapachowe i smakowe.

Mało kto wie, że prawie wszystkie gatunki ziół przyprawowych
można zamrażać w zamrażalniku lodówki lub w zamrażarce. Należy
zamrażać świeże listki roślin lub całe ulistnione pędy. Zioła
przeznaczone do mrożenia dzieli się na porcje, a następnie pakuje w
woreczki z folii polietylenowej i umieszcza w miejscu ich
zamrażania. Do mrożenia należy przeznaczać zioła w całości, gdyż
posiekane tracą część swego aromatu. Jeżeli zioła przeznaczone do
mrożenia mają być rozdrabniane, to po rozdrobnieniu należy je
umieścić w formie do mrożenia kostek lodu (pół objętości), a
następnie dopełnić formę wodą aż po brzegi i umieścić w miejscu
mrożenia. Można mrozić pojedyncze gatunki ziół lub ich mieszanki,
pamiętając o tym, aby nie łączyć ziół o silnych zapachach.

Równie ciekawym i mało znanym sposobem konserwowania ziół
przyprawowych jest sporządzanie i zamrażanie tak zwanego masła
ziołowego. Tłuszcze dobrze utrwalają i chłoną zapachy (między
innymi olejki eteryczne), a umieszczone w zamrażalniku mogą być
przechowywane przez kilka miesięcy, gdyż proces ich jełczenia w
niskich temperaturach znacznie się opóźnia. Do sporządzania masła
ziołowego nadają się zwłaszcza: bazylia, czosnek, estragon, koper,
pietruszka, lebiodka, mięta i tymianek. Świeże
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Rys. 12. Zioła w pęczkach przygotowane do suszenia



masło o temperaturze pokojowej uciera się ręcznie lub mikserem z
ziołami na jednolitą masę, dodając pod koniec ucierania trochę soku
cytrynowego. Tak przygotowane masło ziołowe umieszcza się w
małych słoikach typu twist i wstawia do zamrażalnika (na 100 g
masła należy dodać 4 łyżki stołowe świeżych, drobno posiekanych
ziół).

Podobnym sposobem konserwowania ziół w tłuszczach jest
praktykowane w niektórych krajach (Grecja, Włochy, Francja)
umieszczanie ziół w oliwie z oliwek, która przechowywana w
temperaturach pokojowych lub w chłodnych piwnicach znacznie
wolniej jełczeje niż masło.

Sporządzanie octów ziołowych jest prawie tak starym sposobem
konserwowania ziół, jak ich suszenie. Octy ziołowe można
sporządzać z prawie wszystkich gatunków ziół przyprawowych.
Najlepiej do tego celu używać octu winnego, który rzadko jest
dostępny w naszych sklepach, ale można go przygotować prostym
sposobem, mieszając rozcieńczony ocet spirytusowy o mocy 3-5% z
niedużą ilością białego wina wytrawnego. Ocet ziołowy można
przyrządzać z jednego gatunku bądź z mieszanki kilku gatunków ziół.
Świeże lub suszone gałązki ziół zalewamy w dużej butelce
przygotowanym uprzednio octem winnym. Butelkę zamykamy
korkiem (naturalnym lub szklanym) i odstawiamy na parę tygodni w
chłodne, ciemne miejsce. Po tym czasie zlewamy go do butelek,
wkładając do środka jedną lub kilka gałązek ziela, z którego
przyrządzaliśmy ocet. By szybciej uzyskać ocet ziołowy, trzeba
rozdrobnić zioła i zalać je gorącym octem (nie należy doprowadzać
octu do wrzenia). Tak przyrządzony ocet można zlać już po około 10
dniach. Octy ziołowe przyrządzane są zarówno z ziół świeżych, jak i
suszonych, natomiast do celów dekoracyjnych do wnętrza butelki
można włożyć gałązki świeżych ziół.



III. Kącik zielarski
w mieszkaniu i na balkonie

Jak uprawiać zioła w doniczkach i skrzynkach?

Świeże rośliny przyprawowe dają szansę urozmaicenia
spożywanego pożywienia. Dzięki aromatycznym listkom nawet dania
z mało atrakcyjnych produktów mogą być niezwykle smaczne. Poza
Wartościami smakowymi i zapachowymi świeże zioła zawierają
różne grupy witamin. Doceniają ten fakt gospodynie w Europie
Zachodniej i południowej, przygotowując posiłki z wieloma świętymi
ziołami. Niektóre z nich korzystają latem z ziół, które uprawiają w
ogrodzie przydomowym, a w pozostałych porach roku z roślin
uprawianych w mieszkaniu, natomiast inne zdają się na kupno
świeżych ziół, których pełny asortyment znajduje się w sprzedaży
przez cały rok. My proponujemy raczej samodzielną uprawę ziół
przyprawowych w mieszkaniu i na balkonie, jako że ona właśnie
może dać nam najwięcej satysfakcji, a przy sporządzaniu posiłków
wystarczy tylko wyciągnąć rękę po zioła...

Asortyment gatunków roślin przyprawowych, nadających się do
amatorskiej uprawy doniczkowej, obejmuje ponad 20 gatunków.
Niektóre z nich, zaliczane zarówno do warzyw, jak też do ziół, nie
zostały opisane w rozdziale I, ale ze względu na ich atrakcyjność
umieszczono je wśród roślin polecanych do uprawy doniczkowej.

Wśród roślin zielarskich, które można uprawiać w pojemnikach,
wyróżnia się dwie grupy w zależności od ich wymagań cieplnych
(tabele 5 i 6). W tabelach przedstawiono długość okresu uprawy w
zależności od pory roku oraz sposób rozmnażania roślin.

Wszystkie rośliny przyprawowe, nadające się do uprawy w
doniczkach, mogą rosnąć w temperaturze 20°C, jaka na ogół panuje
w naszych mieszkaniach od jesieni do wiosny. Dla niektó-
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Tabela 5

Zioła o wysokich wymaganiach cieplnych, temperatura uprawy: dzień
20-30°, noc 15-20°C

Nazwa gatunkowa Długość
okresu
uprawy (lato-
zima) (dni)

Sposób rozmnażania Liczba nasion
lub rozsady w
doniczce 0 10
cm

1 2 3 4
Bazylia pospolita 40-100 siew do skrzyneczek

+ pikowanie do
doniczek

3 szt. rozsady

Cząber ogrodowy 50-100 siew bezpośredni do
doniczek

15-20 szt.
nasion

Cząber górski 50-100 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

5 szt. rozsady

Hyzop lekarski 50-100 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

3 szt. rozsady

Lebiodka pospolita 50-100 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

5 szt. rozsady

Majeranek ogrodowy 50-90 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

5 szt. rozsady

Melisa lekarska 50-100 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

3 szt. rozsady

Papryka ostra 210-250 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

3 szt. rozsady

Rozmaryn lekarski 120-150 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

3 szt. rozsady

Seler liściowy 45-90 siew bezpośredni do
doniczek

15-20 szt.
nasion
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1 2 3 4

Szałwia lekarska 50-120 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

3szt. rozsady

Tymianek właściwy 50-100 siew do skrzyneczek
+ pikowanie do
doniczek

3szt. rozsady

Tabela 6

Zioła o niskich wymaganiach cieplnych, temperatura uprawy:
dzień 15-20°C, noc 10-15°C

1 2 3 4

Nazwa gatunkowa Długość
okresu
uprawy (lato-
zima) (dni)

Sposób
rozmnażania

Liczba nasion
lub rozsady w
doniczce 10 cm

Bylica estragon 50-85 forma rosyjska -
siew bezpośredni
do doniczek
forma niemiecka -
sadzonkowanie

15-20 nasion

5 sadzonek
zielnych 5-
węzłowych lub
5 sadzonek
kłączowych 1-
2-ocz-kowych

Czosnek pospolity 30-45 ząbki 10 szt.
Gorczyca biała
(forma liściowa)

30-45 siew bezpośredni
do doniczek

10 nasion

Koper ogrodowy 35-90 siew bezpośredni
do doniczek

15-20 nasion
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1 2 3 4

Lubczyk lekarski 30-60 siew bezpośredni
do doniczek

15-20 nasion

Mięta pieprzowa 30-80 sadzonkowanie 5 sadzonek
zielnych 3-
wezłowych lub
5 sadzonek
rozłogowych
(podziemnych)
1-2-oczkowych

Ogórecznik lekarski 30-55 siew bezpośredni
do doniczek

6-8 nasion

Pietruszka
zwyczajna

40-80 siew bezpośredni
do doniczek

15-20 nasion

Rzeżucha ogrodowa 15-30 siew bezpośredni
do doniczek

30-50 nasion

Szczaw zwyczajny 30-90 siew bezpośredni
do doniczek

15-20 nasion

Szczypiorek
ogrodowy

50-90 siew bezpośredni
do doniczek

30-40 nasion

Trybula ogrodowa 30-60 siew bezpośredni
do doniczek

15-20 nasion

rych (ciepłolubnych) ziół będzie ona stanowiła dolną granice,
natomiast dla pozostałych (o niskich wymaganiach cieplnych) -górną.

Stosunkowo niska intensywność światła (nawet w lecie) oraz
znacznie skrócony okres dziennego naświetlania od października do
kwietnia stanowią poważny problem w uprawie roślin w
pomieszczeniach. Problem ten można częściowo rozwiązać,
umieszczając rośliny na parapetach okien o najlepszym
nasłonecznieniu (rys. 13). Ponadto możemy zastosować doświetlanie
roślin do 10 godzin, począwszy od świtu. Do tego celu proponujemy
wykorzy-
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Rys. 13. Zioła na parapecie w pokoju



stanie lampy jarzeniowej o mocy 40 W, zawieszonej około 30 cm
ponad wierzchołkami roślin. Jedna świetlówka wystarcza na
doświetlenie roślin na powierzchni parapetu około l m2, a dobowe
zużycie energii elektrycznej potrzebnej do tego celu wynosi zaledwie
0,4 kWh, co jest równoważne dwugodzinnej pracy odbiornika
telewizji czarno-białej. Najlepszym źródłem światła służącym do
doświetlania roślin są lampy sodowe, jednakże z uwagi na wysoką
cenę nie mogą mieć zastosowania w domowej uprawie roślin.

Do mieszkaniowej uprawy roślin przyprawowych przydatne są
różnego rodzaju i niejednakowej wielkości doniczki (plastykowe,
ceramiczne lub drewniane) oraz skrzynki balkonowe. Małe
pojemniki są wykorzystywane dla uprawy roślin z siewu nasion,
natomiast większe: donice, wiadra plastykowe, miednice oraz
skrzynki -do pędzenia, przesadzania starszych roślin lub obsadzania
mini-ogródkami zielarskimi.

Do uprawy doniczkowej ziół mogą być przydatne następujące
kombinacje podłoży (ich skład w procentach objętościowych podano
w tabeli 7):

Tabela 7

Kombinacja Torf wysoki Kora sosnowa Glina Piasek
gruboziarnisty

1 90 - - 10
2 60 30 - 10
3 45 45 - 10
4 45 30 15 10
5 45 - 45 10
6 30 30 30 10

Torf wysoki, glina i piasek to składniki ziem ogrodniczych,
powszechnie używanych w uprawie doniczkowej roślin, natomiast
kora sosnowa (pozbawiona garbników, rozdrobniona i na ogół
przekompostowana) staje się popularnym składnikiem tych
mieszanek, przede wszystkim ze względu na swoją niską cenę, a
także na korzystne właściwości fizyczne i chemiczne.
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Do 1 litra każdej z wyżej wymienionych kombinacji podłoży
należy dodać 1-1,5 dag kredy malarskiej oraz 0,3 dag nawozu
mineralnego wieloskładnikowego, na przykład MIS-4, Flora,
Azofoska.

Częstotliwość nawadniania upraw doniczkowych jest zależna od
pory roku i wynosi: l raz na 3 dni (zimą), a 2-4 razy dziennie (latem).

Zioła uprawiane w doniczkach należy zasilać wodnymi
roztworami nawozów mineralnych. Po raz pierwszy nawożenie
wykonujemy w tydzień po kiełkowaniu lub pikowaniu, a później - raz
w tygodniu. Zasilanie przeprowadzamy 0,1% roztworem wodnym
nawozu wieloskładnikowego w ilości 10 ml roztworu na doniczkę o
średnicy 10 cm. Roztworów nawozów wieloskładnikowych można
używać przemiennie z roztworami saletry amonowej lub potasowej.

Nasiona ziół należy wysiać precyzyjnie (punktowo) do doniczek,
pamiętając o przykryciu ich kilkumilimetrową warstwą podłoża.
Sadzonki mięty i estragonu należy sadzić do dużych doniczek
(średnica 12-15 cm) na głębokości 3-5 cm.

Zabiegi pielęgnacyjne w uprawach doniczkowych roślin
przyprawowych nie są skomplikowane. Z reguły ograniczają się do
stopniowego zbioru świeżych listków poszczególnych roślin.
Najlepiej jest zbierać najpierw listki starsze, tak żeby rośliny zdążyły
do następnego zbioru rozwinąć nowe - z wierzchołków wzrostu
znajdujących się na szczycie pędów. Roślinom estragonu, mięty,
rozmarynu i szałwi należy usunąć, poprzez ich obcięcie, wierzchołki
wzrostu pędów głównych, aby szybciej mogły wybić pędy boczne.
Najlepszy dla tego zabiegu jest okres, gdy rośliny wytworzyły już 4-5
par liści. W przypadku niektórych roślin wieloletnich, uprawianych
przez wiele sezonów, zabiegi pielęgnacyjne obejmują również
przycinanie roślin na jesieni. Rośliny przycina się równomiernie o
około 5-10 cm. Dotyczy to następujących ziół: estragon, hyzop,
melisa, mięta, szałwia i tymianek. Rośliny uprawiane przez wiele
sezonów przesadza się zawsze na przedwiośniu -w lutym lub marcu.
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Świeże zioła w zimie
(pędzenie roślin przyprawowych)

Wiele roślin przyprawowych można pędzić. Pędzenie jest tym
sposobem uprawy, w którym wykorzystujemy naturalnie
nagromadzone substancje zapasowe w podziemnych częściach roślin
do ich wegetacji w gruncie. Spośród opisywanych roślin
przyprawowych do pędzenia nadają się: estragon, czosnek, hyzop,
lubczyk, mięta, pietruszka, seler, szczaw i szczypiorek.

Najprostsze jest pędzenie roślin korzeniowych (lubczyku,
pietruszki, selera) i czosnku. Korzenie tych roślin wykopuje się z
gruntu od września do mrozów, w zależności od tego, kiedy chcemy
otrzymać świeżą nać tych roślin. Do pojemników, dużych doniczek
lub wiader plastykowych sadzi się korzenie średnie i duże, po
uprzednim usunięciu całej naci, pamiętając, aby nie uszkodzić szyjki
korzeniowej. Świeżą nać otrzymujemy po około 6 tygodniach od
momentu wysadzenia korzeni. Pietruszkę można również pędzić,
wysadzając tylko wierzchołkową część korzenia, przyciętą około 2-3
cm poniżej szyjki korzeniowej, pozostałą część możemy wykorzystać
w celach kulinarnych. Aby uzyskać świeży szczypior czosnku, należy
wysadzić ząbki lub główki czosnku po usunięciu suchych łusek
okrywających.

Również nieskomplikowane jest pędzenie estragonu i mięty.
Sadzonki kłączowe estragonu i rozłogowe mięty można pozyskać z
własnej uprawy gruntowej, praktycznie od ustąpienia śniegów na
przedwiośniu do mrozów na jesieni. Aby przyspieszyć proces
pędzenia tych roślin, można moczyć sadzonki w ciepłej wodzie o
temperaturze 40°C przez około 5 godzin. W ten sposób sadzonki
sadzi się tak samo jak w normalnej uprawie doniczkowej. Świeże
listki estragonu i mięty można otrzymać już po około 4 tygodniach od
momentu ich posadzenia.

Pędzenie hyzopu lekarskiego jest nieco trudniejsze. Na jesieni -w
październiku krótko przycina się sekatorem części nadziemne roślin
przeznaczonych do pędzenia, po czym wykopuje się rośliny wraz z
dużymi bryłami korzeniowymi i dołuje je w chłodnych piwnicach. Na
około 6 tygodni przed planowanym pierwszym zbiorem ziela hyzopu
przesadza się zadołowane rośliny do dużych doniczek i przenosi do
ciepłego pomieszczenia, w którym będą pędzone.
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Najbardziej skomplikowane jest pędzenie szczypiorku. Nadają się
do tego przede wszystkim rośliny dwuletnie i tylko bardzo silne,
uprawiane z rozsady kępki roczne, z których nie cięto liści w okresie
wegetacji. Kępki przeznaczone do pędzenia wykopuje się na jesieni,
szczypior krótko przycina się i przysusza. W połowie października
szczypiorek znajduje się w stanie bezwzględnego spoczynku.
Wykopane i przesuszone kępki przenosi się do pomieszczeń,
zabezpieczając w ten sposób przed silniejszymi mrozami i tam
pozostawia do rozpoczęcia pędzenia. W październiku-grudniu należy
przerwać okres spoczynku roślin, najskuteczniejszym sposobem jest
ciepła kąpiel, w której można trzymać rośliny przez 8-16 godz.,
stosując początkową temperaturę 40°C, potem woda stygnie i
temperatura powoli obniża się. Bezpośrednio po takim zabiegu sadzi
się kępki do skrzynek, misek lub doniczek, które można umieścić w
miejscach nieco zaciemnionych, nie nadających się do pędzenia
innych gatunków roślin przyprawowych. Po 3-4 tygodniach można
uzyskać pierwsze zbiory. Szczypiorek odrasta ponownie i daje
następny zbiór po kolejnych 3-4 tygodniach. Najczęściej uzyskuje się
2-3 zbiory. Temperatura pędzenia szczypiorku powinna wynosić
około 20°C.



IV. Zielarska książka
kucharska

Zioła przyprawowe są tajemnicą dobrej kuchni. Sława kuchni
francuskiej i włoskiej opiera się nie tylko na różnorodności potraw,
ale także na bogactwie używanych w nich ziół. Spróbujmy więc i
nasze zwyczajne potrawy uszlachetniać nie „zamorskimi
korzeniami", ale roślinami, które wyrosły na naszej ziemi, w
ogródkach i doniczkach. Rośliny te nie tylko poprawiają smak potraw
czy nadają im zupełnie inny aromat, ale mają również działanie
lecznicze, które polega przede wszystkim na ułatwianiu trawienia.
Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy po obfitym obiedzie
zmuszeni są połknąć pastylkę raphacholinu. Zioła pobudzają apetyt i
tę ich właściwość należy wykorzystywać w diecie dzieci-
„niejadków”, które dodatkowo powinien zachęcić nowy, ciekawy
zapach potraw.

Nie obowiązują żadne ścisłe recepty dotyczące przyprawiania
potraw, należy raczej zdać się na własny smak i eksperymentować,
przestrzegając tylko kilku podstawowych zasad:

- nie używać zbyt dużo ziół o silnym zapachu, który może
całkowicie zagłuszyć naturalny smak potrawy. Jedynym wyjątkiem
są sosy, których istotę stanowi przyprawa;

- są różne szkoły mieszania przypraw ziołowych: jedni uważają,
że w potrawie mogą być najwyżej trzy zioła, inni - że musi być ich co
najmniej 3, a najwyżej 5, a jeszcze inni nadają potrawie smak tylko
jednego ulubionego zioła;

- przyprawa, im bardziej rozdrobniona, tym jest mocniejsza i
działa szybciej, a więc sproszkowane zioła dodaje się tuż przed
podaniem potraw, a całe gałązki i pęczki ziół na początku
przygotowania;

- suszone zioła najczęściej dodaje się na początku gotowania
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lub duszenia, a świeże w ostatniej chwili, by wysoka tamperatura nie
zniszczyła ich aromatu i witamin.

Zielone przyprawy o każdej porze roku

Zawsze, jeśli tylko jest to możliwe, należy do potraw dodawać
świeże zioła, które mogą być jedyną lub jedną z wielu przypraw albo
stanowić „przybranie". Zielone listki roślin są źródłem witamin, tak
cennych zimą i wczesną wiosną, gdy warzywa przechowywane przez
długi czas tracą je, a nowalijki są jeszcze bardzo drogie. Doniczkowa
uprawa ziół zapewnia nam w tym okresie wartościowe dodatki do
potraw: przede wszystkim pietruszkę, szczypiorek, rzeżuchę, koper,
szczaw, listki selera, ale także bazylię i miętę.

Latem mamy pod dostatkiem ziół, ale nie zawsze używamy ich
tak, by nie traciły nic ze swojego aromatu. Pęczki ziół należy płukać
pod słabym strumieniem wody, a jeszcze lepiej w naczyniu
napełnionym wodą i osaczać na bibule lub czystej ściereczce. Nie
wolno ich przy tych czynnościach gnieść i wyciskać. Zwiędłe i żółte
liście należy usunąć. Najczęściej używane są tylko listki, a łodygi
można zużyć przy gotowaniu zupy, warzyw lub marynat. Świeże
listki sieka się ostrym nożem na plastykowej, porcelanowej lub
fajansowej deseczce (rys. 14), raczej nie na drewnianej - gdyż w jej
pory wsiąka sok. Jeżeli zioła mają być zmieszane z małą ilością
płynu, twarogu czy masła można posłużyć się mikserem, rozcierając
je tak drobno, aż potrawa przyjmie zielone zabarwienie. Niektórzy
twierdzą, że nie wolno ziół ranić ostrzem noża, i rozdrabniają je w
palcach.

Przyprawiając świeżymi ziołami zimne potrawy, np. majonezy,
sosy, twarożki, trzeba dodać je co najmniej na godzinę przed
podaniem, żeby olejki eteryczne połączyły się z emulsją tłuszczu.
Natomiast w gorących daniach olejki te ulatniają się wraz z parą
wodną i dlatego świeże listki dodaje się na krótko przed końcem
gotowania lub duszenia albo posypuje się nimi gotowe danie już na
talerzu.

Zdarza się, że nie cała ilość posiekanych ziół zostanie zużyta.
Można wtedy wsypać je do słoiczka ze szczelnym zamknięciem i
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Rys. 14. Świeże zioła przygotowane do siekania



wstawić do lodówki, zużywając jednak w ciągu kilku dni, ponieważ
w takiej postaci szybko tracą wartość.

Świeże zioła dodaje się do: zup, dań z jaj, past do kanapek i
dekorowania kanapek, sałatek i zielonej sałaty, sosów, maseł
ziołowych, twarożków, deserów, dań z ryb, warzyw, drobiu, mięs,
pasztetów, napojów, octów ziołowych.

Myśli przed półką na przyprawy

W przeciętnej kuchni polskiej można znaleźć więcej przypraw
egzotycznych, takich jak: goździki, pieprz, cynamon, liście laurowe,
gałka muszkatołowa, ziele angielskie, niż rosnących w kraju. Do
bardziej znanych rodzimych ziół przyprawowych należą: majeranek,
kminek, czosnek, koper, pietruszka i szczypiorek. Niektóre
gospodynie używają jeszcze jałowca, gorczycy, kolendry. Ten ubogi
asortyment powinien być rozszerzony co najmniej o bazylię,
estragon, cząber, hyzop, lebiodkę, lubczyk, melisę, miętę, rzeżuchę i
tymianek. Większość tych roślin była dawniej uprawiana w ogrodach
przydomowych lub zbierana na łąkach, polach i stosowana na co
dzień w kuchni. Warto wrócić do tej tradycji i półki na przyprawy
wzbogacić o dalsze gatunki suszonych ziół i octy ziołowe.

Kolejnym stopniem wtajemniczenia są mieszanki przyprawowe,
które można sporządzić samodzielnie według recept lub kierując się
własnymi upodobaniami. Niektóre mieszanki są bardzo łatwe do
przyrządzania, skład innych jest bardziej urozmaicony, ale wszystkie
opierają się na ziołach, które można kupić lub zebrać we własnym
ogródku.

Przyprawa do zup: 30 g pieprzu czarnego, 10 g pieprzu białego, 5
g tartej gałki muszkatołowej, 2 zmielone liście laurowe, 5 g
tymianku, 5 g goździków, 20 g imbiru.

Wszystkie składniki tłucze się lub rozciera w moździerzu i
miesza. Przechowuje się w szczelnie zamkniętej puszce. Na l litr
zupy wystarcza 1/4-1/2 łyżeczki do harbaty.

Przyprawa do rosołu: 2 ziarna ziela angielskiego, 2 ziarna pieprzu
czarnego, 1/2 liścia laurowego, szczypta tymianku, l ząbek czosnku, l
goździk. Ta ilość wystarcza na l litr rosołu.

80



Mieszanka włoska: jednakowe ilości lebiodki, tymianku, czą-bru,
rozmarynu, szałwi, bazylii i mielonego pieprzu czarnego miesza się
ze sobą i przechowuje w szczelnie zamkniętym pojemniczku.

Przyprawy tej używa się do rizotta, spaghetti, pizzy, mięsa
duszonego z pomidorami i zapiekanek z makaronu lub ryżu.

Przyprawa do pasztetu i dziczyzny: l łyżeczka mielonego pieprzu
czarnego, l łyżeczka mielonego ziela angielskiego, 1/2 łyżeczki tartej
gałki muszkatołowej, szczypta tymianku, l mielony liść laurowy,
szczypta imbiru, szczypta mielonych goździków.

Przyprawa do ryb: cebula (4 części), pietruszka (l część), koper (l
część), pieprz czarny mielony (1/2 części), kardamon (1/2 części),
tarta gałka muszkatołowa (1/2 części), anyż (1/2 części), koper włoski
(1/2 części).

Mieszanka ta nadaje się do zup rybnych, ryby z wody i duszonej,
pasty z mielonej ryby i ryb marynowanych. Suszone składniki można
przygotować wcześniej w większej ilości i przechowywać w
szczelnie zamkniętym słoiku, a przy przyrządzaniu ryb zmieszać je z
odpowiednią ilością drobno posiekanej cebuli.

Przyprawa do drobiu: cząber (4 łyżeczki), bazylia (2 łyżeczki),
czosnek (4 ząbki), papryka (1/2 łyżeczki), pieprz czarny (1/3
łyżeczki), majeranek (1/2 łyżeczki).

Mieszankę tę przygotowuje się podobnie jak przyprawę do ryb.
Służy ona do przyprawiania gotowanego i duszonego drobiu, a
rozmieszana z niewielką ilością oliwy nadaje się do nacierania drobiu
przed pieczeniem.

Mieszanka do potraw z grochu, fasoli i soczewicy: czosnek (kilka
ząbków), cząber (2 łyżeczki), kolendra (1/2 łyżeczki), papryka (l
łyżeczka), koper (3 łyżeczki), mięta (l łyżeczka), zmielony liść
laurowy (szczypta).

Chmeli-sunęli (gruzińska mieszanka do przyprawiania mięs
duszonych i potraw z warzyw): jednakowe części kozieradki,
kolendry, kopru, selera, pietruszki, bazylii, cząbru, mięty, liści
laurowych, majeranku, 2% papryki.

Wszystkie wymienione mieszanki dodaje się w końcowym etapie
przygotowywania potrawy. Suszone składniki można przygotować
wcześniej, gdyż odmierzanie i mieszanie ziół przed każdym użyciem
zajmowałoby zbyt wiele czasu.

81



Godne polecenia są przyprawy „Bouquet garni” ze świeżyć!; lub
suszonych całych gałązek ziół (nie mielonych ani nie ciętych). które
wrzuca się do zupy związane nitką lub w woreczku z gazy n•: 5 min
przed zakończeniem gotowania i wyjmuje tuż przed podaniem.
Drobno posiekany czosnek lepiej jest dodawać już po zakończeniu
gotowania lub duszenia, pozostawić na 3-4 min, gdyż wtedy da cały
aromat, a zawarte w nim witaminy i olejki nie zostaną zniszczone.

Francuski Bouquet garni: pietruszka (l korzeń, kilka liści), liść
laurowy (4 liście), trybula (2 gałązki), cząber (2 gałązki), koper (3
gałązki), czosnek (4 ząbki), pieprz czarny (5 ziaren). Mieszanka na l
litr zupy lub 4 porcje innej potrawy.

Niemiecki (suszony) Bouquet garni: koper (2 łyżeczki), kolendra
(1/2 łyżeczki), pietruszka (2 łyżeczki drobno pociętych korzeni i
liści), majeranek (l łyżeczka), cząber (l łyżeczka).

Angielski (suszony) Bouquet garni: pietruszka (2 łyżeczki),
majeranek (2 łyżeczki), tymianek (2 łyżeczki), bazylia (l łyżeczka).
starta skórka z cytryny (l łyżeczka), koper włoski (1/2 łyżeczki).

Amerykański Bouquet garni (ze świeżych ziół): cebula (2 łuski),
pietruszka (gałązki), majeranek (l gałązka), tymianek (l gałązka),
rozmaryn (l gałązka), papryka (2 strąki), kwiat muszkatołowca (l
płatek, można zastąpić szczyptą zmielonej gałki muszkatołowej),
pieprz czarny (4 ziarna), goździki (3 pączki).

Przepisy dla smakoszów

Zupy

Zupa jarzynowa z bazylią

3 ziemniaki, 20 dag zielonej fasolki szparagowej, 3 pomidory, 10 dag białej
fasoli w ziarnach, 10 dag ryżu, 2 łyżki drobno posiekanej bazylii, ząbek
czosnku, 2 łyżki oliwy, oleju sojowego lub słonecznikowego, 10 dag tartego
żółtego sera, sól, pieprz.

Poprzedniego wieczoru ziarna fasoli zalać wodą. Obrane ziemniaki
pokrajać w kostkę, fasolkę szparagową pokrajać na centymetrowe
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Rys. 15. Zupa z soczewicy z ziołami



kawałki, pomidory sparzyć, obrać ze skórki i podzielić na ćwiartki.
Wszystkie te składniki zalać 2 l gorącej wody i gotować przez 30
min. Wsypać ryż i gotować zupę, aż ryż będzie miękki. Dodać sól i
pieprz. Posiekane listki bazylii i czosnek utrzeć w moździerzu z oliwą
i żółtym serem, przełożyć do wazy i zalać gorącą zupą.

Zupa jarzynowa z trybulą
25 dag marchwi, l l wywaru mięsnego, 25 dag włoszczyzny (por, seler,
pietruszka), 35 dag cukini, sól, pieprz, 4 łyżki śmietany, 2 łyżki
posiekanej trybuli.

Oskrobaną i opłukaną marchew pokroić na talarki i wrzucić do
wrzącego wywaru, gotować przez 5 min. Dodać obrane, opłukane i
pokrojone na grubsze kawałki pory, seler i pietruszkę, gotować przez
10 min. Obraną, opłukaną cukinię pokroić na grube plastry, wrzucić
do zupy i gotować jeszcze 10-15 min, aż wszystkie warzywa będą
miękkie. Przetrzeć zupę przez sito o dużych oczkach, podgrzać, lecz
już nie gotować, przyprawić solą i pieprzem, dodać śmietanę i trybulę
(trybulę można zastąpić pietruszką).

Zupa jarzynowa z bukietem ziół
25 dag kapusty białej lub włoskiej, 25 dag włoszczyzny (marchew, por,
seler, pietruszka), 10 dag fasolki szparagowej, 10 dag zielonego groszku,
3 ziemniaki, 1,5 l wywaru mięsnego, sól, pieprz, bukiet ziół: lebiodka,
tymianek, majeranek, szałwia, cząber, lubczyk, pietruszka po jednej
małej gałązce świeżej lub suszonej, 2 łyżki posiekanych różnych
świeżych ziół.

Wszystkie składniki drobno pokroić i wrzucić do wrzącego wywaru,
gotować około 30 min, aż warzywa będą miękkie. Przyprawić zupę
solą i pieprzem, włożyć związany nitką bukiet ziół i na bardzo
wolnym ogniu gotować jeszcze przez 5 min. Przed podaniem wyjąć
bukiet i wsypać posiekane zielone zioła.

Zupa jarzynowa minestra
6 łyżek oliwy, l ząbek czosnku, l cebula, 1/2 selera, 2-5 marchewek, 1,5 l
rosołu lub wywaru mięsnego, 2 listki laurowe, l łyżka koncentratu
pomido-
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rowego, sól, pieprz, 1/2 szklanki zielonego groszku, 1/2 szklanki pociętej
na centymetrowe kawałki fasolki szparagowej, 6 łyżek ryżu, 4 łyżki
tartego żółtego sera, 2 łyżki roztartych suszonych ziół: bazylii, tymianku,
majeranku.

Posiekaną cebulę i czosnek podsmażyć na oliwie, dodać drobno
pokrojony seler oraz marchew i poddusić. Przełożyć do wrzącego
rosołu, dodać liście laurowe, groszek, fasolkę, ryż. Gotować na
wolnym ogniu 20-30 min. Pod koniec gotowania dodać przecier
pomidorowy. Przyprawić solą i pieprzem, dodać ser, suszone zioła i
gotować jeszcze 5 min. Przed podaniem wrzucić świeże zioła.

Zupa ziemniaczana - śmietanowa
75 dag ziemniaków, 11 rosołu, 1 liść laurowy, l łyżka roztartego
majeranku, 5 dag boczku, l łyżka mąki, szklanka kwaśnej śmietany, sól,
pieprz, łyżka posiekanych świeżych listków hyzopu lub pietruszki.

Ziemniaki obrać, pokroić w centymetrowe kostki, wrzucić do
wrzącego rosołu, dodać liść laurowy, majeranek. Gotować 20 min na
wolnym ogniu. Boczek pokroić w drobną kostkę i stopić, wsypać
mąkę i mieszając sporządzić zasmażkę, którą następnie dodać do
zupy. Po zdjęciu z ognia wlać śmietanę, przyprawić solą i pieprzem,
wsypać świeże zioła.

Zupa ziemniaczana z lubczykiem
20 dag boczku, 1 duża cebula, l kg ziemniaków, 20 dag włoszczyzny
(marchew, pietruszka, seler), sól, pieprz, szklanka śmietanki, łyżka
suszonego roztartego lubczyku, łyżka posiekanych świeżych listków
lubczyku.

Boczek drobno pokroić i stopić, drobno posiekaną cebulę podsmażyć
razem z boczkiem. Ziemniaki pokroić w kostkę, a pozostałe warzywa
bardzo drobno pokroić i dusić przez 5 min z cebulą i boczkiem.
Całość przełożyć do garnka i uzupełnić do l l wodą, gotować 20 min.
Suszony lubczyk dodać na 5 min przed zakończeniem gotowania.
Zupę przetrzeć przez sito o dużych oczkach, wlać śmietanę i wsypać
świeży lubczyk, przyprawić solą oraz pieprzem. Przed podaniem
jeszcze podgrzać, ale nie zagotować.
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Barszcz ukraiński
35 dag białej kapusty. 40 dag ziemniaków, 1 liść laurowy, 1,5 l rosołu, 25
dag buraczków, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, 1-2 marchewki, 1
pietruszka, 1 cebula, ćwiartka selera, 1 łyżka mąki, szczypta kwasku
cytrynowego albo łyżka soku cytrynowego, 1 łyżka cukru, l łyżka
sproszkowanej słodkiej papryki, sól, pieprz, 10 dag słoniny, 2 ząbki
czosnku, 3 łyżki posiekanego koperku, 2 łyżki posiekanej pietruszki, 4
łyżki kwaśnej śmietany.

Kapustę drobno poszatkować, ziemniaki obrać i pokroić w kostkę,
wrzucić do wrzącego rosołu, dodać liść laurowy. Słoninę drobno
pokroić, stopić i podsmażyć w niej drobno posiekaną cebulę.
Buraczki, tak jak i pozostałe warzywa, pokroić w drobną kostkę,
podsmażyć z cebulą przez 10 min i przełożyć do zupy. Mąkę
rozmieszać z cukrem oraz papryką w małej ilości wody i wlać do
zupy. Zupę zakwasić, przyprawić solą i pieprzem, gotować na
wolnym ogniu przez 20 min. Po zakończeniu gotowania dodać
rozgnieciony czosnek i świeże zioła, wlać śmietanę.

Zupa z porów
25 dag ziemniaków, 25 dag porów, l l rosołu, l szklanka słodkiej
śmietanki,  4  łyżki  posiekanej  trybuli,  sól,  biały  pieprz  (może  być też
czarny).

Ziemniaki obrać, pokroić na kawałki, pory pokroić na pół-
centymetrowe kawałki. Obydwa składniki wrzucić do wrzącego
rosołu i gotować na wolnym ogniu przez 30 min. Przetrzeć przez
grube sito. Podgrzać, dodać śmietanę, sól, pieprz i trybulę lub cząber
(nie zagotować zupy).

Zupa cebulowa ziołowa
35 dag cebuli, 3 łyżki masła, l łyżka mąki, l szklanka białego wytrawnego
wina, l l rosołu, sól, biały pieprz (można go zastąpić czarnym), 2 żółtka,
2 łyżki słodkiej śmietany, 1 łyżka koperku, łyżka szczypiorku, l łyżka
melisy (drobno posiekanych świeżych ziół lub roztartych suszonych).

Cebulę pokroić w grubą kostkę i przysmażyć na maśle na złoty kolor.
Wsypać mąkę, stale mieszać, dodać trochę wody i poddusić.
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Przełożyć do garnka z rosołem, wlać wino, zagotować. Śmietanę
rozmieszać z żółtkami i ziołami, wlać do zupy (po zdjęciu z ognia).
Przyprawić solą i pieprzem. Podawać z grzankami z białego pieczywa.

Zupa selerowa z rzeżuchą lub lubczykiem
1 duży seler, 1 l wywaru mięsnego, l łyżka soku cytrynowego, 2 łyżki
masła, 2 łyżki mąki, I żółtko, pół szklanki słodkiej śmietanki, 4 łyżki
rzeżuchy lub 2 łyżki świeży cii drobno posiekanych lub suszonych
roztartych listków lubczyku, sól, pieprz.

Seler obrać, pokroić w kostkę, liście posiekać, wrzucić do wrzącego
wywaru. Gotować 20 min i przetrzeć przez sito. W innym garnku
rozpuścić masło, rozmieszać z mąką, wlewać powoli zupę i, stale
mieszając, zagotować. Po zdjęciu garnka z ognia wlać śmietanę
rozmieszaną z żółtkiem, dodać sól, pieprz i sok cytrynowy. Wsypać
świeże zioła. Jeżeli dodajemy lubczyk suszony - wsypuje się go na 10
min przed zakończeniem pierwszego etapu gotowania.

Zupa kalafiorowa
l średni kalafior, l l rosołu, l łyżka mąki, 2 łyżki mleka, 4 łyżki śmietany,
łyżeczka suszonego cząbru, 3 łyżki świeżej trybuli lub koperku, sól,
pieprz.

Kalafior podzielić na małe różyczki i wrzucić do wrzącego rosołu,
gotować 20 min. Dodać suszony cząber, pieprz i sól, gotować na wolnym
ogniu 10 min. Jajko rozbić z mlekiem i mąką na jednolitą gęstawą masę,
wlać cienkim strumieniem do gotującej się zupy. Gdy kluseczki wypłyną
na powierzchnię zupy, zestawić garnek z ognia, wrzucić świeże zioła i
wlać śmietanę.

Pikantna zupa fasolowa
30 dag fasoli (biała lub kolorowa), 10 dag boczku, l duża cebula, 2 liście
laurowe, 4 goździki, 4 jagody jałowca, ć ziaren czarnego pieprzu, 25 dag
włoszczyzny (marchew, seler, pietruszka), l łyżeczka suszonego
tymianku, l łyżeczka suszonego majeranku, sól, pieprz, 2 łyżki
koncentratu pomidorowego, 2 łyżki zielonej pietruszki.
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Ziarna fasoli namoczyć poprzedniego wieczoru. Boczek drobno
pokroić i stopić, podsmażyć w nim drobno posiekaną cebule.
Włoszczyznę drobno pokroić i dodać do garnka z namoczoną fasolą,
wrzucić ziarna pieprzu, liście laurowe, goździki, jagody jałowca,
dodać boczek i cebule, dopełnić wodą do 1,5 1. Gotować około 40
min, dodać suszone zioła, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz i
gotować na wolnym ogniu jeszcze 10 min. Przed podaniem wsypać
posiekaną zieloną pietruszkę.

Zupa z zielonego groszku z miętą

40 dag świeżego łuskanego groszku, l marchewka, l l rosołu, pół szklanki
śmietany, sól, pieprz, 2 łyżki drobno posiekanej mięty (świeżej).

Marchewkę drobno pokroić, wrzucić do wrzącego rosołu i gotować
10 min. Wrzucić groszek i gotować jeszcze 10 min. Zupę przyprawić
solą i pieprzem, wlać śmietanę i wsypać posiekaną miętę. Przed
podaniem podgrzać zupę (nie zagotowywać).

Grochówka zielona
25 dag zielonego groszku łuskanego, l marchewka, plasterek selera, 10
dag boczku, l cebula, l łyżka mąki, sól, pieprz, l łyżeczka suszonego
cząbru, l łyżeczka suszonego majeranku.

Suchy groszek namoczyć na noc poprzedniego wieczoru. Gotować w
tej samej wodzie przez 20 min. Marchewkę i seler drobno pokroić,
wrzucić do gotującego się groszku, dopełnić zupę wodą do objętości l
l, gotować 20 min. Boczek drobno pokroić i stopić, podsmażyć na
nim drobno posiekaną cebulę, wsypać mąkę i wymieszać,
przygotować jasnozłotą zasmażkę, dodać do zupy. Wsypać suszone
zioła, sól i pieprz i gotować na wolnym ogniu jeszcze 10 min.
Podawać z grzankami z białego pieczywa.

Zupa z dyni z bazylią
50 dag dyni, 25 dag marchwi, l l rosołu, l cebula, 2 łyżki masła, 2 łyżki
.Koncentratu pomidorowego, sól, pieprz, szczypta cukru, 3 łyżki
śmietany, 2 łyżki drobno posiekanej bazylii.
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Dynię pokroić w drobną kostkę, marchew w plasterki i wrzucić razem
do wrzącego rosołu, gotować 20 min. Drobno pokrojoną cebule
podsmażyć na maśle, dodać koncentrat pomidorowy i przez chwile
dusić. Marchew i dynie przetrzeć przez sito, dodać cebule z
pomidorami, zagotować. Przyprawić cukrem, solą i pieprzem, dodać
śmietanę i posiekaną bazylie, podgrzać przed podaniem.

Zupa szczawiowa z sałatą i pietruszką

10 dag szczawiu, 10 dag sałaty, 5 dag pietruszki, 5 dag masła, 10 dag
ziemniaków, l I rosołu, sól, pieprz, 4 jajka na twardo.

Umyty szczaw, sałatę i pietruszkę osaczyć na ściereczce, posiekać
dość grubo, poddusić na maśle. Następnie przełożyć do rosołu, dodać
pokrojone w grubą kostkę ziemniaki i gotować 20 min. Przetrzeć
przez sito o drobnych oczkach, dodać sól i pieprz, podgrzać. Podawać
z pokrojonym lub posiekanym jajkiem na twardo i grzankami z
białego pieczywa.

Zupa pomidorowa z bazylią lub rozmarynem

l cebula, 5 dag masła, 50 dag pomidorów lub 4 łyżki koncentratu
pomidorowego, 0,5 l rosołu przy użyciu świeżych pomidorów i l l rosołu,
jeżeli stosujemy koncentrat pomidorowy, sól, pieprz, szczypta cukru, 2
łyżki suszonej bazylii lub 4 łyżki posiekanych świeżych listków albo
łyżka suchego bądź świeżego rozmarynu.

Cebulę drobno posiekać, podsmażyć na maśle. Świeże pomidory
sparzyć, obrać ze skórki, pokroić na ćwiartki i dusić przez kilka minut
z cebulą, a następnie przetrzeć przez sito. Jeżeli używamy
koncentratu pomidorowego, należy go dodać do smażącej się cebuli i
przez chwilę dusić, a potem również przetrzeć przez sito. Przetartą
masę pomidorowo-cebulową wlać do wrzącego rosołu i gotować
przez 5 min. Przyprawić solą, cukrem i pieprzem, wrzucić suszone
zioła i gotować jeszcze 10 min na wolnym ogniu. Po zakończeniu
gotowania dodać świeże zioła i przed podaniem zupę lekko podgrzać.
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Rosół a la flaki z pulpetami
1 l rosołu wołowego, S jajko, 20 dag łoju wołowego lub cielęcego (np. od
nerki, można dodać trochę mięsa), 3-4 łyżki mąki, l cebula, sól, pieprz,
Majeranek, papryka, trybula lub pietruszka.

Łój i cebulę pokroić na mniejsze kawałki i przepuścić przez
maszynkę do mięsa. Dodać 2 łyżki posiekanej pietruszki lub trybuli,
jajko, przyprawić solą i pieprzem i dodać tyle mąki, żeby powstała
gęsta masa. Należy wstawić ją na 1/2 godz. do lodówki. Z masy
formować małe pulpety wielkości wiśni i obtaczać je w mace. Gotuje
się je w osolonej wodzie przez 5 min. Rosół wołowy, gotujący się na
wolnym ogniu, przyprawić dość ostro pieprzem, solą, papryka słodką
i ostrą, majerankiem i gotować przez 10 min. Przed podaniem
wrzucić pulpety i świeże zioła. Można podawać z naleśnikami
pokrojonymi w paseczki.

Zupa pokrzywowa

50 dag ziemniaków, 25 dag pokrzyw (szczyty pędów ścinane wiosną), 5
dag masła, 1 l rosołu, sól, pieprz, 4 łyżki śmietany.

Obrane ziemniaki pokroić w kostkę i podgotować przez 10 min w
osolonej wodzie. Pokrzywy poddusić na maśle przez 10 min,
przełożyć do gotującego się rosołu, wrzucić ziemniaki i gotować
wszystko razem. Gdy ziemniaki są miękkie, przetrzeć zupę przez sito.
Przyprawić solą i pieprzem, wlać śmietanę.

Zupa ziołowa

50 dag świeżych ziół (młode pędy zbierane wiosną): pokrzywy, trybuli,
pietruszki, szczawiu, mniszka, stokrotki, rzeżuchy, krwawnika i innych
dziko rosnących ziół, 10 dag masła, l l rosołu, sól, pieprz, 2 łyżki
śmietany, l żółtko, 2 łyżki posiekanej pietruszki.

Umyte zioła osaczyć na ściereczce, pokroić i dusić w maśle przez
kilka minut. Dodać do wrzącego rosołu i zagotować, a potem
przetrzeć przez sito. Zupę podgrzać, przyprawić solą i pieprzem, wlać
żółtko rozmieszane ze śmietaną, wsypać pietruszkę.
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Zupa rybia

20 dag włoszczyzny (marchew, pietruszka, seler, cebuli;, por), 7 ziaren
pieprzu, 5 ziaren ziela angielskiego, l liść laurowy, sól, 50 dag filetów
rybnych, 1 łyżka masła, l łyżka mąki, 4 łyżki białego wytrawnego wina, l
łyżka soku cytrynowego, szczypta cukru, 1/2 łyżeczki suszonej lub
świeżej szałwii, 2 łyżki posiekanej zielonej pietruszki.

Włoszczyznę drobno pokroić i gotować w osolonej wodzie (l 1) przez 10
min. Włożyć filety i gotować na wolnym ogniu około 20 min. Stopić
masło, wsypać mąkę i stale mieszając, sporządzić zasmażkę i nią
zaprawić zupę. Dodać wino, sok cytrynowy, szałwię, pieprz, cukier i sól.
Tuż przed podaniem wsypać drobno posiekaną pietruszkę.

Włoska zupa rybna

2 duże cebule, 50 dag pomidorów lub 2 łyżki koncentratu
pomidorowego, 2 łyżki oliwy, pół szklanki białego wytrawnego wina, 30
dag filetów rybnych, ząbek czosnku, po 1/2 łyżeczki lebiodki i bazylii,
szczypta tymianku, szczypta gałki muszkatołowej, pieprz, 3 łyżki
zielonej pietruszki.

Cebulę pokroić w kostkę lub plasterki i podsmażyć na oliwie. Pomidory
sparzyć,  obrać ze  skórki,  pokroić na  ćwiartki  i  dusić razem  z  cebulą.
Filety wrzucić do wrzącej wody (l 1), dodać pomidory z cebulą, wlać
wino i gotować 15 min. Przyprawić suszonymi ziołami, solą i pieprzem,
gałką muszkatołową. Rozgnieciony ząbek czosnku i drobno posiekaną
pietruszkę dodać tuż przed podaniem.

Mięsa

Wątróbka w folii aluminiowej

4 kawałki wątróbki, 4 łyżeczki masła, papryka słodka, ząbek czosnku, l
łyżka drobno posiekanej zielonej pietruszki, szczypta szałwii i szczypta
majeranku, l łyżka estragonu, 4 łyżeczki soku cytrynowego, l łyżeczka
chrzanu, sól, pieprz.
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Każdy kawałek wątróbki położyć na kawałku folii aluminiowej, w
który będzie można go potem szczelnie zawinąć. Na wierzchu każdej
porcji kłaść łyżeczkę masła, po czym posypać pieprzem, papryką,
ziołami, dać odrobinę chrzanu i skropić sokiem cytrynowym.
Dokładnie zawinąć każdą porcję w folię. Tak przygotowane porcje
ułożyć na patelni i zalać połową szklanki wody. Gotować pod
przykryciem na wolnym ogniu przez 15 min. Folię rozwinąć na
krótko przed podaniem i wtedy wątróbkę posolić.

Wątróbka po prowansalsku

l cebula, ząbek czosnku, 2 łyżki trybuli, l łyżka bazylii, l łyżeczka
tymianku, 1/2 łyżeczki szałwii, 4 porcje wątróbki, 2 łyżki mąki, 1/2
łyżeczki słodkiej papryki, I łyżeczka masła, l łyżka oliwy, sól.

Cebulę i czosnek bardzo drobno pokroić. Posiekać drobno świeże
zioła, suszone zioła rozetrzeć i wymieszać z cebulą i czosnkiem.
Wątróbkę obtoczyć w mące z dodatkiem papryki i przysmażyć przez
kilka minut z każdej strony na mocno rozgrzanej oliwie z masłem.
Przełożyć na podgrzany talerz i posolić. Do tłuszczu na patelni
szybko wrzucić mieszankę ziół, cebuli oraz czosnku i dusić przez l
min, a potem nałożyć na wątróbkę.

Klopsiki szwedzkie

50 dag mięsa wołowego lub cielęcego, l cebula, l ugotowany ziemniak, 1/2
małej suchej bułeczki, 4 łyżki śmietany, l jajko, l łyżka mąki, sól, biały
lub czarny pieprz, 3 łyżki bazylii albo rozmarynu, smalec, masło.

Mięso, namoczoną bułkę, ziemniak i cebulę przepuścić przez
maszynkę do mięsa. Do masy dodać sól, pieprz, śmietanę, zioła, jajko
i dobrze wymieszać. Postawić na 1/2 godz. w chłodnym miejscu, a
następnie mokrymi rękami formować klopsiki o średnicy 3 cm.
Smażyć je ze wszystkich stron na smalcu przez około 10 min. Przy
końcu smażenia dodać trochę masła. Można podaw ź z sosem
koperkowym.
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Pieczeń cielęca lub wołowa z estragonem
50 dag mięsa bez kości (cielęcina lub wołowina), 2-3 łyżki oliwy, l cebula,
l łyżka soku cytrynowego, 1/2 szklanki białego wytrawnego wina, l łyżka
estragonu, 25 dag ziemniaków, l łyżka zielonej pietruszki, szczypta
tymianku, sól, pieprz.

Mięso obsmażyć ze wszystkich stron na mocno rozgrzanej oliwie,
dodać drobno pokrojoną cebulę, a potem ziemniaki pokrojone w
kostkę. Chwilę smażyć, a następnie zalać winem, dodać sok
cytrynowy, połowę estragonu i dusić 50 min pod przykryciem na
małym ogniu. Przed podaniem posypać resztą estragonu, tymiankiem,
pietruszką, solą i pieprzem.

Kotlety mielone ziołowe
60 dag mielonego mięsa, sól, pieprz, słodka papryka, l łyżka majeranku,
l łyżka pietruszki, l jajko, l mała bułeczka, gałązka świeżej bazylii i
gałązka świeżego tymianku lub po łyżeczce suszonych ziół, 4 plastry
ostrego żółtego sera (kaszkawał, tylżycki itp.), oliwa do smażenia.

Mięso wymieszać z rozmoczoną bułką, solą, pieprzem, papryką,
majerankiem, pietruszką i jajkiem. Masę pozostawić na 1/2 godz. w
chłodnym miejscu. Mokrymi rękami formować płaskie kotlety.
Usmażyć na złotobrązowy kolor. Posypać drobno posiekaną bazylią
oraz tymiankiem i przykryć plastrami sera. Patelnię przykryć i
smażyć na bardzo małym ogniu jeszcze kilka minut, aż ser roztopi
się.

Spaghetti z mielonym mięsem i ziołami
5 dag boczku, 30 dag mielonego mięsa, l duża cebula, 3 łyżki oliwy, 25
dag pomidorów lub 2 łyżki koncentratu pomidorowego, l liść laurowy,
sól, pieprz, papryka słodka i ostra, l łyżeczka majeranku, l łyżeczka
lebiodki, l łyżeczka tymianku, l ząbek czosnku, l łyżeczka świeżych ziół
(bazylia, tymianek, pietruszka), 5 dag suchego ostrego żółtego sera
startego na drobnej tarce, 15-20 dag spaghetti.

Boczek z cebulą pokroić w kostkę i zrumienić na gorącej oliwie.
Następnie dodać mielone mięso i na ostrym ogniu szybko je
podsmażyć, mieszając drewnianą łyżką. Pomidory sparzyć, obrać
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ze skórki, wymieszać z mięsem lub koncentrat pomidorowy rozmieszać z
1/3 szklanki wody i dodać do mięsa. Teraz włożyć przyprawy, wsypać
sól i pieprz. Patelnię przykryć i na małym ogniu dusić mięso przez około
15 min. Ugotowane, gorące spaghetti włożyć do salaterki, a do środka
wlać sos i przełożyć mięso. Osobno podać tarty ser do posypywania
potrawy na talerzach.

Cielęcina z rozmarynem

l cebula, 3 łyżki oliwy, 2 ząbki czosnku, 75 dag cielęciny bez kości
(chudej), sól, pieprz, 25 dag świeżych (mrożonych lub ze słoika)
pomidorów, 3 gałązki rozmarynu.

Cebulę drobno posiekać i podsmażyć na oliwie, dodać rozgnieciony
czosnek. Mięso obrać z błonek, pokroić w kostkę i obsmażyć ze
wszystkich stron na jasnobrązowy kolor. Dodać sól i pieprz, a następnie
obrane ze skórki i pokrojone na kawałki pomidory, włożyć gałązki
rozmarynu, patelnię przykryć. Potrawę należy dusić na wolnym ogniu
około l godziny.

Klopsiki baranie miętowe
50 dag mielonego mięsa baraniego, sól, pieprz, l jajko, l łyżka oliwy, l
duża cebula, 3 łyżki posiekanej pietruszki, 3 łyżki posiekanej mięty.

Drobno posiekaną cebulę lekko podsmażyć na oliwie. Mielone mięso
wymieszać z cebulą i ziołami, przyprawić solą i pieprzem. Formować
małe klopsiki, układając je na posmarowanej tłuszczem blasze i wstawić
do piekarnika. Klopsiki piecze się w temperaturze 180°C przez 25 min,
kilkakrotnie przewracając. Można je też smażyć na patelni. Podawać z
sosem śmietanowym z miętą.

Pieczeń barania z miętową skórką

Cała łopatka barania, 3 łyżki tartej bułki, 3 łyżki sosu miętowego, l łyżka
posiekanej pietruszki, l ząbek czosnku, sól i pieprz.

Łopatkę upiec na ruszcie lub w rondlu w piekarniku w temperaturze ok.
200°C. Tartą bułkę wymieszać z sosem miętowym na pastę, dodać
czosnek, pietruszkę, sól i pieprz. Na 1/2 godz. przed koń-
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Rys. 16. Pieczeń barania z miętową skórką



cem pieczenia wyjąć pieczeń i jej tłustą stronę wysmarować pastą,
wygładzając nożem, a potem polać sosem z pieczeni. Wstawić do
piekarnika, skórka powinna przypiec się na złotobrązowy kolor.

Królik w sosie pietruszkowym
l kg mięsa króliczego (obranego z błonek i podzielonego na porcje), 6
łyżek oliwy, sól, pieprz, 5 cebul, 1/2 szklanki rosołu, mała puszka
koncentratu pomidorowego, 2 ząbki czosnku, 5 łyżek posiekanej
pietruszki.

Kawałki mięsa natrzeć solą oraz pieprzem i pozostawić na kilka
minut, potem obsmażyć je ze wszystkich stron na mocno rozgrzanej
oliwie. Patelnię przykryć i trzymać na bardzo małym ogniu przez 30
min. Mięso przełożyć na talerz, a na patelnię wrzucić drobno
posiekaną cebulę i gdy tylko zmięknie, zalać rosołem wymieszanym
z przecierem pomidorowym, solą i pieprzem. Do sosu włożyć
kawałki mięsa z roztartym czosnkiem, przykryć patelnię i
podgrzewać jeszcze przez 15 min. Po zdjęciu z ognia potrawę
posypać pietruszką.

Pasztet ziołowy
50 dag wieprzowiny, 25 dag słoniny, 15 dag wątróbki, l duża cebula, 2-3
ząbki czosnku, sól, pieprz, 6 jagód jałowca, 25 dag szpinaku, 15 dag
szczawiu, 6 łyżek posiekanej pietruszki, 6 łyżek posiekanych różnych ziół
(trybula, koper, estragon, lubczyk, majeranek, szałwia), l jajko, l łyżka
soku cytrynowego.

Zmielić mięso, słoninę, wątróbkę i dokładnie wymieszać z drobno
posiekaną cebulą, rozgniecionym czosnkiem, solą, pieprzem oraz
rozgniecionymi jagodami jałowca. Szpinak i szczaw wrzucić na 1-2
min do wrzącej osolonej wody, odcedzić i przelać zimną wodą. Po
dokładnym osaczeniu na sicie pokroić bardzo drobno i dodać do
masy mięsnej wraz z posiekaną pietruszką i pozostałymi ziołami. Na
końcu dodać jajko i sok cytrynowy. Masę przełożyć do formy i
przykryć folią aluminiową. Piec w piekarniku o temperaturze 180°C
przez około 90 min. Po ostygnięciu pasztetu przykryć go talerzem lub
deseczką i obciążyć na godzinę kilogramowym ciężarkiem (np. torbą
cukru).
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Pasztet drobiowy z estragonem

l kura (około 1,5 kg), 35 dag wieprzowiny, 35 dag boczku, l cebula, 25
dag słoniny, l łyżeczka soli, l łyżeczka pieprzu, 1,5 łyżki ziaren pieprzu
(najlepiej zielonego), l ząbek czosnku, 3 łyżki koniaku, wytrawnego
wermutu lub białego wina, 3 łyżki posiekanego świeżego lub roztartego
suszonego estragonu, l jajko.

Kurę pokroić. Oddzielić mięso od kości (kości z resztą mięsa można
zużyć na rosół). Mięso drobno pokroić. Wieprzowinę, boczek i
cebule przepuścić przez maszynkę do mięsa. Cześć słoniny pokroić w
drobną kostkę, a część w wąskie długie paski. Mięso kurze, słoninę
pokrojoną w kostkę wymieszać ze zmieloną masą, dodać
rozgnieciony czosnek, sól, pieprz, przyprawić koniakiem, wsypać
estragon i wbić jajko, dokładnie wymieszać. Na dnie formy ułożyć
paski słoniny, formę napełnić masą i przykryć folią aluminiową. Piec
przez około 2 godz. w piekarniku o temperaturze 160°C. Ostudzić, a
następnie obciążyć. Pasztet smakuje najlepiej po 2 dniach, a w
lodówce można go przechowywać przez 8-9 dni.

Drób

Kurczak w sosie estragonowym po francusku

4 porcje kurczaka (2 piersi i 2 nogi), l szklanka wytrawnego wina, 2
gałązki estragonu, 2 łyżki masła, l łyżeczka soli, 1/2 szklanki słodkiej
śmietanki, 2 łyżki mąki, l łyżeczka soku cytrynowego, pieprz, l łyżka
posiekanego świeżego lub roztartego suszonego estragonu.

Kawałki kurczaka ułożyć w misce, włożyć gałązki estragonu i zalać
winem na 2 godz. Po wyjęciu z zalewy kawałki kurczaka obsmażyć
na maśle na bladożółty kolor, po czym wlać wino, posolić i dusić
przez 10 min, a następnie wyjąć na talerz. Mąkę rozmieszać ze
śmietaną i wlać na patelnię, dokładnie wymieszać z sosem, w którym
dusił się kurczak. Przyprawić sokiem cytrynowym, pieprzem, dodać
estragon i chwilę jeszcze trzymać na słabym ogniu, a potem polać
nim porcje kurczaka.
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Kurczak nadziewany

l kurczak, sól, oliwa, l mała bułeczka, 2 łyżki soku cytrynowego, 2 jajka,
l łyżka rozmarynu, l łyżeczka estragonu, 4 łyżki posiekanej pietruszki,
sól, pieprz.

Kurczaka natrzeć oliwą i solą na zewnątrz i od wewnątrz. Namoczoną
bułkę rozgnieść z pozostałymi składnikami i tak przygotowanym
nadzieniem wypełnić wnętrze kurczaka, którego trzeba potem zaszyć
lub spiąć wykałaczkami. Kurczaka szczelnie zawinąć w folię
aluminiową i piec w piekarniku w temperaturze 200°C przez 55 min.
Przez ostatnie 10 min folię rozwinąć, aby kurczak mógł się
zrumienić.

Indyk nadziewany po peruwiańska

1 indyk, 3 ząbki czosnku, l łyżeczka soli, l łyżeczka papryki słodkiej,
oliwa, 2 małe bułeczki, wątróbka z indyka, 2-3 jaja, sól, pieprz, gałka
muszkatołowa, 15 dag łuskanych orzechów włoskich, l łyżeczka
tymianku, l łyżeczka rozmarynu.

Przygotować indyka do pieczenia (powyciągać ścięgna, pierś pobić
przez mokrą ściereczkę). Na 2 godz. przed pieczeniem natrzeć pastą z
rozgniecionego czosnku, soli, papryki i oliwy od środka i na
zewnątrz. Zemleć połowę orzechów, a drugą połowę grubo posiekać.
Następnie zemleć wątróbkę i namoczoną bułkę, wymieszać ze
zmielonymi i siekanymi orzechami, jajami, połową ziół, solą,
pieprzem i gałką muszkatołową. Nadzieniem tym napełnić wnętrze
indyka, otwór zaszyć lub spiąć wykałaczkami. Ułożyć indyka w
brytfannie, podlać połową szklanki wody, posypać drugą połową ziół,
brytfannę przykryć i piec w temperaturze ok. 200°C przez około 2
godz., kilkakrotnie polewając sosem.

Kurczak w zielonym sosie

l cebula, l marchewka, l por, 4 gałązki pietruszki, l liść laurowy, l
łyżeczka soli, 10 ziaren pieprzu, 4 porcje kurczaka, 25 dag makaronu, 2
łyżki masła.
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Sos zielony: 10 dag szczawiu albo szpinaku, 2-3 łyżki rzeżuchy, 3 łyżki
masła, 2 łyżki mąki, 1/4 szklanki śmietany, 1,5 łyżki posiekanego
estragonu, 1,5 łyżki posiekanej pietruszki, sól, pieprz.

Warzywa oczyścić, pokroić, włożyć do garnka, zalać wodą i
zagotować. Do wrzącej wody włożyć porcje kurczaka i gotować
przez 35 min. Następnie kurczaka wyjąć na talerz i obrać ze skórki.
Ugotować makaron. Szczaw lub szpinak wrzucić na 2 min do wrzącej
wody, odcedzić, przelać zimną wodą, osaczyć, a po ostudzeniu
bardzo drobno posiekać. W rondlu stopić masło, wsypać mąkę i
zrobić zasmażkę. Wlać do niej przecedzony rosół, w którym gotował
się kurczak, a potem śmietanę. Powstały sos gotować przez 3 min, a
potem ostudzić i zmiksować z posiekanym szczawiem lub
szpinakiem, estragonem i pietruszką. Sos podgrzać przed podaniem,
przyprawić solą i pieprzem. Na dużym talerzu ułożyć ugotowany,
gorący makaron, na nim porcje kurczaka, całość polać zielonym
sosem.

Zimny kurczak w sosie ziołowym

l kurczak, l cebula, l marchew, l por, l liść laurowy, 3 gałązki pietruszki,
3 gałązki lubczyku, 2 gałązki tymianku, sól.
Sos ziołowy: l żółtko, szczypta soli, 1/4 szklanki oliwy, l łyżeczka octu, l
łyżeczka soku cytrynowego, l łyżka musztardy, 4 łyżki jogurtu, 2 łyżki
posiekanego kopru, 2 łyżki posiekanej trybuli.

Kurczaka włożyć do dopasowanego garnka i zalać wodą tak, żeby go
całkowicie przykrywała. Kurczaka wyjąć i włożyć pokrojone
warzywa, liść laurowy, pietruszkę, tymianek, lubczyk. Posolić i
zagotować, ponownie włożyć kurczaka. Gotować na wolnym ogniu
około l godz., po czym kurczaka wyjąć i ostudzić. Rosół gotować
jeszcze trochę, aby część wody wyparowała, następnie przecedzić,
ostudzić i wstawić do lodówki. Następnego dnia ze stężonego rosołu
zebrać tłuszcz. Musztardę wymieszać z jogurtem, dodać 4 łyżki
stężałego rosołu oraz pozostałe składniki sosu i ucierać jak majonez,
potem dodać świeże posiekane zioła. Porcje ugotowanego kurczaka
ułożyć na talerzu i polać sosem.
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Kurczak pieczony z ziołami

l kurczak, 3 łyżki musztardy, l ząbek czosnku, sól, pieprz, 3 gałązki
trybuli, 3 gałązki estragonu, 3 gałązki kopru, 3 gałązki pietruszki, 2
gałązki tymianku, l gałązka majeranku, 2 łyżki oliwy.

Brytfannę lub ogniotrwałe naczynie szklane do pieczenia drobiu
natrzeć rozgniecionym czosnkiem. Kurczaka posmarować musztardą,
posypać solą i pieprzem, ułożyć w brytfannie i obłożyć gałązkami
ziół, .oblać oliwą. Brytfannę przykryć i wstawić do zimnego
piekarnika, powoli ogrzewać do 250°C. Pieczenie trwa około 1,5
godz. Gotowego kurczaka podzielić na porcje i polać sosem z
brytfanny.

Kaczka pieczona z miodem i ziołami

l kaczka (2-2,5 kg), 4 łyżki miodu, l łyżka oliwy, l łyżka posiekanego
świeżego lub roztartego suszonego rozmarynu, l łyżka majeranku, l
łyżka tymianku, 1/2 łyżki cząbru, 1/2 łyżki hyzopu, pieprz, 4 łyżki soku
pomarańczowego lub cytrynowego.

Kaczkę przedzielić na pół i posmarować z obydwu stron miodem
(jeśli jest twardy, trzeba go podgrzać). Połówki kaczki ułożyć skórką
do góry w nasmarowanej oliwą brytfannie, posypać ziołami, solą i
pieprzem. Nakłuć mięso w kilku miejscach i polać sokiem
pomarańczowym lub cytrynowym. Pozostawić tak na 1-2 godz., żeby
kaczka przeszła aromatem ziół. Wstawić do nagrzanego piekarnika i
piec w temperaturze 200°C przez l godz. W czasie pieczenia
przewrócić połówki kaczki na drugą stronę i przyrumienić. Po
upieczeniu podzielić na porcje, nie polewać sosem powstałym przy
pieczeniu, ponieważ jest bardzo tłusty.

Gęś w sosie jabłkowym

l gęś, l szklanka białego wytrawnego wina, l liść laurowy, l łyżka ziaren
białego pieprzu (może być czarny), l pęczek włoszczyzny, l łyżeczka soli,
2 łyżki mąki, 3-4 jabłka, 3-4 gałązki suszonego majeranku związanego w
pęczek.
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Gęś podzielić na porcje i ułożyć w garnku, zalać winem i dodać tyle
wody, żeby całkowicie przykryła gęś. Włożyć l liść laurowy, pieprz,
włoszczyznę, wsypać sól i gotować na wolnym ogniu przez 90 min
od chwili zagotowania. Wyjąć porcje gęsi na talerz, zebrać możliwie
cały tłuszcz. Rosół gotować dalej, żeby odparowała część wody.
Mąkę rozmieszać z 2 łyżkami wcześniej zebranego tłuszczu, wlać do
gotującego się rosołu, wrzucić obrane i pokrojone na plasterki jabłka,
włożyć pęczek majeranku i gotować jeszcze 10 min na wolnym
ogniu. Mięso gęsi oddzielić od kości i pokroić na mniejsze kawałki.
Polać sosem, z którego wcześniej wyjąć majeranek.

Ryby

Filet rybny duszony

8 plasterków filetów, 2 łyżki soku cytrynowego, 2 łyżki masła, l łyżeczka
soli, 1/4 łyżki białego lub czarnego pieprzu, po l łyżce koperku,
estragonu, pietruszki i melisy, 1/4 szklanki białego wytrawnego wina, 1/4
szklanki śmietany, 2 łyżki mąki.

Plasterki filetów skropić sokiem cytrynowym i zostawić na 15 min.
Masło stopić na patelni, filety wkładać pojedynczo, posypując je solą,
pieprzem i posiekanymi ziołami. Wlać wino, przykryć patelnię i na
bardzo wolnym ogniu dusić 10 min. Wyjąć rybę na talerze, sos
szybko zagotować i wlać do niego śmietanę rozmieszaną z mąką,
stale mieszając zagotować, przyprawić solą oraz pieprzem i polać
nim rybę.

Filet rybny zapiekany

l cebula, 4 łyżki oliwy, 2 ząbki czosnku, 50 dag pomidorów lub l mała
puszka koncentratu pomidorowego rozrobiona w 3000 ml wody, 1/2
łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki pieprzu, 1/4 łyżeczki bazylii, 1/4 łyżeczki
lebiodki, l liść laurowy, 8 plasterków filetów, 2-3 łyżki soku
cytrynowego, l łyżeczka soli, 3 łyżki masła, 10 dag pieczarek.

Cebulę bardzo drobno posiekać i podsmażyć na oliwie, dodać
rozgnieciony czosnek (nie rumienić), a następnie pomidory obrane ze
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skórki lub rozrobiony z wodą koncentrat pomidorowy i zioła. Sos
gotować na bardzo wolnym ogniu, aż stanie się gęstawy. Filety na 15
min przed smażeniem skropić sokiem z cytryny i posolić. Smażyć je
szybko na rozgrzanym maśle lub oleju i przekładać do brytfanny lub
naczynia do zapiekania. Na pozostałym ze smażenia ryb maśle
podsmażyć pokrojone na cieniutkie plasterki pieczarki. Ryby zalać
sosem pomidorowym, na wierzchu ułożyć pieczarki i wszystko
zapiec krótko w piekarniku o temperaturze 180-200°C. Podawać
posypane posiekaną pietruszką.

Filet rybny z estragonem

8 plasterków filetów, 4 łyżki soku cytrynowego, 2 łyżki estragonu, 1/2
łyżeczki białego pieprzu (może być czarny), 2 łyżki masła lub olej, 2
łyżki płatków kukurydzianych, 2 łyżki tartego żółtego sera (parntezan,
ementaler lub inny łagodny ser), sól.

Filety skropić sokiem cytrynowym, posypać estragonem oraz
pieprzem i pozostawić na 15-30 min. Masło stopić na patelni, porcje
filetów panierować w mące i wkładać na patelnię. Usmażyć na
złotobrązowy kolor z obu stron, a następnie każdy kawałek posolić,
posypać płatkami kukurydzianymi i żółtym serem, smażyć jeszcze l
min, już nie odwracając. Przed podaniem posypać świeżym
posiekanym estragonem lub pietruszką.

Makrela, dorsz (lub inna ryba morska)
smażona z sosem remuladowym

4 małe ryby, l jajko, l mała cebula, l tarta bułka, sól, pieprz, 4 łyżki
oliwy. Sos remuladowy: 2 łyżki majonezu, l szklanka jogurtu, 3-4 łyżki
pietruszki, koperku i szczypiorku, sok cytrynowy, 2 łyżki oliwy.

Ryby oczyścić, podzielić na kawałki. Cebulę bardzo drobno posiekać,
zmieszać z jajkiem. Kawałki ryby maczać w jajku z cebulą, a
następnie obtaczać w tartej bułce, posypać solą oraz pieprzem i kłaść
na patelnię z rozgrzaną oliwą. Zmieszać wszystkie składniki sosu,
można dodać jeszcze szczyptę cukru. Usmażoną rybę wyjąć na talerz
i polać sosem.
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Rys. 17. Pstrąg pieczony w folii aluminiowej



Halibut z rozmarynem (również pstrąg lub inna ryba)

4 porcje halibuta, l łyżka oliwy, sól, pieprz, 4 małe cebulki dymki z
zielonym szczypiorem lub l duża cebula, 4 pomidory, 2 łyżki
posiekanego rozmarynu.

Przygotować 4 kawałki folii aluminiowej i posmarować je oliwą. Na
folii ułożyć porcje ryby posypane z obydwu stron solą i pieprzem, na
nie kłaść drobno pokrojoną cebulę i pomidory (obrane ze skórki i też
drobno pokrojone). Na końcu każdą porcję posypać rozmarynem i
dokładnie zamknąć folię. Włożyć do piekarnika nagrzanego do
temperatury 180°C i piec około 25 min.

Sałatka z halibuta lub dorsza

50 dag halibuta lub dorsza, 3 łyżki oliwy, l łyżka soku cytrynowego, sól,
pieprz, l pęczek młodej cebuli dymki ze szczypiorem, 3 łyżki
posiekanych świeżych ziół (estragon, trybula, szczypiorek, koperek).

Ryby oczyścić i podzielić na porcje, ułożyć na kawałkach folii
aluminiowej, posmarować oliwą. Każdy kawałek skropić sokiem
cytrynowym, posypać solą i pieprzem. Folię szczelnie zamknąć i
wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C na 35 min. Po wyjęciu z
piekarnika poczekać, aż folia trochę ostygnie, wyjąć rybę i przełożyć
do salaterki. Polać resztą oliwy i soku cytrynowego, posypać
pokrojoną na cienkie krążki cebulką. Wsypać zioła, przyprawić solą i
pieprzem. Można jeść na ciepło z ryżem lub na zimno jako
przystawkę.

Śledzie ziołowe

4 świeże śledzie, 4 łyżki octu, 2 łyżki oliwy, 2 łyżki cukru, 2 drobno
pokrojone ogórki konserwowe, l liść laurowy, l łyżka estragonu, l
łyżeczka koperku, l łyżka ogórecznika, l łyżka melisy, l łyżeczka
lubczyku, l łyżeczka świeżo utartego chrzanu.

Oczyszczone śledzie pokroić na cienkie paski i ułożyć na dnie miski.
Pozostałe składniki zmieszać ze sobą i nałożyć na śledzie.
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Miskę przykryć i przenieść w chłodne miejsce lub do lodówki na 24-
28 godz.

Śledzie w śmietanie

8 śledzi marynowanych, l cebula, 1-2 jabłka, sól, pieprz, l szklanka
śmietany, l łyżka posiekanego szczypiorku i l łyżka posiekanego koperku
(może być trybula, pietruszka i mięta).

Śledzie wyjąć z marynaty, opłukać, wyjąć ości, zdjąć skórkę i pokroić
na paski. Cebulę bardzo drobno posiekać, jabłka zetrzeć na grubej
tarce i przełożyć do salaterki. Wlać śmietanę, wsypać zioła,
przyprawić sos solą i pieprzem, włożyć śledzie. Podawać po kilku
godzinach, gdy sos nabierze właściwego smaku.

Zapiekanki, potrawy z ryżu i potrawy mączne
Zapiekanka z ziemniaków z rozmarynem

80 dag ziemniaków, l łyżka masła, 25 dag cebuli, 1,5 łyżeczki soli, l łyżka
rozmarynu, 15 dag boczku.

Ziemniaki obrać, opłukać, pokroić na 3-4-centymetrowe kawałki i
ułożyć w wysmarowanej masłem formie. Cebulę pokroić w plastry,
położyć na ziemniakach. Całość posypać rozmarynem i solą,
przykryć cieniutkim^ plastrami boczku i wstawić do nagrzanego
piekarnika. Przez pierwsze 15 min temperatura powinna wynosić
250°C, a potem obniża się do 180°C i piecze jeszcze 50 min.
Rozmaryn można zastąpić tymiankiem lub majerankiem.

Zapiekanka ziołowa

2 łyżki masła, l drobno posiekana cebula, 20 dag szynki, kiełbasy,
parówek, resztek pieczeni lub pieczonego drobiu, 25 dag ugotowanego
makaronu (lub 50 dag ugotowanych ziemniaków lub 2 szklanki ryżu), l
jajko, 2 łyżki śmietany, 3 łyżki tartego sera, 3 łyżki roztartych suszonych
ziół (bazylia, tymianek, majeranek, cząber, lubczyk), 2 łyżki
posiekanych świeżych ziół (pietruszka, koperek, szczypiorek, trybula),
sól, pieprz, 2-4 pomidory.
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Masło stopić na dużej patelni, cebulę posiekać i podsmażyć na maśle,
a następnie włożyć makaron (ziemniaki lub ryż), potem szynkę
(kiełbasę, parówki lub mięso) i całość wymieszać. Jajko rozmieszać
ze śmietaną, odrobiną soli, pieprzu oraz suszonymi ziołami i rówuież
wlać na patelnię, potem ułożyć ćwiartki pomidorów, posypać żółtym
serem i przykryć. Smażyć na wolnym ogniu przez 5 min. Podawać
posypane świeżymi ziołami.

Pizza neapolitańska
3 dag drożdży, l łyżeczka cukru, 40 dag mąki, sól, 14 łyżeczek oliwy, 2
cebule, 2 ząbki czosnku, l kg pomidorów, 1/2 łyżeczki pieprzu, l łyżka
lebiodki, l łyżka bazylii, l mała puszka sardynek, 25 dag tartego żółtego
sera.

Drożdże rozmieszać z cukrem na jednolitą masę. Mąkę rozbić w
dużej misce z ciepłą wodą, drożdżami, szczyptą soli, na końcu dodać
4 łyżeczki oliwy. Ciasto dobrze wygnieść, miskę przykryć i zostawić
na 2 godz. w ciepłym miejscu, żeby wyrosło. Dużą blachę
nasmarować oliwą, rozwałkować ciasto i ułożyć na blasze, następnie
przestawić znów w ciepłe miejsce na 30 min. Cebulę i czosnek
posiekać, podsmażyć na oliwie, dodać pomidory obrane ze skórki i
pokrojone na ćwiartki, wsypać pieprz i lebiodkę. Gotować sos na
wolnym ogniu przez 30 min. Przyprawić solą i pieprzem, ostudzić.
Ciasto posmarować sosem, ułożyć sardynki, posypać bazylią,
pieprzem, żółtym serem, skropić oliwą i wstawić do lekko
nagrzanego piekarnika. Piec przez 20-30 min. w temperaturze 200°C.
Na wierzch pizzy można położyć jeszcze podsmażone pieczarki,
oliwki, ćwiartki jaj na twardo, plasterki szynki lub kiełbasy, plasterki
świeżych pomidorów.

Pierogi z serem i miętą

50 dag mąki, ciepła woda, 75 dag białego sera, l jajko, sól, 5 łyżek
posiekanych świeżych listków mięty, tłuszcz do polania.

Mąkę rozmieszać z ciepłą wodą i zagnieść ciasto pierogowe,
rozwałkować na cienkie placki i szklanką wyciąć krążki. Ser zmielić
w maszynce do mięsa, dodać jajko i miętę, przyprawić na słono i
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dokładnie wymieszać. Nadzienie rozłożyć na krążki i zlepiać pierogi.
Ugotować je w dużej ilości osolonej wody i podawać polanę
roztopionym tłuszczem.

Risotto ziołowe
l cebula, 4 dag masła, 25 dag ryżu, 3/4 l rosołu, l liść laurowy, l łyżeczka
sproszkowanej słodkiej papryki, 10 listków szałwii, 10 małych gałązek
tymianku, 10 listków estragonu, 10 listków majeranku, sól, pieprz
(można dodać 25 dag startych na grubej tarce lub drono posiekanych
warzyw: marchwi, pietruszki, selera, pora, pomidorów, papryki).

Cebulę drobno posiekać i podsmażyć na maśle, dodać umyty i dobrze
osaczony ryż, zalać połową rosołu. Patelnię przykryć i trzymać na
bardzo małym ogniu tak długo, aż ryż wchłonie cały rosół. Następnie
dodać zioła i ewentualnie warzywa, jeszcze filiżankę rosołu i dalej
dusić. W razie potrzeby dolać jeszcze rosołu. Sól i pieprz dodać przed
podaniem.

Liście winorośli
z nadzieniem ryżowo-ziołowym

20 dag cebuli, 1/4 szklanki oliwy, 10 dag ryżu, 1/2 l wody, 2 łyżki
posiekanych orzechów laskowych lub włoskich (w oryginalnym przepisie
tureckim -orzeszków piniowych), 2 łyżki rodzynków, sól, pieprz, 3 łyżki
soku cytrynowego, 3 łyżki posiekanych świeżych lub roztartych
suszonych ziół: koperku, estragonu, pietruszki, 24 liście winorośli (mogą
być suszone).

Drobno posiekaną cebulę" podsmażyć na oliwie, dodać umyty i
dobrze osaczony ryż, wlać l szklankę wody, wsypać orzechy,
rodzynki, sól, pieprz. Patelnię przykryć i trzymać na wolnym ogniu
przez 8-10 min, aż ryż wchłonie wodę, wtedy przełożyć go do miski,
aby ostygł. Przyprawić sokiem cytrynowym i wsypać zioła. W czasie
duszenia ryżu przygotować liście winorośli. Suszone liście moczyć
przez kilka minut w zimnej wodzie, a potem osuszyć, świeże liście
wrzucić na 2-3 min do wrzącej wody, potem ostudzić i osaczyć. Na
każdy liść nałożyć łyżkę nadzienia i zawijać tak, jak gołąbki z
kapusty. Dno dużej patelni wyłożyć liśćmi wino-
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rośli, a na nich ułożyć liście z nadzieniem. Zalać resztą oliwy, wody i
soku cytrynowego, obciążyć talerzem i gotować na wolnym ogniu
jeszcze 45 min.

Dania z jaj
Jajecznica ziołowa

5 jajek, sól, pieprz, 4 łyżk masła, 2 łyżki śmietany, 2 łyżki posiekanych
świeżych ziół (dodawać raczej pojedynczo albo w wypróbowanych
mieszankach następujące świeże zioła: szczypiorek, rzeżucha, estragon,
tymianek, bazylia, trybula).

Jajka rozmieszać z solą i pieprzem, a następnie wlać na patelnie z
roztopionym masłem, stale mieszając. Gdy jajecznica zacznie
krzepnąć, dodać śmietanę i większą część ziół, potrzymać jeszcze
chwilę na słabym ogniu. Podawać posypaną resztą posiekanych
świeżych ziół.

Jajecznica z serem i ziołami

6 jajek, 3 łyżki masła, 3 łyżki słodkiej śmietanki, 10 dag ementalera albo
innego łagodnego żółtego sera, 3 łyżki świeżych posiekanych ziół:
trybuli, pietruszki, szczypiorku, sól, pieprz.

Ser zetrzeć na grubej tarce, wymieszać z jajami, śmietanką, solą i
pieprzem. Na patelni roztopić masło i wlać rozrobione jajka, stale
mieszając. Gdy tylko jajka się zetną, wsypać większą część ziół i
jeszcze kilka sekund potrzymć na ogniu. Przed podaniem posypać
resztą posiekanych ziół.

Omlet ziołowy I (porcja
dla jednej osoby)

2 jajka, l łyżeczka masła, l łyżka posiekanych świeżych ziół (mieszanka:
pietruszka, trybula, szczypiorek, estragon lub pojedynczo: trybula,
szczypiorek, estragon, bazylia, tymianek), sól, pieprz.
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Rys. 18. Omlet ziołowy



Jajka niezbyt dokładnie wymieszać z solą, pieprzem i ziołami, wylać
na patelnię z roztopionym masłem i smażyć na słabym ogniu, nie
mieszając. Brzegi omletu podważyć, żeby płynne jeszcze jajka
spłynęły pod spód i ścięły się.

Omlety ziołowe II

4 jajka, 2 cebulki dymki ze szczypiorkiem, 8 łyżek posiekanej pietruszki,
4 łyżki posiekanego koperku, l łyżeczka soli, pieprz, 3 łyżki masła, 2
łyżki oliwy, ser biały.

Jajka wymieszać z drobno posiekaną cebulką, pietruszką, koprem,
solą i pieprzem. Patelnię smarować odrobiną masła i oliwy, smażyć
małe naleśniki i układać je na podgrzanym talerzu. Smarować białym
serem, przyprawionym solą i pieprzem, i zwijać w rurki.

Jajka w sosie ziołowym

6-8 jajek ugotowanych na twardo, l mała główka sałaty, sos ziołowy: l
żółtko, l łyżka oliwy, 1,5 łyżeczki octu winnego, 1,5 łyżeczki soku
cytrynowego, 1/2 szklanki śmietany, 1/2 szklanki posiekanych świeżych
ziół (pietruszka, szczypiorek, trybula, koper, estragon, majeranek).

Salaterkę lub półmisek wyłożyć liśćmi sałaty, na nie kłaść połówki
jaj, przeciętą stroną do góry. Wszystkie składniki sosu zmieszać ze
sobą dokładnie, aż powstanie majonez, i zalać nim jajka.

Jajka z orzechami i ziołami

4-6 jajek ugotowanych na twardo, kilka listków sałaty, 2 łyżki
posiekanych orzechów laskowych, l szklanka śmietany, 2 łyżki soku
cytrynowego, sól, pieprz, posiekane zioła.

Listki sałaty pokroić na długie paski i ułożyć na półmisku, a na nich
położyć połówki jajek. Drobno posiekane orzechy, z )ła, sól i pieprz
wsypać do śmietany, dobrze wymieszać i tym sof :m zalać jajka.
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Jajka wiosenne
6-8 jajek, sos: l szklanka śmietany, 2 łyżki twarożku homogenizowanego
lub roztartego białego sera, po l łyżce świeżych posiekanych ziół:
ogórecznika, trybuli, pietruszki, szczypiorku, melisy, po l łyżeczce:
bazylii, kopru, trochę cząbru, lubczyku, mięty, rozmarynu, szczawiu,
sól.

Zioła bardzo drobno posiekać albo zmiksować z małą ilością
śmietany, wówczas sos nabierze zielonej barwy. Dokładnie
wymieszać wszystkie składniki sosu, posolić do smaku i wlać do
płytkiej salaterki. W niej ułożyć połówki jajek przekrojoną stroną do
góry.

Naleśniki z jagodami i melisą
25 dag jagód, 5 łyżek posiekanej świeżej melisy, l jajko, 15 dag mąki, 1/2
szklanki mleka, szczypta soli, cukier do posypania, tłuszcz do smażenia
(olej, smalec).

Z mąki, mleka, soli i jajka przygotować ciasto naleśnikowe. Na
posmarowanej cienko tłuszczem patelni smażyć naleśniki i układać je
na podgrzanym talerzu. Na każdy naleśnik nałożyć trochę jagód,
posypać je melisą i naleśnik zwinąć w rurkę. Podawać posypane
cukrem, można udekorować bitą śmietaną.

Jajka faszerowane
4 jajka na twardo, 2 łyżki oliwy, l łyżeczka soku cytrynowego, 1/2 łyżeczki
soli, 2 łyżki posiekanej pietruszki, 2 łyżki posiekanego kopru, szczypta
estragonu, tymianku i bazylii (suszonych lub świeżych), 2 łyżki bułki tartej, l
łyżka tartego sera ostrego (tylżycki, salami), 2 łyżki masła.

Jajka ugotowane na twardo przeciąć ostrym nożem tak, żeby nie
uszkodzić skorupki. Wyjąć białko i żółtko, drobno posiekać i
zmieszać z oliwą, sokiem cytrynowym, ziołami i solą. Masą napełnić
połówki skorupek. Bułkę tartą zmieszać z tartym serem i posypać tym
każdą połówkę jajka, na to położyć jeszcze kilka wiórków masła.
Ułożyć jajka na blasze i wstawić na 10-15 min do gorącego
piekarnika (180-200°C).
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Kwiatostany czarnego bzu w cieście

15 dag mąki, 3 jajka, szczypta soli, 2 łyżki stopionego masła, l łyżka
piwa, 2-3 łyżki mleka, 20 kwiatostanów czarnego bzu (w pełni
rozkwitniętych), tłuszcz do smażenia (smalec), cukier do posypania.

Mąkę rozrobić z jajkami, mlekiem i piwem, dodać masło oraz sól,
wyrobić gładkie gęste ciasto. Kwiatostany maczać w cieście i smażyć
na mocno rozgrzanym tłuszczu, najpierw kwiatami do dołu, a potem
obciąć wystający ogonek i odwrócić na drugą stronę. Podawać
posypane cukrem.

Potrawy z warzyw

Kapusta biała po hiszpańsku

70 dag białej kapusty, 30 dag marchwi, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 2 łyżki
masła, 2 łyżki posiekanej pietruszki, l łyżka posiekanego świeżego lub
roztartego suszonego tymianku, l liść laurowy, l szklanka rosołu, 1/2
łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki pieprzu.

Kapustę drobno poszatkować, marchew pokroić w cienkie paseczki,
cebulę i czosnek drobno posiekać. Masło stopić na dużej patelni,
wrzucić kapustę i marchew i chwilę podsmażyć, stale mieszając.
Dodać cebulę, czosnek, liść laurowy, pietruszkę i zalać rosołem.
Gotować na małym ogniu ok. 15 min, na końcu przyprawić solą i
pieprzem.

Groszek zielony z miętą

1,5 kg zielonego groszku w strąkach, 10 gałązek mięty, l łyżeczka soli, 2 łyżki
masła, 2 łyżki posiekanej świeżej mięty.

Groszek wyłuskać, wrzucić do wrzącej osolonej wody i włożyć
gałązki mięty związane w pęczek. Gotować 15 min, po czym
odcedzić i wyjąć miętę. Przełożyć groszek do salaterki, dodać masło i
posiekaną miętę, wymieszać i od razu podawać.
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Rys. 19. Zioła i warzywa w koszykach



Marchewka z miętą
75 dag marchwi, sól, 2 łyżki masła, l łyżka cukru, 2 łyżki posiekanej
świeżej mięty.

Marchew pokroić w kostkę, wrzucić do wrzącej osolonej wody i
ugotować do miękkości, odcedzić. Masło roztopić na patelni,
dodać cukier i stale mieszając, trzymać na ogniu przez 3-4 min, aż
cukier lekko zbrunatnieje. Wtedy wrzucić marchewkę, patelnię
przykryć i dusić jeszcze 2 min. Wsypać miętę i zestawić patelnię z
ognia, ale nie odkrywać jeszcze przez jakiś czas.

Cukinia w pomidorach

50 dag cebuli, 3 łyżki masła lub oliwy, 25 dag pomidorów lub 3 łyżki
koncentratu pomidorowego, l duża cebula, sól, pieprz, l ząbek czosnku, 2
łyżki świeżej posiekanej lub roztartej suszonej bazylii, szczypta cukru,
cukinia.

Cebulę pokroić w cienkie plasterki i podsmażyć na maśle lub
oliwie. Cukinię pokroić w plastry grubości l cm (starą cukinię
trzeba obrać ze skórki), wrzucić na patelnię i smażyć 10 min.
Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokroić na plasterki, dodać do
cukinii i dusić pod przykryciem 10 min. Suszoną bazylię wsypać
na 3 min przed zakończeniem duszenia. Świeże listki bazylii i
rozgnieciony czosnek dodać po zakończeniu duszenia i przykryć
patelnię jeszcze na kilka minut. Przyprawić solą i pieprzem.

Warzywa duszone
l duża cebula, 30 dag włoszczyzny z kapustą, 30 dag innych warzyw:
fasolki szparagowej, fasoli w ziarnach, cukinii, oberżyny, papryki
słodkiej (osobno lub mieszanki), 3 łyżki koncentratu pomidorowego, l
szklanka wody, 3 łyżki oliwy, l ząbek czosnku, sól, pieprz, l łyżeczka
bazylii, l łyżeczka tymianku, 1/2 łyżeczki lubczyku, 1/2 łyżeczki lebiodki
(zioła świeże lub suszone). Można też przyprawić inaczej - l łyżeczka
curry i l łyżeczka przyprawy chińskiej.

Wszystkie warzywa pokroić dość drobno, fasolę w ziarnach
namoczyć na noc poprzedniego dnia i podgotować przez 1/2 godz. Na
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patelni rozgrzać oliwę i najpierw podsmażyć cebulę, a potem
dodawać kolejno pozostałe warzywa, na końcu cukinię, ponieważ
gotuje się najszybciej. Zalać koncentratem pomidorowym
rozmieszanym z wodą, posolić i dusić pod przykryciem na wolnym
ogniu 40 min, aż warzywa będą miękkie. Suszone zioła dodać na
kilka minut przed zakończeniem duszenia. Rozgnieciony czosnek,
świeże zioła i pieprz wsypać po zdjęciu z ognia.

Potrawę można podawać z dodatkiem ryżu lub ziemniaków, jako
samodzielne danie, jako dodatek do pieczeni czy pieczonego
kurczaka.

Selery zapiekane z tymiankiem

2 duże selery, sól, 2 łyżki masła, 2 łyżki tartej bułki, l łyżka tymianku, 10
dag tartego ostrego żółtego sera (myśliwski, salami).

Selery gotować w skórce w dużej ilości osolonej wody około 30 min.
Ostudzić, obrać ze skórki i pokroić w plastry grubości l cm.
Ogniotrwałe naczynie do zapiekania wysmarować masłem i wysypać
tartą bułką, ułożyć w nim plastry selerów. Każdy plasterek posypać
solą i tymiankiem. Wierzch zapiekanki posypać tartym żółtym serem
i wstawić do piekarnika o temperaturze 180°C na 15 min.

Dynia z koperkiem

80 dag dyni, 2 łyżki oliwy, l mała cebula, l pęczek koperku, l łyżeczka
słodkiej papryki, l łyżka koncentratu pomidorowego, 1/2 szklanki
śmietany, cukier, sól.

Obraną, opłukaną dynię pokroić w kostkę, posolić i pozostawić na
kilka minut, żeby wypuściła sok. Na patelni rozgrzać oliwę i
podsmażyć drobno pokrojoną cebulę. Dynię osuszyć z soku, wrzucić
na patelnię i zalać koncentratem pomidorowym rozrobionym z wodą.
Dolać tyle wody, aby przykryła dynię. Gotować na wolnym ogniu 30
min pod przykryciem, a potem odkryć patelnię i przez kilka minut
odparować część wody, jeśli jest jej za dużo. Posiekany koper i
paprykę rozmieszać ze śmietaną, wlać na patel-
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nie i jeszcze chwilę trzymać na ogniu, ale nie gotować. Wsypać
cukier i sól do smaku.

Sałatki i surówki

Sałatka bretońska z fasoli

50 dag białej fasoli, 2 cebule, 3 duże pomidory, 4 łyżki oleju sojowego
lub słonecznikowego, 2 łyżki octu ziołowego, 1/4 łyżeczki soli, 1/4
łyżeczki pieprzu, l łyżka posiekanej pietruszki, l łyżka posiekanego
koperku, l łyżka posiekanej mięty, l łyżeczka posiekanego cząbru, l
łyżeczka posiekanej melisy.

Poprzedniego dnia fasolę namoczyć w zimnej wodzie, potem
ugotować ją do miękkości i odcedzić. Cebulę bardzo drobno
posiekać, pomidory pokroić w kostkę i wymieszać z fasolą i ziołami.
Przyprawić solą, pieprzem, olejem i octem. Podawać po 10 min.

Sałatka z fasolki szparagowej z bryndzą

75 dag fasolki szparagowej, sól, 3 łyżki oleju sojowego lub
słonecznikowego, 3 łyżki octu ziołowego, l cebula, pieprz, 10 dag
bryndzy, 2 gałązki bazylii.

Fasolkę szparagową pociąć na mniejsze kawałki i gotować 20 min w
osolonej wodzie, odcedzić. Z oleju, octu, drobno posiekanej cebuli,
soli, pieprzu i 1-2 łyżek wody sporządzić sos i zalać nim fasolkę w
salaterce. Posypać pokruszoną bryndzą i grubo posiekanymi listkami
bazylii.

Sałatka z ziemniaków I

l kg ziemniaków, sól, l łyżeczka kminku, 4 pomidory, l pęczek rzodkiewek,
1/2 szklanki majonezu, l szklanka jogurtu, 2 łyżki octu ziołowego, pieprz,
słodka papryka sproszkowana, l pęczek pietruszki, l pęczek koperku, l
pęczek szczypiorku, 2 łyżki rzeżuchy, 2-3 gałązki lubczyku, 3 listki szałwii.

Ziemniaki w łupinach ugotować w osolonej wodzie z kminkiem do
miękkości, odcedzić, ostudzić, obrać i pokroić w plasterki.
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Pomidory i rzodkiewki pokroić w plasterki i wymieszać z
ziemniakami. Pozostałe składniki wymieszać z drobno posiekanymi
ziołami i tym sosem zalać ziemniaki. Dokładnie wymieszać i od razu
podawać.

Sałatka z ziemniaków II

l główka sałaty, 25 dag ziemniaków, 4 łyżki oleju sojowego lub
słonecznikowego, 4 jajka na twardo, 4 łyżki posiekanego świeżego
szczawiu, sól, pieprz, szczypta cukru, 1/2 łyżeczki śmietany, l łyżka octu
ziołowego.

Ziemniaki w łupinach ugotować w osolonej wodzie, odcedzić, obrać i
pokroić w plasterki. Salaterkę wyłożyć listkami sałaty, na nich
położyć jeszcze ciepłe ziemniaki i skropić je łyżką oleju. Jajka
pokroić w plasterki, ułożyć na ziemniakach i posypać szczawiem.
Musztard? zmieszać z octem, olejem, śmietaną, solą, pieprzem,
cukrem i tym sosem polać sałatkę.

Sałatka warzywna z sosem ziołowym

25 dag ziemniaków, 2 łyżki oleju sojowego lub słonecznikowego, 15 dag
marchwi, 15 dag zielonej fasolki szparagowej, l pęczek cebuli dymki ze
szczypiorem lub 2 cebule, l główka sałaty, sos ziołowy: 2 jajka na
twardo, 2 łyżki śmietany, 2 łyżki oleju sojowego lub słonecznikowego, 2
łyżki octu ziołowego, sól, pieprz, l łyżka posiekanego szczypiorku, l łyżka
posiekanego kopru, l łyżka posiekanego estragonu.

Całe ziemniaki ugotować, odcedzić, obrać, pokroić na grube
plasterki. Salaterkę wyłożyć listkami sałaty, na nich ułożyć ziemniaki
i polać je łyżką oleju. Marchewkę pokroić w kostkę, ugotować do
miękkości, odcedzić, dodać do ziemniaków. Fasolkę ugotować do
miękkości, odcedzić, pokroić na 1-centrymetrowe kawałki i dodać do
sałatki. Marchew i fasolkę polać l łyżką oleju. Cebulę drobno
pokroić, wsypać na wierzch. Białka jaj ugotowanych na twardo
oddzielić od żółtek, posiekać i wsypać do salaterki. Żółtka ucierać z
małą ilością śmietany, dodawać stopniowo olej, ocet, sól, pieprz i
zioła. Zalać sosem sałatkę i ostrożnie wymieszać.
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Sałatka serowa

10 dag łagodnego żółtego sera, 10 dag ostrego żółtego sera, 20 dag
pomidorów, 20 dag ogórków świeżych lub kiszonych, l pęczek koperku,
10 dag cebuli, sól, pieprz, sok cytrynowy, olej sojowy lub słonecznikowy.

Ser i pomidory pokroić w kostkę, ogórki w cienkie plasterki, cebulę i
koper drobno posiekać. Wszystkie składniki wymieszać, przyprawić
solą, pieprzem, olejem i sokiem cytrynowym.

Sałatka rybna z selerem i ziołami

l puszka ryb w oleju (20 dag), 1/4 selera, 2 łyżki soku cytrynowego, 1/2
łyżeczki musztardy, pieprz, sól, pęczek pietruszki, 3 łyżki posiekanego
szczypiorku, 3 łyżki posiekanych ziół: estragonu, trybuli, melisy, kilka
liści sałaty.

Przełożyć rybę z puszki do miski, pokroić na mniejsze kawałki,
przyprawić sokiem cytrynowym, musztardą, pieprzem, solą i
świeżymi lub suszonymi ziołami. Seler zetrzeć na drobnej tarce i od
razu wymieszać z rybą i ziołami. Salaterkę wyłożyć liśćmi zielonej
sałaty, nałożyć na nie sałatkę; przybrać listkami sałaty i ziół. Sałatkę
przygotować tuż przed podaniem, gdyż seler szybko brązowieje.

Surówka wiosenna

l biała rzodkiew, 2 pęczki rzodkiewki, 1/2 szklanki posiekanej rzeżuchy,
3 łyżki śmietany, l łyżka oleju sojowego lub słonecznikowego, l łyżka
serka homogenizowanego, 2 łyżki soku cytrynowego, sól, pieprz.

Rzodkiew obrać i zetrzeć na tarce jarzynowej, rzodkiewki pokroić w
plasterki i wymieszać w salaterce z rzeżuchą. Pozostałe składniki
rozmieszać dokładnie w kubku na jednolity sos i zalać nim surówkę.

Surówka z liści mniszka („mleczu”)
10 dag bardzo młodych, jasnozielonych liści mniszka, l cebula dymka ze
szczypiorem, 1/4 szklanki posiekanej rzeżuchy, 4 łyżki oleju sojowego
lub słonecznikowego, 2 łyżki soku cytrynowego, sól, cukier.

118



Liście mniszka zalać na godzinę zimną wodą, potem osaczyć.
Cebule pokroić w krążki i wymieszać w salaterce z liśćmi mniszka
i rzeżuchą. Olej rozmieszać w kubeczku z sokiem cytrynowym,
solą i cukrem, polać surówkę i wymieszać. Podawać po 10
minutach.

Pomidory z bazylią

l kg pomidorów, l łyżeczka soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 6 łyżek śmietanki, 4
łyżki posiekanych świeżych listków bazylii (można spróbować też z
tymiankiem i rozmarynem).

Pomidory pokroić w kostkę, przyprawić solą i pieprzem. Słodką
śmietankę rozmieszać z posiekanymi ziołami (kwaśną śmietanę
można ubić), dodać do pomidorów i ostrożnie rozmieszać.

Surówka z roszponki

15 dag roszponki, 2 młode cebulki ze szczypiorkiem, 4 łyżki oleju
sojowego lub słonecznikowego, 2 łyżki soku cytrynowego, 1/2 łyżeczki
soli, 1/4 łyżeczki pieprzu, 1/2 łyżeczki cukru, 2 łyżki trybuli lub
pietruszki, l łyżka mięty (posiekanych świeżych listków).

Listki roszponki porozrywać na mniejsze kawałki, cebule pokroić
w krążki, zmieszać razem w salaterce. Do oleju dodać sok
cytrynowy, sól, pieprz, cukier oraz zioła i wlać do miski.
Dokładnie wymieszać, podawać po kilku minutach. Według tego
samego przepisu można sporządzić surówkę z młodych liści babki
zwyczajnej.

Mizeria z ziołami

50 dag świeżych ogórków, l szklanka śmietany, 3 łyżki koperku, 2 łyżki
ogórecznika, sól.

Ogórki pokroić na cienkie plasterki, posolić i zalać śmietaną
wymieszaną z drobno posiekanymi ziołami. Od razu podawać.

119



Sosy

Sos twarogowy z ziołami

5 dag sera twarogowego, 2 łyżki soku cytrynowego, 2 łyżki oleju
sojowego lub słonecznikowego, 4 łyżki mleka, po l łyżce świeżych
posiekanych ziół: ogórecznika, pietruszki, melisy, szczypta soli, szczypta
cukru, 1/2 łyżeczki słodkiej papryki.

Ser utrzeć na jednolitą masę z sokiem cytrynowym, olejem i
mlekiem, dodać drobno posiekane zioła, przyprawić solą, cukrem i
papryką. Doskonały sos do zielonej sałaty, kapusty chińskiej, a także
pieczonych ziemniaków.

Sos śmietanowy z ziołami

l szklanka śmietany, l łyżka soku cytrynowego, szczypta soli, l łyżeczka
cukru, 1/4 łyżeczki białego pieprzu (można go zastąpić czarnym), 4 łyżki
posiekanych świeżych ziół: szczypiorku, pietruszki, trybuli, rzeżuchy.

Śmietanę rozmieszać z sokiem cytrynowym, przyprawić solą,
pieprzem, cukrem, wsypać zioła i wymieszać. Tym sosem można
przyprawiać zieloną sałatę i wszystkie surówki z warzyw.

Zielony sos frankfurcki

Po 2 łyżki świeżych ziół: ogórecznika, rzeżuchy, pietruszki, szczypiorku,
szczawiu lub szpinaku, po l łyżeczce koperku, estragonu, lubczyku, liścia
selera, melisy, l cebulka dymka ze szczypiorkiem lub l mała cebula, l
jajko na twardo, l szklanka śmietany albo jogurtu, 10 dag majonezu, l
łyżeczka musztardy, 1/2 łyżeczki cukru, 1/4 łyżeczki pieprzu, 2 łyżki
soku cytrynowego.

Zioła posiekać i zmiksować przystawką z nożykami na zieloną masę.
Można też bardzo drobno posiekać na desce i rozgnieść. Wymieszać
z pozostałymi składnikami sosu. W skład sosu musi wchodzić co
najmniej 7 gatunków ziół. Podaje się go do gotowanego mięsa, jaj na
twardo, befsztyków, gotowanej lub smażonej ryby.
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Rys. 20. Sosy ziołowe



Hiszpański sos czosnkowy Ailloli

3 ząbki czosnku, l żółtko, 1/4 łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki pieprzu (w
oryginalnym przepisie - białego pieprzu), 1/2 szklanki oleju sojowego lub
słonecznikowego.

Czosnek obrać i utrzeć w moździerzu, przełożyć do miseczki. Do
czosnku dodać żółtko, sól, pieprz i stale mieszając, wlewać olej. Na
koniec wlać 2 łyżki gorącej wody. Podawać do gotowanej ryby na
gorąco i na zimno, do pieczeni baraniej i wołowej.

Angielski sos miętowy

1/2 szklanki winnego octu, l łyżka cukru, 4 łyżki mięty świeżej
lub suszonej, sól.

Do garnka wlać ocet, 1/2 szklanki wody, wsypać cukier i zagotować.
Dodać 3 łyżki mięty, garnek przykryć, zestawić z ognia i ostudzić.
Sos przecedzić, wsypać resztę mięty i przyprawić solą. W Anglii sos
ten podaje się do pieczeni baraniej, gotowanej wołowiny, gotowanej i
smażonej ryby.

Sos serowy z bazylią

1/2 szklanki posiekanej świeżej bazylii, 1/2 łyżeczki soli, 1/4
łyżeczki pieprzu, 1-2 ząbki czosnku, 2 łyżki orzechów
włoskich, 1/2 szklanki oleju sojowego lub słonecznikowego, 2-3
łyżki tartego żółtego sera o łagodnym smaku (ementaler,
gouda).

Posiekaną bazylię zmiksować przystawką z nożykami, dodawać
kolejno czosnek, orzechy i dolewać olej. Przyprawić solą i pieprzem,
wymieszać z serem. Sos ten świetnie pasuje do makaronu.

Majonez ziołowy
2 żółtka, szczypta soli, 1/2 łyżeczki musztardy, 0,3 l oliwy lub oleju sojowego,
1,5 łyżki octu winnego, 1/2 łyżki soku cytrynowego, 4 łyżki różnych
posiekanych świeżych ziół: trybuli, koperku, szczypiorku, estragonu,
rzeżuchy, pietruszki.
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Wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Najpierw
żółtka ubija się w misce drewnianą łyżką, dodając odrobinę soli, a
następnie musztardę. Ciągle ubijając, po kropelce dolewa się
oliwę i wkrótce powstaje krem, do którego można już dolewać
oliwę cienkim strumieniem. Teraz dodaje się ocet i sok
cytrynowy, a gdy majonez jest już gotowy, można wsypać zioła.
Majonez podaje się do ryb na zimno i innych zimnych przystawek,
jaj na twardo, a także do mięs i ryb w galarecie.

Sos remouladowy z ziołami

2 ugotowane żółtka, 2 surowe żółtka, sól, pieprz, l łyżka musztardy, 0,3 l
oliwy lub oleju sojowego, 2 łyżki octu winnego, l łyżka octu
estragonowego, l łyżka octu koperkowego, 6 łyżek śmietany albo
jogurtu, 4-6 łyżek świeżych posiekanych ziół: trybuli, koperku,
szczypiorku, rzeżuchy, pietruszki, można też dodać łyżkę drobno
posiekanego ogórka konserwowanego.

Ugotowane żółtka rozgnieść i wymieszać z surowymi żółtkami na
jednolitą pastę, dodać sól, pieprz, musztardę i ubić na krem.
Dolewać po kropli oliwę i ubijać tak długo, aż cała oliwa zostanie
wymieszana. Następnie dodaje się ocet, potem jogurt lub
śmietanę, a na końcu zioła. Ten sos podaje się do różnych sałatek,
surówek i jaj na twardo.

Sos vinaigrette z ziołami

Szczypta soli, szczypta pieprzu, 1/2 łyżeczki musztardy, 1/2 łyżeczki
cukru, 1,5 łyżki octu winnego, 6 łyżek oliwy lub oleju sojowego, 1/2 łyżki
soku cytrynowego, 1/2 łyżki posiekanego estragonu, 1/2 łyżki
posiekanego ogórecznika, 1/2 łyżki posiekanej melisy, l łyżeczka
posiekanej trybuli, l łyżeczka posiekanego koperku, 2 łyżki posiekanego
szczypiorku, l ząbek czosnku.

W małej misce wymieszać ocet, musztardę, oliwę, sok cytrynowy, sól
i pieprz z ziołami i włożyć do niej obrany ze skórki ząbek czosnku.
Po godzinie czosnek wyjąć. Sosem przyprawiać sałatki i surówki.
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Sos biały ziołowy (gorący)

2 łyżki masła, 2 łyżki mąki, 1/2 l rosołu, sól, 3-4 łyżki roztartych
suszonych lub posiekanych świeżych ziół: bazylii, estragonu, czosnku,
lubczyku, majeranku, melisy, mięty, ogórecznika, pietruszki,
rozmarynu, szczypiorku, koperku, trybuli, tymianku. Zioła można
stosować pojedynczo lub w mieszankach.

Na patelni stopić masło, wsypać do niego mąkę i stale mieszając,
sporządzić jasną zasmażkę. Dolewać powoli rosół, a następnie sos
gotować na małym ogniu przez kilka minut. Jeżeli używa się
świeżych ziół, należy je dodać do sosu po zdjęciu z ognia i patelnię
na kilka minut przykryć, aby sos nabrał aromatu. Suszone zioła
należy przez 3-5 min gotować w sosie. Sos można przyprawić
również papryką, solą, pieprzem, a także dodać jajko rozmieszane z
sokiem cytrynowym lub ze śmietaną.

Sos ciemny ziołowy (gorący)

2 łyżki tłuszczu (oliwy, oleju lub smalcu), 2 łyżki mąki, 1/2 l rosołu, sól,
pieprz, 3-4 łyżki suszonych roztartych ziół lub 2 łyżki suszonych i l łyżkę
świeżych posiekanych ziół pojedynczo lub w mieszance: bazylii,
estragonu, cząbru, czosnku, hyzopu, jałowca, kminku, lebiodki,
lubczyku, majeranku, melisy, mięty, rozmarynu, szałwi, tymianku.

Na patelni stopić tłuszcz, wsypać do niego mąkę, mieszając
przyrumienić na ciemnobrązowy kolor. Mieszając wlewać rosół, a
następnie sos gotować na małym ogniu kilka minut. Jeżeli używa się
świeżych ziół, należy je dodać do sosu po zdjęciu z ognia i patelnię
przykryć na kilka minut. Suszone zioła należy przez 3-5 min gotować
w sosie. Do sosu można dodać paprykę, pieprz lub na tłuszczu
podsmażyć małą posiekaną drobno cebulkę, a dopiero potem dodać
mąkę.

Sos do pieczeni
l szklanka białego wytrawnego wina, po l łyżeczce bazyl , majeranku,
tymianku, szałwii i grubo zmielonego pieprzu, l szklanka sosu >pod
pieczeni, l łyżka trybuli lub pietruszki.
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Wino z ziołami i pieprzem gotować 10 min, ostudzić pod
przykryciem i wlać przez sito do sosu spod pieczeni. Na końcu
wsypać posiekaną trybule lub pietruszkę. Podawać do pieczeni,
gotowanej wołowiny, ryb, befsztyków, ziemniaków i kopytek.

Sos Chateaubriand

l szklanka białego wytrawnego wina, l cebula, 10 dag pieczarek, l
łyżeczka tymianku, l liść laurowy, 1/2 szklanki sosu spod pieczeni, 10
dag masła, l łyżeczka posiekanej pietruszki, l łyżeczka posiekanego
estragonu.

Wino zagotować z posiekaną cebulą, pieczarkami, tymiankiem i
liściem laurowym. Gdy pieczarki i cebula będą miękkie, zdjąć ż
ognia, wyjąć zioła, przecedzić przez sito, a cebulę i pieczarki -
przetrzeć. Dodać sos spod pieczeni, pokrojone na małe kawałeczki
masło i ciepły sos ubijać trzepaczką, aż uzyska konsystencje
rzadkiego kremu. Wsypać świeże posiekane zioła. Sos ten nadaje się
do befsztyków, krokietów ziemniaczanych i warzyw z wody.

Sos pomidorowy

l cebula, l ząbek czosnku, 2 łyżki oliwy, 1/2 kg pomidorów lub l mała
puszka koncentratu pomidorowego, 3 łyżki ketchupu, l łyżka bazylii, sól,
pieprz.

Cebulę oraz czosnek obrać i drobno posiekać. Na patelni podgrzać
oliwę i chwilę smażyć w niej czosnek i cebulę, dodać pomidory lub
koncentrat pomidorowy z 0,3 l wody. Jeżeli sos przygotowuje się ze
świeżych pomidorów, trzeba go przez 20 min gotować na bardzo
małym ogniu, żeby wyparowała część wody. Potem dodać ketchup i
bazylię, patelnię zdjąć z ognia, przyprawić sos solą i pieprzem.
Podawać do makaronu i innych potraw mącznych oraz ryżu.

Sos szczawiowy

4 łyżki masła, 2 łyżki mąki, 1/2 szklanki rosołu, l łyżka soku
cytrynowego, 1/2 łyżeczki soli, 1/2 szklanki słodkiej śmietanki, l żółtko, 3
łyżki szczawiu.
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2 łyżki masła stopić, rozmieszać z mąką i powoli dolewać rosół.
Dodać sól, sok cytrynowy i gotować sos przez 5 min. Śmietanę
rozmieszać z żółtkiem i wlać do sosu. Patelnię zdjąć z ognia, dodać
resztę masła i sos ubić trzepaczką. Szczaw pokroić w cienkie
paseczki i dodać do sosu. Podawać do ryb smażonych i gotowanych.

Sos jabłkowy z szałwią

2 kwaśne jabłka (antonówki, jabłka zimowe), 1/2 łyżki cukru, pieprz, l
łyżeczka szałwii.

Jabłka obrać, wykroić gniazda nasienne i pokroić w plasterki. Na dno
garnka nalać trochę wody, włożyć jabłka i rozgotować je. Dodać
cukier, szczyptę pieprzu i szałwię, pozostawić pod przykryciem na 5
min. Sos ten nadaje się do pieczonej kaczki, pieczeni wieprzowej i
kotletów schabowych.

Masła ziołowe

Wszystkie masła ziołowe przygotowuje się według tego samego
przepisu, dodając jedynie różne gatunki ziół lub przyprawiając je
sokiem cytrynowym, papryką, pieprzem, musztardą. Najlepszą porą
do sporządzania maseł ziołowych, które będziemy dłużej
przechowywać w zamrażalniku, jest lato. Mamy wtedy dużo
rozmaitych świeżych ziół, a masło zawiera najwięcej witamin. Można
więc przygotować masła o różnych smakach, podzielić je na mniejsze
porcje i każdą kosteczkę zawinąć w folię aluminiową. Należy
przymocować do niej karteczkę z nazwą masła i w większym
opakowaniu ułożyć w zamrażalniku. W ten sposób można
przechowywać masło przez kilka miesięcy, natomiast w lodówce, w
szczelnie zamkniętym słoiku, przez 2-3 tygodnie.

Masło, przeznaczone do ucierania z ziołami, musi mieć
temperaturę pokojową, zioła powinny być umyte, osuszone i grubo
posiekane. Najpierw uciera się masło z solą, a potem dodaje zioła, na
końcu sok cytrynowy i inne przyprawy. Masło można ucierać w
moździerzu, w makutrze lub w mikserze.
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Rys. 21. Masło ziołowe



Masło czosnkowe: 2 ząbki czosnku, sól, pieprz, 10 dag masła. Do
befsztyków, kotletów cielęcych, baranich i smażonej ryby.

Masło szczypiorkowe: 4 łyżki posiekanego szczypiorku, sól,
pieprz, l łyżka soku cytrynowego, 10 dag masła. Do kotletów
smażonych i gotowanych ryb, zimnych przystawek.

Masło ziołowe: 3 łyżki posiekanych ziół: estragon, trybula,
koperek, szczypiorek, mięta w równych częściach* l łyżka soku
cytrynowego, sól, pieprz, 10 dag masła. Do pieczeni, smażonych ryb,
makaronu, zimnych przystawek.

Masło miętowe: 2 łyżki posiekanej mięty, 1/2 łyżki soku
cytrynowego, sól, pieprz, 10 dag masła. Do pieczeni baraniej,
szaszłyków, marchewki i fasolki szparagowej.

Masło pietruszkowe: l ząbek czosnku, 3 łyżki posiekanej
pietruszki, l łyżka soku cytrynowego, sól, pieprz, 10 dag masła. Do
pieczeni i zimnych przystawek.

Masło szałwiowe: l łyżka szałwii, sól, pieprz, l łyżeczka soku ze
startej na drobnej tarce cebuli, 2 łyżeczki soku cytrynowego, 10 dag
masła. Do kotletów baranich i cielęcych, ryb gotowanych i
smażonych.

Masło estragonowe: 4 łyżki estragonu, sól, pieprz, łyżeczka soku
cytrynowego, 10 dag masła. Do ryb, pieczeni i drobiu.

Twarożki ziołowe
Twarożek wiosenny

l opakowanie twarożku homogenizowanego, 3-4 łyżki mleka, sól, 5 łyżek
posiekanych ziół: szczypiorku, koperku, trybuli, pietruszki, bazylii,
melisy, rzeżuchy (można dodać mieszankę ziół lub każdy gatunek
osobno).

Twarożek z ogórkiem i rzodkiewką

l opakowanie twarożku homogenizowanego, sól, 3-4 łyżki mleka, 10 dag
ogórka, 5 rzodkiewek, 3 łyżki ziół: koperku, ogórecznika, mięty.

Ogórek pokroić w drobną kostkę, rzodkiewki pokroić w plasterki,
wymieszać z twarożkiem, mlekiem, solą i ziołami.
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Twarożek z pomidorami i kminkiem

I opakowanie twarożku homogenizowanego, sól, 3-4 łyżki mleka, l
łyżeczka mielonego lub rozgniecionego w moździerzu kminku, l mała
cebulka, 2 łyżki pietruszki, 1-2 pomidory.

Twarożek wymieszać z mlekiem, solą i kminkiem, dodać drobno
posiekaną cebule, pietruszkę i pomidory pokrojone w kostkę. .
Zamiast twarożku homogenizowanego można użyć 25 dag sera
twarogowego roztartego z 3-4 łyżkami śmietany.

Ser ziołowy

25 dag sera twarogowego, 10 dag masła, 5 łyżek posiekanych ziół, sól,
pieprz (można dodać l łyżeczkę słodkiej papryki i użyć mieszanki ziół
lub każdego gatunku osobno: koperku, pietruszki, bazylii, czosnku,
mięty, rzeżuchy, trybuli, szczypiorku).

Masło i ser o temperaturze pokojowej utrzeć mikserem lub w
makutrze na jednolitą masę, przyprawić solą, pieprzem i ziołami,
całość dokładnie wymieszać. Można od razu smarować nim chleb lub
uformować kostkę, wstawić na kilka godzin do lodówki, a potem
pokroić na plasterki.

Octy ziołowe

Do sporządzenia octu ziołowego najlepiej używać octu winnego i
owocowego, ocet spirytusowy stosować należy w ostateczności. Zioła
nadają octom specyficzny aromat, dzięki któremu stają się one
wartościowym dodatkiem do sałatek, zielonej sałaty, sosów i
majonezów

Ocet estragonowy

1 l octu, 10 dag estragonu.

Estragon włożyć do naczynia, zalać octem, przykryć i pozostawić na
14 dni. Następnie ocet przecedzić przelać do szczelnie zamykanej
butelki.
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Rys. 22. Octy ziołowe



Według tego przepisu można sporządzać następujące octy:
- ocet laurowy: 1 l octu, 5 dużych liści laurowych;
- ocet ziołowy I: 1 l octu, 10 dag różnych ziół: estragonu, melisy,

kwiatu lipy, liści wiśni, liści laurowych;
- ocet ziołowy II: 1 l octu, l pęd estragonu, l papryka ostra, l mała

cebula pokrojona w plasterki, l pęczek trybuli lub pietruszki,
1 kwiatostan czarnego bzu, 6 ziaren pieprzu;

- ocet ziołowy III: 1 l octu, 10 dag ziół i owoców: bazylii,
porzeczki, tymianku, melisy, estragonu;

- ocet melisowy: 1 l octu, 10 dag świeżych liści melisy;
- ocet koprowy: 1 l octu, 4 łyżki nasion kopru;
- ocet z kwiatostanów czarnego bzu: 1 l octu, 2-3 kwiatostany

czarnego bzu;

Ocet bazyliowo-czosnkowy

2 ząbki czosnku, 20 łyżek posiekanych świeżych liści bazylii, l l octu.

Czosnek obrać, posiekać i utrzeć w moździerzu, dodać liście bazylii,
dalej ucierać, aż powstanie jednolita masa. Szklankę octu zagotować i
zalać masę w moździerzu, po 1-2 min ostudzić i przelać do butelki.
Uzupełnić resztą octu i szczelnie zamknąć. Butelkę odstawić na 2
tygodnie, co kilka dni nią potrząsnąć. Potem ocet przecedzić i zlać do
innej butelki. W ten sam sposób można przygotowywać kolejne octy:

- ocet czosnkowy: 1 l octu, 6 ząbków czosnku;
- ocet melisowy: 1 l octu, 20 łyżek posiekanych świeżych liści

melisy;
- ocet estragonowy: 1 l octu, 20 łyżek posiekanych świeżych liści

estragonu.
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Wypieki
Chleb anyżowy

50 dag mąki, szczypta soli, kawałek drożdży wielkości orzecha
włoskiego, l łyżka cukru, 0,3 l mleka, l jajo, 2 łyżeczki nasion anyżu.

Mąkę, sól wsypać do miski i pozostawić w ciepłym miejscu. W
filiżance rozmieszać drożdże z cukrem, podgrzać mleko. Do mąki
dodać jajo, anyż, drożdże, dodawać po trochu mleka i drewnianą
łyżką mieszać ciasto, a następnie wyrabiać ręką, aż będzie gładkie i
elastyczne. Blaszkę do pieczenia wysmarować tłuszczem, przełożyć
na nią ciasto, nakryć ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu na
godzinę, żeby urosło. Gdy podwoi swoją objętość, włożyć do
podgrzanego piekarnika i piec około 40 min w temperaturze 180-
200°C. Zamiast anyżu można dodać kminku lub mieszanki kminku,
kolendry, anyżu i imbiru.

Bułeczki z przyprawami

50 dag mąki, kawałek drożdży wielkości orzecha włoskiego, l łyżka
cukru, szczypta soli, l szklanka mleka, 5 dag masła, l jajo, szczypta
pieprzu, szczypta gałki muszkatołowej, l żółtko i l łyżka mleka do
smarowania bułeczek, l łyżka kminku, l łyżka czarnuszki.

Mąkę wsypać do miski i postawić w ciepłym miejscu, mleko
podgrzać, drożdże rozrobić z cukrem, masło stopić. Do mąki dodać
drożdże, sól, pieprz, gałkę muszkatołową, jajko i dolewać mleko,
mieszając ciasto drewnianą łyżką. Następnie wyrobić ciasto ręką i
wlać roztopione masło. Wyrabiać dalej tak długo, aż przestanie
błyszczeć, będzie gładkie i elastyczne. Wtedy przykryć miskę
ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu na 15 min. Następnie
formować małe bułeczki, pamiętając o tym, że po upieczeniu będą
dwa razy większe. Układać je na posmarowanej tłuszczem płaskiej
blaszce, zachowując dość duże odstępy. Blachę postawić w ciepłym
miejscu na około 20 min, aż bułeczki wyrosną. Żółtko rozmieszać z
mlekiem i smarować nim bułeczki, a następnie posypać połowę
kminkiem, a drugą połowę czarnuszką. Przed posypaniem można
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Rys. 23. Chleby ziołowe



każdą przekroić ostrym nożem na pół lub na krzyż. Wstawić do
podgrzanego piekarnika i piec w temperaturze 200° C przez około 1/2
godz.

Pikantny chleb

l kg mąki, 5 dag drożdży, 0,3-0,4 I mleka, 7 dag masła, l łyżeczka cukru,
2 jaja, 2 łyżeczki soli, l pęczek pietruszki, l pęczek szczypiorku, 7 dag
kiełbasy szynkowej, 7 dag żółtego sera, szczypta papryki słodkiej i
papryki ostrej, 1/2 łyżeczki mielonej kolendry, 1/2 łyżeczki kminku, 1/2
łyżeczki gałki muszkatołowej.

Mąkę wsypać do miski i postawić w ciepłym miejscu, drożdże
rozrobić z cukrem, dodać do mąki i dolewać powoli mleko, mieszając
ciasto drewnianą łyżką. Dodać jajo, sól, przyprawy, a na końcu
stopione masło. Ciasto dokładnie wyrobić ręką. Postawić pod
przykryciem na 20 min w ciepłym miejscu, a gdy trochę wyrośnie,
podzielić na dwie części. Do jednej części dodać posiekaną
pietruszkę i szczypiorek, a do drugiej ser i kiełbasę, pokrojone w
drobną kostkę. Uformować dwa okrągłe bochenki, ułożyć na płaskich
blachach i zostawić jeszcze na 20 min do wyrośnięcia. Włożyć do
podgrzanego piekarnika i piec około 50 min w temperaturze 180-
200°C.

Chleb z czosnkiem lub ziołami

l chleb (najlepiej pszenny), 2 ząbki czosnku lub 2 łyżki suszonych ziół
(tymianek, bazylia lub rozmaryn), 1/2 łyżeczki soli, 7 dag masła.

Chleb pokroić na kromki, nie przecinając dolnej skórki do końca.
Czosnek posiekać, rozetrzeć z solą i masłem, smarować cienko każdą
kromkę z obydwu stron i z powrotem złożyć cały bochenek. Resztą
masy posmarować wierzchnią skórkę. Gdy przyrządza się chleb z
ziołami, każdą kromkę smaruje się cienko masłem z obydwu stron,
przesypując solą i roztartymi ziołami. Po złożeniu chleba zawija się
go w folię aluminiową i wkłada na 15 min do piekarnika o
temperaturze 200°C. Jest to dobry sposób odświeżania starego
pieczywa.
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Ciastka serowe

20 dag żółtego sera (ementaler, morski, gouda), 25 dag masła, 40 dag
mąki, 2 jaja , sól, mak, kminek lub tarty ser do posypania.

Z sera, masła, mąki, żółtek i soli zagnieść ciasto. Zostawić na
godzinę, a następnie rozwałkować wprost na blasze wysmarowanej
tłuszczem. Można też rozwałkować na stolnicy i wykrawać foremką
ciasteczka, które przekłada się na wysmarowaną tłuszczem blachę.
Ciasto lub ciastka posmarować białkiem i piec około 1/2 godz. w
piekarniku o temperaturze 170-200° C. Następnie wyjąć blachę na
chwilę, posypać ciasto makiem, kminkiem lub tartym serem i
wstawić na 10-15 min, aż przypiecze się na złotobrązowy kolor.
Zaraz po upieczeniu pokroić ciasto na paski.

Ciasto z gruszkami i tatarakiem

2 jaja, 6 dag cukru pudru, 6 dag masła, 1/2 łyżeczki do kawy proszku do
pieczenia, l cukier waniliowy, 1/2 łyżeczki do kawy mielonego suszonego
korzenia tataraku, 12 dag mąki, l łyżeczka do kawy margaryny, 3
obrane, przekrojone na połówki (bez gniazd nasiennych) gruszki.

Masło utrzeć z cukrem (zostawić l łyżkę do posypania) i jajami,
wsypać mąkę, proszek do pieczenia, cukier waniliowy, połowę
tataraku i całość dokładnie wymieszać. Margaryną wysmarować
formę, przełożyć do niej ciasto, a na wierzchu ułożyć połówki
gruszek. Łyżkę cukru pudru zmieszać z drugą połową tataraku i
posypać ciasto. Włożyć do podgrzanego piekarnika i piec około l
godz. w temperaturze nie przekraczającej 180°C.
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Desery

Galaretka z kwiatami podbiału

40 dag kwiatów podbiału z szypułkami, 1/2 I białego wina deserowego, 6
łyżek cukru, 8 listków żelatyny.

Kwiaty umyć, osaczyć, oddzielić od szypułek, które należy drobno
pokroić i wszystko przełożyć do miski. Następnie zasypać kwiaty
oraz szypułki cukrem i zalać winem, przykryć i pozostawić na noc w
chłodnym miejscu. Żelatynę moczyć 4 min w zimnej wodzie, a potem
przełożyć do garnka, wlać wino z podbiałem i stale mieszając
podgrzewać, aż żelatyna się rozpuści. Galaretką napełnić salaterkę i
zostawić na kilka godzin, aż stężeje.

Deser jagodowy

30 dag jagód, l kwaśne jabłko, 1/2 l wody, 1/2 paczki budyniu
waniliowego, 2 łyżki cukru, 1/2 szklanki białego wina deserowego.

Jabłko obrać, wykroić gniazda nasienne i pokroić na cienkie plasterki.
Jagody umyć, osaczyć i ugotować razem z jabłkiem, a następnie
wszystko przetrzeć przez sito. Proszek budyniowy rozmieszać z
winem i wlać do jagód cięgle mieszając. Wsypać cukier, zagotować i
przelać do salaterki. Podawać zimny.

Budyń z kwiatostanów czarnego bzu

2 kwiatostany czarnego bzu, l l mleka, 4 łyżki mąki ziemniaczanej, 3
łyżki cukru, szczypta soli, 2 jaja.

Zagotować 3/4 l mleka, włożyć kwiatostany bzu i gotować jeszcze
przez kilka minut, następnie kwiatostany wyjąć. Mąkę ziemniaczaną
rozrobić z l szklanką zimnego mleka, 2 żółtkami, cukrem i solą, wlać
do mleka i bez przerwy mieszając, zagotować. Białka ubić na pianę i
przełożyć do gorącego jeszcze budyniu, dokładnie wymieszać. Budyń
przelać do salaterki i ostudzić.
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Kisiel z berberysu

3/4  l  wody  lub  czerwonego  wina,  1/2  kg  soku  z  berberysu  (z
sokowirówki), 1/2 kg cukru, starta skórka z cytryny, kawałek kory
cynamonowej, 20 dag mąki ziemniaczanej, 1/2 l wody.

Sok zagotować z wodą lub winem z dodatkiem cukru, cynamonu i
skórki cytrynowej. Następnie przecedzić przez sito. Mąkę
ziemniaczaną rozrobić z 1/2 l zimnej wody i wlać do soku, stale
mieszając, zagotować. Przelać do salaterki i ostudzić.

Budyń z owoców dzikiej róży

1/2 kg świeżych, oczyszczonych owoców dzikiej róży, 3/4 l wody, 12 dag
cukru, 3/4 l mleka, 20 dag masła, 30 dag tartej bułki, 20 dag cukru
pudru, 10 jaj, l łyżeczka cynamonu, szczypta soli, szczypta gałki
muszkatołowej.

Suszone owoce namoczyć na noc. Owoce róży ugotować w 3/4 l
wody do miękkości z dodatkiem cukru i przetrzeć przez sito. Mleko
zagotować z masłem, wsypać tartą bułkę i mieszając gotować, aż
powstanie gęsta masa. Dodać przetarte owoce róży, jeszcze raz
zagotować, przełożyć do miski i ostudzić. Cukier puder ubić z 8
żółtkami i 2 całymi jajami, dodać cynamon, sól, gałkę muszkatołową
i porcjami dodawać masę z róży oraz tartej bułki. Pozostałe białka
ubić i na końcu ostrożnie wymieszać z resztą masy. Formę
budyniową wysmarować tłuszczem, przełożyć do niej masę i gotować
przez 1,5 godz. w dużym garnku z wodą. Po wyjęciu formy z kąpieli
wodnej ostudzić ją, budyń wyjąć na salaterkę i ostudzić.

Napoje

Sok jabłkowy z miętą

8 soczystych jabłek, 4 łyżki soku cytrynowego, 2 łyżki posiekanej świeżej
mięty.

Jabłka pokroić i wrzucić do sokowirówki. Sok jabłkowy zmieszać z
sokiem cytrynowym i miętą. Natychmiast podawać.
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Rys. 24. Napój orzeźwiający z syropu miętowego



Sok z marchwi i szczawiu

l kg marchwi, 25 dag szczawiu albo pół na pół szczawiu ze szpinakiem, l
łyżka soku cytrynowego.

Marchew oczyścić, pokroić i przepuścić przez sokowirówkę.
Następnie wrzucić do sokowirówki szczaw (lub szczaw ze
szpinakiem). Całość wymieszać z sokiem cytrynowym i od razu
podawać.

Sok z marchwi i pomidorów

50 dag marchwi, 50 dag pomidorów, l szklanka jogurtu, 2 łyżki soku
cytrynowego, l łyżka posiekanej trybuli lub pietruszki.

Marchew oczyścić, pokroić, pomidory pokroić i wszystko przepuścić
przez sokowirówkę. Uzyskany sok wymieszać z jogurtem, sokiem
cytrynowym i ziołami. Natychmiast podawać.

Sok z ogórków ze szczypiorkiem i
ogórecznikiem

30 dag ogórków, l szklanka jogurtu, l łyżka posiekanego szczypiorku, l
łyżka posiekanego ogórecznika.

Ogórki pokroić na kawałki (nie obierać ze skórki), wycisnąć sok w
sokowirówce, zmieszać go z jogurtem i ziołami. Można posolić do
smaku. Od razu podawać.

Sok pomidorowy z bazylią lub miętą

l kg pomidorów (lub puszka soku pomidorowego), 2 łyżki posiekanej
świeżej mięty lub bazylii, 2 łyżki soku cytrynowego.

Wycisnąć sok z pomidorów w sokowirówce, do otrzymanego soku
wsypać zioła i wlać sok cytrynowy. Pozostawić w chłodnym miejscu
na 2 godz.
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Kefir lub jogurt z ziołami

1/2 l kefiru lub jogurtu, 4-5 łyżek posiekanych świeżych ziół:
szczypiorku, mięty, bazylii, melisy, rzeżuchy, szczawiu, pietruszki,
koperku, trybuli (każdy gatunek osobno lub w mieszance po 3-4 zioła).

Kefir lub jogurt zmiksować z ziołami i od razu podawać.

Mleko o smaku ziołowym

4 łyżki posiekanych świeżych ziół (koperku, ogórecznika, trybuli, selera,
pietruszki, melisy, bazylii), sól, gałka muszkatołowa, 11 zimnego mleka.

Zioła (co najmniej 4 różne) zmiksować z 1/4 szklanki mleka tak, aby
zioła były całkowicie rozdrobnione, a mleko zabarwiło się na lekko
zielony kolor. Wlać do pozostałego mleka, dodać sól do smaku i
szczyptę gałki muszkatołowej, wymieszać. Przecedzić przed
podaniem albo podawać nie przecedzone.

Napój z mięty lub melisy na upalne dni

11 wody, 4-5 gałązek mięty lub melisy, 4 łyżki cukru, 4 łyżki soku
cytrynowego, 8 kostek lodu.

Miętę lub melisę zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem 10 min,
następnie zioła wyjąć, do naparu wsypać cukier, wymieszać, wlać sok
cytrynowy i napój ostudzić. Rozlać do szklanek, do każdej wrzucając
po dwie kostki lodu.

Herbata z lipy na zimowe wieczory

l l wody, 4 łyżeczki suszonych kwiatostanów lipy, 4 łyżeczki miodu lub
soku malinowego wysokosłodzonego, 4 łyżeczki soku cytrynowego.

Ziele lipy zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem 5 min. Herbatę
przecedzić, dodać miód lub sok malinowy, sok cytrynowy i podawać
od razu, żeby nie wystygła. Herbata ta działa rozgrzewające.
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Kompot z owoców dzikiej róży

12 dag owoców dzikiej róży (oczyszczonych), skórka z 2 dużych jabłek, 1
l wody, cukier lub miód do smaku.

Owoce róży i skórki z jabłka zalać wodą i powoli zagotować, a następnie
zostawić pod przykryciem na 30 min. Kompot przecedzić i osłodzić
cukrem lub miodem.
Uwaga: do kompotów owocowych można dodawać po kilka gałązek
mięty lub melisy dla nadania im przyjemnego zapachu.

Kompot z borówki czarnej

l kg oczyszczonych owoców, 20-25 dag cukru, 2 szklanki wody.

Świeże owoce przebrać, usunąć resztki kielichów, szypułki i inne
zanieczyszczenia, opłukać.
Przygotować syrop z cukru i wody. Owoce wrzucić na gorący syrop,
zagotować. Napełnić kompotem słoiki, zamknąć je i pasteryzować przez
20-25 min.

Przetwory

Galaretka jabłkowa z miętą

l kg zielonych jabłek, l pęczek mięty (ok. 15 g), 1/2 kg cukru, 2 łyżki soku
cytrynowego, 3 łyżki octu winnego, 4 łyżki posiekanej mięty.

Jabłka pokroić, usunąć gniazda nasienne (nie obierać) i ugotować z
pęczkiem mięty w niewielkiej ilości wody, aż będą miękkie. Na dużym
garnku umocować lnianą ściereczkę i wylać na nią rozgotowane jabłka,
które odsącza się tak przez noc. Następnego dnia należy zmierzyć ilość
soku i na każde 1/2 l dodać ok. 40 dag cukru. Płyn gotować 20-30 min, a
gdy zacznie gęstnieć, dodać sok cytrynowy, ocet i posiekaną miętę.
Napełnić galaretką wyparzone słoiki, zakręcać i pasteryzować 10 min.
W ten sam sposób przygotowuje się galaretkę z jabłek o zapachu
czarnego bzu, wkładając na czas gotowania galaretki kilka kwiato-
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stanów czarnego bzu. Według tego przepisu można sporządzić
galaretkę z owoców berberysu (zebranych po pierwszym mrozie),
czarnego bzu, jabłek (w stosunku 1:1) i owoców dzikiej róży
oczyszczonych.

Galaretka z berberysu

l kg owoców berberysu, 2 szklanki wody, l kg cukru na 1 l
uzyskanego soku.

Oczyszczone i umyte owoce zalać wodą tak, żeby były tylko
przykryte i gotować około 1/2 godz. Odcedzić. Uzyskany sok
odmierzyć, dodać odpowiednią ilość cukru, szybko zagotować
mieszając, żeby cukier dobrze się rozpuścił, krótko gotować. Gorącą
galaretkę zlać do małych wyparzonych słoików. Po ostygnięciu słoiki
zamknąć.

Marmolada z czarnego bzu

l kg dojrzałych owoców czarnego bzu, 3/4 kg cukru.

Dojrzałe owoce oddzielić od szypułek, opłukać, zalać w rondlu
bardzo małą ilością wody, rozgotować, przetrzeć. Do przecieru dodać
cukier i smażyć stale mieszając, aż masa zgęstnieje. Gorącą
marmoladę wlać do wyparzonych słoików. Po ostygnięciu słoiki
zamknąć.

Konfitura z owoców dzikiej róży

l kg oczyszczonych owoców, 1,5 kg cukru, 3 szklanki wody, sok z cytryny
(lub sok cytrynowy).

Ładne, dojrzałe i twarde owoce umyć, rozkroić z jednego boku,
usunąć pestki i włoski. Owoce wrzucić do wrzącej wody i pozostawić
je w niej do momentu, kiedy zmiękną, odcedzić. Do odcedzonej z
owoców wody dodać połowę cukru, zagotować syrop. Do syropu
wrzucić owoce, krótko pogotować, całość przelać do kamiennego lub
szklanego czy porcelanowego naczynia i pozostawić do następnego
dnia, potem zlać syrop, dodać resztę cukru,
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zagotować, dodać sok cytrynowy, wrzucić owoce i całość powoli
smażyć. Usmażoną konfiturę nałożyć do małych wyparzonych
słoików. Po ostygnięciu słoiki zamknąć.

Konfitura z owoców dzikiej róży ma zastosowanie głównie do
dekoracji ciast, legumin.

Konfitura z owoców śliwy tarniny

l kg oczyszczonych owoców, l kg cukru, 2 szklanki wody, kawałek
cynamonu, kilka goździków.

Lekko przemarznięte owoce oczyścić z ogonków i listków (na
konfiturę przeznaczyć owoce największe), opłukać, osaczyć i włożyć
do kamiennego lub emaliowanego naczynia. Cukier i wodę
zagotować, powstałym ciepłym syropem zalać owoce. Pozostawić je
w zimnym miejscu na 2 dni. Zlać syrop, zagotować, włożyć do niego
owoce, krótko zagotować. Wyjmować owoce łyżką durszlakową,
nakładać do wyparzonych słoików, dodać trochę cynamonu i
goździków. Syrop jeszcze pogotować i zalać nim owoce w słoikach.
Słoiki zamknąć.

Sok z czarnego bzu

l kg dojrzałych owoców czarnego bzu, 25 dag cukru, szczypta
cynamonu.

Jagody czarnego bzu oddzielić od szypułek, umyć, osaczyć,
przepuścić przez sokowirówkę. Sok zagotować z cukrem oraz
cynamonem i od razu przelać do wyparzonych butelek, następnie
pasteryzować 10 min. Sok można pić rozcieńczony lub
nierozcieńczony przy przeziębieniach.

Syrop z berberysu
Owoce berberysu, cukier.

Owoce berberysu (zebrane po pierwszym mrozie) odszypułkować,
umyć, osaczyć, trochę rozgnieść, ugotować do miękkości i
przecedzić. Na 1/2 kg soku dodać l kg cukru i całość zagotować,
zdej-
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mując tworzącą się pianę. Gorący sok przelać do wyparzonych
butelek i szczelnie je zamknąć.

Syrop fiołkowy

Kwiaty fiołków, cukier, sok cytrynowy.

Świeżo zerwane kwiaty fiołków umyć, osaczyć i oberwać płatki,
uważając, żeby nie została przy nich żadna zielona cześć. Zalać płatki
fiołków w porcelanowej misce niewielką ilością wrzątku, przykryć i
zostawić na noc, następnego dnia przecedzić. Zmierzyć ilość soku i
na każde 1/2 l dodać 50 dag cukru i 3 łyżki soku cytrynowego. Syrop
podgrzewać powoli na małym ogniu, ale nie gotować. Przelać do
wyparzonych buteleczek. Jest to dobry środek przeciw kaszlowi dla
dzieci.

Syrop miętowy

Świeża mięta, cukier.

Miętę przepuścić przez sokowirówkę i zmierzyć ilość soku. Na 1/2 l
soku potrzeba 1/2 kg cukru. Cukier gotować ze szklanką wody tak
długo, aż krople syropu będzie można między palcami wyciągnąć w
nitkę. Wtedy wlewa się sok z mięty i trzyma na wolnym ogniu
jeszcze 10 min od chwili zagotowania. Syrop przelać do
wyparzonych butelek i używać do napojów orzeźwiających.
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V. Zioła dla urody

Podstawowym warunkiem dbałości o urodę jest zachowanie
czystości. W starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie, a jeszcze
wcześniej w Azji i Ameryce, doceniano znaczenie czystości ciała dla
zdrowia i urody, znano również wiele ziół, które od wielu tysiącleci
towarzyszą człowiekowi, używanych w celach kosmetycznych.
(Słowo kosmetyk jest pochodzenia greckiego i oznacza to wszystko,
co służy do zachowania lub podniesienia urody ciała). Na przykład w
rejonie Morza Śródziemnego od dawna używano krwawnika,
rumianku, podbiału, olejku różanego, tymianku i macierzanki. W
pierwszych epokach poziom higieny osobistej był różny. Grecy i
Rzymianie byli prawdziwymi miłośnikami czystości i pięknych
zapachów - regularnie się myli i umiejętnie stosowali zioła oraz
otrzymane z nich substancje zapachowe. W późniejszym okresie
więcej uwagi poświęcano ubiorom i wyposażeniu mieszkań, a mniej
higienie osobistej. W epoce baroku i rokoka noszono peruki będące
siedliskami wszy, a zapach potu usiłowano usunąć, skrapiając się
obficie perfumami. Ten ostatni zwyczaj przetrwał w pewnym sensie
do naszych czasów, dziś używa się dezodorantów, choć wiadomo, że
najlepszym dezodorantem jest woda i mydło. Od czasów Rewolucji
Francuskiej stopniowo wzrastał poziom higieny społeczeństw,
związany między innymi z prostszym i bardziej praktycznym
ubiorem, ale upodobanie do przyjemnych zapachów pozostało do
dziś. O ile dawniej kosmetyka opierała się przede wszystkim na
substancjach naturalnych, o tyle obecnie wiele składników otrzymuje
się syntetycznie. Ostatnio, po długim okresie fascynacji syntetykami
lub substancjami o wysokim stopniu przetworzenia, człowiek zaczai
coraz częściej powracać do tradycyjnej kosmetyki zielarskiej, której
tajniki staramy się przybliżyć.
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Aby utrzymać higienę osobistą na wysokim poziomie, należy
codziennie rano i wieczorem myć ciało. Najpierw namydla się dość
ostrą gąbką lub szczotką ciało, a następnie spłukuje ciepłą, a później
zimną wodą. Ciepła woda otwiera pory skóry - zimna zamyka je.

Ziołowa pielęgnacja skóry

Preparaty oczyszczające skórę Kremy

Oryginalne kremy oczyszczające zawierają trudno dostępne
składniki, takie jak lanolina, masło kakaowe czy olej migdałowy, w
związku z tym ich przygotowanie w warunkach domowych jest
praktycznie niemożliwe. Proponujemy natomiast recepturę zastępczą,
która zawiera ogólnie dostępne składniki: 4 łyżki margaryny lub
masła roślinnego podgrzać na bardzo słabym ogniu, następnie do
roztopionego tłuszczu dodać 3 łyżeczki suszonych ziół, mogą to być:
kwiaty bzu czarnego, kwiaty lipy, liście rozmarynu, liście szałwii lub
liście krwiściągu lekarskiego. Składniki dokładnie przecedzić przez
sitko, wymieszać i pozostawić je do ostygnięcia. Następnie przełożyć
krem do słoiczka, dodać kilka kropel wody lawendowej lub różanej i
szczelnie zamknąć.

Oliwki

Naturalne oleje roślinne (migdałowy, słonecznikowy, kokosowy,
z kiełków pszenicy) w połączeniu z surowcami zielarskimi są
znakomitymi środkami oczyszczającymi, zwłaszcza przeznaczone dla
cery suchej. Spośród wymienionych najdostępniejszy jest olej
słonecznikowy.

Do małej szklaneczki oleju słonecznikowego dodać trochę
rozdrobnionego jednego gatunku zioła, np. kwiaty rumianku, kwiaty
bzu czarnego, kwiaty lipy, liście pokrzywy, liście żywokostu, liście
mięty, kwiaty i liście rozmarynu, kwiaty i liście fiołków. Pozosta-
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wić tę mieszaninę oleju i ziół na kilka tygodni, by rozpuściły się
substancje zawarte w ziołach.

Lotiony

Są to płyny oczyszczające skórę, oparte na mleku słodkim,
kwaśnym, śmietance, jogurcie lub serwatce z dodatkiem surowców
zielarskich. Lotiony ziołowe są odpowiednie dla wszystkich rodzajów
cery, a szczególnie polecane dla cery tłustej. Lotiony należy zużyć w
ciągu tygodnia od ich przygotowania i przechowywać w lodówce.
Stosujemy je po uprzednim umyciu twarzy wodą z mydłem za
pomocą wacików.

Prosty lotion ziołowy

Do 75 ml gorącego mleka, śmietanki, zsiadłego mleka lub
serwatki dodać garść świeżych kwiatów jednego z następujących
ziół: rumianku, wiązówki błotnej lub bzu czarnego. Pozostawić w
naczyniu pod przykryciem przez 3 godz., następnie przecedzić przez
sitko, podgrzać, rozpuszczając jednocześnie trochę miodu pszczelego.
Do lotionu można dodać mąki owsianej, otrębów pszennych lub
kiełków pszenicy.

Lotion fiołkowy

Do 300 ml świeżego mleka dodać 3 łyżki świeżo zebranych
kwiatów fiołka. Podgrzewać mieszaninę na bardzo słabym ogniu do
momentu, w którym poczujemy intensywny zapach fiołków. Lotion
przelać do butelki, odstawić do ostygnięcia, przechowywać szczelnie
zamknięty w lodówce. W podobny sposób można przygotować
lotiony z liści pokrzyw, liści podbiału lub kwiatów rumianku.

Lotion z liści kopru włoskiego i jogurtu

Najpierw przygotować skoncentrowany wywar z liści kopru
włoskiego: 2 łyżki liści kopru włoskiego wrzucić do 150 ml wody i
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gotować w naczyniu na bardzo słabym ogniu przez 15 min, po czym
przecedzić przez sitko i pozostawić do ostygnięcia. Skoncentrowany
wywar z liści kopru włoskiego zmieszać dokładnie ze 150 g jogurtu
butelkowego. Gotowany lotion należy przechowywać w lodówce.

Lotion z liści krwawnika

Przygotować skoncentrowany napar z liści krwawnika: 4 łyżeczki
krwawnika (również kwiatostanów) wrzucić do 150 ml wrzątku i
pozostawić do ostygnięcia, następnie przecedzić przez sitko. Lotion
jest przeznaczony dla cery tłustej. Dla innych rodzajów cery można
przygotować w analogiczny sposób lotiony z kwiatów krwawnika
pospolitego, melisy i lipy.

Ziołowe wody do twarzy

Służą do zmywania ze skóry twarzy resztek mydła oraz resztek
poprzednio opisanych preparatów oczyszczających skórę. Tampony z
waty zanurzyć w naczyniu z wodą do twarzy, a następnie kolistymi
ruchami zmywać skórę. Poza działaniem czyszczącym wody ziołowe
odświeżają i nadają skórze przyjemny zapach. Wody ziołowe to
napary z różnych surowców zielarskich.

Kwiat lipy - wybiela skórę, reguluje krążenie krwi w drobnych
naczyniach podskórnych, usuwa zmarszczki skóry;

Liść melisy - usuwa zmarszczki skóry;
Kwiat bzu czarnego - czyni skórę delikatną i białą, usuwa zmarszczki

skóry;
Ziele przywrotnika - używane przy zbyt dużych porach skóry,

przyczynia się do rozjaśnienia piegów;
Ziele krwiściągu - czyni cerę delikatną i czystą;
Ziele i owoc kopru włoskiego - usuwa zmarszczki skóry;
Kwiat fiołka - przyczynia się do rozjaśnienia plam na skórze:
Kwiat nagietka - zmniejsza pory skóry, odżywia i oczyszcza skórę

twarzy. Usuwa zmarszczki skóry i wypryski;
Liść szałwi - zmniejsza pory skóry i natłuszczenie skóry szcze-
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gólnie przy cerze tłustej, działa silnie ściągające - silniej niż inne
surowce zielarskie;

Liść podbiału - poprawia wygląd skóry zbyt widocznie
unaczynionej.

Przygotowanie wody ziołowej jest proste: l łyżeczkę
wysuszonego i rozdrobnionego surowca wrzucić do filiżanki wrzątku
i pozostawić na 1/2 godz. do naciągnięcia. Następnie przecedzić
przez sitko do innego naczynia. Woda ziołowa zachowuje swe
właściwości przez około 12 godz.

Parówki wodne twarzy

Parówki wodne twarzy stanowią doskonały sposób oczyszczania
(głębokiego) i odświeżania skóry twarzy. Stosować je można dla cery
tłustej i normalnej. Nie zaleca się parówek dla cery suchej i starczej,
wrażliwej, o rozszerzonych naczyniach włosowatych. Do zwykłej
parówki wodnej można dodać naparów ziołowych kwiatu lipy,
kwiatu rumianku lub ziela bratka (zwłaszcza przy cerze trądzikowej).
Parówkę stosuje się przez 10 min, trzymając głowę pod ręcznikiem,
nad miednicą z gorącą wodą lub naparem z ziół, co pewien czas
uzupełniając wrzątkiem. Ciepła woda otwiera pory skóry, powoduje
wydzielenie z nich niepotrzebnych substancji, olejki eteryczne
zawarte w surowcach zielarskich dezynfekują ponadto otwarte pory
skóry. Parówki uzupełniają stosowanie maseczek odżywczych.

Ziołowe maseczki kosmetyczne

Maseczki kosmetyczne to rodzaj mniej lub bardziej jednorodnej
papki, nakładanej na skórę twarzy i szyi, która ma na celu
oczyszczenie, odżywienie i upiększenie skóry. W zależności od
potrzeb dobiera się maseczkę o odpowiednim składzie i
oddziaływaniu.

Omówienie poszczególnych maseczek ziołowych rozpoczynamy
od gotowych produkowanych przez „Herbapol”.
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Kwiat lipy
Maseczka na bazie wyciągu z liści podbiału, kwiatów nagietka,

kwiatów lipy i korzeni mydlnicy. Działa udelikatniająco,
antyseptycznie, ściągające, wspomaga funkcje wydzielnicze skóry.
Nadaje się dla wszystkich rodzajów cery.

Kwiat nagietka

Maseczka na bazie wyciągu z nasion kozieradki, kwiatów
nagietka, ziela przywrotnika i korzenia żywokostu. Działa
regenerująco, ściągająco, przeciwzapalnie, przeciwwysiekowo,
osłaniające, zmiękczająco, wzmaga funkcje wydzielnicze skóry.
Polecana w takich schorzeniach skóry, jak łojotok i trądzik. Nadaje
się dla wszystkich rodzajów cery.

Kwiat bzu
Maseczka na bazie wyciągu z liści szałwii, kwiatów bzu czarnego,

kory wierzby i szyszek chmielu. Działa ściągająco, przeciwzapalnie,
przeciwwysiekowo, zapobiega kruchości i pękaniu włosowatych
naczyń krwionośnych, olejki eteryczne drażnią skórę, powodując
lepsze jej ukrwienie. Przeznaczona dla cery tłustej i normalnej.

Maseczki nakłada się na oczyszczoną twarz i szyje. Twarz i szyję
należy umyć delikatnymi ruchami okrężnymi, używając do tego
miękkiej szczoteczki i mydła. Szczególnie dokładnie powinno się
umyć partie twarzy wokół nosa i brodę. Twarz należy spłukać letnią
wodą i osuszyć miękkim ręcznikiem. Przy nanoszeniu maseczki
ziołowej na twarz należy pozostawić wolne partie wokół ust i oczu.
Oczy chroni się tamponami waty zwilżonymi naparem z kopru
włoskiego lub czystą wodą. Maskę najlepiej nakładać w pozycji
leżącej lub po jej nałożeniu położyć się i odpocząć przez pewien
czas. Maseczkę zmywa się na ogół gorącą wodą, a następnie spłukuje
zimną. Po zdjęciu maseczki na skórę twarzy i szyi nanosi się
nawilżacz.
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Maseczki dla cery normalnej

Maseczka szałwiowo-jabłkowa

l jabłko obrać ze skóry, pokrajać na drobne kawałki i rozdrobnić
w mikserze na puree razem z 2 łyżkami miodu i 15 g drobno
pokrojonych liści szałwii. Zamiast szałwii można użyć 2 łyżki wody
różanej (sposób przygotowania opisany po przepisach na maseczki
ziołowe). Maseczka powinna pozostawać na twarzy 15 min.

Maseczka z przywrotnika pospolitego

Dokładnie wymieszać 3 łyżki kiełków pszenicy z l łyżką miodu.
Przygotować napar z l łyżki posiekanego ziela przywrotnika i 150 ml
wrzątku. Napar pozostawić do ostygnięcia, następnie l łyżkę naparu
dodać do pozostałych składników. Maseczka powinna pozostawać na
twarzy 20 min.

Maseczka z owoców kopru włoskiego

Zaparzyć 3 łyżeczki owoców kopru włoskiego w 150 ml wrzątku,
pozostawić do ostygnięcia, 3 łyżki skoncentrowanego naparu
zmieszać z 50 g jogurtu, 3 łyżkami miodu i 2 łyżkami płatków
owsianych. Maseczka powinna pozostawać na twarzy 10-15 min.

Maseczka miętowo-drożdżowa - pobudzająca

Zaparzyć 2 łyżki drobno posiekanego ziela mięty w 150 ml
wrzątku, l łyżeczkę suszonych drożdży piekarniczych rozpuścić w
łyżce skoncentrowanego jeszcze ciepłego naparu. Po ostygnięciu
nałożyć na twarz i szyję. Pozostawić 10-15 min.
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Maseczki dla cery suchej

Maseczka żywokostowa

4 łyżki wrzątku i garść świeżych drobno posiekanych liści
żywokostu rozdrobnić w mikserze na jednolitą masę, wycisnąć przez
gazę tak mocno, aby uzyskać jak najwięcej soku. Nałożyć na twarz i
pozostawić na 10 min.

Maseczka brzoskwiniowo-nagietkowa

l brzoskwinię obrać ze skórki, usunąć pestkę, rozgnieść owoc,
dodać 2 łyżki jogurtu oraz l łyżkę skoncentrowanego naparu z
kwiatów i liści nagietka (2 łyżki rozdrobnionych kwiatów i liści
nagietka na l filiżankę wrzątku). Składniki dokładnie wymieszać
mikserem. Maseczkę nałożyć na twarz i pozostawić na 10-15 min.

Maseczki dla cery tłustej

Maseczki tej grupy oparte są na surowcach zawierających wiele
garbników, a więc o działaniu ściągającym. Należą do nich kwiaty
rumianku, kwiaty i liście krwawnika, liście pokrzywy, szałwii i
pietruszki.

Maseczka rumiankowo-krwawnikowa z marchwią

Średniej wielkości marchew zetrzeć na drobnej tarce, dodać do
ubitej piany z l białka i 1-2 łyżki skoncentrowanego naparu z
kwiatów rumianku i kwiatów oraz liści krwawnika (3 łyżeczki tych
surowców na l filiżankę wrzątku). Składniki dokładnie wymieszać
mikserem. Maseczkę nałożyć na twarz i pozostawić na 10-15 min.

Maseczka pietruszkowa

Pęczek pietruszki drobno posiekać i dodać tyle wrzątku, aby za
pomocą miksera wymieszać na gęsty sok. Przy braku miksera można
użyć skoncentrowanego naparu z 3 łyżek pietruszki i l fili-

160



żanki wrzątku. Sok lub napar z ziela pietruszki wymieszać z taką
samą objętością białka kurzego lub jogurtu. Maseczkę nałożyć na
twarz i pozostawić na 15-20 min. Maseczkę tą można zmywać
wyłącznie zimną wodą.

Maseczka z pokrzywy

Wymieszać 2 łyżki płatków owsianych z taką objętością mleka,
aby utrzymać gęstą papkę, do której należy dodać tyle świeżego soku
z pokrzywy, żeby pasta dała się łatwo rozsmarować na twarzy. Sok z
pokrzywy najlepiej zrobić w mikserze lub sokowirówce. Zamiast
soku można użyć skoncentrowanego naparu z liści i pędów pokrzywy
(2 łyżki pokrzywy na l filiżankę wrzątku). Maseczkę nałożyć na
twarz i pozostawić na 15 min. Można ją zmywać wyłącznie zimną
wodą.

Maseczka mietowo-ogórkowa
1/2 ogórka obranego ze skórki pokroić w średniej wielkości

kostkę, dodać jedno jabłko, l łyżeczkę soku cytrynowego i zmieszać
w mikserze z niepełną garścią świeżo zerwanych liści mięty.
Maseczkę nałożyć na twarz i pozostawić na 10-15 min, zmywać
ciepłą wodą.

Jak już wspomnieliśmy, po zdjęciu maseczki i zmyciu twarzy
wodą należy dodatkowo zmywać twarz za pomocą nawilżacza.

Podstawowa recepta na nawilżacz ziołowy

Zmieszać 2 łyżki gliceryny, 2 łyżki wody różanej oraz 2 łyżki
wody nagietkowej i przelać do butelki. Przed każdym użyciem
wstrząsnąć. Nakładać nawilżacz należy na twarzlak, aby tworzył on
cienką warstwę.

Woda różana
18 dag płatków silnie pachnącego gatunku róży (na przykład

dzikiej) zalać w garnku emaliowanym taką ilością wody, aby je
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przykryła. Pod przykryciem gotować na bardzo słabym ogniu przez
30 min. Przecedzić, a następnie przelać do wygotowanej butelki.
Można używać po 3 dniach od przygotowania.

Woda nagietkowa

25 g płatków nagietków gotować w 2 filiżankach wody przez 30
min. Przecedzić i dodać jeszcze 25 g płatków nagietków. W efekcie
otrzymuje się nieco ponad filiżankę wody nagietkowej.

Ziołowa pielęgnacja oczu

Do pielęgnacji oczu można używać kompresów lub okładów
ziołowych. Kompresy ziołowe to waciki kosmetyczne zamoczone w
letnim naparze z określonego surowca zielarskiego. Napary
przygotowuje się zazwyczaj z l  łyżeczki  świeżego  surowca  i  150  ml
wody.

Świetlik łąkowy - stosowany przy wielu dolegliwościach oczu,
zwłaszcza o charakterze uczuleniowo-zapalnym;

Kwiat bzu czarnego - nadaje oczom właściwy blask (połysk);
Kwiat rumianku - łagodzi wszelkie stany zapalne;
Ziele skrzypu - likwiduje opuchlinę powiek i zaczerwienienie

oczu.
Ziele kopru włoskiego - łagodzi łzawienie oczu;
Ziele werbeny - czyści oczy i łagodzi zmęczenie powiek;
Ziele piołunu - likwiduje zaczerwienienie oczu i zapalenie

powiek.

W przypadku gdy oczy są podkrążone, opuchnięte, bolące,
zmęczone lub podrażnione, można stosować ciepłe okłady za
świeżych, drobno pokrojonych, a następnie dokładnie rozgniecionych
ziół, do których dodaje się nieco wrzątku. Do okładów używane są
kwiaty rumianku, owoce dzikiej róży, ziele kopru włoskiego lub
liście podbiału. Papkę z ziół umieszcza się pomiędzy dwoma
kawałkami gazy. Okład powinien docierać do wszystkich zafałdowań
skóry, natomiast należy unikać bezpośredniego kontaktu z gałką
oczną. W zależności od użytego surowca okład trzyma się na oczach
od 10 do 20 min.
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Zioła dla włosów

Aby zachować czystość włosów, należy je myć średnio raz w
tygodniu ciepłą wodą i szamponem. Przy niedomaganiach włosów
dobrze jest stosować jedno lub kilka podanych ziół.

Korzeń łopianu - pomaga zwalczać łupież;
Liście kocimiętki - pobudza wzrost włosów i łagodzi podrażnienia

owłosionej skóry;
Kwiat rumianku - doskonale zmiękcza włosy, rozjaśniając je

również;
Czosnek i cebula - stymulują wzrost włosów i pomagają zwalczać

łupież, choć silny zapach odstrasza od ich stosowania;
Ziele przytulii czepnej - działa tonizująco, oczyszczające, pomaga

zwalczać łupież;
Młode pędy skrzypu - wzmacniają włosy;
Kwiaty nagietka - rozjaśniają włosy;
Liść nasturcji - pobudza wzrost włosów;
Liść pietruszki - wzmacnia kolor włosów i nadaje im połysk;
Liście i kwitnące wierzchołki rozmarynu - najlepszy uniwersalny

surowiec o działaniu tonizującym wzmacniającym, nadaje włosom
połysk, wzmacnia je i lekko przyciemnia włosy;

Korzeń rzewienia - daje doskonały żółty barwnik do włosów;
Liście szałwii - działają tonizująco i wzmacniająco, przyciemniają

włosy;
Liście i korzenie mydlnicy - oczyszczają włosy;
Liście bylicy bożego drzewka - pobudzają wzrost włosów i

zapobiegają łupieżowi;
Liście pokrzywy - zapobiegają łupieżowi, działają tonizująco oraz

wzmacniająco.

Szampon ziołowy łagodny

2 łyżki szamponu dziecinnego zmieszać z 2 łyżkami mocnego
naparu ziołowego. Napar przygotować z garści świeżych lub łyżki
suszonych ziół i 150 ml wrzątku. Dla włosów ciemnych
przygotowuje się napar z liści szałwii, dla tłustych - z ziela
krwawnika, dla
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jasnych - z kwiatów nagietka, dla włosów z łupieżem - z mieszaniny
ziela pokrzywy i korzenia łopianu. Po wbiciu żółtka jajka kurzego i l
łyżki żelatyny w proszku, rozmieszaniu i podgrzaniu uzyskuje się
doskonały preparat wzmacniający włosy.

Płukanki ziołowe i ziołowe płyny wzmacniające

Prócz systematycznego mycia włosów ciepłą wodą i szamponem
(bez lub z dodatkiem ziół) dużą rolę w pielęgnacji włosów spełnia
stosowanie płukanek z ziół suszonych: z korzenia łopianu, mydlnicy,
kory dębu, klaczą tataraku, ziela skrzypu lub z pokrzywy, tymianku,
rumianku, liścia orzecha (który przyciemnia włosy). Wymienione
zioła należy przyrządzać w postaci skoncentrowanej, to znaczy w
proporcji: 2 łyżki na l szklankę wody. Korzenie i kory gotować
krótko, a ziele skrzypu dłużej niż 1/2 godz.

Pachnąca płukanka dla włosów jasnych

Składniki: 4 części kwiatów rumianku, 4 części kwiatów nagietka,
3 części cienko ściętej skórki pomarańczowej (część zewnętrzna), 2
części kwiatów bzu czarnego

Pachnąca płukanka dla włosów ciemnych

Składniki: 3 części liści szałwii, 3 części liści oczaru
wirginijskiego, 3 części liści rozmarynu, 2 części liści melisy.

Płukanka dla silnie osłabionych włosów

Składniki: 3 części ziela tymianku, 3 części ziela pokrzywy, 2
części startego korzenia łopianu, 2 części liści nasturcji, l część bylicy
bożego drzewka.

W przypadku wszystkich trzech recept należy przygotować mocne
napary lub odwary ziołowe, które dodane do ciepłej wody tworzą
płukankę.
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Tonik do włosów z ziela bylicy bożego drzewka

Bylica boże drzewko znajdowała od wielu stuleci zastosowanie
jako ziele powodujące wzrost włosów. 75 ml mocnego naparu z
bylicy bożego drzewka zmieszać z 75 ml wódki i przechowywać w
butelce. Można również przyrządzić nalewkę z ziela bylicy bożego
drzewka na spirytusie lub wódce. Wcierać we włosy po uprzednim
rozcieńczeniu ciepłą wodą (l łyżka toniku w l łyżce wody).

Okład z korzenia rzodkwi czarnej lub chrzanu

Kilkuminutowy okład ze świeżo startego korzenia rzodkwi lub
chrzanu jest znacznie bardziej radykalnym środkiem niż płukanka
ziołowa. Korzeń chrzanu przeciwdziała wypadaniu włosów poprzez
poprawę krążenia krwi w skórze głowy, korzeń rzodkwi działa
podobnie, choć znacznie bardziej skutecznie, powodując między
innymi regenerację cebulek włosowych. Na bazie wyciągu z korzenia
rzodkwi czarnej produkuje się rozmaite środki na porost włosów.
Okład zdejmuje się, głowę zaś płucze dopóty, dopóki nie zniknie
charakterystyczny zapach, a następnie można zastosować jedną z
płukanek ziołowych.

Nalewka z pokrzywy i nasturcji

Z l części świeżego ziela pokrzywy, l części świeżych kwiatów
i liści nasturcji i 2 części spirytusu przygotować nalewkę.
Wszystkie zmiksowane składniki wlać do butelki lub słoika,
zamknąć szczelnie i postawić w ciemnym miejscu. Po 2
tygodniach nalewka jest gotowa do użycia. Każdorazowo bierze
się jej tyle, ile potrzeba do dokładnego wtarcia we włosy i skórę
głowy. Włosy rozczesać. Nalewkę wciera się mniej więcej raz na
tydzień w dzień poprzedzający mycie głowy.

Oliwki odżywcze do włosów

Niekiedy używa się również oliwek do włosów. Można je
przygotować na bazie oliwy z oliwek lub oleju słonecznikowego.
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Do butelki o pojemności 0,25 l wrzucić 2 łyżki dokładnie
zmiksowanych ziół (gatunku lub gatunków zawierających olejki
eteryczne) i zalać to 100 ml oleju. Zakorkowaną butelkę postawić w
miejscu silnie nasłonecznionym, aby szybciej zachodziła ekstrakcja
olejków eterycznych z surowca do oleju. Trwa to co najmniej 3
tygodnie. Przez ten czas należy codziennie ostrożnie wstrząsać
zawartością butelki. Po 3 tygodniach usunąć zioła, a do
przefiltrowanego oleju ponownie dodać 2 łyżki zmiksowanych ziół.
Czynności te powtarzać tak długo, aż olej nabierze intensywnego
zapachu ziół. Oliwkami odżywczymi do włosów należy nacierać
włosy i skórę głowy przed ich myciem i tak pozostawić na około 30
min pod przykryciem z wilgotnego ręcznika. Następnie natrzeć włosy
szamponem i odrobiną gorącej wody, a po kilku minutach spłukać
ciepłą wodą. Ponownie umyć włosy wodą oraz szamponem i znów
spłukać ciepłą wodą.

Środki koloryzujące i farby do włosów

Do ziołowych substancji koloryzujących można zaliczyć
płukanki z surowców zielarskich o działaniu przyciemniającym
lub rozjaśniającym. Płukanki te stosuje się po uprzednim umyciu
włosów. Dla otrzymania bardziej intensywnego koloru włosów
należy użyć skoncentrowanych odwarów (ta sama ilość ziół, lecz
mniej wody, bo tylko z 75 ml - por. przepisy na płukanki), które
miesza się z proszkiem kaolinowym, niestety, u nas trudno
dostępnym.

Płukanka dla włosów jasnych
2 łyżki świeżych lub l łyżkę suszonych kwiatów rumianku oraz 2

łyżki świeżych lub l łyżeczkę suszonych kwiatów nagietka gotować
na bardzo słabym ogniu pod przykryciem w 600 ml wody przez 30
min. Przed użyciem dodać 2 łyżki soku cytrynowego i płukać włosy.

Płukanka dla włosów ciemnych

2 łyżki świeżych lub l łyżeczkę suszonych liści szałwii oraz 2
łyżki świeżych lub l łyżeczkę suszonych liści rozmarynu oraz 4
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Rys. 25. Płukanka ziołowa



łyżeczki herbaty gotować na bardzo słabym ogniu pod przykryciem w
600 ml wody przez 30 min.

Farby do włosów

Są dość trudne do przygotowania w warunkach domowych,
natomiast można je nabyć w postaci sproszkowanej.

Henna. Proszek z torebki rozmieszać z taką ilością gorącej
wody, aby uzyskać pastę, pozostawić na 30 min dla „dojrzenia”.
W sprzedaży znajdują się 3 rodzaje henny: czerwona, brązowa, z
których można uzyskać kolory włosów od rudego do brązowego, i
czarna oraz „neutral” - nie zmieniająca barwy włosów, a tylko
mająca działanie wzmacniające. Przed właściwym nałożeniem
farby należy zrobić próbę na kilku pasemkach włosów. Jeżeli
kolor jest odpowiedni, to nakładać sukcesywnie na całą
powierzchnie włosów. Głowę należy przykryć na godzinę
czepkiem kąpielowym z folii polietylenowej, po czym sprawdzić,
jak zmienia się kolor. Jeżeli chcemy uzyskać bardzo mocny i
trwały kolor, można pozostawić farbę na całą noc. Po nałożeniu
farby należy umyć włosy łagodnym szamponem, po czym
natłuścić skórę odrobiną oliwki. Farba może pozostać 5-6
miesięcy.



VI. Domowa apteczka
ziołowa

Jakie zioła i na jakie dolegliwości?
(wykaz surowców zielarskich stosowanych na najbardziej
znane dolegliwości)

Schorzenia układu nerwowego

- zioła pobudzające: kolendra (owoc), lawenda (kwiat), tatarak
(kłącze);

- zioła uspokajające: arcydzięgiel (olejek), chmiel (szyszka),
dziurawiec (ziele), kozłek (kłącze), lawenda (kwiat), melisa (liść),
mięta (liść), nagietek (kwiat), ogórecznik (ziele), szałwia (liść);

- zioła wzmacniające: lawenda (kwiat), lebiodka (ziele), melisa
(liść), tymianek (ziele);

Zaziębienie, kaszel, gorączka

- zioła przeciwgorączkowe i napotne: bez czarny (kwiaty i owoce),
lipa (kwiat), malina (liście i owoce), ogórecznik (ziele), róża (owoc),
rumianek (kwiat), sosna (pączki);

- zioła łagodzące nieżyt górnych dróg oddechowych: bez czarny
(kwiaty i owoce), czosnek (ząbki), fiołek (ziele i kwiat), hyzop (ziele),
koper włoski (owoc), rzodkiew (korzeń), sosna (igliwie), tymianek
(ziele);

- zioła wykrztuśne: babka (liść), biedrzeniec anyż (owoc),
macierzanka (ziele), sosna (pączki i igliwie), tymianek (ziele), żywokost
(korzeń);

- zioła przeciwkaszlowe: babka (liść), fiołek (ziele i kwiat), koper
włoski (owoc), podbiał (liść).
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Schorzenia układu pokarmowego

- zioła osłaniające: babka (liść), gorczyca (nasiona), len (nasiona),
ogórecznik (ziele);

- zioła przeciwskurczowe: kolendra (owoc), lebiodka (ziele),
macierzanka (ziele), rumianek (kwiat), sosna (igliwie), szałwia (liść);

- zioła gorzkie i aromatyczne pobudzające apetyt i dzięki
zwiększonemu wydzielaniu soków żołądkowych ułatwiające trawienie:
arcydzięgiel (korzeń), babka (liść), bazylia (ziele), biedrzeniec anyż
(owoc), bylica estragon (ziele), chmiel (szyszka), czarnuszka (nasiona),
cząber (ziele), czosnek (ząbki), dziurawiec (ziele), gorczyca (nasiona),
hyzop (ziele), jałowiec (owoc), kminek (owoc), kolendra (owoc), koper
włoski (owoc), krwawnik (ziele), lebiodka (ziele), lipa (kwiat),
majeranek (ziele), melisa (liść), mięta (liść), nagietek (kwiat), papryka
(owoc), rozmaryn (liść), rzodkiew (korzeń), szałwia (liść), tatarak
(kłącze);

- zioła żółciopędne: bylica estragon (ziele), czarnuszka (nasiona),
czosnek (ząbki), dziurawiec (ziele), hyzop (ziele), jałowiec (owoc),
kolendra (owoc), krwawnik (ziele), lipa (kwiat), mięta (liść), rozmaryn
(liść), rzodkiew (korzeń);

- zioła stosowane przeciwko nieżytowi przewodu pokarmowego:
borówka czernica (owoc), gorczyca (nasiona), hyzop (ziele), krwawnik
(ziele), szałwia (liść);

- zioła przeczyszczające o łagodnym działaniu: bez czarny (kwiat),
len (nasiona), ogórecznik (ziele), śliwa tarnina (kwiat);

- zioła przeciwbiegunkowe: bez czarny (owoc), borówka czernica
(owoc), cząber (ziele), dziurawiec (ziele), kolendra (owoc), majeranek
(ziele), mięta (liść), orzech włoski (liść), pokrzywa (liść), róża (owoc),
rumianek (kwiatostan), szałwia (liść), śliwa tarnina (owoc);

- zioła przeciwdziałające nadmiernej fermentacji jelitowej
(wiatropędne): arcydzięgiel (korzeń), bazylia (ziele), biedrzeniec anyż
(owoc), czarnuszka (nasiona), kminek (owoc), kolendra (owoc), koper
włoski (owoc), krwawnik (ziele), lawenda (kwiat), macierzanka (ziele),
majeranek (ziele), melisa (liść), mięta (liść), rumianek (kwiat), szałwia
(liść), tatarak (kłącze), tymianek (ziele);

- zioła przeciwrobacze: czosnek (ząbki).
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Zaburzenia przemiany materii

- zioła pobudzające przemianę materii: bez czarny (owoc),
dziurawiec (ziele), krwawnik (ziele), lubczyk (korzeń), orzech włoski
(liść), śliwa tarnina (kwiat);

- zioła przeciwcukrzycowe: borówka czarna (liść), pokrzywa (liść),
szałwia (liść);

- zioła przeciwpotne: hyzop (ziele), orzech włoski (liść), szałwia
(liść).

Choroby krwi

- zioła krwiotwórcze: pokrzywa (liść), rzeżucha (liść), krwawnik
(ziele);

- zioła przeciwkrwotoczne: berberys (kora), krwawnik (ziele),
pokrzywa (liść).

Stany zapalne organizmu spowodowane
infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi

- zioła o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym: babka
(liść), chmiel (szyszka), cząber (ziele), czosnek (ząbki), dziurawiec
(ziele), fiołek (ziele i kwiat), kolendra (owoc), krwawnik (ziele),
lawenda (kwiat), len (nasiona), macierzanka (ziele), majeranek
(ziele), melisa (liść), mięta (liść), nagietek (kwiat), orzech włoski
(liść), podbiał (ziele i kwiat), rumianek (kwiat), sosna (igliwie),
szałwia (liść), śliwa tarnina (kwiat), tatarak (kłącze), tymianek (ziele),
żywokost (korzeń).

Schorzenia układu moczowego

- zioła moczopędne: arcydzięgiel (korzeń), berberys (owoc), bylica
estragon (ziele), chmiel (szyszka), czarnuszka (nasiona), cząber (ziele),
dziurawiec (ziele), hyzop (ziele), jałowiec (igliwie), koper włoski
(owoc), lebiodka (ziele), lubczyk (korzeń), macie-
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rzanka (ziele), ogórecznik (ziele), pietruszka (korzeń), pokrzywa (liść),
rozmaryn (liść);
- zioła dezynfekujące drogi moczowe: babka (liść), dziurawiec (ziele),
jałowiec (owoc), lubczyk (korzeń), pietruszka (korzeń), skrzyp (ziele).

Zaburzenia miesiączkowania

- zioła pobudzające miesiączkowanie: lubczyk (korzeń), nagietek
(kwiat), pietruszka (owoc);

- zioła stosowane przy bolesnym miesiączkowaniu; chmiel
(szyszka), dziurawiec (ziele), krwawnik (ziele), nagietek (kwiat),
rumianek (kwiat).

Niedostateczna laktacja

- zioła pobudzające laktację (wydzielanie gruczołów mlecznych):
biedrzeniec anyż (owoc), czarnuszka (nasiona), kminek (owoc),
melisa (liść).

Bóle gośćcowe i nerwobóle

- zioła łagodzące bóle gośćcowe: arcydzięgiel (olejek),
gorczyca (nasiona), papryka (owoc), rzeżucha (ziele), rzodkiew
(korzeń), sosna (igliwie);

- zioła łagodzące nerwobóle: arcydzięgiel (olejek), melisa
(liść), papryka (owoc).

Choroby skóry

- zioła stosowane w leczeniu chorób skóry: babka (liść), cebula
(pieczona lub gotowana), krwawnik (ziele), rumianek (kwiat),
żywokost (korzeń).
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Stany zapalne oczu

- zioła „dla oczu": koper włoski (owoc), nagietek (kwiat),
rumianek (kwiat), świetlik (ziele).

Stany zapalne jamy ustnej

- zioła „dla ust": biedrzeniec anyż (owoc), lawenda (kwiat),
majeranek (ziele), mięta (liść), nagietek (kwiat), rozmaryn (liść),
szałwia (liść), tymianek (ziele).

Zioła „pierwszej pomocy"

- zioła dezynfekujące i przyspieszające gojenie się skaleczeń i
ran: bez czarny (liść świeży), cząber (ziele), czosnek (ząbki),
dziurawiec (ziele), hyzop (ziele), lawenda (kwiat), majeranek
(ziele), nagietek (kwiat), rozmaryn (liść), rumianek (kwiat),
szałwia (liść), tymianek (ziele), żywokost (korzeń);

- zioła na czyraki: len (nasiona) i rumianek (kwiat);
- zioła przeciw bólom w postaci olejków do masażu i maści,

sporządzonych ze świeżych części roślin: jałowiec (owoc),
lawenda (kwiat), majeranek (ziele), rozmaryn (liść), szałwia (liść),
tymianek (ziele);

- zioła łagodzące zwichnięcia i stłuczenia: dziurawiec (ziele),
żywokost (korzeń);

- zioła łagodzące ugryzienia i ukąszenia owadów w postaci
okładów sporządzonych ze świeżych części roślin: bazylia (liść),
melisa (liść), mięta (liść), nagietek (kwiat), ogórecznik (liść),
pietruszka (liść), żywokost (korzeń) oraz tymianek (olejek);

- zioła na brodawki: glistnik (sok ze świeżych liści), nagietek
(sok ze świeżych liści);
- zioła na odciski: czosnek (okład z rozgniecionych ząbków);

- zioła na odmrożenia: nagietek (maść), cebula (okład z
gotowanej cebuli).
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Zaburzenia aktywności seksualnej
- zioła zwiększające potencję (afrodyzjaki): bazylia (ziele),

czosnek (ząbki), macierzanka (ziele), rzeżucha (nasiona), tatarak
(kłącze), żywokost (korzeń, liść);

- zioła obniżające potencję (anafrodyzjaki): chmiel (szyszki),
szałwia (liść).

Gotowe mieszanki ziołowe

Na całym świecie powszechnie stosowane są gotowe
mieszanki ziołowe, składające się z kilku zmieszanych w
odpowiednich proporcjach surowców roślinnych, wzajemnie się
uzupełniających i wzmacniających swoje działanie lecznicze.
Polski przemysł zielarski produkuje od lat kilkanaście mieszanek
ziołowych, których charakterystykę podajemy niżej.

Mieszanki „Herbapolu” mają numeracje ułatwiającą ich
identyfikację oraz nazwy firmowe.

Nr 1: „Nervosan": kozłek lekarski (kłącza), rumianek (kwiat),
krwawnik (ziele), mięta (ziele), melisa (ziele).

Składa się z ziół o działaniu uspokajającym,
przeciwskurczowym i nasennym. Stosowany jest w stanach
nadmiernej pobudliwości nerwowej i nadmiernego podniecenia
psychicznego, nerwicach układu wegetatywnego, bezsenności,
histerii oraz zaburzeniach okresu przekwitania i pokwitania.

Sposób użycia: l łyżka ziół na l szklankę wody (250 ml),
zagotować i pić rano (na czczo) i wieczorem, po 2/3 szklanki.

Nr 2: „Sklerosan” głóg (kwiat z liściem oraz owoc), jarzębina
(owoc), morszczyn (ziele), krwawnik (ziele), kruszyna (kora),
jemioła (ziele), rdest ptasi (ziele).

Mieszanka ta ma zastosowanie w schorzeniach wieku
starczego. Zalecana przy miażdżycy (sklerozie), chorobie
nadciśnieniowej, zaburzeniach krążenia obwodowego, a także
przy wadliwej przemianie materii, u osób starszych.

Sposób użycia: l łyżka ziół na 1/4 szklanki wody, gotować 3-5
min, pić 2-4 razy dziennie po jedzeniu, po 1/2 szklanki.
174



Nr 3: „Degrosan”: morszczyn (ziele), mniszek (korzeń), perz
(kłącze), krwawnik (ziele), bratek polny (ziele), kruszyna (kora), lipa
(kwiat).

Ten zestaw ziół działa rozwalniająco, poprawia trawienie i
przemianę materii. Mieszanka stosowana w zaburzeniach przemiany
materii charakteryzujących się niedoczynnością gruczołów
wydzielania wewnętrznego, przy zewnętrznych objawach skórnych
(trądzik młodzieńczy, przetłuszczona cera i włosy).

Sposób użycia: l łyżkę ziół na l 1/4 szklanki gorącej wody,
gotować 3-5 min i pić 2 razy dziennie po l szklance odwaru po
posiłkach.

Nr 4: „Reumosan”: brzoza (liść), wierzba (kora), rdest ptasi
(ziele), pokrzywa (liść), wiązówka błotna (kwiat), skrzyp (ziele).

Stosuje się przy ostrych i przewlekłych chorobach gośćcowych
(reumatyzmie, artretyzmie i ischiaszu). Mieszanka ma działanie
rozgrzewające i moczopędne, dzięki temu krążąca krew uruchamia
złogi, które stopniowo dostają się do układu moczowego, skąd są
wydalane na zewnątrz organizmu.

Sposób użycia: 1-11/4 łyżki ziół na 1-1 1/2 szklanki gorącej
wody, gotować 3-5 min i pić 2-3 razy dziennie między posiłkami, po
2/3 szklanki.

Nr 5: „Tannosan”: pięciornik (kłącze), borówka czernica (owoc),
mięta (liść), rumianek rzymski (kwiat), szałwia (liść).

Składa się z ziół działających przeciwbiegunkowe. Stosuje się w
przewlekłych biegunkach, ostrych i przewlekłych nieżytach jelit,
bólach przewodu pokarmowego, wzdęciach, nadmiernej ilości śluzu
w stolcu oraz wówczas, gdy objawy wskazują na nerwicę żołądka.

Sposób użycia: l łyżka ziół na l szklankę gorącej wody, gotować 2
min. Pić 2-5 razy dziennie po 1-3 łyżki (dzieci) lub po 1/4-1/2
szklanki (dorośli), na l godz. przed posiłkiem.

Nr 6: „Pyrosan”: rumianek (kwiat), malina (owoc), topola
(pączki), brzoza (liść), lipa (kwiat), bez czarny (kwiat), wierzba
(kora).

Jest to zestaw ziół rozgrzewających (przeciwgorączkowych),
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działa napotnie, rozgrzewające i kojąco, a przy tym lekko
moczopędnie. Stosowany we wszystkich stanach przeziębieniowych,
przy grypie, nieżycie górnych dróg oddechowych i reumatycznych
bólach mięśniowych, towarzyszących wszystkim przeziębieniom.

Sposób użycia: 1-1 1/4 łyżki ziół na 1-1 1/2 szklanki gorącej
wody, gotować 2 min i pić możliwie gorący napar 2-3 razy dziennie
po l szklance. Dobrze jest wypić wieczorem w łóżku do 2 szklanek
naparu z dodatkiem 2-3 łyżek syropu malinowego.

Nr 7: „Rektosan”: krwawnik (kwiat), kminek (owoc), jarzębina
(owoc), żywokost (korzeń), kruszyna (kora), kasztanowiec (kwiat),
kozieradka (nasiona), bratek polny (ziele).

Jest to specyficzna mieszanka ziołowa, mająca zastosowanie w
zwalczaniu hemoroidów i żylaków odbytu lub guzów
krwawnicowych.

Sposób użycia: odwar z 3/4 łyżki ziół na 1-1 1/4 szklanki gorącej
wody, gotować 2 min i pić 1/2-2/3 szklanki 2-3 razy dziennie po
jedzeniu. Taki sam odwar można stosować do obmywania odbytu i
do okładów.

Nr 8: „Septosan”: mięta (liść), szałwia (liść), tymianek (ziele).
Mieszanka o działaniu przeciwzapalnym i dezynfekującym.

Stosowana w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych jamy ustnej i
gardła, zapaleniu dziąseł, migdałów oraz anginie.

Sposób użycia: l łyżka ziół na l szklankę gorącej wody,
pozostawić przykryte nad parą 15-20 min. Gardło i jamę ustną należy
płukać 2-4 razy dziennie.

Nr 9: „Cardiosan": konwalia (ziele), żarnowiec (ziele), jemioła
(ziele), skrzyp (ziele), serdecznik (ziele), głóg (kwiat z liśćmi),
lubczyk (korzeń), kozłek (kłącze), róża dzika (owoc).

Zioła wzmacniające mięsień sercowy działają uspokajająco i
obniżają ciśnienie krwi. Mieszankę stosuje się przy osłabieniu
mięśnia sercowego, niewydolności układu krążenia, zaburzeniach
krążenia na tle miażdżycy oraz przy migotaniu i trzepotaniu
przedsionków.

Sposób użycia: l łyżka ziół do 1/2 lub l szklanki gorącej wody,
pozostawić nad parą na 15-20 min. Należy 1/2-2/3 szklanki naparu
pić 1-3 razy dziennie.
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Nr 10: „Cholagoga I”: jałowiec (owoc), dziurawiec (ziele), rdest
ptasi (ziele).

„Cholagoga II”: kocanki piaskowe (kwiat) mniszek (korzeń),
mięta (liść), krwawnik (ziele), kruszyna (kora), glistnik (ziele).

„Cholagoga III”: jałowiec (owoc), dziurawiec (ziele), rdest ptasi
(ziele), kruszyna (kora), kminek (owoc), mięta (liść)

Mieszanki działają żółciopędnie, rozwalniająco, poprawiają
trawienie, likwidują nadmierną fermentację w przewodzie
pokarmowym i wzdęcia, uśmierzają ból pochodzenia trawiennego.
Stosuje się je w schorzeniach wątroby, dróg żółciowych, żołądka i
jelit. Cholagoga I stosowana jest przy stolcu miękkim (rozwolnienie),
II - przy stolcu normajnym, III - przy stolcu twardym (zatwardzenie).

Sposób użycia: l łyżka ziół na l szklankę gorącej wody, gotować
2-3 min i pić 1/2-2/3 szklanki odwaru 2-4 razy dziennie w ciągu dnia
między posiłkami.

Nr 11: „Urosan”: skrzyp polny (ziele), brzoza (liść), borówka
brusznica (liść), podróżnik (korzeń).

Zioła działają moczopędnie i dezynfekujące na przewód
moczowy, likwidując jego stany zapalne. Stosuje się je przy
zapaleniu nerek i pęcherza moczowego: przy skąpomoczu i
obrzękach, kamicy moczowej, nieżytach przewodu pokarmowego.

Sposób użycia: l łyżka ziół na l szklankę gorącej wody, gotować
3-5 min i pić 3-4 razy dziennie po 2/3 szklanki odwaru między
posiłkami.

Nr 12: „Digestosan”: drapacz (ziele), bobrek trójlistkowy (liść),
żywokost (korzeń), mięta (liść), kminek (owoc), krwawnik (ziele).

Zioła pobudzają niektóre czynności wydalnicze żołądka, jelita
cienkiego, trzustki, wątroby i nerek. Mieszanka zawiera wiele
gorzkich ziół o działaniu żołądkowym. Jest stosowana przy braku
apetytu, niestrawności, nudnościach, wzdęciach, atonii żołądka,
zaburzeniach w wydzielaniu soków trawiennych.

Sposób użycia: 1-1 1/4 łyżki ziół na 1-1 1/2 szklanki gorącej
wody, gotować 2-3 min pod przykryciem i pić 1/2-2/3 szklanki
odwaru 3 razy dziennie na 30 min przed posiłkami.
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Nr 13; „Pektosan”: oman (korzeń), szałwia (liść), prawoślaz
(liść), podbiał (liść), koper włoski (owoc).

Zioła zawarte w tej mieszance mają działanie powlekające,
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Pektosan stosuje się w stanach
nieżytowych jamy ustnej, gardła i oskrzeli, przy niezbyt
zaawansowanej infekcji i zapaleniu błon śluzowych, przy kaszlu i
utrudnionym odkrztuszaniu. Szczególnie polecany dla dzieci,
młodzieży i osób starszych.

Sposób użycia: l łyżka ziela na l szklankę wrzątku, gotować 2 min
i pić po 2/3 szklanki 2-3 razy dziennie między posiłkami.

Nr 14: „Normosan”: kruszyna (kora), senes (liść), perz (kłącze),
kminek (owoc), mięta (liść), bez czarny (owoc), mniszek (korzeń).

Mieszankę stosuje się przy zaparciach, niestrawności, otyłości,
wzdęciach, zaburzeniach przemiany materii. Zioła działają
przeczyszczające, przeciwskurczowo, wzmagają ruchy perystaltyczne
jelit, przyspieszają przyswajanie pokarmów, mają także działanie
przeciwbakteryjne (mięta, kminek).

Sposób użycia: l łyżka mieszanki na l szklankę wrzątku,
pozostawić nad parą pod przykryciem na 15-20 min i pić 3 razy
dziennie po 1/4-1/3 szklanki (w lekkich stanach nieżytowych jelit)
lub raz dziennie wieczorem jako środek rozwalniający.

Nr 15: „Diabetosan”: rutwica (ziele), fasola (naowocnia),
borówka czernica (liść), pokrzywa (liść), szałwia (liść), mniszek
(korzeń).

Zioła te obniżają poziom cukru we krwi i są stosowane
pomocniczo w lżejszych przypadkach cukrzycy, wadliwej przemianie
materii i w nieżytach przewodu pokarmowego.

Sposób użycia: 1-1 1/2 łyżki ziół na 1-1 1/2 szklanki wrzątku,
gotować 2 min i pić po 2/3 szklanki odwaru 2-3 razy dziennie między
posiłkami.

Nr 16: „Yagosan”: rdest ptasi (ziele), szałwia (liść), pokrzywa
(liść), dąb (kora), rumianek (kwiat), nagietek (kwiat).

Zioła zawarte w tej mieszance mają działanie przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne, przeciwrzęsistkowe, przeciwkrwotoczne,
przeciwprzesiękowe i przeciwskurczowe. Mieszanka stosowana jest
do
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irygacji i przemywań przy upławach oraz stanach zapalnych pochwy
o charakterze bakteryjnym.

Sposób użycia: 3 łyżki ziół na 5-6 szklanek wrzątku, gotować 3
min, a po ostudzeniu stosować do irygacji, przemywań, tamponów i
okładów.

Nr 17: „Pulmosan”: rdest ptasi (ziele), skrzyp (ziele), mniszek
(korzeń), krwawnik (kwiat), słonecznik (kwiat).

Zioła zawarte w powyższej mieszance przyczyniają się do
szybszej regeneracji uszkodzonych tkanek w płucach, mają ponadto
działanie przeciwskurczowe, przeciwalergiczne i
przeciwgorączkowe. Stosowana jest przy schorzeniach płuc, w
których nastąpiło uszkodzenie tkanki płucnej, np. w gruźlicy, zatruciu
lotnymi substancjami toksycznymi, pylicy.

Sposób użycia: 2 łyżki ziół na l 1/2 szklanki gorącej wody i
poddać maceracji pod przykryciem (przez noc), następnie gotować 5-
7 min i pić po szklance rano przed śniadaniem i wieczorem po
kolacji.

Nr 18: „Neopektosan”: szałwia (liść), prawoślaz (korzeń),
podbiał (liść), koper włoski (owoc), tymianek (ziele), żywokost
(korzeń), prawoślaz (liść).

Zioła te mają właściwości powlekające, wykrztuśne i
zmiękczające. Mieszankę stosuje się w nieżytach górnych dróg
oddechowych i oskrzeli, rozedmie płuc, dychawicy oskrzelowej i
stanach astmatycznych.

Sposób użycia: l łyżka ziół na l szklankę gorącej wody, gotować 3
min i pić 2-4 razy dziennie po 1/2-2/3 szklanki odwaru między
posiłkami.

Nr 19: „Neonormosan": rzewień (kłącze), perz (kłącze), kminek
(owoc), mięta (liść), bez czarny (owoc), mniszek (korzeń).

Mieszankę stosuje się przy zaparciach, niestrawności, otyłości,
wzdęciach, zaburzeniach przemiany materii, a przede wszystkim przy
zatruciach przewodu pokarmowego. Działanie ziół jest analogiczne
jak w przypadku mieszanki „Normosan”.

„Neonormosan” polecany jest przede wszystkim dla tych osób,
których organizmy nie tolerują kory kruszyny.
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Sposób użycia: l łyżka ziół na l szklankę wrzątku, pozostawić nad
parą na 15-20 min. Napar pić wieczorem jako środek
przeczyszczający w ilości 2/3 do l szklanki.

W czasie przygotowywania naparu lub odwaru tracimy w
znacznym stopniu wiele cennych substancji leczniczych (głównie
olejków), przez co oddziaływanie mieszanki ziołowej jest znacznie
słabsze. Dlatego polecamy proszkowanie większości mieszanek w
elektrycznym młynku do kawy i stosowanie tego zamiast picia
odwaru lub naparu. (Sposób użycia: 1/4 płaskiej łyżeczki do herbaty
proszku popić chłodną wodą lub innym płynem, na przykład
rozcieńczonym sokiem owocowym lub warzywnym). Później
popijamy gorącym płynem: herbatą, mlekiem lub kawą. Proszkować
nie należy „Pyrosanu” (nr 6), „Septosanu” (nr 8), „Pektosanu” (nr
13), „Yagosanu” (nr 16), „Pulmosanu” (nr 17), „Neopektosanu” (nr
18), czyli mieszanek, dla których najlepszą formą stosowania jest
odwar i pijanie tego odwaru na gorąco lub stosowanie zewnętrzne
(„Septosan” i „Yagosan”).

Różne postaci leku roślinnego,
czyli jak przyrządzać zioła

Jednorazowe surowce zielarskie lub mieszanki różnych ziół
należy przygotować do użycia w takiej postaci, która zapewni jak
najlepsze wchłoniecie składników leczniczych przez organizm. Leki
roślinne, stosowane w lecznictwie domowym, mogą być używane w
kilku postaciach:

Napar

Odpowiednią ilość surowca lub mieszanki ziołowej zalać
przepisaną ilością wrzącej wody w naczyniu, które umieszcza się na
parze i po przykryciu ogrzewa co najmniej 15 min. Następnie
pozostawia się pod przykryciem jeszcze na 15 min, co kilka minut
mieszając. Otrzymany napar należy przecedzić przez sitko, a
pozostały na sitku surowiec przemyć wrzącą wodą, uzupełniając
otrzymany napar do przepisanej objętości.
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Herbatki ziołowe

Napary są przygotowywane z jednorodnych surowców zielarskich
lub mieszanek. W przypadku wielu surowców olejkowych (ziela i
liści) przygotowuje się je w sposób uproszczony, zalewając dany
surowiec w szklance lub filiżance wrzątkiem i pozostawiając do
zaparzenia na 5 do 15 min pod przykryciem.

Odwar

Odpowiednią ilość surowca lub mieszanki ziołowej zalewa się
przepisaną ilością wody o temperaturze pokojowej, starannie miesza,
przykrywa i umieszcza na parze (stawiamy garnek w garnku
napełnionym wodą około 2 cm poniżej garnka wewnętrznego).
Temperatura powinna wynosić około 90°C przez okres około 30 min,
co osiąga się pozostawiając garnek zewnętrzny na małym ogniu przez
45 min. Otrzymany odwar należy przecedzić, a surowiec pozostały na
sitku przelać wrzątkiem, uzupełniając odwar do przepisanej objętości.
Odwary przygotowywane są z surowców, z których trudno jest
wyodrębnić składniki czynne, na przykład-korzeni, kory, nasion, przy
czym należy podkreślić, że jest to postać leku roślinnego, w czasie
przygotowywania którego traci się najwięcej składników leczniczych,
głównie olejków eterycznych.

Maceracja

Maceracja jest najrzadziej stosowaną postacią leku roślinnego,
przy jej przygotowaniu jako rozpuszczalnika używa się wody.
Jednorodny surowiec lub mieszankę ziołową zalewa się przepisaną
ilością wody o temperaturze pokojowej i pozostawia na odpowiednią
ilość czasu (od 1/2 godz. do kilku godzin), po czym mace-rat cedzi
się przez sitko, a pozostały na sitku surowiec przelewa wodą,
uzupełniając macerat do przepisanej objętości. Maceracje przyrządza
się na przykład w przypadku korzenia prawoślazu i nasienia lnu.
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Nalewka

Niekiedy przy sporządzaniu wyciągów ziołowych lepszym niż
woda rozpuszczalnikiem jest alkohol etylowy. Na skalę przemysłową
do sporządzania wyciągów alkoholowych używa się spirytusu
etylowego, natomiast w warunkach domowych najlepszy wydaje się
być winiak lub brandy. Do 2 filiżanek winiaku dodaje się 30 g
suszonych ziół w całości lub sproszkowanych, przelewa je do butelki
i szczelnie zamyka. Butelkę należy postawić w ciepłym miejscu i co
kilka dni wstrząsnąć dla lepszej ekstrakcji składników. Po dwóch
tygodniach zawartość butelki filtruje się przez bibułkę, dodaje znów
surowca i regularnie wstrząsa co kilka dni. Po 4-5 tygodniach
nalewka jest gotowa do użycia.

Syrop ziołowy

Rzadko stosowaną formą leku roślinnego jest syrop ziołowy (60 g
suszonych ziół zalać l filiżanką wrzątku i odstawić do ostygnięcia, po
czym otrzymany napar odcedzić, filtrując przez bibułę).
Przefiltrowany napar podgrzać i rozpuścić w nim l filiżankę cukru,
następnie doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym ogniu aż do
momentu, w którym syrop osiągnie konsystencję płynnego miodu.
Tak przygotowany syrop studzi się i przelewa do słoiczka typu twist.

Maść

Substancją podstawową do przygotowania maści ziołowej
domowym sposobem jest na ogół smalec wieprzowy (250 g smalcu
wieprzowego rozpuścić na wolnym ogniu, po czym dodać do
płynnego tłuszczu 30 g suszonych ziół i dalej podgrzewać aż do
zagotowania, następnie pozostawić na wolnym ogniu na około 1/2
godz., później przecedzić przez sitko do słoiczka, ostudzić i wstawić
do lodówki).
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Rys. 26. Przygotowanie gorącego okładu chmielowo-tymiankowego



Proszki (zioła sproszkowane)

Ta postać leku roślinnego była niegdyś powszechnie stosowana,
jednak we współczesnej medycynie jest mniej popularna. Wysuszone
surowce zielarskie miele się w młynku na proszek i w tej postaci
zażywa, popijając odpowiednią ilością wody przegotowanej, sokiem
owocowym lub warzywnym - rozcieńczonym wodą. Należy
pamiętać, że proszki to bardzo skoncentrowana postać leku
roślinnego. Jednej szklance odwaru lub naparu odpowiada ilość
proszku mieszcząca się na końcu noża. Nigdy nie należy zażywać
sproszkowanego dziurawca, świetlika i arcydzięgla ze względu na
niebezpieczeństwo wystąpienia uczulenia po spożyciu ich w tej
postaci. Zażywając proszek, dostarczamy organizmowi wszystkie
substancje zawarte w zielu. Na bazie sproszkowanych surowców
zielarskich przemysłowo produkuje się mieszanki ziołowe w postaci
granulatów.

Kataplazmy

Są to gorące okłady z rozdrobnionych ziół. Oryginalna postać
leku roślinnego, szczególnie polecana przez medycynę ludową.
Rozdrobnione świeże zioła zawijane są w gazę, a następnie
umieszcza się je w naczyniu ceramicznym i zalewa na kilka minut
wrzącą wodą. Okład wyjmuje się z wrzątku, studzi do pożądanej
temperatury i przykłada na chore miejsca.

Zimne kompresy
Również ta postać leku roślinnego jest dobrze znana medycynie

ludowej. Polega na przykładaniu do chorych miejsc okładów ze
świeżych, rozdrobnionych ziół, a klasycznym przykładem jest okład z
liści babki na stłuczone i obtarte miejsca kończyn.

Kąpiele ziołowe

Ta postać leku roślinnego stoi na pograniczu działania
leczniczego i kosmetycznego. Kąpiele ziołowe przyrządza się z
jednego
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lub z kilku surowców zielarskich, biorąc 1/2 kg świeżych lub 10 dag
suszonych ziół na kilka litrów wrzątku, sporządza napar lub odwar (w
zależności od surowca) i dodaje do wody kąpielowej
Ze względu na bardzo korzystne oddziaływanie leczniczych kąpieli
ziołowych na nasz organizm podajemy wykaz roślin zielarskich,
mogących mieć zastosowanie przy sporządzaniu takich kąpieli.

W nawiasach podano schorzenia, przy których można stosować
dany surowiec bądź właściwości lecznicze kąpieli:

Arcydzięgiel - korzenie, nasiona (bóle gośćcowe, nerwobóle);
Arnika górska - kwiat (bóle reumatyczne; pobudza funkcje skóry);
Dąb szypułkowy - kora (schorzenia skóry; stymuluje gojenie się

chorej skóry);
Fiołek trójbarwny - ziele (schorzenia skóry; egzemy, trądzik,

wypryski alergiczne, stany zapalne);
Kasztanowiec - kora, kwiaty, niedojrzałe owoce (kąpiele

saponinowe stosowane przy otyłości, zastojach żylnych i innych nie-
domaganiach naczyniowych);

Kozłek - kłącze (nadmierna pobudliwość nerwowa);
Krwawnik - ziele (pobudza krążenie krwi, uspokaja podskórną

część systemu nerwowego, działa kojąco na suchą i popękaną skórę);
Lawenda - ziele (wyczerpania nerwowe, nerwobóle, bóle

gośćcowe, świąd skóry, egzemy);
Mięta - liście (drażni skórę, poprawiając jej ukrwienie, olejek

parując podczas kąpieli, łagodzi stany zapalne błony śluzowej nosa);
Melisa - liście (wyczerpanie nerwowe, działa kojąco na wrażliwą

skórę);
Nagietek - kwiat (stany zapalne skóry, trudno gojące się rany i

oparzenia);
Orzech włoski - liście i owocnia (schorzenia skóry);
Perz - kłącze (obrzęki i stany zapalne chorej skóry);
Rozmaryn - ziele (zaburzenia krążenia, zmęczenie psychiczne,

bóle reumatyczne, stany zapalne skóry);
Rumianek - kwiat (działa kojąco na skórę, łagodzi stany

kataralne);
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Skrzyp - ziele (źle gojące się rany); Sosna - igliwie (złe
samopoczucie, schorzenia płuc); Szałwia - ziele (stany zapalne skóry,
zapalenie błony śluzowej nosa);

Tatarak - kłącze (stany osłabienia mięśni).



VII. Inne zastosowanie ziół
i przypraw ziołowych

w gospodarstwie domowym

Stosowanie surowców zielarskich w kuchni, w kosmetyce oraz w
leczeniu nie wyczerpuje ich możliwości wykorzystania w
gospodarstwie domowym. Niektóre zioła lub ich mieszanki mogą
służyć do odstraszania owadów, poprawiać zapach naszych
pomieszczeń, można z nich wyrabiać kadzidła lub świece o zapachu
ziół, wreszcie mogą być źródłem bardzo trwałych barwników
roślinnych.

Zioła przeciw owadom

Symbolem zioła odstraszającego owady jest bagno zwyczajne,
powszechnie stosowane przeciwko molom, do czasu wynalezienia
innych syntetycznych środków. Jako środki przeciwko owadom mogą
być stosowane następujące zioła: bazylia, bylica boże drzewko,
nazywana niekiedy w jeżyku francuskim „gardę robe” (co znaczy:
chroniąca ubranie), cząber ogrodowy, hyzop, lawenda, lebiodka,
mięta, piołun, rozmaryn, ruta, tatarak, wrotycz. Bazylia, lebiodka i
mięta mogą być umieszczane w bieliźniarce i w spiżarni ze względu
na swój przyjemny i dość delikatny zapach, a lawenda w bieliźniarce.

Podajemy kilka przepisów na mieszanki ziół odstraszające owady:

Silnie pachnące woreczki odstraszające owady
Do woreczka z gęstego płótna lnianego wsypać 4 części

pokruszonych liści mięty, 4 części pokruszonego ziela ruty, 2 części
pok-
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ruszonego ziela bylicy bożego drzewka, 2 części pokruszonych liści
rozmarynu i l część pokruszonych goździków. Następnie woreczek
zaszyć i powiesić w szafie ubraniowej.

Mieszanka odstraszająca owady

W woreczku lnianym lub w otwartym naczyniu umieścić
pokruszone ziele wrotycza i piołunu w równych ilościach.

Aromatyczny proszek

Pomieszać 4 części pokruszonego ziela majeranku, 2 części
pokruszonego ziela tymianku, 2 części pokruszonego ziela bazylii, l
cześć owoców kminku, l cześć pokruszonej skórki cytrynowej i l
cześć startej gałki muszkatołowej. Tak przygotowaną mieszankę
zemleć w młynku elektrycznym, a otrzymanym proszkiem napełnić
woreczki zapachowe.

Mieszanki zapachowe ziół i przypraw zwane
„pot-pourri”

Nasze mieszkania będą inaczej pachniały, jeżeli w kilku
miejscach umieścimy naczynia napełnione pachnącymi ziołami i
przyprawami. Do mieszanek takich można używać: przypraw
egzotycznych (kardamon, cynamon, goździk, imbir, gałka
muszkatołowa, pieprz, wanilia), ziół o pachnących kwiatach
(rumianek, goździk, hyzop, lawenda, róża, rozmaryn, majeranek, bez
lilak, fiołek), ziół o pachnących liściach (arcydzięgiel, bazylia, hyzop,
melisa, tymianek cytrynowy, lubczyk, nostrzyk, mięta, rozmaryn,
szałwia, majeranek, estragon, tymianek, fiołek), ziół o innych
częściach pachnących (korzeń arcydzięgla, jagody jałowca, skórka
pomarańczowa lub cytrynowa), olejki eteryczne (w wielu krajach
można kupić je w drogeriach) otrzymuje się je poprzez destylację z
parą wodną surowców olejkowych. „Pot-pourri” można zestawić
według własnych upodobań, pamiętając, żeby w jednej mieszance
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nie znalazły się dwa surowce o silnym zapachu. Mieszanki
zapachowe ziół bywają wkładane do wnętrza poduszek, mogą one w
ten sposób oddziaływać leczniczo.

Poduszka przeciw bólom głowy: 2 części kwiatów lawendy,!
cześć kwitnącego ziela majeranku zmieszać z niewielką ilością
pogniecionych goździków i umieścić w poszewce poduszki.

Poduszka wzmacniająca nerwy i sprawność umysłową: 2 części
liści mięty, 2 części kwiatów rumianku i l część ziela marzanki
wonnej zmieszać ze sobą i umieścić pod podszewką poduszki.

Kadzidła i świece ziołowe

Zawartość substancji zapachowych w surowcach zielarskich,
głównie olejków eterycznych, może być wykorzystana do
sporządzania kadzideł lub świec ziołowych. Przygotowanie kadzideł
jest trudne, gdyż wymaga wielu niedostępnych w naszym kraju
składników, natomiast świece ziołowe może zrobić każdy.
Najprostszym sposobem będzie stopienie zwykłych świec
(odzyskujemy wówczas knoty). Do płynnej parafiny dodaje się
drobno pocięte zioła, a dla lepszego efektu plastycznego do formy
można włożyć świeże lub suszone większe fragmenty roślin: liście,
kwiaty itp. Wcześniej należy przygotować formę szklaną, w niej
będziemy odlewali świece o pożądanym kształcie, i knoty, które
zalejemy parafiną zmieszaną z ziołami.

Barwniki roślinne

Wiele roślin zielarskich jest źródłem cennych barwników
roślinnych, znanych ze swej trwałości. Poza tym barwienie za
pomocą surowców zielarskich nadaje tkaninom zapach ziół. Sam
proces barwienia jest dość trudny, dlatego wymieniamy tylko gatunki
roślin będące źródłem barwników, ich części użytkowe oraz barwy,
jakie możemy z nich uzyskać za pomocą różnych zapraw
utrwalających.

Żywokost (świeże liście, pędy i kwiaty): w chlorku cynowym daje
kolor żółty, w dwuchromianie potasu - zielonkawo-poma-rańczowy.
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Mniszek (cała roślina, korzeń, liść): w ałunie z kwasem winnym
- płowy, w siarczanie żelazowym z kwasem winnym - szary,

chlorek cynowy - żółtawo-płowy.
Skrzyp (świeże wyłącznie płonę rośliny): dwuchromian potasu
- ochra jasnożółta, ałun z kwasem winnym - bladożółty.
Jałowiec (suszone rozdrobnione jagody): ałun z kwasem winnym

- bladokremowy, dwuchromian potasu - blady khaki.
Marzanna barwierska (suszony sproszkowany korzeń): ałun z

kwasem winnym - marchewkowo-czerwony, dwuchromian potasu
- czerwono-brązowy, chlorek cynowy - różowo-pomarańczowy.

Nagietek (suche płatki lub świeże koszyczki kwiatowe): ałun z
kwasem winnym - blady kremowożółty, dwuchromian potasu -
żółtopłowy.

Cebula (zewnętrzne suche łuski): ałun z kwasem winnym -
intensywnie żółty, dwuchromian potasu - brązowy „ciepły", siarczan
żelazowy z kwasem winnym - ciemnobrązowy, chlorek cynowy -
intensywny pomarańczowy.

Pietruszka (świeże pędy i liście): dwuchromian pota -
zielonkawożółty, ałun z kwasem winnym - blady kremowożółty.

Dziurawiec (świeże kwiatostany): dwuchromian potasu -mocno
żółtobrązowy, ałun z kwasem winnym - blady brązowy,

Szczaw (świeże pędy, liście, kwiaty): dwuchromian potasu -
żółtawopłowy, chlorek cynowy - blady żółtawozielony.

Pokrzywa (świeże wierzchołki pędów): ałun z kwasem winnym
- matowo żółtopłowy, dwuchromian potasu - mocno po-
marańczowobrązowy, siarczan żelazowy z kwasem winnym -
„zadymiony" szary, chlorek cynowy - ochra ciemnożółta.

Wrotycz (świeże liście): chlorek cynowy - ostry cytrynowo-żółty,
dwuchromian potasu - matowo musztardowożółty.



W roku 1990 nakładem
Instytutu Wydawniczego Związków Zawodowych
ukażą się następujące książki
o podobnej tematyce:

Aleksander Ożarowski
Wacław Jaroniewski
Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie
wyd. II

Anna Mazerant-Leszkowska
Mała księga ziół wyd. I

Krystyna Obidzińska
Zioła w gospodarstwie domowym
wyd. II

Franciszek Sroka
Poradnik ziołowy
wyd. IV

Wacław Jaroniewski
Danuta Jaroniewska
Z dziejów przypraw, ziół i używek
wyd. I



INSTYTUT WYDAWNICZY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
WARSZAWA 1990
Wydanie I. Nakład 29780+220 egz.
Ark. wyd. 10,2. Ark. druk. 12.
Papier offsetowy kl. III, 70 g, Al
Oddano do składania 17.03.1989 r.
Podpisano do druku w marcu 1990 r.
Druk zakończono w kwietniu 1990 r.
Nr prod. Ww/1246/KO/87. Zam. 159/89. A-89
DRUKARNIA INSTYTUTU WYDAWNICZEGO ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH


