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Kratka zanimivost:
Artičoka je trajna osatasta rastlina z mogočnim,
do dva metra visokim steblom, ki je poraščen z
bodičastimi listi. Na vrhu se razvijejo kroglasti
bodičasti cvetni koši, ki jih obiramo pred cvetenjem.
Rastlina cveti modrovijoličasto poleti in jeseni.
Poznali so jo že Rimljani, ki so pridno uživali glave
artičok, skuhane v vodi, pripravljene z oljčnim
oljem in poprom kot afrodiziak.

Rastišče
Ta dvoletna rastlina pri nas raste le v vrtovih.
Gojijo jo v toplejših krajih (pri nas na Primorskem),
ker je delno občutljiva na mraz.

Kaj nabiramo:
Nabiramo liste malo pred cvetenjem
rastline. Posušeni listi, zgoraj zeleni
ispodaj belo dlakavi so grenkega
okusa in skoraj brez vonja.

Sestavine in učinkovine:
Uporabljamo liste artičoke, ki
vsebujejo številne flavonoide in
grenčine, ki spodbujajo tok žolča
in izboljšujejo prebavljanje maščob. Grenčina
cimarin, ki nastane po sušenju, ima tudi zaščitni

učinek za jetra.

Srčki artičoke, ki so na tržišču
zelo cenjena delikatesa, vsebujejo
bistveno manj zdravilnih učinkovin
kot posušeni listi.

družina: Nebinovke
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Artičoko priporočajo za daljšo uporabo. Stranski
učinki niso znani. Uporaba v nosečnosti in med
dojenjem še ni dovolj raziskana, zato je ne
priporočajo, prav tako pri alergijah na košarice in
artičoke ter pri zapori žolčevodov. Predvsem pri
žolčnih kamnih je potreben posvet z zdravnikom.

cvet artičoke v Vrtu tete
Johance v Evroparku Zagorje

listi artičoke na razstavi
Društva za zdravilne
rastline Zasavje

Učinkovanje in uporaba:
Znanstveno je priznana uporaba listov artičoke pri
želodčno-črevesnih težavah, predvsem če jih
povzročajo motnje v delovanju jeter in žolča.
Vodni izvleček artičoke znižuje sintezo holesterola v
jetrih, preventivno deluje proti poapnenju žil in
motnjah v prebavilih, kot so napenjanje in občutek
napetosti v trebuhu ter slabost zaradi slabega
delovanja jeter.
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Pripravkiw
Vedno uporabljamo posušene listeC nikoli svežihU
Iz njih naredimo tinkturo ali jih uporabimo za
Upripravo čajaw Eno do dve žlički posušenih listov
artičoke prelijemo s skodelico vrele vode in pustimo
stati M- minC nato precedimoU Pijemo trikrat na dan
po eno skodelico pol ure pred jedjoU

PRISTOPNA IZJAVA
PODPISANIFNAw____________________________
ROJENFNAw _______________________________
POKLICw _________________________________
STANUJOČFAw _____________________________
TELEFONw ________________________________
ETMAILw _________________________________
IzjavljamC da bom spoštovalFla društveni kodeks ter
vse pravice in dolžnostiC ki izhajajo iz članstvaU Po
svojih zmožnostih se bom udeleževalFla društvenih
aktivnostiU Želim postati članU
Datumw
Podpisw

Založilo:
Društvo za zdravilne rastline Zasavje,
Kidričeva MMaC Zagorje ob SaviC telUw -g- 2Ž6 6MZ
E_mailw drustvoUdzrz@siolUcomC wwwUzdravjeizrastlinUsi
davčna številkaw 6gŽ6M-@6
Trr Delavska hranilnica Zagorje ob Saviw
SI62T2M--T----T6632T25g
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Virw
Gotfried MajerCJU et allw Priročnik
samostanskega zdravilstvaC Ž---
GalleTToplakC Katjaw Zdravilne
rastline na SlovenskemC Ž-M6

Tekstw Veronika Kukenberg
Slika na naslovniciw Mili Uran
Fotografijew arhiv članov
oblikovanjew AP
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