Sirupi
SMREKOV
SIRUP

prinaša dobro počutje in omili kašelj.

SIRUP
IZ LUČNIKA

pripravljamo z medom ali z rjavim sladkorjem, je
posebno cenjen pri prehladih in kašlju.

TRPOTČEV
SIRUP

v temnih kleteh ali zakopan v zemlji zori več kot
šest mesecev, predvsem starejšim pomaga pri
izkašljevanju sluzi.

Zeliščni
likerji
KOSOBRIN IN
PEHTA

Zeliščni liker iz domačega, ekološko pridelanega
žganja, rjavega sladkorja in različnih zdravilnih rastlin –
lučnika, trpotca …

Naravna
aromatična
zeliščna mila
Dolgotrajna uporaba tekočih mil in penečih kopeli
počasi izsuši kožo.
Naravna aromatična zeliščna mila odpravljajo to
tegobo, saj vsebuje kvalitetna olja (olivno, mandljevo,
kokosovo …), zdravilne rastline (ognjič, vrtnica,
kamilica, sivka …) in visoko kvalitetna eterična olja
(meta, sivka, pomaranča, sandalovina …)

IZ KOŠARE

tete J ohance

Društvo za
zdravilne
rastline
Zasavje
Društvo deluje štiri leta in združuje že več
kot 150 Zasavčank in Zasavčanov, ki
cenimo zdravje, spoštujemo naravo, se
zavzemamo za čim bolj naravno življenje in
ga tudi živimo. Svoje znanje in izkušnje radi
delimo z drugimi, zato pripravljamo različne
delavnice in predavanja, veseli pa bomo
tudi vašega klica in radovednosti.
Pokličite nas na: 040-625-513
ali obiščite našo Facebook ali spletno stran.

www.zdravjeizrastliln.si
drustvo.dzrz@siol.com

DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE
RASTLINE ZASAVJE

DRUŠTVO ZA ZDRAVILNE
RASTLINE ZASAVJE

Začimbe

Čajne
mešanice

Čajne
mešanice
Čajne mešanice pripravljamo iz zdravilnih rastlin,
nabranih na visokogorskih pašnikih in travnikih. Vanje
dodajamo še doma vzgojene in brez umetnih gnojil
pridelane rastline, kot so oves, ajda, melisa, meta, ognjič
in slezenovec.
Zdravilne rastline nabiramo ročno v suhem vremenu,
posušimo pa jih v temnih, zračnih prostorih. Tik pred
prodajo jih ročno narežemo ter shranimo v 15-gramske
vrečke (ajdo in oves v 40-gramske).
Čajne mešanice so pripravljene po lastnih receptih in so
odlično prestale različne pokušnje.
Pripravljamo jih kot poparke, kar pomeni, da za
skodelico napitka vzamemo ščepec čajne mešanice in
ga prelijemo z vročo vodo. Počakamo pet minut in ga
počasi, po požirkih popijemo.
Edina izjema je pljučni čaj, ki ga pripravimo kot hladni
namok. Zvečer v skodelico hladne vode namočimo
ščep čajne mešanice. Tekočino zjutraj odcedimo, malo
pogrejemo in jo počasi, po požirkih popijemo.

V pestro mešanico domačih ekoloških začimbnic smo
poleg peteršilja, zelene, luštreka ujeli arome šetraja,
marajona, timijana …

, ki ugodno vplivajo na
delovanje posameznih organov. Pijemo jih do tri tedne,
nakar za teden dni prenehamo z njihovim uživanjem.
Pozitivne učinke na naše počutje opazimo že kmalu.

KORENJAK

Namenjen je predvsem gospodom. Ugodno vpliva
lajšanje težav z uriniranjem in s na ledvice in prostato. Zdravilne rastline vsebujejo
prostato učinkovine, ki spodbujajo čiščenje telesa.

Tinkture
Vse tinkture so izdelane na osnovi domačega žganja,
pripravljenega iz ekološko pridelanih jabolk. Zdravilne
rastline nabiramo na pašnikih in travnikih nad 800 m.
Tinkture pijemo dva do tri krat na dan po 15 do 20 kapljic.
Če ni drugače navedeno, jih uživamo največ tri tedne.

DAMSKI ČAJ

Namenjen je ženskam po 40. letu. Vsebuje grenčine,
lajšanje težav v tretjem zato spodbuja delovanje žolča, prijetno vpliva na naše
življenjskem obdobju razpoloženje, spodbudi dejavnost hormonov. Dodana
vrtnica z rdečo barvo učinkuje krepčilno, toplo,
vzburljivo.

KRRT+

Receptu patra Ašiča smo dodali grenčine (orehovi listi,
čaj patra Ašiča za čiščenje krvi kordabenedikt), ki spodbudijo prebavo. Telo prejme
več grenčin, s čimer spodbudimo delovanje trebušne
slinavke, žolča.

SLADKE SANJE

Vse čajne mešanice so
preizkušene in so bile
dobro sprejete.
Čaje uživate na lastno
odgovornost.
Pri resnih bolezenskih
stanjih se posvetujte z
zdravnikom.

POMLADNO
PREBUJANJE

Čajna mešanica s spomladanskimi rastlinami
spodbuja naš dihalni sistem, nežno pomirja, umiri
živčni sistem. Čaj lahko pijemo vsak dan, z njim
dnevni čaj proti težavam s razvajamo naše telo in krepimo imunski sistem.
prehladi

POLETNI UŽITKI

Čajna mešanica s poletnimi rastlinami nudi prijetno
zelo osvežilen dnevni čaj svežino cvetic in razveseljuje z barvami: rumena barva
ranjaka razvedri, vijolična in modra barva pomirjata.
Pijemo lahko ohlajenega.

JESENSKO
RAZVAJANJE

Ko se poletje poslavlja, moramo pripraviti telo na
hladne dni. Slezenovec spodbuja delovanje dihal,
njegova vijolična barva pomirja, kamilica pa s toplino
dnevni čaj za krepitev umirja organe in v temnih dneh vrača veselje do
imunskega sistema življenja.

ZIMSKA TOPLINA

Spomladanske rumene cvetice nas pozimi ogrejejo,
dnevni čaj za hladne zimske dni vrtnica krepi telo, melisa in meta s svojima nežnima
aromama razvajata čutila ter spodbujata prijetno
počutje. Čaj umiri prehlad in prepreči nastajanje sluzi.

ZASAVČEK

Pijemo ga ob vsaki priložnosti. Že sam pogled na
dnevni čaj iz treh krasnih dolin pestro mešanico spodbudi prijetno počutje in kar
kliče po druženju. Ob prijetnem klepetu s prijatelji tako
užijemo polno merico zdravja.

CVETLIČNA
MAVRICA

barvita čajna mešanica za
dnevne napitke

Barvitost različnih cvetic razvaja oko in pomirja telo.
Čajna mešanica s svojimi barvami in toplina napitka
lajšata stresne čase.

Če ne pomaga niti štetje ovčic, si pred spanjem
lajšanje težav z nespečnostjo pripravimo čaj, ki z vonji hmelja in sivke pomiri misli,
sprosti napetosti in naredi noči krajše in mirnejše.

ZA TISTE DNI

Mnogo deklet in žensk ima težave v dneh
lajšanje menstrualnih tegob menstruacije. Redno pitje čaja spodbudi dejavnost
hormonov in jih uravnovesi, omili bolečine in uravnava
iztok.

VROČINAR

Rastline v tej čajni mešanici omilijo tegobe s
čaj, ki pomaga pri prehladu in prehladom, vročino in slabim počutjem. S pitjem
vročini pričnemo takoj, ko začutimo, da se nas loteva prehlad.
previdnost: čaja ne smejo uživati osebe, ki so alergične
na aspirin!

BONBONČEK

Nepravilno delovanje notranjih organov lahko poruši
za lajšanje težav zaradi ravnovesje v telesu in onemogoči normalno uživanje
povečanega sladkorja hrane. S čajno mešanico spodbudimo delovanje
trebušne slinavke, žolča in ledvic.

MAMICA ČAJ

Veselemu pričakovanju novega družinskega člana
za pripravo porodnih poti se pridružijo tudi skrbi. Čajna mešanica poskrbi za bolj
brezskrbno odštevanje, saj mehča porodne poti in
posledično olajša porod.

ČEMAŽEVA
TINKTURA
ARTIČOKINA
TINKTURA

Spodbuja delovanje jeter in izločanje žolča, pomaga
pri aterosklerozi, znižuje reven holesterola, ureja
prebavo.

TIMIJANOVA
TINKTURA

Učinkovine delujejo proti bakterijam.

KOSTANJEVA
TINKTURA

ATOMČEK

Bolezen in zdravila močno utrudijo telo in duha. S
za hitrejše okrevanje po pomočjo izbranih rastlin se iz telesa hitreje odstranijo
kemoterapiji strupene snovi.

PLJUČNI ČAJ

S čajno mešanico bomo omilili težave pri izkašljevanju
(hladni namok) in spodbudili pljuča, da se hitreje čistijo. Nežno vijolična
za lažje izkašljevanje barva sleza pa tudi pomirja.

AJDA

Dolga leta pozabljena rastlina pomaga pri čiščenju
pomaga pri čiščenju žil in krepitvi ven. Čaj iz cvetov ajde uživamo vsaj šest
tednov, po tedenskem odmoru, po potrebi postopek
ponovimo. Čaj lahko dopolnimo s šipkom, s čimer
povečamo količino antioksidantov v telesu.

OVES

Napitek iz zelenega ovsa ugodno vpliva na prebavne
ugodno vpliva na prebavo organe, želodec in vse telo. Oves na rahlem ognju
kuhamo 20 minut. Ko se pijača ohladi, jo popijemo v
majhnih požirkih.

Ugodno vpliva pri poškodbah kosti in greje okončine.
Tinkturo si utiramo v kožo, vendar naj masaža
prizadetih delov telesa traja največ deset dni
previdnost: ni za uživanje!

PIKEC

Mešanica iz domačih dišavnic in ekološko pridelanih
otroški čajček proti črvičenju in rastlin omili črvičenje v trebuščku, napenjanje in
napenjanju podobne prebavne tegobe.

Ugodno vpliva na delovanje notranjih organov, jih čisti
in krepi njihovo delovanje.

GABEZOVA
TINKTURA

Primerna je za celjenje ran, uporablja se pri različnih
poškodbah, revmatičnih zadebelinah, bolečinah v
kosteh ... Tinkturo utiramo v kožo, vendar naj masaža
prizadetih delov traja največ sedem dni in največ
dvakrat na leto
previdnost: ni za uživanje!

TINKTURA

Tinktura ugodno deluje na delovanje prostate. Tri
tedne jo pijemo, ko se zbudimo in pol ure pred
spanjem. Po tednu dni premora postopek ponovimo
še trikrat.

DROBNOCVETNEGA

VRBOVCA

TINKTURA
PEGASTEGA
BADLJA

Jetrom večina ljudi posveča premalo pozornosti.
Uživanje tinkture ugodno vpliva na njihovo delovanje;
jetra se hitro obnavljajo in bolje delujejo.

TINKTURA
AMERIŠKEGA
SLAMNIKA

Uživamo jo lahko že kot preventivno sredstvo, saj
ugodno vpliva na imunski sistem in posledično boljše
zdravje in počutje.

