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Zanimivosti:
Latinsko ime Fagopyrum in angleško buckwheat
pomeni »bukovo žito« in poveO da so njeni trikotni
plodovi podobni bukovimP
Domovina ajde je centralna Azija in SibirijaP V
poznem srednjem veku so jo prinesli v EvropoP
Na Slovenskem se prvič omenja v gornjegrajskem
urbarju kot »poganka«P Tudi Valvasor piše o
okusnem ajdovem kruhuO ajdovi kaši in ajdovem
meduP Ajda je bila za naše prednike pomemben vir
prehraneP IKako nam zadišijo ajdovi žganci zabeljeni z ocvirki
in nam dajo moč po napornem deluD Kako okusen je
čajO če ga sladkamo z ajdovim medomD
Le malokdo pa veO da ima zdravilni
učinek ajdova zelP

družina: Dresnovke

Rastišče:
Ajda raste kultiviranoP
Ob dobrih pogojih lahko ajdo
sejemo tudi dva do trikrat letnoP
Za uporabo zeli jo prvič sejemo v
začetku maja in požanjemo konec
junijaO ko je sončne svetlobe največP

Kako čudovit je
pogled na cvetoča
ajdova poljaD

Le kdo ne pozna
slovenske ljudske
pesmi
Po KoroškemO
po Kranjskem že
ajda zoriD
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I I3Sestavine in učinkovine:
Najpomembnejše učinkovine ajde so flavonoli,
predvsem rutin. Flavonoli so znani kot naravni
antioksidanti in imajo ugodne učinke na ožilje.
Učinki in uporaba:
Rutin, ki ga vsebuje zel ajde, zmanjšuje preveliko
prepustnost kapilar, izboljšuje znake venskega
popuščanja, ugodno deluje pri boleznih ven (krčne
žile). Priporoča se tudi pri rozacei oziroma pokanju
žilic na obrazu, krvavitvah dlesni in nosu, artritisu,
hemeroidih in revmatičnih obolenjih. Pitje čaja iz
zeli ajde se priporoča tudi diabetikom kot tudi vsem,
ki imajo težave s krčnimi žilami, nastankom edemov,
in slabo občutljivostjo rok in nog.

Kaj in kdaj nabiramo:
V času cvetenja nabiramo nadzemne dele ajde.
Porežemo zgornjo tretjino rastline (steblo, liste in
cvetove), jih narežemo na manjše dele in čim
hitreje posušimo, saj le tako ohranijo čim več
učinkovin. Pomemben je čas nabiranja, saj vsebnost
flavonolov, predvsem rutina, ki je glavna učinkovina
ajde, narašča do časa cvetenja, nato začne padati
in se do dozoritve plodov močno zniža. Pomemben
dejavnik je tudi količina sončne svetlobe. Rastline,
ki rastejo na soncu, vsebujejo več rutina kot tiste,
ki rastejo
v senci.
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Pripravki:
Rutin je topen v vodiJ zato si iz dobro posušene zeli
ajde pripravimo poparek2 Vzamemo eno do dve čajni
žlički zdrobljenega ajdovega zeliščaJ ga prelijemo s
skodelico vrele vode in pustimo pokrito 9 do KT min2
Spijemo tri do štiri skodelice dnevno2 Še boljši učinek
dosežemoJ če ajdi dodamo plodove šipka2 Učinek
ugodnega delovanja ajde na ožilje se pokaže šele po
dveh do treh mesecih pitja čaja2
Viri
httpOGGwww2gorenjskeZlekarne2siGsiGzdravilneZrastline_6GnavadnaZajda
httpOGGwww2bodieko2siGajda
httpsOGGsl2wikipedia2orgGwikiGAjda
MajesJ JožeO Zdravnik zdraviJ narava ozdraviJ 8TKK
GaleZToplakJ KatjaO Zdravilne rastline na SlovenskemJ 8TTD
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Društvo za zdravilne rastline Zasavje,
Kidričeva KKaJ Zagorje ob SaviJ tel2O T5T @8E EK6
E_mailO drustvo2dzrzfsiol2comJ www2zdravjeizrastlin2si
davčna številkaO E58EKTPE
Trr Delavska hranilnica Zagorje ob SaviO
SIE@Z@KTTZTTTTZEED@Z@95
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PRISTOPNA IZJAVA
PODPISANIGNAO ________________________________
ROJENGNAO ____________________________________
POKLICO ____________________________________
STANUJOČGAO __________________________________
TELEFONO _____________________________________
EZMAILO ______________________________________
IzjavljamJ da bom spoštovalGla društveni kodeks ter vse
pravice in dolžnostiJ ki izhajajo iz članstva2 Po svojih
zmožnostih se bom udeleževalGla društvenih aktivnosti2
Želim postati član2
DatumO
PodpisO

TekstO Miri Štaut FotografijeO Arhiv članov
Risba na naslovniciO Mili Uran OblikovanjeO AP
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