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Navadni dežen
(Heracleum sphondylum)

Navadni dežen
(Heracleum sphondylium

Družina: kobulnice
Kratka zanimivost:
Navadni dežen je poznan po ljudskih imenih: bršč,
medvedove tace, konjska kumna, moška moč.
Naši predniki so ga nabirali kot priboljšek za zajce,
prašiče in govedo. Danes pa ga poznavalci cenijo
kot vrhunsko kulinarično specialiteto.
Včasih je veljal kot afrodiziak, uporabljali so ga pri
ginekoloških težavah in pri neplodnosti, pri težavi
s prebavo, za zniževanje krvnega tlaka in celo pri
epilepsiji. Znana je alkoholna pijača barč, ki so jo pripravljala
slovanska ljudstva. V nekaterih predelih Francije pa jo še danes
uporabljajo za proizvodnjo likerja.
Rastišče:
V Sloveniji je zelo razširjen. Pogosto raste ob poteh,
jarkih, rekah, robovih gozda, na zagrmovljenih
travnikih. V višino zraste od 50 do 180 cm, ponekod
celo do 2 m. Cveti med junijem in oktobrom.
Cvetovi bele,rumenkaste ali zelenkaste barve so
združeni v kobulje. Z njihovim nektarjem se hranijo
čebele, ose in nekatere vrste muh. Seme ima obliko srčka.
Sorodne vrste:
Pri nas raste veliko predstavnikov družine kobulnic. Nekatere so
strupene: pasji peteršilj, pikasti mišjak, velika trobelika...
Posebno moramo biti previdni, ko naletimo na orjaški dežen, ki
je tujerodna vrsta s poreklom s Kavkaza. Razlike, ki so opazne
na prvi pogled so: velikost rastline (nad 2m), oblika listov
(dvakrat deljeni in izrazito nazobčani). Rastlinski
sok vsebuje furanokumarine, ki ob sončni svetlobi
povzročajo boleče poškodbe na koži posebno
nevarni so za oko.
Kdaj in kaj nabiramo:
Od aprila do julija nabiramo mlade pritlične liste, ki se še niso
povsem razprli, junija in julija pa mlada cvetna stebla, na katerih
se popki še niso odprli. Listne in cvetne peclje odrežemo blizu tal
in jim obrežemo zunanja vlakna. Jeseni nabiramo zrele liste in
plodove. Od septembra do marca kopljemo korenine.
Sestavine in učinkovine:
Rastlina je zelo dober vir vitamina C in provitamina A, rudninskih
snovi kot so železo, kalcij, fosfor in magnezij. Vsebuje še eterična
olja in grenčine. Korenina vsebuje veliko škroba in sladkorjev.
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Učinki in uporaba:

Uporaba navadnega dežena je vsestranska. Spomladi je zeleni
del rastline vir mineralov in vitaminov v vsakdanji prehrani.
Jeseni kopljemo korenine, ki so vir ogljikovih hidratov, podobno
kot pastinak. Celotno rastlino uporabljamo pri urejanju prebave,
proti napenjanju in pri driskah ter pri težavah z želodcem in celo
proti glistam. Korenine, liste in plodove so včasih uporabljali tudi
kot afrodiziak, za zmanjšanje oteklin in pri pomirjanju kašlja.
Pomirja tudi krče in razne "nervozne" bolezni. Pomaga pri neredni
menstruaciji. Niža krvni tlak. Razkužuje. Rastlino uporabljajo
pri homeopatiji.
Neželeni učinki:
Stik s to rastlino lahko pri nekaterih ljudeh povzroča
preobčutljivost na sončno svetlobo .
Navadni dežen krasi naslovnico ene izmed
knjig Daria Cortesea o divji hrani.
Spomladi 2015 smo se okoli Mlinš z njim
sprehodile tudi članice DZRZ in uživale v
darovih narave.

Uporaba v kulinariki:
Dario Cortese jo priporoča kot eno najbolj imenitnih zelenjav z
"največje tržnice na svetu", narave. Stebla mladih listov in cvetov
olupimo in jih uporabljamo surova. Pomakamo jih v različne
omake npr. tatarsko, česnovo (skuta, kisla smetana in česen),
omako s sardelami. Stebla, mlade in tudi stare liste ter mlade
cvetove soparimo ali kuhamo po potrebi, običajno je to 10 min.
Dobimo odličen nadomestek špinače ali druge kuhane zelenjave.
Dobro se kombinira s krompirjem. Rastlino lahko dodajamo
enolončnicam. Mladi cvetovi spominjajo na brokoli. Mlade liste,
cvetove in sveža semena lahko damo v razne namaze.
Nadzemne dele in korenino posušimo in zmeljemo v moko.
.
Besedilo: Maja Gostič, AP
Risba na naslovnici: Mili Uran
Lektoriranje: Miri Štaut
Fotografije: arhiv članov,
https:/sl.wikipedia.org
Oblikovanje:AP

Vir:
Ašič, S.: Priročnik za nabiranje
Petenauer, T.. Leksikon rastlinskih bogastev
Fleischhauer et all: Užitne rastline iz narave
cortese; D.: Divja hrana
Grlić, l. : Užitne divje rastline
http://phytoalimurgia.com
https://en.wikipedia.org
https://sl.wikipedia.org
https://kmz.si
https:// www.tujerodne_vrste.info
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Pripravki:
Navadni dežen največkrat uporabljamo v vsakdanji prehrani kot
zelenjavo. Stebla in semena lahko vložimo tudi v kis.
Iz različnih delov rastline lahko delamo tudi zdravilne pripravke.
Iz listov stebel semen in korenin kuhamo čaj. Liste lahko
posušimo, zmeljemo v prah in uporabimo kot začimbo. Suhe
korenine lahko zmeljemo v moko.Zrela semena lahko uporabimo
za pridobivanje kalčkov.
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PRISTOPNA IZJAVA:
PODPISANI/NA:.................................................
ROJEN/NA:........................................................
POKLIC:............................................................
STANUJOČ:.......................................................
TELEFON:..........................................................
E-MAIL:............................................................
izjavljam, da bom spoštoval/la društveni kodeks
ter vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz članstva.
Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/la
društvenih aktivnosti. Želim postati član DZRZ
Datum:
Podpis:
Društvo za zdravilne rastline Zasavje
Kidričeva 11a, Zagorje ob Savi, tel 040 625 513
E-mail: drustvo.dzrz@siol.com, www.rastline-zasavje.si
Davčna št.: 54251095
Trr pri Delavski hranilnici Zagorje ob Savi SI56-6100-0000-5586-674
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