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Zdrowie w zasięgu ogródka i łąki 
 
 

Witamy  w  Klubie  Zdrowia! 
 

Przyroda to największa i naturalna apteka. Obecnie coraz częściej zioła wracają  

do naszych „domowych apteczek”. Nie ma wątpliwości, że rośliny te pomagają  

w dbaniu o nasze zdrowie i urodę a nawet mają wręcz filantropijne nastawienie  

na dobro człowieka. Stanowią naturalny suplement diety wspomagający utrzymanie  

na prawidłowym poziomie funkcji życiowych naszych organizmów. Dlatego dziś 

będziemy poznawać możliwości zastosowania powszechnie znanych ziół i roślin. 

Opowie nam o nich nasz gość, pan Andrzej Wojtkowski, propagator zdrowego stylu 

życia, właściciel ekologicznego gospodarstwa rolno - zielarskiego. Po spotkaniu 

odbędzie się degustacja herbat ziołowych a także będzie można zakupić produkty  

z ekologicznego gospodarstwa pana Andrzeja (mieszanki ziołowe, przyprawy, 

herbatki). Na ostatniej stronie naszego biuletynu zamieszczona jest reklama 

EKOLOGICZNEGO GOSPODARSTWA pana Andrzeja. 

 

Sposoby przygotowania ziół 

Napar 

Napar jest jedną z najczęściej spotykanych form leku ziołowego i jednocześnie najprostszą.  

Zioła przygotowuje się do jednorazowego użycia, zalewa wrzątkiem i odstawia pod przykryciem  

do naciągnięcia, zazwyczaj na 15-30 minut. Napar odcedza się i jeszcze ciepły pije. 

Zioła, z których należy przygotowywać napary mają olejki eteryczne, które łatwo się utleniają,  

a pod wpływem gotowania uległby zniszczeniu. Napar pije się zazwyczaj niesłodzony. 

Do przygotowania naparów można wykorzystać termos. Zioła, które należy naparzać to m. in. 

szałwia, rumianek, tymianek, melisa, mięta. Istnieje pojęcie jak przygotowanie ziół "na parze".  

Zioła zalewamy wrzątkiem i naczynie wstawiamy do innego z gotującą się wodą.  

Woda powinna gotować się bardzo delikatnie. 

Herbatka 
Zioła na herbatkę przygotowuje się odpowiednio jako napar lub wywar,  

ale przed wypiciem słodzi się miodem lub cukrem. 

Macerat - zimny wyciąg 
Zioła zalewa się zimną lub letnią i zazwyczaj przegotowaną wodą i odstawia na określony czas,  

nie dłużej niż 12 godzin. Niektóre źródła podają, że prawidłowe przygotowanie maceratu kończy się 

zagotowaniem ziół, przecedzeniem i dopiero wtedy piciem.  
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Wywar - Odwar 
Wywary sporządza się z tych części roślin, które są twarde: korzenie, łodygi, kora, owoce. 

Surowiec musi być dobrze rozdrobniony i zalany zimną lub gorącą wodą, a następnie gotowany 

przez odpowiedni czas, najczęściej 10-15 do 30 minut. Przed wypiciem wywar należy odcedzić. 

Przykład: herbatkę ze skrzypu polnego powinno się gotować około 30 minut,  

aby wydostał się z niego trudno rozpuszczalny krzem. Odwar pije się zazwyczaj niesłodzony. 

Powidła 

Przygotowuje się je z owoców, ale na zasadzie smażenia na bardzo gęsty sos lub też suszone zioła 

miksuje się w młynku do kawy na bardzo drobny proszek, uciera go z powidłami  

(wersją ze smażeniem) dżemem lub miodem. 

Syrop 
Do wywaru dodaje się cukier i gotuje, do odparowania i zagęszczenia syropu. np. korzeń prawoślazu 

lub też owoce zasypuje się cukrem na noc (w stosunku 1:1), rano smaży we własnym soku.  

Po smażeniu owoce odcedza się - stanowią konfiturę, a sok przelewa do butelek. 

Czym różni się konfitura od dżemu?  

Konfitura to całe owoce we własnym soku/syropie, natomiast dżem to po prostu papka,  

mniej lub bardziej jednolita. Owoce w dżemie są w kawałkach, zmiażdżone, porozpadane,  

nie da się wyróżnić całości owocu. Aby zapobiec rozpadaniu się składników podczas gotowania  

nie należy mieszać konfitur łyżką, a ostrożnie wstrząsać garnkiem. 

 

Właściwości niektórych ziół 
 

Babka lancetowata - liść 
Znana już w starożytności jako lek przeciwkaszlowy i gojący rany. Zastosowanie ma wyciąg z liści – 

stany zapalne górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego; składnik mieszanek 

przeciwkaszlowych; napary z liści – wrzody, czyraki, oparzenia, do tamowania krwawień (okłady). 

 

Bylica piołun – ziele 
Wyciąg z liści i ziela poprawia trawienie, wzmaga apetyt. Napar z ziela – przeciw glistom i owsikom 

(lewatywa). Ze względu na zawartość tujonu, o działaniu toksycznym na ośrodkowy układ nerwowy, 

przetwory z piołunu można stosować tylko przez krótki okres i nie przekraczać zalecanych dawek.  

Nie wolno podawać kobietom w ciąży i karmiącym. 

Dziurawiec zwyczajny  
Wyciągi z ziela mają zastosowanie w chorobach przewodu pokarmowego i wątroby. Składnik wielu 

gotowych mieszanek; w łagodnych lekach antydepresyjnych ; wyciąg olejowy stosowany jako środek 

gojący rany. 
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Róża dzika – owoc 
Działa lekko przeciwskurczowo i moczopędnie; uzupełnia niedobory witaminy C, powoduje wzrost 

odporności, w przeziębieniach; w nadmiernej kruchości ścian naczyń krwionośnych - uszczelnia je   

i uelastycznia; w kamicy nerkowej i żółciowej; poprawia przyswajalność żelaza. 

Krwawnik pospolity 
Olejek ma właściwości przeciwzapalne, odkażające i przeciwgrzybicze. Wyciąg z ziela i kwiatów – 

jako leki przeciwzapalne, odkażające, rozkurczające, żółciopędne. Wyciąg z liści i sok ze świeżego 

ziela – jako lek przeciwkrwotoczny. Składnik mieszanek w chorobach układu pokarmowego. 

Ceniona roślina pastwisk 

Lebiodka pospolita – oregano 
Wyciągi z ziela i olejek działają wiruso - bakterio – grzybobójczo, odkażająco , wykrztuśnie, 

żółciopędnie. Poprawia trawienie; do płukania jamy ustnej i gardła; do inhalacji w stanach zapalnych 

górnych dróg oddechowych;  

Melisa lekarska  
Pomocna w bezsenności, depresji, nerwicy. Przydatna w trakcie stosowania diety odchudzającej  

ze względu na jej moczopędne i wiatropędne działanie, przez co oczyszcza organizm z zalegających 

w nim toksyn. Jest rośliną miododajną, w dawnym piśmiennictwie występuje pod nazwą pszczelnik, 

rojownik. 

Mięta pieprzowa 
Działa rozkurczająco, żółciotwórczo, poprawia trawienie; w leczeniu wrzodów i ran. Olejek mięty 

używany do inhalacji w nieżytach górnych dróg oddechowych, do płukania jamy ustnej, w stanach 

zapalnych błony śluzowej. Zewnętrznie jako maści i balsamy w nerwobólach i bólach mięśniowych. 

Mniszek lekarski 
Korzeń mniszka i przetwory z niego działają żółciopędnie i żółciotwórczo, przeciwcukrzycowo, 

przeczyszczająco, poprawiają przemianę materii. Napary z korzenia i liści mają właściwości 

moczopędne. Kwiat mniszka stosuje się w przewlekłych nieżytach górnych dróg oddechowych.  

Sok mleczny ze świeżego ziela lub korzenia hamuje wzrost brodawek  i kurzajek. 

Pokrzywa 
 

Jest źródłem 10 z 40 pierwiastków wchodzących w skład ciała człowieka. Blaszka liścia zawiera  

dobrze przyswajalne żelazo. Znana jako środek „czyszczący krew”. Wyciągi z liści działają 

moczopędnie i nieznacznie przeciwkrwotocznie. Wyciąg z korzenia łagodzi dolegliwości chorób 

gruczołu krokowego. 
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Zioła Ekologiczne w dobrej cenie!  
Oferta dostępna na stronie www.ekoziele.pl 

 

Mieszanki ziołowe na różne dolegliwości 

Zioła do pielęgnacji – kosmetyczne  

Herbatki o różnych smakach 

Pojedyncze zioła sypkie  

Przyprawy ziołowe  

 

 

 

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 

ANDRZEJ WOJTKOWSKI 

Pratków 79, 98 – 220 Zduńska Wola 

tel. 43 825 14 80 tel. kom. 603 094 422 

 

Gospodarstwo prowadzi sprzedaż wysyłkową. 

Do ceny doliczane są koszty przesyłki 
 

 

 

 

 

Skorzystaj z biblioteki Klubu Zdrowia !!! 
 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie państwo ciekawe książki o tematyce zdrowotnej, 
poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie jak:  
Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość. 
Biblioteka (czytelnia) czynna jest w każdy czwartek w godz. 14:00 – 18:00 
 
 
 
 

Zapraszamy na wspólne marsze z kijkami!!! 
 

Klub Zdrowia to nie tylko spotkania o tematyce zdrowotnej i pyszne degustacje. To także aktywny 

wypoczynek na świeżym powietrzu. A zatem zapraszamy wszystkich chętnych na cotygodniowe 

bezpłatne marsze z kijami czyli Nordic Walking !!!  

W każdą niedzielę  o godz. 9.00 zbieramy się przy wejściu na kąpielisko "Głębokie".  

Zapewniamy wspaniały czas, dobrą atmosferę i świetny humor. Jeśli nie masz kijków –  

pożyczymy Ci je, jeśli nigdy nie chodziłeś z kijkami – nauczymy Cię, to naprawdę nic trudnego!!!  
 


