Rośliny na
harcerskim
szlaku.

Pwd. Renata Salach

Wstęp
„Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice‘’
- tak brzmi prawo harcerskie.
Często w naszych wędrówkach przez pola , łąki , przechodzimy obok
nich –roślin – ziół- obojętnie . Zdarza się że bezmyślnie zrywamy
kwiaty , liście po to żeby je za chwilę wyrzucić . Każda roślina ma swój
cel istnienia – wszystkie razem składają się na piękno przyrody a
odpowiednio wykorzystane służą człowiekowi . By być przyjacielem
przyrody trzeba ją zna i chronić . To powinno przyświecać harcerzowi
na każdym biwaku , obozie czy wycieczce .
Często przechodzimy obok niepozornych roślin , które rzadko
zauważamy , nie zastanawiamy się czy mają jakąś wartość .A jednak
te chwasty czy „zielska ‘’są nieraz cenionymi roślinami leczniczymi i
mogą się również okazać niezbędne by przetrwać na szlaku naszych
wędrówek .
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Rozdział I
Zioła lecznicze.
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Co to są zioła?

Termin zioła często kojarzony jest z potocznymi określeniami typu
„ziele” czy „zielsko”, jako określenie rośliny niebędącej ani krzewem,
ani drzewem. Nie mniej jednak w rzeczywistości jest nieco inaczej,
bowiem zioła pozyskuje się z kwiatów, liści, kory czy korzeni
krzewów i drzew. Do ziół zalicza się nie tylko rośliny mające
właściwości lecznicze, choć tak kojarzone są zioła w pierwszej
kolejności. Nie mniej jednak zioła także wykorzystuje się, jako
barwniki, przyprawy czy aromaty. Znaczna część z nich ma bardzo
szerokie zastosowanie i może należeć do kilku grup funkcjonalnych
jednocześnie. Wiele z ziół to także rośliny warzywne, choćby np.
czosnek, cebula czy karczoch, albo też kwiatowe, takie jak malwa,
nagietek. Oczywiście zioła to także rośliny rolnicze, np. gryka czy
kukurydza, pastewne np. koniczyna czy pszczelarskie, takie jak
ogórecznik. Jako surowiec zielarski można określać całe zioło lub
tylko jego części. Każda z części, na jaką dzieli się zioła może
posiadać inne właściwości. Poszczególne części rośliny mogą należeć
do zupełnie odrębnych grup zielarskich.

Zioła towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, służyły jako
pokarm, oraz lek.
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Babka Lancetowata
Babkę stosuje się jako lek pobudzający
wydzielanie soku dwunastnicy. W stanach
zapalnych
błony
śluzowej
przewodu
pokarmowego;
jako
łagodny
środek
wykrztuśny w nieżytach górnych dróg
oddechowych (szczególnie u dzieci) z
zalegającą wydzieliną i utrudnionym
odkrztuszaniem. Zewnętrznie używa się
babkę do okładów na trudno gojące się rany,
oparzenia, owrzodzenia oraz na miejsca
ukąszeń owadów, czyraki; odwar do
przemywania oczu w zapaleniu spojówek.
Napar. Łyżkę stołową liści babki zalać szklanką wrzątku, trzymać
pod przykryciem około 15 minut i odcedzić . Pić przed jedzeniem 3
razy dziennie, osłodzone miodem.

Sok ze świeżych liści. Świeże części roślin
starannie umyć, wysuszyć, zmiażdżyć i wycisnąć
sok. Pić z dodatkiem miodu (na 5 części soku 1
część miodu) lub w płynnych ciepłych potrawach,
jak np. mleko, rosół, zupy. Można sok przechować
przez dłuższy czas: należy wówczas zmieszać go
z miodem w proporcjach 1:1 i gotować przez 20
minut. Przechowywać w szczelnie zamkniętych
naczyniach w chłodnym miejscu.
Okłady z liści. Liście babki umyć i przykładać na
chore miejsca. Można również używać liści
zmiażdżonych, sok z liści.
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Bławatek
Zewnętrznie stosuje się napar z kwiatów
chabru w postaci przymoczek w zapaleniu
powiek oraz spojówek

Napar z dodatkiem ziela świetlika. Zmieszać 40g kwiatów bławatka
i 30g ziela świetlika.2 łyżki mieszanki zalać szklanką wrzątku, po 10
minutach odcedzić. Przykładać przymoczki w stanach zapalnych oczu.

Napar do płukania gardła i jamy ustnej. 50G kwiatu bławatka zalać 1
litrem wrzątku, zaparzać przez 15 minut. Płukać ciepłym naparem co
2 -3 godzin
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Chrzan
Ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze .

Syrop z chrzanu. Do 10 dag utartego świeżego
chrzanu wlać ½ szklanki przegotowanej
ostudzonej wody, zostawić pod przykryciem na
½ godziny. Wycisnąć sok przez płótno, dodać
10 dag miodu lub syropu. Zażywać 3 razy
dziennie łyżkę stołową; dzieci -łyżeczkę do
herbaty. Na apetyt i w chronicznych katarach.

Okłady z miazgi. Świeży chrzan drobno utrzeć, miazgę przyłożyć na
chore miejsce, przykryć ceratką. Okład trzymać aż do uczucia silnego
pieczenia. Okłady stosuje się w nadwerężeniu ścięgien.
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Dąb
W dawnej medycynie ludowej odwarem
z kory leczono świerzb, odmrożenia
i liszaje. Obecnie jest stosowany w
schorzeniach przewodu pokarmowego,
jak nieżyty żołądka i jelit oraz
w uporczywych biegunkach - zmniejsza
stany zapalne uszkodzonych błon
śluzowych przewodu pokarmowego.

Odwar. Łyżkę stołową kory zalać szklanka zimnej wody, gotować 10
minut i odcedzić. Pić 1 -3 razy dziennie po ½ szklanki odwaru.

Odwar. 2 łyżki stołowe kory zalać szklanką zimnej wody gotować 10
minut i odcedzić. Stosować do płukania gardła i dziąseł oraz do
przemywania w odmrożeniach i oparzeniach oraz zewnętrznych
krwotokach.
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Dziewanna pospolita
Dziewanna powszechnie używana jest jako
lek przeciw kaszlowy, a także w schorzeniach
dróg oddechowych, jak kaszel, chrypka,
astma oskrzelowa, oraz w zaburzeniach
przewodu pokarmowego, jak „kolka”
żołądkowa i jelitowa.
Zewnętrznie stosuje się niekiedy dziewannę
w postaci okładów na oparzenia, stłuczenia,
w stanach ropnych skóry (pryszcze, krosty)

Napar. Łyżkę stołową kwiatu dziewanny zalać szklanką wrzącej
wody, zagotować ,dokładnie odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie po ½
szklanki naparu, w nieżytach oskrzeli, kaszlu, chrypce i duszności.
Odwar.4 -8 łyżek stołowych kwiatów dziewanny zalać 2 szklankami
zimnej wody, gotować 30 minut. Odcedzić. Przykładać na chore
miejsca.
Napar. Łyżkę stołową kwiatu dziewanny zalać szklanką wrzącej
wody ,pozostawić napar pod przykryciem 20 minut. Odcedzić, dodać
mleko i miód. Pić 2 -3 razy dziennie po ½ szklanki naparu, można
używać przy astmie i duszności, a także płukać nim gardło i jamę
ustną przy anginie.

Odwar. 2 łyżki kwiatów dziewanny zalać szklanką
wody, gotować 10 minut po przykryciem.
Odcedzić. Zażywać odwar z miodem przed snem
jest dobrym środkiem uspakajającym. Natomiast
odwar bez miodu można stosować na odleżyny,
oparzenia, rany, pryszcze, krosty i inne ropne stany
skóry.
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Dziurawiec
Zewnętrznie stosuje się dziurawiec jako
środek ściągający, przyśpieszający regenerację
tkanek i gojenie się ran.

Olej na oparzenia. 50 g świeżych kwiatów dziurawca zalać 200 g
oleju roślinnego, ogrzewać na parze do chwili gdy kwiaty staną się
kruche a płyn zabarwi się na czerwono. Odcedzić, zlać dodo
buteleczek i przechowywać w chłodnym miejscu. Można stosować na
oparzenia I i II stopnia, na odmrożenia i owrzodzenia żylakowe, oraz
na okłady do gojenia się skóry.
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Dziki bez czarny
Bez jest polecany w przeziębieniu z powodu
działania napotnego i przeciwgorączkowego
Zewnętrznie
napar
w
postaci
okładów
i przemywań stosowany jest na wypryski skórne,
na oparzenia oraz w zapaleniu spojówek, a także
do płukania jamy ustnej i gardła.

Napar z kwiatów. Łyżkę kwiatów zalać szklanką wrzącej wody.
Trzymać pod przykryciem 15 minut i odcedzić. Pić 3-4 razy dziennie
po szklance naparu
Zagęszczony odwar z owoców. 4łyżki owoców gotować przez 15
minut w szklance wody. Po przecedzeniu pić 1-2 razy dziennie
w przypadku bólów newralgicznych i migreny.
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Fiołek trójbarwny
Stosowany jest na zapalenia pęcherza
moczowego, gorączce, do płukania jamy
ustnej.

Napar. 1łyżkę bratka zalać 2 szklankami wrzątku. Gotować 10 minut,
odcedzić. Pić 2-3 razy dziennie po szklance naparu. Można dodać
łyżkę miodu lub syropu.
Napar z dodatkiem bzu. 1łyżkę ziela bratka, 1 łyżeczkę kwiatów bzu
zalać 2 szklankami wrzątku. Po 10 minutach odcedzić. Pić 2-3 razy
dziennie po szklance naparu jest napotny.
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Hyzop
Przy bólach żołądka:
kwitnące i ulistnione pędy hyzopu smażymy na
maśle. Można również sporządzać herbatę
z dodatkiem miodu.
Przy potliwości:
nadmiernej: odwar z ziela hyzopu w połączeniu
z szałwią, orzechem włoskim, kwiatem maku
polnego. Pić 3 razy dziennie po 1/2 szklanki.

Przy nieżytach:
przewlekłych i ostrych, górnych dróg
oddechowych i astmie: napar z 2-3 łyżek
stołowych ziela i czubków kwiatostanów
hyzopu na litr wody. Pić 3 razy dziennie po
szklance.
Okłady:
na trudno gojące się rany i stłuczenia: napar z
kwitnących pędów hyzopu. Do płukania jamy
ustnej napar z kwitnących, ulistnionych
szczytów pędów .(3 łyżki na litr wody).
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Jałowiec
Działa moczopędnie i napotnie, pobudza
wytwarzanie soków trawiennych zapobiega
biegunkom i wzdęciom.

Odwar. 1 łyżkę stołową owoców zalać
szklanką wody o temperaturze pokojowej.
Wymieszać i ogrzewać przez 30 minut nie
dopuszczając do wrzenia, przecedzić. Pić 3
razy dziennie po łyżce odwaru po jedzeniu dla
pobudzenia apetytu i lepszego trawienia.

Aby pozbyć się niemiłej woni z ust należy żuć po 4 jagody jałowca
dziennie.
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Jeżyna
Można ją stosować w zaburzeniach przemiany
materii, w złym trawieniu, biegunce w schorzeniach
dróg oddechowych, jak kaszel, chrypka, oraz
w schorzeniach nerek i pęcherza moczowego, ułatwia
usuwanie z moczem toksycznych produktów
przemiany materii. Zewnętrznie stosuje się w postaci
okładów na rany i owrzodzenia oraz do płukania
gardła. Natomiast sok działa przeciwgorączkowo.

Napar z liści. 1 łyżkę stołową liści zalać szklanką wrzątku, trzymać
pod przykryciem 10 minut. Odcedzić. Pić 2 razy dziennie po szklance
naparu.
Odwar z liści. 1 łyżkę stołową liści jeżyn zalać szklanką wrzącej
wody, dodać łyżkę miodu, zagotować. Odcedzić. Pić 1 -2 razy
dziennie po szklance odwaru.
Sok. Wyciśnięty sok z owoców można stosować jako środek
przeciwgorączkowy.
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Krwawnik pospolity
Zewnętrznie zimny wyciąg bardzo polecany
jest w stanach zapalnych skóry, na trudno
gojące się rany (okłady, kompresy, dodatek
do kąpieli). Także do płukania jamy ustnej i
gardła.
Krwawnik przynosi ulgę przy wzdęciach,
odbijaniu.
Napar. 1 łyżeczkę ziela zalać szklanką wrzącej wody, trzymać pod
przykryciem 15 minut, a następnie odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie po
szklance naparu.
Macerat zimny wyciąg z ziela. 1 łyżkę ziela krwawnika zalać
szklanką letniej wody ,odstawić na 6 godzin, następnie odcedzić. Pić 2
-4 razy dziennie po ½ szklanki wyciągu.
Napar z kwiatów z dodatkiem mięty. 1 łyżkę kwiatów krwawnika i
1 łyżeczkę liści mięty zalać szklanką wrzątku, trzymać pod
przykryciem 15 minut nie dopuszczać do wrzenia, następnie odcedzić.
Pić 2 -3 razy dziennie po szklance naparu.
Sok świeżo wyciśnięty z ziela. Pić kilka razy dziennie po 2 łyżeczki z
wodą.
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Lawenda
Działa uspokajająco, w zaburzeniach snu

Napar : 5g kwiatu zalać 1l wrzątku przykryć na 5 min.
Zewnętrznie łagodzi zakażenia skóry , ukąszenia owadów : 100g
kwiatów zalać 500ml 30% spirytusu przykładać 2-3 x dziennie.

18

Lebiodka pospolita
Działanie: wykrztuśne, dezynfekujące,
przeciwbiegunkowe,
moczopędne,
przeciwskurczowe,
wiatropędne,
odtruwające.
Zewnętrznie
olejek
tymolowy wykorzystuje się do płukania
gardła, wzmacniających kąpieli oraz przy
trudno gojących się ranach skóry i
świądzie.
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Lipa
Napar z kwiatostanu lipy działa napotnie,
uspokajająco i przeciw zapalni

Napar. 1 -2 łyżek kwiatu lipy zalać szklanką wrzątku, zostawić pod
przykryciem przez 10 minut. Odcedzić. Pić 3 razy dziennie po ½
szklanki naparu.
Odwar do użytku zewnętrznego. 8 łyżek stołowych kwiatu lipy
zalać 2 szklankami letniej wody, gotować 20 minut i odcedzić.
Używać do płukania jamy ustnej i gardła lub do kąpieli (przy
nerwobólach).
Napar z dodatkiem malin. 1 łyżka kwiatu lipy i 1 łyżka suszonych
malin zalać 1 szklanką wrzątku, zostawić pod przykryciem 10 minut.
Odcedzić. Można dodać miód działa napar napotnie
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Łopian
Działa skutecznie w leczeniu czyraków, zastrzałów,
świądu, pęknięć, zadrapań, odmrożeń skóry,
ukąszeń owadów .

Nastój do przemywania. 1 łyżkę korzenia rozdrobnić zalać
przegotowana zimną wodą odstawić na 6 -8 godzin odcedzić. Nastój
można używać do przemywania.
Na lekkie oparzenia stosuje się okłady ze zmiażdżonych świeżych
liści łopianu.
Mazidło na wszelkiego rodzaju wysypki według prof. Muszyńskiego
sporządza się z 1 łyżki korzenia łopianu zalanego ½ szklanki wody,
gdy napęcznieje, miażdży się go a następnie uciera z 3 łyżkami oleju
lnianego.
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Mak polny
Jest stosowany w suchym kaszlu i kaszlu .

Napar : 2łyżeczki (1,5g) kwiatu zalać 150ml wrzątku , zostawić pod
przykryciem , przecedzić pic 2-3 x dziennie , można słodzić .
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Malina
Owoce
maliny
działają
napotnie,
przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, przy
przeziębieniach i grypie, oraz ściągająco,
przeciwbakteryjnie. Odwary z liści stosuje się
przy przewlekłych biegunkach, bólach żołądka
i na poprawę trawienia. Odwar taki stosuje się
do płukania jamy ustnej i gardła.

Odwar. 2 łyżki owoców malin zalać szklanką wrzątku, trzymać pod
przykryciem 15 minut w stanie łagodnego wrzenia, odcedzić. Pić 2 -3
razy dziennie po szklance odwaru.
Napar. 2 łyżki owoców zalać szklanką wrzątku, parzyć pod
przykryciem 15 minut, odcedzić. Pić przed snem. Zamiast naparu
można używać także soku lub syropu w ilości 2 łyżki na szklankę
herbaty z kwiatu lipowego.
Odwar do użytku zewnętrznego. 2 łyżki liści zalać szklanką letniej
wody, wymieszać i ogrzewać przez 30 minut. Przecedzić, stosować do
okładów i płukań.
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Mięta
Łagodzi problemy żołądkowe , stany
zapalne
jamy ustnej , katar .

Napar :łyżkę suszonych liści zalać 150ml wrzątku , pozostawić pod
przykryciem na 10-15 min. pic po każdym posiłku .
Inhalacja lub płukanie : garść suszonych liści na miseczkę wrzątku.
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Nawłoć pospolita
Zewnętrznie przy trudno gojących się
ranach i owrzodzeniach skóry, stanach
zapalnych jamy ustnej i gardła, jest
stosowane
w
stanach
nieżytowych
przewodu pokarmowego

Okłady : 25g ziela zalać 500ml wrzątku ,gotować 2 min . nasączyć
ściereczkę i przykładać 2-3 x dziennie .
Napar. 1 łyżeczka ziela nawłoci pospolitej zalać szklanką wrzątku,
zaparzać 20 minut po przykryciem, odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie
po ¼ -1/2 szklanki naparu, między posiłkami
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Naostrzyk żółty
Stosowany jest głównie zewnętrznie
przy ropniach skóry, obrzękach,
stanach zapalnych skóry., podrażnieniu wzroku .

Odwar : 20g suszonych kwiatów zalać 100ml wody , gotować 15min.
przestudzonym nasączyć ściereczkę przykładać 2-3x dziennie .
Odwar. Pół łyżki ziela nostrzyka zalać szklanką wody o temperaturze
pokojowej. Ogrzewać przez 30 minut nie dopuszczając do wrzenia,
często mieszając. Przecedzić. Używać do okładów, przymoczek,
przemywań.
Kataplazm. 2 łyżki ziela nostrzyka zalać ½ szklanki wrzącej wody.
Zawinąć rozparzone ziele w płótno, przykładać pod ceratką na chore
miejsce. Dobrze robi dodatek do tego kataplazmu korzenia
żywokostu, koszyczka rumianku ,kwiatu nagietka
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Orzech włoski
Liście
orzecha
mają
działanie
przeciwzapalne,przeciwkrwotoczne,bakteri
obójcze,grzybobójcze,przeciwrobacze,pop
rawiające przemianę materii. Zewnętrznie
w stanach zapalnych do przemywania
skóry, przy nadmiernej potliwości stóp,
egzemach i grzybicy, do płukania jamy
ustnej, szczególnie w obrzękach dziąseł.

Odwar z liści. 1 łyżkę rozdrobnionych liści orzecha zalać szklanką
wody gotować kilka minut, pozostawić 10 minut do naciągnięcia.
Odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie po ¼ odwaru. Odwar można
stosować do przemywania i także płukania gardła.
Nalewka z niedojrzałych owoców. 15 sztuk niedojrzałych jeszcze
zielonych owoców ,drobno posiekać, zalać spirytusem 0.5 l i
pozostawić nalewkę na 14 dni do naciągnięcia, odcedzić dokładnie.
Stosować przy niestrawności i biegunkach bakteryjnych po małym
kieliszku.
Maść na wypryski i skaleczenia. 1 stołową łyżkę naciętych drobno,
świeżych liści orzecha włoskiego zalać 100g oleju słonecznikowego i
pozostawić na tydzień. Następnie podgrzewać w łaźni wodnej (na
garnku z wodą)przez 3 godziny, na zakończenie dwukrotnie
przesączyć przez gazę. Potem gotować jeszcze przez 30 minut dodając
15g wosku dla zagęszczenia.
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Pięciornik gęsi

W bólach kurczowych polecane są rozgniecione
liście, które należy przykładać na chore miejsce.
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Podbiał pospolity
Podbiał należy stosować w schorzeniach
górnych dróg oddechowych, przy suchym
kaszlu, chrypce, uczuciu suchości gardła,
podrażnieniu dróg oddechowych u palaczy. W
nieżycie oskrzeli, jamy ustnej, gardła i astmie.
Zewnętrznie jest stosowany w formie okładów
na podrażnienia skóry, owrzodzenia goleni,
oparzenia, stłuczenia i siniaki a także na otarcia
skóry i ukąszenia owadów.
Odwar. ½ łyżki liści podbiału zalać szklanką wody o temperaturze
pokojowej, ogrzewać pod przykryciem przez 30 minut, potem
odcedzić. Pić 2 -4 razy dziennie po ½ szklanki odwaru.
Odwar z dodatkiem rumianku. 1 łyżkę kwiatu podbiału i 1 łyżkę
kwiatu rumianku, zalać szklanką wody o temperaturze pokojowej,
ogrzewać pod przykryciem przez 30 minut, odcedzić. Pić 2 -4 razy
dziennie po ½ szklanki odwaru.
Napar. 1 łyżkę liści podbiału i 1 łyżkę prawoślazu zalać szklanką
wrzątku przykryć na 20 minut, odcedzić. Pić według prof.
Muszyńskiego 2 -3 razy dziennie po 1 szklance naparu przy chrypce.
Syrop domowy można sporządzić zasypując świeże kwiaty lub liście
cukrem.
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Poziomka

Zaleca się stosowanie liści i owoców poziomki
także jako łagodny lek przeciwbiegunkowy ,
przy podrażnieniu błon śluzowych przewodu
pokarmowego i jamy ustnej.

Odwar. 1 łyżkę pokruszonych liści z owocami zalać szklanką wody,
gotować 3 minuty,
przykryć i parzyć przez 10 minut, odcedzić. Pić 3 razy dziennie po ½
szklanki odwaru. Przy biegunce przygotowuje się odwar z podwójnej
ilości surowca n a 1 szklankę wody
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Prawoślaz
Najczęściej jest stosowany przy suchym
kaszlu, chrypce, jako środek wykrztuśny,
przy zaparci ach i podrażnieniach przewodu
pokarmowego, w nadkwaśności, jako środek
przeciwzapalny, do płukania gardła i jamy
ustnej. Do przemywania oczu, przy zapaleniu
spojówek i ropieniu powiek.

Macerat. 1 łyżkę liści lub rozdrobnionego korzenia ,zalać szklanką
letniej przegotowanej wody wymieszać, odstawić na 30 minut,
odcedzić. Pić kilka razy dziennie po łyżce płynu
Kataplazm. 2 łyżki liści lub rozdrobnionych korzeni zalać ½ szklanki
wrzątku. Ciepłą masę przykładać na chore miejsce na gazie pod
ceratką.
Odwar. 1 łyżkę kwiatów zalać ½ litra wody gotować przez 5 minut.
Odwar można stosować do przemywania oczu i płukania gardła i jamy
ustnej.
Syrop. 4 łyżki rozdrobnionego zalać 1
litrem wody z dodatkiem cukru,
gotować aż zgęstnieje. Podawać jako
środek wykrztuśny.
Sproszkowany korzeń może być
podawany 2 razy dziennie po łyżeczce i
popijany letnią wodą , jako środek
przeciw zaparciom u dzieci i osób
starszych.
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Przewrotnik pospolity
Najczęściej stosowane jest w przewlekłych
stanach nieżytowych żołądka i jelit,
połączonych z bólami brzucha, utratą
łaknienia, odbijaniem, skłonnością do
wymiotów. Zewnętrznie odwar stosuje się do
przemywania i okładów w stanach zapalnych
skóry i egzemach.
.

Napar. 1 łyżkę ziela zalać 1 szklanką wrzątku przykryć na 10 minut,
odcedzić. Pić 2 -3 razy dzienni po ½ szklanki naparu między
posiłkami.
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Pokrzywa zwyczajna

Zewnętrznie do płukania gardła, na
stłuczenia, ropnie, schorzenia skóry, a także
do leczniczych kąpieli i przy reumatyzmie.

.

Napar. 2 łyżki suszonych liści pokrzywy zalać szklanką wrzątku, po
10 minutach odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie po szklance naparu
między posiłkami lub stosować zewnętrznie.
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Rumianek pospolity
Najczęściej stosowany bywa w postaci
okładów i przymoczek w różnego rodzaju
stanach zapalnych skóry, uszkodzeniach
naskórka, w pęknięciach odbytu, oparzeniach
słonecznych, w trudno gojących się głębokich
ranach, w zapaleniu powiek, spojówek; do
płukania jamy ustnej i gardła w zapaleniu
dziąseł, gardła anginie. Kąpiel z rumianku z
dodatkiem soli kuchennej dobrze działa w
obrzmieniu nóg. Doustnie przetwory rumianku
stosuje się w stanach skurczowych żołądka i
jelit, w nieżytach.
Napar. 1 łyżkę kwiatów rumianku zalać szklanką wrzątku.
Pozostawić po przykryciem 10 minut, odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie
po szklance naparu.
Napar z dodatkiem mięty. 1 łyżkę kwiatów
rumianku i 1 łyżkę liści mięty zalać szklanka
wrzątku. Pozostawić pod przykryciem 10 minut,
odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie po szklance
naparu.
Kataplazm. 4 łyżki kwiatów rumianku zalać ¼
szklanki wrzątku. Rozparzone ziele zawinąć w
płótno i przykładać na chore miejsce.
Nalewka do płukania, okładów i przymoczek.
2 łyżki kwiatów rumianku zalać szklanką
spirytusu, odstawić na 14 dni, przesączyć. 1 -2
łyżeczki nalewki rozpuścić w szklance wody do
stosowania zewnętrznego. Doustnie można
przyjmować nalewkę 2 -4 razy dziennie po 30
kropli.

34

Szałwia lekarska
Zewnętrznie używa się do płukania jamy
ustnej i gardła w stanach zapalnych, w
ropnym zapaleniu dziąseł, w postaci
okładów na trudno gojące się rany

Napar do użytku zewnętrznego. 2 łyżki liści szałwii zalać szklanką
wrzątku, pozostawić pod przykryciem 10 minut o odcedzić. Używać
do płukania jamy ustnej i gardła lub na okłady
W chorobie reumatycznej i w schorzeniach skóry, np. przy
egzemie i oparzeniu można stosować kąpiele ziołowe w naparze z
ziela szałwii. W tym celu dużą garść ziela zaląc zalewa się wrzątkiem,
następnie parzy 10 minut i po odcedzeniu wlew napar do kąpieli.
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Świetlik łąkowy
Ziele świetlika stosuje się głównie
zewnętrznie w chorobach oczu – zapalenie
spojówek,
przy
światłowstręcie,
nadmiernym łzawieniu, szybkim męczeniu
się wzroku – w postaci przemywań i
okładów.

Odwar. 1 łyżkę ziela świetlika zalać szklanką letniej wody,
wymieszać i ogrzewać pod przykryciem przez 30 minut nie
dopuszczając do wrzenia, odcedzić. Pić 2 razy dziennie po ½ szklanki
odwaru. Odwar można stosować do okładów lub przemywań.
Kataplazm. 4 łyżki ziela świetlika zalać szklanka wrzątku.
Rozparzone ziele zawinąć w płótno i używać jako kompres.
Wyciąg. 1 łyżkę ziela świetlika zalać szklanka przegotowanej letniej
wody i pozostawić na 6 godzin, odcedzić. Pić 2 razy dziennie po
szklance wyciągu.

36

Tatarak zwyczajny
Kłącze
tataraku
stosowane
jest
w
przewlekłych
schorzeniach
przewodu
pokarmowego – w niestrawności i nieżycie
żołądka, nadkwaśności treści żołądkowej,
owrzodzeniu żołądka, oraz do płukania jamy
ustnej i gardła łagodzi stany zapalne działa
ściągająco, łagodzi bóle zębów.

Napar. 1 łyżkę kłącza tataraku zalać szklanką wrzątku, trzymać pod
przykryciem 10 minut, odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie przed
jedzeniem po ½ szklanki naparu. Napar można też stosować do
płukania głowy przy łupieżu i łojotokach

Żucie kłącza tataraku łagodzi ból zębów.
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Topola
Zewnętrznie – przyspieszają, gojenie ran,
leczą stany zapalne skóry

Zewnętrznie można stosować zmiażdżone pączki, i przykładać na
chore miejsce.
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Tymianek
W schorzeniach górnych dróg oddechowych, a
także do regulowania trawienia. Natomiast
zewnętrznie stosowane jest do płukania gardła,
jamy ustnej, okładów przy czyrakach, trądziku,
liszajach i wrzodach.

Napar. 1 łyżkę ziele tymianku zalać szklanką wrzątku , pozostawić
pod przykryciem 10 minut, odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie po
kieliszku napary. Napar ten można stosować płukania lub okładów.
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Wiązówka błotna
Zalecana w leczeniu trudno gojących ranach .

Okłady : przygotować odwar – 40-50- g suszonych kwiatów zalać
500ml wody podgrzać 20 min. przykładać 3-4 x dziennie.
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Wierzba
Kora wierzby stosowana bywa w schorzeniach
reumatycznych, przy gorączce, w biegunkach i
nieżytach jelit, przy nadmiernej pobudliwości
nerwowej, migrenach, bezsenności i nerwobólach,
a zewnętrznie w formie okładów na trudno gojące
się rany, bakteryjne zakażenia skóry, w
nadmiernym poceniu nóg.

Odwar. 1 łyżkę rozdrobnionej kory wierzbowej, zalać szklanką
wrzątku, gotować 10 minut, odcedzić. Pić 2 -3 razy dziennie po ½
szklanki odwaru. Taki odwar można stosować do kąpieli oraz
okładów na ropiejące rany itp.

Odwar z dodatkiem malin. 1 łyżkę rozdrobnionej kory wierzbowej i
1 łyżkę owoców malin, zalać szklanką wrzątku gotować 10 minut,
odcedzić. Pić 2 -5 razy dziennie po ½ szklanki odwary.
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Wiklina
Nad strumykiem zobaczymy z daleka ceglastoczerwone pędy
wikliny
Nieduży kawałek jednej witki pocięty na drobne odcinki posłuży nam
do uzyskania przy ognisku naturalnej aspiryny (garstkę drobno
pociętych gałązek włożyć do gorącej wody w garnuszku, gotować 5
do 7 minut, następnie gałązki wyrzucić).
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Żywokost
Korzeń żywokostu stosowany jest zewnętrznie
przy odmrożeniach, oparzeniach, egzemie,
ropniach i trudno gojących się ranach.

Odwar do użytku zewnętrznego. 2 łyżki korzenia żywokostu zalać
½ szklanki wrzątku zgotować. Zawinąć w płótno i przykładać na
chore miejsce. Okład zmieniać 2 razy dziennie.
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Rozdział II
Survival
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Latem i jesienią można zawsze znaleźć grzyby, owoce, jagody,
jadalne byliny, orzechy, żołędzie.
Zimą i wiosną jest smaczna i pożywna delikatna, jasnożółta warstwa
kory młodej brzozy. Pocięta na długie, wąskie paski po ugotowaniu
przypomina makaron.
Oczywiście musimy pamiętać, że cis pospolity jest silnie trujący (a
jest ładnym drzewem iglastym), za wyjątkiem czerwonej, jadalnej
osnówki nasion (nasiona też są trujące, więc należy je
wypluwać)

Drzewa jarzębiny popiół z drewna lipowego wyciąga gorycz z
żołędzi podczas gotowania - wystarczy kilka łyżek
Żołędzie są bardzo pożywne, ale zawierają dużo garbników. Jedynie
żołędzie, które spędziły zimę pod śniegiem są ich pozbawione. Aby
żołędzie pozbawić garbników należy je gotować (po obraniu z łupiny
i pokrojeniu) kilkanaście minut w wodzie z dodatkiem szczypty sody
oczyszczonej. W lesie sodę zastąpi garść popiołu z ogniska (żeby
popiół nie trzeszczał w zębach należy zagotować wodę z popiołem i
przecedzić; dopiero w przecedzonym wywarze z popiołu gotujemy
żołędzie). Żołędzie przed jedzeniem możemy też moczyć w słonej
wodzie (na litr wody 3 stołowe łyżki soli).
Odgoryczone żołędzie możemy wysuszyć i zmielić na mąkę, którą
dodajemy do zwykłej mąki.
Nie należy jeść roślin o mlecznym soku, z wyjątkiem mniszka
(dmuchawca) który jest w całości jadalny. Pamiętajmy, że niektóre
produkty żywnościowe stosowane na co dzień są w stanie surowym
dla ludzi szkodliwe, np. fasola, białko jaj, ziemniaki.

45

Kora brzozowa zawiera dużo witaminy C,
można ją jeść na surowo świeżą albo
suszoną, a nawet zetrzeć w proszek i zrobić
coś w rodzaju mąki
Jedną z niezaprzeczalnie jadalnych i
zdrowych dla człowieka rzeczy są jaja, i nie
tylko ptaków. Jeżeli je znajdziemy, należy
je zabrać ze sobą.
Możemy je zjeść na surowo lub też
gotowane. Gotowane jajka absorbują
trucizny z żołądka, więc można je zjeść w
charakterze odtrutki.
Wiosną możemy jeść na surowo soczyste i słodkie kwiatostany
(kotki) brzozy oraz jej młode liście, które drobno pokrajane
(w niewielkiej ilości) mogą zastąpić zieloną pietruszkę jako dodatek
do różnych potraw.

Tatarak zwyczajny, łączeń baldaszkowy, pałka szerokolistna
i wąskolistna posiadają jadalne kłącza, najlepiej po ugotowaniu lub
upieczeniu w popiele.
Trzcina pospolita prócz tego ma jadalne na surowo młode
pędy. Także podziemne bulwy strzałki wodnej są jadalne na
surowo, gotowane i pieczone.
Pokrzywa zwyczajna po zanurzeniu we wrzątku nadaje się do
jedzenia na surowo, także można gotować z niej zupę lub witaminową
herbatkę.
Młode liście pokrzywy można jeść surowe, ponieważ po zwiędnięciu,
lekkim roztarciu łyżką, lub zanurzeniu we wrzątku przestają parzyć.
Nasiona pokrzywy można używać do zagęszczania zup zamiast kaszy.
Sok pokrzywy łagodzi podrażnienia spowodowane poparzeniem
pokrzywą.
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Mniszek jest w całości jadalny, jego
mlecznym sokiem można smarować
odciski.

Na krzewach dzikiej róży niemal całą zimę
wiszą czerwone owoce, zawierające duże ilości
witaminy C. Przed użyciem należy je przeciąć i
oczyścić z nasion pokrytych drażniącymi
włoskami. Możemy je jeść na surowo, parzyć w
celu uzyskani witaminowej herbatki lub dodać
do herbaty.

Na przedwiośniu możemy zjadać na surowo
żółte
bazie,
które
zawierają
duże
ilości hormonów i dlatego zwiększają naszą
zdolność
do
wysiłku,
odporność
na
choroby, polepszają samopoczucie.
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W lesie oprócz jagód i owoców możemy jeść biel - zewnętrzną
warstwę pni młodych drzew(po zdjęciu kory)- brzóz, lip, drzew
iglastych.
Igły sosny, świerku i
jodły zawierają zimą
dużo witaminy "C".
Można je jeść na
surowo, ale lepiej zrobić
witaminowy napój: kilka
wierzchołków
gałązek
zanurzamy na chwilę
we wrzątku
aby
rozpuścić woskowy nalot
pokrywający igły.
Następnie
igły
obrywamy.
Garść igieł rozcieramy z niewielką ilością wody.
W domu najlepiej to zrobić w makutrze, w lesie
muszą nam wystarczyć dwa kamienie. Otrzymaną
masę w emaliowanym garnku zalewamy pół
litrem wody, doprowadzamy do wrzenia i
odstawiamy do naciągnięcia pod przykryciem na
1 do 2 godzin. Pijemy otrzymaną witaminową
herbatkę (płyn zlewamy znad osadu) po
pół szklanki 3 razy dziennie, dodając cukier do
smaku.

Mamy też owoce lasu : orzechy laskowe , poziomki , maliny,
.jeżyny , borówki , żurawina .
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Z kwiatostanów akacji można robić herbatkę
lub
smażyć
placuszki
z
ciastem
naleśnikowym. Można je też jeść na surowo mają słodko groszkowy smak. Pozostałe
części roślinki są trujące.

Wszystkie gatunki babki mają jednakowe zastosowanie kulinarne i
lecznicze Do celów kulinarnych najodpowiedniejsze są młode liście zawierają witaminę C i prowitaminę A. Zbiera się je przez cały rok. W
małych ilościach (mają trochę gorzki smak) dodaje się je do zup
ziołowych (najwyżej 1 łyżka posiekanych liści na 1 litr zupy), sosów,
sałatek, twarogów albo smaży w słodkim lub słonym cieście. Przed
użyciem warto liście porządnie umyć i usunąć z nich nitkowate
nerwy. Można również zebrać owoce i dosypać je do zupy lub
gulaszu.

Liście bukowe przyrządzane jak szpinak
lub kapusta należały do tzw. potraw
głodowych. Młode kwaskowate listki
można jeść prosto z drzew - są bardzo
orzeźwiające. Później liście są mniej
smaczne i bardziej włókniste ale ciągle
pożywne.
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Korzenie kozibrodu (zbierane jesienią lub na
wiosnę) należy ugotować, kroić w plastry i
przyprawiać solą, pieprzem, olejem i cebulą lub
czosnkiem niedźwiedzim. W ostateczności można
jeść na surowo. Młode liście i pędy kozibrodu
można jeść surowe w formie sałatki lub przecieru.
Liście kozibrodu zawierają cukier inulinę - mają
bardzo łagodny smak. Starsze trzeba gotować na
jarzynę (jak szparagi) lub używać do robienia zupy.
.

Sałatka z liści lipy - Zbierz młode liście lipy i opłucz je w wodzie.
Poszarp je na mniejsze kawałki. Dodaj dressing - trochę oliwy, octu,
soli i pieprzu. Ostrożnie z octem, bo liście nie mają wyraźnego smaku
i może całkiem zniknąć w smaku dressingu. Podczas zbierania wydaje
się że liści jest więcej - po poszarpaniu i dodaniu sosu liście oklapną.
Jeśli nie masz wprawy w ocenie objętości sałaty - zbierz trzy razy
więcej liści.

Łopian jest do dzisiaj uprawiany w Japonii jako warzywo. Jadalne są
korzenie, młode liście i pączki. Młode korzenie można spożywać na
surowo, świeżo utarte lub suszone, starsze muszą być gotowane,
smażone lub marynowane. Można z nich robić placki lub używać do
zupy zamiast ziemniaków. Prażone i zmielone mogą służyć jako
namiastka kawy. Ponieważ łopian jest rośliną dwuletnią (w
pierwszym roku rosną tylko liście, w drugim łodyga z kwiatami)
należy zbierać korzenie między jesienią pierwszego roku a
wypuszczeniem łodygi kwiatowej na wiosnę drugiego roku.
Młode liście dodaje się do zup i sałatek (zawierają do 350 mg
witaminy C w 100 g). Łukasz Łuczaj zamiast liści (podobno mają
ohydny smak) poleca obrane ze skórki łodygi i ogonki liści - na
surowo, gotowane lub kwaszone.
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Mydło:
Mydlnica ma s woja nazwę nie bez powodu. Otóż
wszystkie jej części zawierają saponiny. Najwięcej
podobno jest ich w korzeniach. Żeby użyć ich do
mycia, należy korzenie rozdrobnić, może nawet
utrzeć a potem moczyć przez dobę. Dodatkowo
podczas moczenia można je ugniatać. Uwaga otrzymany płyn łatwo fermentuje, więc nie należy
robić zbyt dużych zapasów.

W terenie prościej będzie zerwać roślinę, kilka jej liści a nawet
kwiatów, dodać wody, pognieść i już zaczyna się pienić. Piana jest
zielona i pachnie roślinnie ale myje znakomicie! Dodatkowo
wyciśniętych liści można używać jak gąbki do mycia.

Środek na komary:
Rumianek pospolity zawiera związki, które przy spalaniu odstraszają
owady. Siedząc przy ognisku wystarczy rzucić w ogień niewielką
ilość rumianku, aby pozbyć się towarzystwa komarów.
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Przykładowe przepisy:
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Szpinak uniwersalny czyli papka (najczęściej z liści) - Rośliny
umyć i ewentualnie sparzyć (wrzątkiem). Można je posiekać. Smażyć
na tłuszczu żeby zmiękły. Przyprawić do smaku. Dodanie jaj, czosnku
lub tartego sera poprawi smak potrawy a tarta bułka lub mąka
poprawią jej kaloryczność.
Liście babki smażone na słono - 20 młodych liści babki, mąka,
tłuszcz do smażenia; Ciasto: 2 jajka, 3 łyżki mąki, sól, łyżka oleju,
łyżka
wody.
Przygotować ciasto, ubijając wszystkie składniki. Czyste i suche
świeże liście babki maczać w cieście. Szybko smażyć je z obu stron
na rozgrzanym tłuszczu. Podawać razem z mięsem lub ziemniakami.
Liście babki smażone na słodko - 20 młodych liści babki, mąka,
tłuszcz, cukier puder, cynamon lub tatarak; Ciasto: 2 jaja, 2 łyżki
mleka, 3 łyżki mąki krupczatki, szczypta soli i proszku do pieczenia.
Czyste i suche liście babki maczać w cieście. Szybko obsmażyć je na
rozgrzanym tłuszczu, osączyć i oprószyć cukrem pudrem z dodatkiem
cynamonu. Podawać od razu - póki ciepłe.
Zupa z rzeżuchy: Ugotować w osolonym wrzątku 4 pokrajane
ziemniaki. Gdy będą miękkie, dodać około 15 dag rzeżuchy (w
całości), pogotować 5 min, przestudzić, zmiksować lub przetrzeć.
Podgrzać dodając 5 dag masła, zaprawić śmietaną. Podawać z
grzankami lub wypieczonym na sypko ryżem, posypując obficie
posiekaną świeżo rzeżuchą. (wg Gumowskiej)
Zupa z czarnego bzu - 4-5 baldachów z owocami (na 3-4 osoby),
łyżka mąki ziemniaczanej, śmietana, cukier do smaku, woda (pół litra
na
osobę).
Wypłukać i widelcem osmykać owoce. Włożyć je do małej ilości
wrzątku. Kiedy popękają - przetrzeć przez sito. Dolać wody, dosłodzić
do smaku i zagotować (w wariancie luksusowym: Dodać do zupy 4
miękkie poćwiartowane gruszki). Jeszcze spróbować, ewentualnie
dosłodzić, dodać mąki ziemniaczanej rozmieszanej w kilku łyżkach
zimnej wody i jeszcze raz zagotować. Po ostygnięciu można doprawić
śmietaną i podawać na zimno lub na gorąco np. z makaronem.
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Kisiel z czarnego bzu 2 szklanki świeżych owoców umyć i zdjąć z
baldachów. Zalać 2 szklankami wrzątku, zagotować i przetrzeć.
Przecier uzupełnić wodą do objętości 3 szklanek. Dodać cukru do
smaku (ok. 1/3 szklanki). Kopiastą łyżkę mąki ziemniaczanej
zmieszać z niewielką ilością wody, wlać do gorącego soku mieszając,
jeszcze raz zagotować. Jeść jak to kisiel - na zimno.
Konfitury z jagód, malin lub jeżyn - 1 kg owoców, 1 kg cukru, 0,5 l
wody
Z wody i cukru zrobić syrop. Do gorącego syropu wrzucić owoce i
gotować 20 min.
Mąka z rogoży. Pociąć kłącze pałki na kawałki 0,5-1 cm i suszyć w
piecu lub przy ognisku dopóki nie będą się rozłamywać z suchym
trzaskiem. Potem trzeba je zemleć w moździerzu, młynku do kawy,
żarnach a nawet na dwóch płaskich kamieniach.
Zupa z młodych pokrzyw - 2 duże garście młodych pokrzyw, 1
cebula, 1 marchew, 1 łyżka mąki (np. krupczatki), 1 łyżka masła, 1,5 l
wywaru z mięsa lub kostki bulionowej, 2-3 ziemniaki, sól, pieprz, 1
żółtko, 2 łyżki śmietany, 1 łyżka soku cytrynowego.
Drobno posiekaną cebulę zeszklić na maśle, zasypać mąką i
sporządzić jasną zasmażkę. Dodać do niej wypłukane, drobno
posiekane pokrzywy i utartą marchew, wymieszać i zalać wywarem.
Dodać obrane, pokrojone w kostkę ziemniaki i ugotować do
miękkości. Zupę przyprawić solą i pieprzem, "uszlachetnić" żółtkiem
zmieszanym ze śmietaną i zakwasić sokiem cytrynowym. Wariant ziemniaki ugotować osobno i dodać do zupy na koniec.
Zupa pokrzywowa ze słoniną - Salaterka młodych pokrzyw, 1 łyżka
oleju, 2 łyżki mąki, 50 g bekonu, 1,5 l wywaru, sól, pieprz, szklanka
kwaśnej
śmietany,
50
g
żółtego
sera.
Na oleju podsmażyć drobno pokrojoną słoninę. Gdy zżółknie, posypać
ją mąką i ciągle mieszając rumienić Zasmażkę zalać wywarem, dobrze
mieszać i gotować. Dodać umyte, drobno posiekane pokrzywy i
gotować jeszcze przez 10 min. Do zupy wlać śmietanę, przyprawić i
podawać posypaną utartym serem.
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Zupa ślazowa - 0,5 kg rozdrobnionych liści ślazu, litr wody, sól i
pieprz, kurczak. Gotować przez godzinę po czym kurczaka trzeba
wyjąć, wyluzować (wyjąć kości) i drobno posiekać. Dodatkowo
doprawić liśćmi ślazu i ew. czosnku. Innym wariantem może być
kiełbasa i rosół z kostki zamiast kurczaka.
Liście pokrzywy według Łukasza. Liście pokrzywy gotować z
niewielką ilością wody, z dodatkiem masła i czosnku. Można także
dodać imbiru (lub jedno kłącze naszego rodzimego kopytnika).
Zupa ze stokrotek: 1-1,2 l wywaru (także z kostki bulionowej), kilka
suszonych grzybów, szczypta kminku, 1 łyżka kaszy manny, garść
listków i kwiatów stokrotki, pęczek młodej cebuli (dymki) ze
szczypiorem, sól, pieprz, szczypiorek, 4 jaja, 2 łyżki masła. Grzyby
ugotować w wywarze razem z kminkiem. Gdy zmiękną, dodać kaszę
mannę zarumienioną na suchej patelni i gotować 10 minut. Dodać
wypłukane, drobno pokrajane stokrotki i zagotować. Zupę przyprawić
drobno posiekanym szczypiorkiem, solą i pieprzem. Usmażyć na
maśle jajecznicę. Posiekać dymkę razem ze szczypiorkiem. Nałożyć
do głębokich talerzy po łyżce jajecznicy, posypać posiekaną dymką i
na to wlać zupę ze stokrotek.
Podagrycznik duszony: 80 dag liści podagrycznika, 3 łyżki oleju, 3
cebule, 3 ząbki czosnku, szczypta gałki muszkatołowej, 3 ziemniaki, 3
łyżki śmietany.
Liście myjemy, parzymy na sicie wrzątkiem i zostawiamy, żeby
odciekły. Na oleju smażymy pokrojoną cebulę i czosnek, dodajemy
liście podagrycznika i krótko dusimy. Następnie dodajemy ziemniaki
pokrojone w kostkę i śmietanę, solimy, doprawiamy gałką
muszkatołową i ciągle mieszając dusimy aż potrawa stanie się gęsta.
Podajemy do mięsa, jaj lub ryby. (wg. Lanskiej)
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Herbata z liści poziomek (również malin, wierzbówki, czernicy,
brusznicy, żurawin i wrzosu). Więdnięcie - liście rozsypać w cieniu 5
centymetrową warstwą i suszyć przez dzień lub dobę aż zwiędną.
Skręcanie - liście skręca się w dłoniach aż do wystąpienia soku.
Fermentacja - skręcone liście wysypać 5-centymetrową warstwą do
pudła, nakryć mokrą tkaniną i pozostawić w temperaturze ok. 26°C na
6-10 godzin. Suszenie - sfermentowane liście suszy się przez 40 min
w temperaturze 100°C (np. w piecu).
Herbata ze sfermentowanych liści poziomek (przepis II)
Zwiędnięte liście wałkuje się wałkiem, zawija w ścierkę i zostawia tak
przez około półtora dnia. Następnie suszy się je i przechowuje w
suchym miejscu.
Kwiatostany akacji w cieście: Zebrać całe grona kwiatowe, umyć i
otrząsnąć. Do dwóch jajek dodać tyle mąki, wody, soli i cukru,
rozbijając widelcem lub mikserem, aby powstało ciasto nieco tylko
gęściejsze od naleśnikowego. W tym cieście maczać grona kwiatowe,
trzymając je za ogonek i razem z ciastem układać je na patelni z
rozgrzanym tłuszczem. Obsmażać z obu stron, podawać z cukrem
pudrem.

Placuszki z akacją: 4 żółtka utrzeć z 4 łyżeczkami cukru, dodać 8
łyżek mąki i 2-3 łyżki przegotowanego mleka, a w końcu 4 białka
ubite na pianę. Lekko wymieszać i dodawać stopniowo opłukane
kwiaty akacji (pojedynczo w ilości około 2 szklanek). Po
wymieszaniu wlewać ciasto łyżką na patelnię z rozgrzanym
tłuszczem. Smażyć z obu stron.
Wywar z igieł sosnowych: Świeżo pozyskane igły lub młode
końcówki gałązek myjemy, wrzucamy do wody i stawiamy na ogniu.
Po zagotowaniu jeszcze chwilę gotujemy. Gotowy wywar ma
żywiczny posmak i warto go osłodzić - ma wtedy o wiele lepszy smak
(mnie smakował).
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Marmolada sosnowa: Młode zielone końcówki gałązek drobno
posiekać, wrzucić do wody i gotować przez 30 minut. Powstały
wywar przecedzić, dodać cukru i dalej gotować dla odparowania
części wody. Po ostudzeniu powstanie rodzaj słodkiej galaretki, którą
można smarować podpłomyki. Wbrew oczekiwaniom nie ma
żywicznego
posmaku.
Podobnie można używać świerku i jodły ale sosna jest
najwydajniejsza.
Ziołowa zupa uniwersalna - Zebrać po 200 g rośliny na osobę (100 g
w przypadku roślin kwaśnych), umyć i posiekać. Przygotować wywar
z mięsa, ryby lub kostki rosołowej, włożyć ziemniaki i gotować 15
minut. Dodać rośliny i gotować jeszcze 10 minut. Doprawić i gotować
aż rośliny zmiękną. Rośliny można uprzednio wymieszać np. z mąką z
żołędzi i podsmażyć na tłuszczu.
Soczewica z kaszą i ziołami - 200 g soczewicy, 200 g kaszy
jęczmiennej, talerz mieszanych świeżych ziół ( barszcz, podagrycznik,
pokrzywa, komosa, łoboda), 100 g paprykowanej słoniny, łyżka
tłuszczu,
cebula,
sól.
Kaszę i soczewicę moczymy osobno przez 3 godziny i gotujemy.
Pokrojoną słoninę i cebulę podsmażamy na tłuszczu. Dodajemy
umyte, odcedzone i posiekane zioła. Dusimy przez 10 minut ciągle
mieszając. Najlepiej podawać z kwaszonym ogórkiem lub kiszoną
kapustą.
Zupa grzybowa z gwiazdnicą - 1,5 litra wody, garść świeżych
grzybów, 2 ziemniaki, 1 cebula, 3 łyżki kaszy jęczmiennej, 2 ząbki
czosnku, 1 filiżanka posiekanej gwiazdnicy, pieprz, szczypiorek, sól.
Grzyby i kaszę gotujemy w wodzie, po pewnym czasie dodajemy
pokrojone ziemniaki i cebulę. Później dodajemy gwiazdnicę i
zmiażdżony czosnek, solimy i pieprzymy. Zupę przez chwilę
gotujemy i odstawiamy. Na koniec doprawiamy do smaku
szczypiorkiem i ewentualnie kilkoma łyżkami śmietany.
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Wiosenna zupa ziołowa - Miska wiosennych ziół (liście pokrzywy,
fiołka, poziomki, bluszczyku, krwawnika, babki, kminku,
podagrycznika, szczypiorku), 1,5 l rosołu z kostki, jajko, bułka, 2 łyżki
masła, pieprz, sól.
Zioła myjemy, kroimy i krótko gotujemy w rosole. Dodajemy połowę
masła i roztrzepane jajo. Zupę solimy, pieprzymy do smaku.
Dodajemy grzanki z bułki pokrojonej w kostkę, obsmażonej w reszcie
masła.
Omlet z poziomkami - 300 g poziomek, 3 jaja, 3 łyżki cukru, 3 łyżki
mąki, masło, 2 łyżki dżemu poziomkowego, cukier, ewentualnie bita
śmietana
Z jajek, cukru i mąki upiec na maśle 2 omlety. Posmarować je
dżemem wzbogaconym poziomkami albo same poziomki posypane
cukrem. Omlety złożyć na pół. Podawać przybrane poziomkami z
cukrem i ew. bitą śmietaną.
Zupa szczawiowa
Liście szczawiu umyć i pokroić. Liści szczawiku zajęczego można
wziąć więcej. Zagotować i dodać tłuszcz lub rosół z koncentratu i
śmietanę. Zagotować i przyprawić. Warto dodać jajko i ziemniaki.
Młode świeże liście są polecane na sałatki wiosenne.
Sałatka z pokrzywy.
Bardzo cenne jest spożywanie na wiosnę sałatek z niektórych
świeżych roślin leczniczych, np., sparzone wrzącą wodą młode listki
pokrzywy, miesza się z młodymi listkami mniszka lekarskiego oraz
babki wąskolistnej, szczypiorkiem i zieloną pietruszką, dodając
śmietany lub oliwy ( oleju słonecznikowego), zakwaszonej sokiem
cytryny. Kuracja powinna trwać 10 – 15 dni: należy zacząć ją od łyżki
sałatki i stopniowo zwiększać ilość do 10 łyżek i więcej, w zależności
od wieku.
Młode listki ziół, zwłaszcza pokrzywy i mniszka przyrządza się także
„ jak szpinak”.
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ROZDZIAŁ II
Farby w lesie
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Matka natura zawiera wiele tajemnic – o tym dobrze wiemy. Ale czy
wiecie że nawet na wycieczce czy obozie można z roślin przygotować
z roślin barwniki do farbowania tkanin ?
Wyrwijmy więc tajemnicę farbiarską z … lasu.
Niebieski – otrzymać można z : kwiatów chabrów bławatków przy
czym kwiaty środkowe dają intensywniejszą barwę, ligustru, ostróżki,
owoców tarniny oraz bzu czarnego .
Czerwony- dostarczają liczne rośliny: korzeń farbownika lekarskiego
, nawrotu polnego , kora kruszyny pospolitej , pięciornik kurzyślad ,
kłącza marzanny barwierskiej , korzeni szczawiu zwyczajnego
gotowanych z ałunem możesz otrzymać piękną czerwoną wodną
farbę, nadającą się do malowania ścian murowanych oraz gorący
wyciąg kwiatu dziurawca zaprawiony octem .
Żółty- barwnik możesz otrzymać z powszechnie spotykanych roślin:
bylicy piołun , koniczyny złocistożółtej , kwiatów żarnowca
miotlastego, kory berberysu zwyczajnego , niecierpka pospolitego ,
ziela mącznicy lekarskiej , kory grabu zwyczajnego, korzenia rutewki
żółtej , korzenia łopianu mniejszego , ziela sierpika barwierskiego ,
kwiatów nawłoci pospolitej , liści brzozy , jasnoty białej.
Oliwkowy- z ziela serdecznika pospolitego .
Zielonegobarwnika dostarczą ci również: liście bobrka
trójlistkowego , liście tojeści pospolitej i czyśćca leśnego , wyciągi z
kwiatostanów trzciny pospolitej , liście pokrzywy .
Khaki- otrzymujemy z kory jałowca .
Szaro-zielony – uzyskamy z odwaru suchych liści brzozowych z
ałunem .
Czarny - otrzymasz z korzenia tojeści pospolitej , ziela tarczycy
pospolitej, korzenia rdestu wężownika.
Brąz -dają łupiny orzechów włoskich .
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Biały - uzyskiwano niegdyś poprzez bielenie materiału na słońcu,
polegające na naprzemiennym suszeniu i polewaniu go wodą.
Ceglasty – spreparuje nam kora olchowa , wymoczona przez dwie
doby w wodzie .
Pomarańczowy – uzyskamy z wywaru z łodyg i liści jaskółczego ziela
zmieszanego z ałunem .
Oprócz farb możemy jeszcze spreparować sobie atrament .
Na liściach dębu znajdują się żółte kulki zwane galasówkami . Po
rozdrobnieniu i przegotowaniu ich wkładamy do roztworu trochę
żelaznych wiórków. Otrzymamy wtedy atrament. Można go również
sfabrykować z jagód czarnego bzu , gotując go z 2 łyżkami octu .
Dawniej wyrabiano atrament. z dojrzałych szyszek.
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Rozdział IV
GRZYBY
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Wyprawy na grzyby są zawsze atrakcyjne . Przed wyprawą musimy
jednak pouczyć się w „ grzybowym przedszkolu ”.
Trzeba sobie uświadomić , że sporo jest grzybów trujących . Na
pierwszym grzybobraniu trzeba popytać „ fachowca ” czy zerwany
grzyb jest jadalny . Jeśli jednak nie mamy pod ręką nikogo takiego a
nie jesteśmy pewni lepiej grzyba nie zrywać .
Pamiętajmy również o sposobie grzybobrania :
- wyjmujemy ostrożnie owocnik z ziemi , przekręcając z lekka ,
- opróżnione miejsce przysypujemy ziemią ,
- nie wolno niszczy podziemnej grzybni , która jest prawdziwym
ciałem grzyba i wyda następne owoce ,
- nie wolno nam kopać i deptać wszystkich napotkanych grzybów ,
choćby i trujących .
Skoro znamy już wstępne zasady grzybobrania – wybierzmy się na
grzybki.
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GRZYBY JADALNE

TE GRZYBY MOŻNA POMYLIĆ

Gołąbek zielonawy
jadalny

Czubajka kania
jadalny

Gołąbek zielonawy jest często
mylony
z muchomorem
sromotnikowym.
Muchomor sromotnikowy jest
najsilniej trującym grzybem
występującym w Polsce!
Muchomor sromotnikowy to nie
sromotnik.
Często w mediach tego
muchomora nazywa się
sromotnikiem, ale jest to błąd.
Prawdziwy sromotnik to
zupełnie inny grzyb.

Istnieją białe odmiany
muchomora sromotnikowego.
Czubajka kania bywa mylona z
muchomorem sromotnikowym,
głównie z jego białymi
odmianami.

GRZYBY TRUJĄCE
I ŚMIERTELNIE TRUJĄCE
Muchomor sromotnikowy
śmiertelnie trujący!

Muchomor cytrynowy
trujący

Podobny do czubajki kani jest
także muchomor cytrynowy.
Pieczarka polowa
jadalny

Opieńka miodowa
jadalny

Muchomor jadowity
Młode pieczarki są mylone z
muchomorem jadowitym.
Muchomor jadowity jest
śmiertelnie trujący!
Młode pieczarki mają pod
kapeluszem białe blaszki.
Muchomor jadowity też ma
białe blaszki!
Dobra rada:
Jeśli Ci życie miłe, kupuj
pieczarki w sklepie.

Opieńkę miodową można
pomylić z maślanką wiązkową.
Maślanka wiązkowa dawniej
była nazywana
łysiczką trującą.
Opieńki zbiera się od września
do listopada.
Najlepsze są młode opieńki - i
tu jest problem, bo właśnie
młode grzyby najłatwiej
pomylić.

śmiertelnie trujący!

Maślanka wiązkowa
trujący!
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Łuskwiak nastroszony
Do opieńki miodowej jest
podobny także
łuskwiak nastroszony.
"Przez dłuższy czas toczyły się
dyskusje o jego walorach
kulinarnych, jednak ostatnio
udowodniono, że nie nadaje się
do spożycia."
Koźlarz babka (kozak)
jadalny

Pieprznik jadalny
(kurka)
jadalny

Mleczaj rydz
(rydz)

niejadalny

Goryczak żółciowy
Goryczak żółciowy ma bardzo
gorzki smak.
Zjedzony powoduje silne
zaburzenia żołądkowojelitowe.
Można go pomylić z koźlarzem
babką i borowikiem
szlachetnym.
"Ponieważ dość często młode
egzemplarze bywają mylone z
borowikiem szlachetnym, to
prostym sposobem na
odróżnienie tych gatunków jest
dotknięcie językiem
odłamanego fragmentu
kapelusza. Smak żółci nie
pozostawia wątpliwości, że jest
to goryczak żółciowy. Należy
pamiętać, że nawet niewielki
fragment goryczaka
żółciowego skutecznie psuje
smak potrawy."

niejadalny

Lisówka pomarańczowa
niejadalny

Lisówka pomarańczowa to
"fałszywa kurka".
Podobna do kurki jest lisówka
pomarańczowa zwana
"fałszywą kurką".
Pieprznik jadalny (kurka)
posiada szeroko rozstawione
grubsze listewki, zamiast
blaszek.
Lisówka pomarańczowa ma
cienkie i gęste blaszki.

Mleczaj wełnianka
niejadalny

jadalny
Rydzów lepiej nie zbieraj.
Mleczaj wełnianka to "fałszywy
rydz".
Jest wiele gatunków
mleczajów.
Mleczaje przy uszkodzeniu
wydzielają sok (mleczko).
Mleczaje, które mają
pomarańczowe mleczko są
jadalne.
Mleczaje, które mają białe
mleczko w większości
przypadków są niejadalne,
mogą być nawet trujące.
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Mleczaj rydz ma
pomarańczowe mleczko.
Mleczaj wełnianka ma białe
mleczko.
Borowik ceglastopory
(gniewus)

Borowik ponury
niejadalny / trujący

jadalny
Gniewusów lepiej nie zbieraj.
Borowik ceglastopory
(gniewus) po uszkodzeniu
sinieje.
Gdy go przekroisz, zmieni
barwę na ciemnoniebieską,
dlatego nazywa się go
gniewusem - bo się gniewa.
Jest jadalny, ale zjedzony na
surowo powoduje zaburzenia
jelitowo-żołądkowe.
Borowika ceglastoporego
można pomylić z borowikiem
ponurym, który też sinieje po
uszkodzeniu!
Obydwa borowiki mają pory
(rurki pod kapeluszem)
zabarwione na czerwono i
obydwa sinieją po
uszkodzeniu.
Obydwa mają smak łagodny.
Jest jeszcze jeden podobny
grzyb.

Borowik szatański
trujący

Do borowika ponurego jest
podobny borowik szatański.
Borowik szatański jest trujący,
szczególnie w stanie surowym.
Powoduje ciężkie dolegliwości
żołądkowo-jelitowe i
gwałtowne wymioty. Borowik
szatański w Polsce występuje
bardzo rzadko. Ale musisz
wiedzieć, że on także ma pory
zabarwione na czerwono i
sinieje po przekrojeniu.

Nie zbieraj młodych grzybów.
Młode grzyby nie mają jeszcze wykształconych cech charakterystycznych dla swojego gatunku i
łatwo je pomylić.
Oto przykłady:

Borowik ceglasto pory
Borowik ponury
Borowik grubotrzonowy

Borowik szatański
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Wszystkie te grzybki po uszkodzeniu sinieją.Nie zbieraj grzybów z blaszkami pod kapeluszem!
Wśród nich są gatunki śmiertelnie trujące.
Jeśli znajdziesz jakieś grzyby - to zanim je pokroisz do suszenia - pokaż je osobie dorosłej, która
zna się na grzybach, aby sprawdziła, czy faktycznie są to grzyby jadalne. To jest bardzo ważne! Nie
rób nic na własną rękę, bo z grzybami nie ma żartów! Jeśli nie ma pewności, że jakiś grzyb jest
grzybem jadalnym - wyrzuć go!
ZBIERAJ TYLKO TE GRZYBY
Podgrzybek brunatny
Podgrzybek zajączek

Podgrzybek złotawy

jadalny

Borowik kasztanowy
jadalny

Borowik zajęczy
jadalny

Borowik złotawy
jadalny

od maja do listopada
Koźlarz czerwony

od czerwca do listopada
Koźlarz babka

od lipca do października
Maślak żółty

od czerwca do listopada
Maślak zwyczajny

jadalny

jadalny

jadalny

jadalny

od maja do listopada
Koźlarz grabowy

od maja do listopada
Koźlarz pomarańczowy

od czerwca do listopada
Koźlarz świerkowy

od maja do października
Koźlarz sosnowy

jadalny

jadalny

jadalny

jadalny

od początku lata do
jesieni

od czerwca do
października

latem i jesienią

od lipca do listopada

Borowik szlachetny

Koźlarze są bardzo podobne do siebie.
Dlatego przy rozpoznawaniu koźlarza należy zwrócić uwagę na drzewo towarzyszące.
Koźlarze nazywane są także kozakami.
GRZYBA NALEŻY WYKRĘCIĆ
Zbieramy grzyby całe poprzez wykręcanie z podłoża. Pozostały dołek zasypujemy ziemią i lekko
przygniatamy, ponieważ w ten sposób zabezpieczamy grzybnię. Zbieranie grzybów przez ułamanie
trzonu lub obcięcie nożem dolnej jego części jest szkodliwe dla grzybni.
Zbieramy grzyby tylko do łubianek i przewiewnych koszyków. W torebkach, siatkach i koszykach
plastikowych grzyby łatwo ulegają zaparzeniu i zepsuciu.
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Brakujące ilustracje roślin.
Barszcz zwyczajny

Bluszczyk kurdybanek
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Berberys zwyczajny

Boberek trójlistkowy

Brusznica
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Bylica piołun

Czernica-borówka

Czyściec leśny
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Cis pospolity

Farbownik lekarski

Grab
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Gwiazdnica

Jaskółcze ziele

Jasnota
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Komosa

Koniczyna złocistożółta

Kruszyna
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Kurzyślad

Ligustr

Łączeń blaszkowy

74

Łoboda

Macierzanka

Marzanna balwierska
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Mącznica lekarska

Nawrot polny

Niecierpek

76

Ostróżka

Pałka szerokolistna
rogoża

-

Podagrycznik
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Rdest wężownik

Rutewka żółta

Serdecznik pospolity
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Sierpik barwierski

Stokrotki

Szczaw
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Tarczyca

Tarnina

Tojeść pospolita
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Trzcina

Wierzbówka

Wrzos
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Żurawina

Żarnowiec

Rośliny nie ujęte w zielniku jak również te do
robienia farb (chyba że są w ziołach
leczniczych) należy traktować jako trujące.
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Piśmiennictwo :

Gazeta wyborcza –poradnik dla zdrowia i urody.
WWW.zioła dobre na wszystko
WWW.google.pl – zdjęcia
hm. Wacław Wierzewski - Informator harcerski
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne –„Harcerze zbierają
zioła”
„Z poradnika młodego grzybiarza ’’-Moja Szkoła - strona edukacyjna
dla dzieci
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