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I.

Wstęp

Mamy początek roku, podsumowania i nowe wyzwania. Jaki był 2018 r. na naszych
talerzach? Był to okres, w którym została rozbudzona świadomość ekologiczna. Doceniliśmy
lokalność i jakość produktów, ale też zwróciliśmy uwagę na ilości spożywanego jedzenia oraz
odpadków, które produkujemy. Wiele osób na skutek trwającej dyskusji na temat wad i zalet
konsumpcji mięsa rozpoczęło przygodę z kuchnią roślinną. Szczuplejsza sylwetka, zmniejszone
ryzyko chorób XXI wieku oraz zastrzyk energii, to tylko niektóre z prozdrowotnych,
udowodnionych naukowo wartości diety roślinnej. W 2019 r. będziemy chcieli wiedzieć więcej
o tym, co zdrowe, a nie tylko modne, będzie on należał do miłośników herbaty, ziół oraz
naturalnych naparów oraz dań peruwiańskich (na liście 50 najlepszych restauracji Południowej
Ameryki, według rankingu theworlds50best, czołówka należy do Peru).
Wpisując się w trendy kulinarne, zaczynamy rok od roślin przyprawowych i ziół, bez
których dobre i zdrowe jedzenie nie istnieje. Z szerokiej gamy roślin zielarskich (ziół) i roślin
przyprawowych opisane zostaną tylko niektóre, nie sposób bowiem w krótkim materiale
wymienić wszystkie rośliny, które wykorzystywane są od wieków tak w kuchni jak i w leczeniu.
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Zapiski o roślinach ziołowych odnotowane już w starożytności około 4000 lat p.n.e.,
wskazują, że Sumerowie wykorzystywali do leczenia czosnek, cebulę, miętę, rumianek, piołun.
Sumerowie swą wiedzę o ziołach przekazali Asyryjczykom i Babilończykom, ci z kolei
Egipcjanom. Asyryjczycy i Babilończycy zaobserwowali, że w różnych porach dnia i roku rośliny
posiadają różną moc leczniczą. Opracowali kalendarz i zasady zbioru ziół. Opisali też zasady
przechowywania i uprawy roślin. Roślinami leczniczymi interesował się słynny prawodawca
Hammurabi, żyjący około 1700 roku p.n.e. Słynny Kodeks Hammurabiego, powstały w XVIII w.
p.n.e., określał między innymi obowiązki i prawa medyków oraz zawierał opisy leków
przywożonych z Egiptu i Indii. W Egipcie wiedza lekarska była skupiona w rękach kapłanów,
bacznie chroniących swoich tajemnic.
Ważnym ośrodkiem zielarskim były Indie, gdzie
wiedza medyczna była także na wysokim poziomie.
To Indiom zawdzięczamy dużą liczbę przypraw
i produktów leczniczych: kminek, pieprz, kardamon,
goździki i imbir. Wiedza o ziołach była wyjątkowo silnie
związana z wierzeniami i obrzędami religijnymi, a źródłem
wiadomości z tej dziedziny są święte księgi Wedy.
Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny
i filozoficzny, wywodzący się ze starożytnych Indii, z przed ponad 5000 tysięcy lat. Jest jednym
z niewielu systemów medycyny niekonwencjonalnej wykorzystujących też chirurgię.
W czasach trwającego prawie tysiąc lat średniowiecza dwa impulsy przyczyniły się
do decydującego postępu w sztuce doprawiania potraw i ziołolecznictwie. Pierwsza inicjatywa
wyszła z klasztorów. Benedykt z Nursii, słynny ze swego zawołania ORA ET LABORA (módl się
i pracuj), ustanowił klasztorne ogrodnictwo. Drugi ważny impuls pochodził od Karola
Wielkiego. W jego sławnym zarządzeniu (kapitularzu o włościach) CAPITULARE DE VILLIS,
odnoszącym się do majątków ziemskich - ze wskazówkami, co powinno się uprawiać
w ogrodach - obok roślin ozdobnych i warzyw znalazło się prawie 50 gatunków ziół leczniczych
i przypraw.
Przyprawy były powodem wielu wypraw na odległe kontynenty, były one również
przedmiotem handlu wymiennego. Właśnie odkrycie Ameryki (1492 r.) wyznacza początek
czasów nowożytnych.
Wielki rozwój fitoterapii (ziołolecznictwa) nastąpił w XIX wieku, kiedy Serturner
wyizolował z opium morfinę. Dobre czasy dla leków roślinnych trwały do lat trzydziestych
XX wieku. W 1935 roku Gerhard Domagk zsyntetyzował sulfonamidy. Rozpoczęła się era
antybiotyków.
W kuchni przyprawy pełnią wiele ważnych zadań: polepszają smak, aromat i barwę
potraw oraz przedłużają ich świeżość. Wpływają także na wiele procesów biochemicznych
zachodzących w organizmie!
Nie bez znaczenia jest odpowiednia ich kompozycja i proporcja stosowanych
dodatków.
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II.

Definicje

Podział ziół na lecznicze i przyprawowe jest w zasadzie niemożliwy. Rośliny
przyprawowe stoją na pograniczu między roślinami leczniczymi i tymi, które stanowią
pożywienie.
Wielu typowo leczniczych ziół używa się jako przypraw, np. szałwia czy tymianek,
a typowo przyprawowe są niekiedy stosowane również w lecznictwie, na przykład papryka
ostra, kminek czy czarnuszka.
Zioła, rośliny zielarskie – rośliny zawierające substancje wpływające na metabolizm człowieka
(np. olejki eteryczne) i dostarczające surowców zielarskich. Są to gatunki lecznicze,
przyprawowe, a także trujące. Grupa ta obejmuje przede wszystkim jednoroczne i dwuletnie
rośliny zielne, ale także drzewa, krzewy, warzywa i byliny. Zalicza się do nich także niektóre
grzyby. Zioła stosowane są m.in. w ziołolecznictwie, aromaterapii i jako przyprawy.
Rośliny zielarskie ze względu na sposób użytkowania dzieli się na:
1) rośliny lecznicze - większość roślin leczniczych jest również roślinami trującymi:
„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka decyduje o tym,
czy dana substancja jest trucizną”
to jedne z najbardziej znanych słów Paracelsusa, wybitnego lekarza żyjącego w XVI wieku
n.e. leżące u podstaw toksykologii, ale można je odnieść do naszego artykułu,
bo zioła i przyprawy to też substancje.
Ich stosowanie wymaga fachowej wiedzy. Różnice między dawką leczniczą, a toksyczną
są niewielkie. Istnieją też różnego rodzaju przeciwwskazania co do stosowania ziół przy
niektórych chorobach, stanach fizjologicznych organizmu, itp. W związku z tym stosowanie
ziół w celu leczniczym wymaga konsultacji z lekarzem;
2) rośliny przyprawowe – rośliny i ich
części (korzenie, kłącza, cebule, kora,
kwiaty, owoce, nasiona) w stanie
świeżym, wysuszonym lub po obróbce
mechanicznej,
stosowane
jako
przyprawy. Ze względu na specyficzny
smak i aromat stosowane są jako
dodatki do pożywienia w celu
poprawienia
smaku,
nierzadko
przypisuje się im równocześnie
działanie lecznicze;
3) rośliny olejkodajne – rośliny zawierające powyżej 0,01% olejku eterycznego o przyjemnym
zapachu oraz specyficznym smaku, zwykle gorzkim i palącym, będące mieszaninami
różnych związków chemicznych: aldehydów, estrów, ketonów, alkoholi czy
węglowodorów. Rośliny olejkodajne stosowane są jako przyprawy kuchenne wzmagające
apetyt i poprawiające trawienie, jako rośliny lecznicze, a także w przemyśle
perfumeryjnym, kosmetycznym i do wyrobu mydeł. Przykłady roślin olejkodajnych: arnika
górska, rumianek pospolity, melisa lekarska, mięta pieprzowa, szałwia lekarska,
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biedrzeniec anyż, kminek zwyczajny, kolendra siewna, macierzanka tymianek,
pomarańcza gorzka, lubczyk ogrodowy, lawenda wąskolistna, sosna zwyczajna.
III.

Znaczenie w żywieniu

Rośliny przyprawowe i lecznicze cieszą się szerokim uznaniem, potwierdzonym nie
tylko doświadczeniem pokoleń, ale też wynikami badań naukowych nowoczesnej fitoterapii.
Każda przyprawa wywiera wpływ na układ trawienny. Już w jamie ustnej przyprawy zwiększają
wydzielanie śliny, następnie pobudzają wydzielanie soków żołądkowych. Wzmacniają również
poszczególne organy wewnętrzne – zwiększają wydzielanie żółci, działają moczopędnie.
Niektóre z nich jak czosnek i cebula posiadają właściwości bakteriobójcze.
Przyprawy są niezbędne do przyrządzania potraw ciężkostrawnych oraz warzyw
wzdymających – fasoli, grochu, soi. Wydatnie zmniejszają również stosowanie soli w kuchni.
Są bardzo ważnym elementem pożywienia, poprawiają nie tylko smak i zapach potraw, ale
także zwiększają ich wartość odżywczą oraz trwałość.
Właściwości przypraw, podobnie jak i ziół leczniczych, zawdzięczamy obecności w nich
substancji biologicznie czynnych, są to związki organiczne m. in.: alkaloidy, glikozydy, śluzy,
gorycze, olejki eteryczne, flawonoidy. Poważną rolę odgrywa tu także udział soli mineralnych,
witamin, enzymów i hormonów roślinnych.
Rośliny przyprawowe, które zawierają:
1) alkaloidy - charakteryzują się działaniem przeciwbakteryjnym,
przeciwbólowym, pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy
(OUN), nasennym, a także psychotropowym, odurzającym,
miejscowo znieczulającym lub zwężającym naczynia
krwionośne jak i przeciwbakteryjnym. W małych dawkach
działają leczniczo, poza tym dla człowieka są toksyczne.
Najbardziej znanymi przykładami alkaloidów stosowanych w lecznictwie są: morfina
uzyskana z opium, czyli z mleczka maku lekarskiego. Morfina jest wykorzystywana jako
silny lek przeciwbólowy. Zarazem ma silne działanie narkotyczne i jej częste stosowanie
może być przyczyną uzależnień. Godna uwagi jest stosunkowo wysoka aktywność
przeciwgrzybicza alkaloidów wyizolowanych z czosnku neapolitańskiego;
2) glikozydy – są stosowane w lecznictwie jako środki nasercowe, przeczyszczające
i ściągające. W ziołolecznictwie największe znaczenie mają: glikozydy nasercowe –
zalecane w przypadku niewydolności krążenia występujące np. w: naparstnicy
purpurowej, naparstnicy wełnistej, miłku wiosennym i konwalii majowej; glikozydy
antrachinonowe – działanie przeczyszczające, występujące np. w: kruszynie pospolitej,
rzewieniu dłoniastym;
3) śluzy – ich działanie lecznicze polega na działaniu powlekającym i osłaniającym. Są to
między innymi: nasiona kozieradki, lnu, prawoślazu, podbiału, ślazu, dziewanny;
4) gorycze – to substancje charakteryzujące się gorzkim smakiem. Używane jako środki
poprawiające apetyt i ułatwiające trawienie. Występują np. w: dziurawcu, krwawniku,
piołunie, korzeniu mniszka i podróżnika w liściu bobrka trójlistnego;
5) olejki eteryczne – są wieloskładnikowymi mieszaninami substancji lotnych o różnym
charakterze chemicznym. Pomocne są w leczeniu różnych dolegliwości - od bólu głowy
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po reumatyzm i problemy z trawieniem, poprawiające apetyt, rozkurczowe,
dezynfekujące, moczopędne i drażniące skórę. Rośliny charakteryzujące się wysoką
zawartością olejków używane są jako przyprawy, oraz w przemyśle kosmetycznym
i perfumeryjnym. Właściwości olejków eterycznych są bardzo różnorodne - wszystko
zależy od tego, który z nich wybierzemy. Olejek lawendowy działa uspokajająco,
to idealny środek na zszargane nerwy. Znajduje również zastosowanie w kojeniu bólów:
mięśniowych, menstruacyjnych, reumatycznych. Olejek lawendowy to też często składnik
preparatów na... cellulit. Olejek cedrowy sprawdzi się w przypadku osób z chorobami
układu krążenia i układu pokarmowego, ponieważ oczyszcza żyły i przewód pokarmowy.
Olejek eukaliptusowy wykorzystywany jest do przygotowywania inhalacji w leczeniu
kataru i przeziębienia. Ma działanie odkażające i oczyszczające;
6) flawonoidy – mają działanie biologiczne związane przede wszystkim z naczyniami
krwionośnymi i układem krążenia. Spełniają w roślinie funkcję barwników,
przeciwutleniaczy. Wchodzą w skład roślin wykazujących działanie przeciwzapalne:
jasnota biała, fiołek trójbarwny, arnika górska; o działaniu moczopędnym: skrzyp polny,
pietruszka zwyczajna, brzoza brodawkowata, nawłoć pospolita; o działaniu
wzmacniającym na naczynia krwionośne: miłorząb japoński, ruta zwyczajna.
Flawonoidy są związkami występującymi powszechnie w roślinach, dzięki czemu stanowią
codzienny element diety przeciętnego człowieka (ok. 1 g/dzień). Występują m.in.
w owocach (szczególnie owocach cytrusowych), warzywach (np. pomidory, papryka
i brokuły), roślinach strączkowych (np. soi), herbacie, yerba mate i czerwonym winie.
W wielu badaniach wykazano, że owoce i warzywa są najlepszym źródłem przeciwutleniaczy,
które chronią organizm przed szybkim starzeniem się - poprzez neutralizację i usuwanie
wolnych rodników. W ostatnich latach skuteczne przeciwutleniacze wykryto w licznych
ziołach. W majeranku, imbirze, pieprzu i w innych ziołach są takie aktywne związki, jak
diterpeny fenolowe, kwasy fenolowe, flawonoidy. Młode liście pokrzywy, mniszka lekarskiego
i krwawnika zawierają znaczne ilości witaminy C, a naturalna witamina E występuje między
innymi w naci pietruszki. Inne składniki surowców roślinnych - jak błonnik, kwas foliowy,
chlorofilina - mają ochronne działanie w wielu schorzeniach nowotworowych.
Rośliny przyprawowe i lecznicze oraz ich wyciągi są cennym źródłem wielu mikroelementów
(Fe, Cu, Zn, Mo, Co, Mn, Cr). Forma, w jakiej występują w ziołach, jest łatwo przyswajalna dla
organizmu. Bardzo wysoką zawartością żelaza (Fe) charakteryzuje się ziele tymianku
i majeranku. Liście melisy i mięty zawierają znaczne ilości miedzi (Cu), a kwiat prawoślazu
zawiera cynk.
Jedzenie daje poczucie bezpieczeństwa, a jedzenie aromatyczne, pełne zaskakujących nut
smakowych przypomina o bogactwie jakie ma nam do zaoferowania natura.
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IV.

Wykorzystanie w kuchni i działanie zdrowotne

Rośliny przyprawowe – rośliny i ich część, które zawierają najwięcej tzw. substancji
biologicznie czynnych i najczęściej wykorzystywane w kuchni:
1. Owoce baldaszkowatych:
1) kminek zwyczajny (Carum carvi) – kminek, roślina dwuletnia, występująca w stanie
naturalnym. Nasiona, o aromatycznym zapachu i lekko piekącym, korzennym smaku,
stanowią przyprawę do: sałatek, past, kapusty, pieczonych jabłek i sera, potraw
smażonych lub zawierających dużą ilość tłuszczu: kotletów zbożowych, omletów;
wypieków: chleba, paluszków i pasztecików; zup: grzybowej, ziemniaczanej,
kapuśniaku; stanowi składnik wódek (kminkówka) i likierów (alasz); wspomaga układ
trawienny, zalecany szczególnie przy wrzodach żołądka i dwunastnicy, likwiduje
wzdęcia, także łagodzi dolegliwości wątroby, w połączeniu z melisą doskonały środek
na bóle menstruacyjne;
2) kmin rzymski (Cuminum cyminum) – kmin, kumin, roślina jednoroczna, nie
występująca w stanie dzikim, nie odporna na mróz. Posiada orientalny zapach i smak
z nutą cytryny. Używany jako aromatyczna przyprawa do serów, likierów i win. Kumin
działa m.in. przeciwzapalnie, pobudza serce i ośrodek oddechowy, pobudza
wydzielanie soków trawiennych, moczopędnie oraz napotnie. Jeśli oglądamy kminek
i kumin, to różnice są bardzo widoczne. Ziarna kuminu są jaśniejsze (kolor słomkowozielony) i większe od nasion kminku. Kminek ma mniejsze i ciemno brązowe nasionka,
często również zakrzywione w lekki łuk. Przyprawy w stanie zmielonym też można
rozróżnić: kmin jest jaśniejszy żółtawo - złotawy, podczas gdy kminek jest
zdecydowanie brązowy.
3) kolendra siewna (Coriandrum sativum) – kolendra, stanowi pospolitą przyprawę
kuchenną, jest podstawowym składnikiem indyjskiej mieszanki przyprawowej curry.
W kuchni nasiona używane są jako dodatek do ciast (szarlotki), pierników i kruchych
ciasteczek, a także do przyprawiania sosu pomidorowego, sałatek oraz ryżu. Stosuje
się je w masarstwie, likiernictwie i browarnictwie. Świeże listki kolendry są popularną
przyprawą w wielu kuchniach azjatyckich oraz w kuchni portugalskiej, gruzińskiej
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i marokańskiej. Niemieckie firmy używają kolendry do przyprawiania frankfurterów.
Korzenie oraz świeże liście są częstym składnikiem dań egipskich i peruwiańskich.
Z kolei w Grecji kolendra używana jest często do dań z wieprzowiny;
4) fenkuł włoski (Foeniculum vulgare) – koper włoski, owoce mają słodkawy, nieco
pikantny smak, porównywany do smaku anyżu lub lukrecji. Charakteryzuje je silny
anyżkowy zapach. Używane są jako aromatyczna przyprawa do mieszanek ziołowych.
Owocami przyprawia się: kompoty, sosy (w tym sosy słodkie, np. chutneye), warzywa
(kapusta, buraki ćwikłowe, gotowane kalafiory, brokuły i ziemniaki), warzywa curry
(kuchnia indyjska), mięsa (zwłaszcza mięso pieczone na rożnie), potrawy z ryb
i owoców morza, sery (w kuchni włoskiej), pieczywo (zwłaszcza w kuchni francuskiej.
Owoce fenkułu są używane jako środek wykrztuśny, dzięki zawartym w nich olejkowi
eterycznemu, który pobudza błony śluzowe dróg oddechowych. Działa mlekopędnie
i przeciwzapalnie;
5) koper ogrodowy (Anethum graveolens) - pędy kopru wraz z baldachami, stanowią
istotny składnik podczas kiszenia ogórków i papryki. Używane są też jako składnik
octów ziołowych;
2. Owoce - inne:
1)
dereń jadalny (Cornus mas) – owoce derenia
są soczyste, a w smaku kwaśne (nie nadają się
do bezpośrednio spożycia). Bogate w taniny, polifenole,
kwasy organiczne, witaminę C i antocyjany. Nadają się
na przetwory, np. marmoladę, dżem, nalewki
(dereniówka), nadzienie do cukierków;
2) jałowiec pospolity (Juniperus communis) – szyszkojagody, tzw. jagody jałowca
są cenione w kuchni ze względu na korzenny, żywiczny i gorzkawo słodki smak oraz
balsamiczny aromat, a także z powodu pobudzania apetytu. Jałowiec stosuje się przy
dolegliwościach wiążących się z zatrzymywaniem wody i jonów sodu przy
niedomaganiu nerek. Wyciągom z szyszkojagód przypisuje się także zwiększanie
wydzielania żółci i soku żołądkowego. Pobudzją perystaltykę, wydzielanie potu
i rozszerzają naczynia włosowate skóry powodując jej zaczerwienienie. Z powodu
zawartości w olejku pinenu i innych terpenów działa on także drażniąco na skórę.
Olejek jałowcowy wchodzi w skład maści rozgrzewających stosowanych w bólach
reumatycznych i przy nerwobólach;
3) korzennik lekarski (Pimenta dioica) – ziele angielskie, ułatwia wchłanianie selenu,
witamin B oraz beta-karotenu. Najczęściej używane jest do przyprawiania wędlin,
marynat, konserw, zup, a także ogórków konserwowych i sałatek warzywnych
i kompotów owocowych. Jest rośliną leczniczą, pomocną przy wzdęciach i kolce,
łagodzi nerwobóle i dolegliwości reumatyczne, ma też słabe działanie odkażające;
4) pieprz czarny (Piper nigrum) - pieprz wywodzi się z Indii, jest uprawiany w wielu
krajach strefy tropikalnej. Uprawia się go dla owoców (pestkowców), z których
otrzymuje się znany pieprz przyprawowy. U większości gatunków duża zawartość
olejków eterycznych i alkaloidu piperyny nadaje charakterystyczny, palący smak;
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5) rokitnik
zwyczajny
(Hippophaë
rhamnoides) - rokitnik, z owoców można
robić dżemy, soki i przeciery. Zawierają
dużo pektyn umożliwiających zestalanie się
przetworów. Owoce bogate w witaminy
i mikroelementy: zawierają 2,4 razy więcej
witaminy C niż czarna porzeczka.
Ze względu na zawartość witaminy C,
a także A, E, K, kwasu foliowego,
karotenoidów,
fitosteroli,
kwasów
organicznych w medycynie tradycyjnej używano rokitnika do leczenia astmy. Ponadto
wzmacnia odporność organizmu, działa przeciwbólowo. Owoce stosuje się przy
dolegliwościach żołądkowych, chorobach reumatycznych, przeziębieniach
i chorobach skóry. Owoce zawierają rzadko spotykane w przyrodzie niezbędne
nienasycone kwasy tłuszczowe: omega-3, omega-6, omega-7, omega-9;
6) róża dzika (Rosa canina) - z owoców wytwarza się dżemy, soki, syropy i koncentraty
witaminowe. Przetwory z róży nadają się do samodzielnego spożycia, są także
używane do aromatyzowania słodyczy, napojów, ciast. Z owoców oraz płatków robi
się aromatyczne herbaty. Dojrzałe owoce są składnikiem wielu mieszanek ziołowych.
Zawierają oprócz ogromnej ilości witaminy C (zawierają jej dziesięciokrotnie więcej
niż porzeczka czarna) garbniki, karotenoidy, kwasy organiczne, olejki eteryczne,
cukry, pektyny. –. Już 1-3 owoce dzikiej róży w zupełności wystarczą do pokrycia
dziennego zapotrzebowania człowieka na witaminę C. Posiada działanie słabo
rozkurczające, żółciopędne, łagodnie moczopędne. Róża jest stosowana przede
wszystkim jako lek ogólnie wzmacniający;
7) wanilia płaskolistna (Vanilla planifolia) – wanilia, laski wanilii, źródłem przyprawy
są strąkokształtne torebki zbierane w fazie niepełnej dojrzałości, następnie
poddawane fermentacji i suszeniu (w wyniku czego przybierają ciemnobrązową
barwę). W ten sposób powstają tzw. laski wanilii (nazwa handlowa). Poza tym wanilia
używana jest w postaci proszku, olejku lub cukru waniliowego (minimum 27% wanilii).
Jest stosowana jako popularna przyprawa w cukiernictwie do produkcji likierów
i przyprawiania czekolady. W wielu zastosowaniach jest obecnie zastępowana przez
syntetyczną wanilinę. Jako roślinę leczniczą wanilię stosuje w formie nalewki
w stanach gorączkowych oraz zaburzeniach trawienia.
3. Nasiona:
1) czarnuszka siewna (Nigella sativa) –
czarnuszka, czarny kminek, nasiona czarnuszki
mają ostry, korzenny smak i jako przyprawa
są dodawane do serów, pieczywa, i niektórych
tłustych mięs, kiszonej kapusty i ogórków
konserwowych. Używane są jako substytut
pieprzu w dietach, w których nie wolno używać
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ostrych przypraw. Posiada działanie żółciopędne,
moczopędne, wiatropędne, przeciwbakteryjne,
przeciwbólowe, przeciwrobacze, przeciwzapalne,
grzybobójcze, rozkurczające na mięśnie gładkie,
wzmaga wydzielanie mleka, poprawia trawienie,
reguluje miesiączkę, obniża poziom cukru i wzmacnia
odporność;
2) gorczyca biała (Sinapis alba) - gorczyca jest podstawową rośliną, wraz z kolendrą,
estragonem i pieprzem, używaną do sporządzania musztard i pieprzu ziołowego.
Jest bardzo często stosowanym dodatkiem do marynat, tłustych mięs i wędlin,
potraw z jaj, sera i do różnych sosów. Olejek gorczyczny (Oleum Erucae)
charakteryzuje się ostrym, piekącym smakiem i zapachem, który pobudza
wydzielanie soku żołądkowego i poprawia trawienie;
3) kardamon malabarski (Elettaria cardamomum) – kardamon, używany jest jako
przyprawa korzenna w piekarnictwie, ale też do produkcji kiełbas i marynat, jako
dodatek do potraw, kiszonek i sosów. Dodawany do kawy lub herbaty - wzmacnia
smak oraz ich działanie pobudzające. W lecznictwie pobudza apetyt.
4. Kwiaty:
1) bez czarny (Sambucus nigra) - kwiaty o smaku cytrynowym są składnikiem sałatek.
Wraz z fenkułem włoskim i anyżem gwiaździstym kwiat bzu stanowi podstawowy
składnik włoskiego likieru sambuca. Kwiaty działają lub przypisywane jest
im działanie: moczopędne, napotne, przeciwgorączkowe, wykrztuśne, a zewnętrznie
także przeciwzapalne. Napary z kwiatów są używane przy przeziębieniach, do leczenia
nieżytów i stanów zapalnych dróg oddechowych i chorób reumatycznych;
2) czapetka pachnąca, goździkowiec korzenny (Syzygium aromaticum) – goździki,
są używane jako przyprawa do kompotów, konfitur, marynat i wyrobów
cukierniczych. Olejek goździkowy ma działanie antyseptyczne, pobudzające
i rozkurczające. Goździki żuje się w stanach zapalnych gardła, jamy ustnej oraz przy
bólach zębów;
3) szafran uprawny (Crocus sativus) – szafran,
przyprawa służy do nadawania smaku, aromatu
i barwy sosom, zupom i potrawom z ryżu. Zbyt
duża ilość szafranu sprawia, że potrawa staje się
gorzka. Ten żółty proszek jest najdroższą
przyprawą na świecie. Na zebranie 1 kg znamion
(znamiona wraz z częścią słupka, stanowią
właściwą przyprawę) potrzeba 150 tys. kwiatów
szafranu uprawnego.
5. Kłącza i korzenie:
1) chrzan pospolity (Armoracia rusticana) - w kuchni korzeni chrzanu używa się
do przyprawiania mięs, ryb, buraków ćwikłowych, ogórków kiszonych, białego sera,
jest też używany do wytwarzania niektórych rodzajów musztardy, kremów
i majonezów. Wewnętrznie jest używany przy uciążliwym kaszlu, zapaleniu oskrzeli,
przy anemii, zaburzeniach trawienia, chronicznym katarze, chorobach reumatycznych
i przy schorzeniach wątroby oraz dróg żółciowych (z wyjątkiem marskości wątroby);
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2) imbir lekarski (Zingiber officinale) – imbir, ma specyficzny, silny aromat
z odświeżającą, nieco słodkawą nutą, zaś w smaku jest palący i lekko gorzki. Ów ostry
smak i zapach zawdzięcza dużej ilości olejków eterycznych. Używany jako przyprawa
do pierników, biszkoptów, zup, pieczonego mięsa, a także do deserów i kawy. Łagodzi
bóle żołądkowe i zębów, wzmaga apetyt. Pobudza układ odpornościowy organizmu.
Pomaga przy przeziębieniach, kaszlu, nieżytach gardła i oskrzeli. Zapobiega
mdłościom. Obniża stężenie cholesterolu we krwi. Dezynfekuje jamę ustną. Podnosi
poziom testosteronu;
3) ostryż długi (Curcuma longa) – kurkuma, szafran
indyjski, jest głównym składnikiem przyprawy carry
nadaje żółtą barwę, jest to przyprawa dzikorosnąca
pochodząca z dalekiego wschodu. Kurkuma (zawarta
w niej kurkumina) wspiera nam układ trawienny,
łagodzi stany zapalne, wpływa na niedrożność
wątroby, jest też pomocna przy wrzodach żołądka.
6. Cebule:
1)
cebula zwyczajna (Allium
cepa) – cebula posiada właściwości
bakteriobójcze, które niestety traci
po
ugotowaniu.
Zachowuje
natomiast inne korzystne działania:
hamuje zmiany miażdżycowe
w układzie krwionośnym, składniki
w niej zawarte potrafią rozłożyć
fibrynę, nierozpuszczalne białko
powstające w czasie krzepnięcia
krwi (skrzepy), w dużym stopniu zapobiega negatywnym skutkom tłustej mięsnej
diety. W stanie surowym jest ciężkostrawna i może być nie tolerowana przez niektóre
osoby. Ponadto cebula, dzięki wysokiej zawartości potasu (146 mg/100 g) może
przyczynić się do obniżenia ciśnienia tętniczego;
2) czosnek pospolity (Allium sativum) – czosnek, dodawany do potraw gotowanych
i smażonych traci przykry zapach i wówczas specyficzny smak wzbogaca potrawę.
Głównym atutem czosnku są jego właściwości zdrowotne. Czosnek zwiększa
wydzielanie soku żołądkowego, chroniąc równocześnie przed zgagą, działa
żółciopędnie i przeciwskurczowo, wpływa korzystnie na drogi oddechowe, reguluje
florę bakteryjną i sprzyja lepszemu ukrwieniu naczyń wieńcowych. Działa jak łagodny
antybiotyk – ma właściwości przeciwbakteryjne, antygrzybicze i przeciwrobacze;
3) por (Allium ampeloprasum) – stanowi doskonały dodatek do zup (np. rosołu).
Gotowany por może być też bazą do tart, zapiekanek i sosów. Aby był bardziej
strawny, można go gotować, dusić lub przyprawić ziołami, które poprawiają
trawienie, np. bazylią, majerankiem lub tymiankiem. Surowy dobrze komponuje się
z surówkami i sałatami. Zawiera fosfor, wapń, nieco witaminy C, w niewielkich
ilościach witaminy B1, B2, karoten i kwas nikotynowy. Współczesna fitoterapia poleca
stosowanie pora na anemię, bóle reumatyczne, a także - w postaci syropu - na kaszel
u dzieci.
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7. Kora:
1)
cynamonowiec cejloński (Cinnamomum
verum) – cynamon cejloński, cynamon seszelski.
Cynamon to źródło wielu substancji zdrowotnych,
z których za najcenniejsze uważa się aldehyd
cynamonowy, który nadaje cynamonowi
charakterystyczny zapach i wykazuje właściwości
antynowotworowe, oraz epikatechinę, która
razem z aldehydem może zapobiec rozwojowi
chorób neurodegradayjnych (chorób związanych
z uszkodzeniami komórek budujących struktury należące do układu nerwowego) i wspomóc
ich leczenie. Poza tym cynamon należy do grupy termogeników, czyli substancji
przyspieszających przemianę materii i spalanie tłuszczu.
8. Liście i zioła:
1) bazylia pospolita (Ocimium basilicum) – bazylia, stosowana jako dodatek do sałatek,
pasztetów, twarogu, jaj, omletów, zup (fasolowa, cebulowa), sosów, mięsa
wieprzowego, baraniny, warzyw, ryb, owoców morza, potraw kuchni włoskiej (sosy
pomidorowe), wywarów i mas mielonych, wspomaga funkcjonowanie układu
trawiennego, działa przeciwkaszlowo, poprawia pracę nerek;
2) bylica draganek (Artemisia dracunculus) – estragon, używany jest do zaprawiania
octów ziołowych i musztardy, do kiszenia ogórków i kapusty. Estragonu nie należy
gotować. Działa lekko moczopędne; wzmaga wydzielanie soków trawiennych
i uzupełnia braki witaminy A. Stosowany z reguły w mieszankach ziołowych;
3)
cząber ogrodowy (Satureia hortensis) – cząber,
stosowany jako przyprawa do potraw z roślin
strączkowych, zup, serów, marynat, pikli, dziczyzny,
majonezu oraz zalewy podczas kiszenia lub
konserwowania ogórków lub zielonego groszku, zalecany
przy niedostatecznym trawieniu i zmniejszonym
łaknieniu, w długo utrzymujących się biegunkach,
nieżytach żołądka i jelit, łagodzi skurcze, reguluje
perystaltykę jelit, ma działanie przeciwrobacze;
4) koper ogrodowy (Anethum graveolens) – koper, młode pędy to tzw. koperek. Świeże
liście koperku dodaje się do sałatek, gotowanych ziemniaków, jaj faszerowanych,
serów twarogowych, zup gorących i chłodników, masła ziołowego, raków, krabów,
ślimaków i ryb. Typowym wyrobem z koperku jest sos koperkowy używany
do gotowanych mięs (cielęciny, wołowiny, baraniny). Koper jest bardzo zasobny
w sole mineralne, wapń, żelazo, fosfor, prowitaminę A, witaminę D, E, K, B1, B2, B6,
B12, H, bardzo duże ilości witaminy C. Działa lekko uspokajająco, wpływa korzystnie
na proces trawienia i delikatnie obniża ciśnienie krwi. Wewnętrznie jest stosowany
jako lek przeciw kolce, trudnościom z trawieniem, wzdęciom, nieprzyjemnemu
zapachowi z ust, brakowi pokarmu u matek karmiących piersią, w bezsenności
i nieżycie górnych dróg oddechowych;
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5) lawenda wąskolistna (Lavandula
angustifolia) – lawenda, w regionie
śródziemnomorskim pszczoły produkują
z lawendy miód. Zarówno surowiec jak
i olejek mają działanie przeciwskurczowe,
uspokajające i antyseptyczne. Jako środek
działa
wiatropędnie
jednocześnie
poprawiając trawienie;
6) majeranek ogrodowy (Origanum majorana) – majeranek, przyprawa do pieczeni,
drobiu i sosów. Stanowi stały składnik niektórych zup: grochowej, fasolowej,
kartoflanej, żuru, węgorzowej oraz flaków i kołdunów, pomaga w trawieniu, zwiększa
wydzielanie soków żołądkowych, łagodzi bóle głowy i objawy przeziębienia, dodany
do kąpieli, maści i kompresów zmniejsza bóle reumatyczne i nerwobóle;
7) macierzanka tymianek (Thymus vulgaris) –
tymianek, przyprawa do mięsa z ciemnym
sosem, mięsa wędzonego, dziczyzny, królika,
wędzone mięso, sery, sałaty, warzyw
strączkowych, duszonych, farszu do ryb i
drobiu, działa dezynfekująco, odwadniająco
i przeciwrobacznie, łagodzi dolegliwości
związane
z
nieżytami
przewodu
pokarmowego, wzdęciami i biegunką,
pobudza apetyt;
8) melisa lekarska (Melissa officinalis) - melisa jako przyprawa to doskonały dodatek
do sałatek, sosów i serów, działa uspokajająco przy nerwicach serca, poprawia apetyt
i trawienie, wskazana w chorobach żołądka, działa rozkurczowo, przeciwbólowo
i przeciwbakteryjnie, łagodzi bóle menstruacyjne, wzmacnia pamięć, przeciwdziała
niedokrwistości, leczy rany i bóle migrenowe stosowana w postaci okładów i olejków;
9) mięta pieprzowa (Mentha piperita) - z liści mięty pieprzowej robi się olejek miętowy
wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym, farmaceutycznym, tytoniowym
i spożywczym (m.in. do wyrobu słodyczy, ciast i gumy do żucia), działania
przeciwskurczowe, przeciwwymiotne i bakteriobójcze, ma też właściwości
uspokajające. Stosowany przy biegunce, wzdęciach, niestrawności, bólach żołądka
i chorobie morskiej;
10) pietruszka zwyczajna (Petroselinum crispum) – pietruszka użytkowana jest
najczęściej jako składnik zup, wchodzi w skład tzw. włoszczyzny. Nać pietruszki
zawiera bardzo dużo prowitaminy A. Korzystne jest także równoczesne
występowanie żelaza i witaminy C. Zawiera dużo chlorofilu. Zarówno korzenie, jak
owoce pietruszki i ich przetwory, zwiększają ilość wydalanego moczu. Mają także
własności antyseptyczne oraz zmniejszają napięcie mięśni gładkich jelit i dróg
moczowych (działanie wiatropędne). Ponadto pobudzają w niewielkim stopniu
wydzielanie śliny i soku żołądkowego, co ułatwia trawienie i przyswajanie pokarmów;
11) roszponka warzywna (Valerianella locusta) - roszponka ma neutralny, lekko
orzechowy smak. Jest bardzo wartościowym warzywem, ponieważ w czasie zimy
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dostarcza związków mineralnych żelaza, a także witamin A i C. Zawiera ponadto olejki
eteryczne. Z jej liści przyrządza się sałatki;
12) rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) – rozmaryn, używana głównie w kuchni
hiszpańskiej, bałkańskiej, meksykańskiej do mięs, wędlin i sosów. Kwiaty dodaje się
do sałatek, a kandyzowanymi ozdabia się potrawy. Łodyga może być używana jako
szpikulec do szaszłyków – nadaje im zapach i smak. Sporządzane z liści wyciągi mają
działanie żółciopędne oraz pomagają w dolegliwościach dyspeptycznych
(niestrawności), natomiast dodawany do rozgrzewających kąpieli pomaga w bólach
mięśniowych, stanach reumatycznych.;
13) szałwia lekarska (Salvia officinalis) –
szałwia posiada działanie antyseptyczne, zioło,
które stosuje się do płukania jamy ustnej przy
infekcjach, czy stanach zapalnych. Szałwia poza
smakiem ma masę innych właściwości: hamuje
wzrost drobnoustrojów, jest przeciwzapalna,
zmniejsza krwawienia drobnych naczyń
krwionośnych, co prawda nieznacznie, ale
obniża poziom cukru we krwi, jej wyciągi
są stosowane w nieżytach jelit i żołądka oraz
w zaburzeniach trawiennych. Sprawdza się także przy nadmiernej potliwości;
14) szczaw zwyczajny (Rumex acetosa) – szczaw używany do przyrządzania zup, sosów
i sałatek. Herbatka ze szczawiu pomaga przy dolegliwościach wątroby i nerek.
Naparem płucze się owrzodzoną jamę ustną, przemywa czyraki i trudno gojące
zranienia;
15) wawrzyn szlachetny (Laurus nobilis) - liście bobkowe, liście laurowe, najczęściej
używane są do przyprawiania bigosu, galaret mięsnych, kapuśniaku z kwaśnej
kapusty, rosołu, ale nadają się także do zup jarzynowych i mięsnych, pasztetów,
potraw duszonych, sosów i pieczeni. Są ważnym składnikiem marynat oraz zalew
do marynowania warzyw. Stosowany przy zaburzeniach ukrwienia, kaszlu,
schorzeniach skóry, przy chorobach reumatycznych – do zastosowania zewnętrznego
(nacieranie nalewką). Kąpiel z dodatkiem olejku wawrzynowego jest pobudzająca.
V.

PODSUMOWANIE

Rośliny zielarskie stanowią nieodzowny element sztuki kulinarnej będąc dodatkiem
do potraw poprawiającym ich smak i aromat, cieszą się bogatym zastosowaniem
w gastronomii, medycynie, przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. Swoje niezwykłe
właściwości zawdzięczają występującym w nich substancjom biologicznie czynnym. Świeże
zioła zawierają również enzymy, witaminy oraz inne substancje czynne.
Występujące w roślinach zielarskich związki o działaniu przeciwutleniającym,
do których należą m.in. kwasy fenolowe, flawonoidy i witamina C, chronią organizm ludzki
przed występowaniem niektórych chorób powodowanych przez wolne rodniki, które
są związkami wysoce reaktywnymi. Wolne rodniki występują w każdym żywym organizmie,
ale niebezpieczne stają się wtedy, gdy ich ilość przekroczy pewne dopuszczalne granice. Stają
się wówczas przyczyną wielu różnych schorzeń, m.in. chorób sercowo-naczyniowych,
miażdżycy, choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, oraz starzenia się organizmu.
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Innym następstwem wolnych rodników są uszkodzenia DNA, które prowadzą do
występowania chorób nowotworowych.
Organizm ludzki może bronić się przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników
dzięki różnym endogennym strukturom obronnym, jak również dzięki antyoksydantom
egzogennym. W naturze występuje wiele związków o właściwościach przeciwutleniających,
które chronią organizm przed destrukcyjnym działaniem reaktywnych form tlenu. Związki
takie występują właśnie w ziołach i przyprawach roślinnych, dlatego mając na uwadze nasze
zdrowie, należy po nie często sięgać.
Posiadając w kuchni pod ręką: tymianek, bazylię, oregano, kurkumę, kminek, czosnek,
rozmaryn, majeranek, gorczycę możemy wyczarować cuda dla ciała i ducha.

Ciekawostki o ziołach:
1) na świecie przetwarza się rocznie około 100 tysięcy ton ziół! - z czego w Polsce, gdzie
zielarstwo ma szczególnie bogate tradycje, od 15 do 25 tys. ton. Potencjalne możliwości
produkcji surowców zielarskich w Polsce eksperci Unii Europejskiej oceniają jeszcze wyżej,
bo na około 35 tys. ton rocznie. 16–20% produkcji światowej ziół należy do Polski, z czego
ok. 80% to zioła pochodzące z upraw (ok. 60 gatunków), a 20% – ze stanowisk naturalnych;
2) niektóre zioła lub ich mieszanki mogą służyć do odstraszania owadów (np. bazylia, cząber
ogrodowy, lawenda, mięta, piołun, rozmaryn);

3) poprawiają zapach w naszych
mieszkaniach (np. lawenda, rumianek,
macierzanka cytrynolistna, oregano,
mięta, rozmaryn, lubczyk, melisa,
szałwia);

4) są źródłem trwałych barwników roślinnych (np. mniszek, pokrzywa, pietruszka, cebula),
które znawcy sztuki malarskiej odnajdują dziś na starych płótnach wielkich mistrzów;
5) liściem szczawiu wywabia się plamy z rdzy, pleśni i atramentu, usuwa zabrudzenia
z pościeli, wikliny i srebra;
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6) zioła suszone przed dodaniem do potrawy należy rozetrzeć między dłońmi, żeby wydobyć
z nich aromat. Bardziej aromatyczne (np. majeranek) dodaje się na 5 minut przed koniec
obróbki cieplnej, inne zioła dodaje się na 15 minut przed końcem gotowania;
7) 15 sierpnia w kościele katolickim obchodzona jest uroczystość liturgiczna Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, która w polskiej tradycji jest nazywana świętem Matki Bożej
Zielnej. Dzień Zielarza obchodzą wówczas organizacje i firmy zajmujące się zielarstwem
(np. Polski Komitet Zielarski). Podczas obchodów tego dnia w Klęce przez specjalistów
wybierane jest Ziele Roku. Tytuł ten dostały: miłorząb dwuklapowy, dzika róża, głóg,
dziurawiec, rumianek, karczoch, aloes, aronia, hakorośl rozesłana (czarci pazur), żeń-szeń,
melisa, tymianek, męczennica cielista, aspalat prosty, ostropest plamisty, bez czarny;
8) Thomas Moore radził, by utrzymać przyjaźń należy uprawiać rozmaryn;
9) by oczyścić nawiedzony dom palono w kominku krzew szałwii;
10) miętowy listek skutecznie powstrzyma czkawkę;
11) przepis na herbatkę rozweselającą: parę liści bazylii zalewamy gorącą wodą, zaparzamy
10 minut i gotowe!!!
Opracowała:
Małgorzata Pucek
Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich, CDR Brwinów
Brwinów, luty 2019 r.
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