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RASTLINA NABIRANJE, OPOZORILA UPORABA 

Navadna zvezdica (kurja črevca) 
lat. Stelaria media 
ang. Chickweed 
 

 
 

Nadzemni deli, kasneje 
ko postane trša - vršički 
 
Možne zamenjave – 
neužitna trižilna 
popkoresa  
 

 

- Surova v solati 
- Juhe, omake 
- Kis…mineralna bomba 
- Macerat, 

obloge…kožne težave 
- Močan čaj…kopeli 

(kožne težave) 
- Tinktura… vnetja, 

ulceracije prebavnega 
trakta 

 
 
HLADI, VLAŽI 

Dlakava penuša 
lat. Cardamine hirsuta 
 

 
 

Rozeta pred ali kmalu po 
začetku cvetenja, vrhnji 
deli poganjkov skupaj s 
popki, cvetovi, plodovi 
 
Možne zamenjave – 
druge penuše (travniška, 
grenka, trilistna, gozdna) 
– vse uporabne, a ne 
tako okusne (so bolj 
grenke) 

Podoben okus kot rukola 
– rahlo pikantna 
 
Predvsem surova v 
solatah, namazih, 
zeliščnem maslu… 
 
Kot začimba 

Trobentica 
lat. Primula vulgaris 

 

 
 

Mladi listi, cvetovi skupaj 
s čašami 
 
Možne zamenjave – 
drugi jegliči 
(pomladanski, visoki 
jeglič) - vse so užitne, 
cvetki so na pecljih 
 

Solate, juhe, prikuhe… 
Okrasitev jedi 

Vijolica 
lat. Viola spp. 
 

 
 

Mladi listi, cvetovi 
 
Zdravilna – dišeča 
vijolica, ostale podobno 
uporabne 
 
 
Možne zamenjave – 
mladi listi podobni 
nekaterim strupenim 
rastlinam in jih pred 

Solate, juhe, prikuhe… 
Okrasitev jedi 
Kis, zeliščna sol 
Sirup iz cvetov (glede na 
količino cvetov, je sirup 
lahko »navaden« - za 
pijačo, sladice… ali pa 
zdravilen – kašelj. 
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…vijolica 
 

cvetenjem nabiramo le, 
če smo prepričani, da je 
vijolica) 

Kašelj, vneto grlo, vročina 
– čaj, sirup, med z 
vijolicami 
Zastala limfa – čaj, 
tinktura 
Vnetja, 
bolečine…predvsem 
kronične (zaradi suhosti, 
vročine), npr. artritisi – 
čaj, tinktura 
 
HLADI, VLAŽI 
 

Pljučnik 
lat. Pulmonaria officinalis 
ang. Lungwort 
 
 

 

Listi celo leto, cvetovi 
 
 
 
 
 
Možne zamenjave 
Sami listi – ciklama 

 
 
pasji zob 

 
 

Mladi listi, cvetovi – v 
solati 
Listi – juhe, prikuhe,…v 
palačinkinem testu… 
 
Dihala (predvsem 
kronični bronhitisi, 
astma) – čaj, v prahu, 
tinktura 
 
Poškodbe prebavnega 
sistema, koža 
 
VLAŽI 
 

Lapuh 
lat. Tussilago farfara 
 

 
 
 

Cvet, steblo, listi 
 
Možne zamenjave: list – 
repuh 
 

 
 
OPOZORILA: 

- Cvet – prehrana, sirup 
proti kašlju 

- Listi, stebla – zelo 
mladi listi kot hrana 
(prekuhani) 

- Večji listi za čaj (večji 
listi vsebujejo manj 
PZA) 
 

Trdovratni kašelj – sirup 
iz cvetov, čaj iz listov 
 
 
VLAŽI 
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…lapuh 

 
  

Vsebuje pirolizidinske 
alkaloide (PZA)– ni za 
nosečnice, za ljudi z 
okvarjenimi jetri, 
uživamo v zmernih 
količinah 

Škrlatno rdeča mrtva kopriva 
Lat. Lamium purpureum 
 

 
 

Cele manjše rastline ali 
liste oziroma vršne dele 
večjih kopriv. Ko 
zacvetijo imajo močnejši 
okus . jih pa vseeno 
lahko nabiramo.  
 
 
Možne zamenjave: 
njivska, deljenolistna, 
velecvetna (neokusna), 
bela, lisasta mrtva 
kopriva – vse užitne 

- Solate, prikuhe – 
mešamo z drugo 
zelenjavo, ker ima 
močan okus 

- »čiščenje krvi« 
(diuretik) 

 

Čemaž 
Lat. Allium ursinum 
 

 

Mladi listi do cvetenja, 
mladi cvetni popki, 
čebulice 
 
Možne zamenjave: 
jesenski podlesek  

 
 

šmarnica 
 

čmerika 

 
 
OPOZORILA: svež čemaž 
draži sluznico želodca 

- Na kosu kruha, v 
solati, juhe, prikuhe, 
pesto….cvetni popki v 
kisu ( 
 

- Zdravilna vrednost 
podobno kot česen, 
predvsem v tinkturi 
(ožilje, ateroskleroza, 
krvni sladkor, 
protimikrobno,…) – 
manj obremenjujoč za 
želodec kot česen 

 
 
GREJE; SUŠI, STIMULIRA 
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Smrdljivi regrat, navadna smrdljivka, 
krompirjevka 
Lat. Aposeris foetida 
 

 
 

Mladi listi, cvetovi - Solate, cvetovi - okras 

Plešec 
Lat. Capsella bursa-pastoris 
 

 
 

Mlade rozete, cvetovi, 
plodovi 

- Solate (lahko prej 
poparimo z vodo), 
juhe, prikuhe, namazi 
 

- Cela rastlina za čaj 
 

- Tinktura – sveža 
rastlina – proti 
krvavitvam (npr. 
premočne 
menstrualne 
krvavitve), celjenje ran 
(lahko tudi prašek) 

Navadni rman 
Lat. Achillea millefolium  
 

 
 

Mladi listi za hrano, 
zgornji del cvetoče 
rastline za zdravilo 

Solate, juhe, 
prikuhe…nadev za 
žlinkrofe… 
 
Prebava (grenčine) 

Navadna regačica 
Lat. Aegopodium podagraria 
 

 
 

Mladi listi 
 
 
 
Možne zamenjave: po 
cvetu z drugimi 
kobulnicami, a ima 
izrazite liste 

Spominja na peteršilj, 
zeleno…solate, juhe, 
prikuhe… 
 
Tinktura - kožne bolezni, 
holesterol 
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Velika kopriva 
Lat. Urtica dioica 
 

 
 

Mlade rastline, vršički 
pred cvetenjem 
 
 
 
 
 
Možne zamenjave: zelo 
mlade rastline - navadna 
medenka (a le ta ne 
peče) 

Koprivača, koprivini 
kolački, juhe, 
prikuhe,…namok 
 
Gnojilo, šampon,… 
 
Hranilna, diuretična, 
alterativna 
(spomladanski tonik) 
 
HLADI, SUŠI 
 

Regrat  
lat. Taraxacum officinale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listi, cvetovi, stebla, 
korenine 
 
 
Možne zamenjave: z 
drugimi regratu 
podobnimi rastlinami, ki 
pa so, če le imajo le kaj 
belega mlečka spada 
med radičevke in je 
enako uporabna v 
kulinariki kot regrat: 
otavčič, svinjak, travniška 
kozja brada, vrste 
dimkov…) 
 
 

 
 
 

 
 

 

Solate, prikuhe…sirup iz 
regratovih cvetov, 
regratovi svetovi v 
palačinkinem testu, 
regratova vodka… 
 
 
Zdravilnost – prebava 
 
List – diuretik 
Korenina – jetra 
 
HLADI, SUŠI 
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….regrat 
 

 

 
 

Bukev 
lat. Fagus sylvatica 
 

 
 

Mladi listi 
 
 
 
Možne zamenjvave: 
gaber (bukev – bolj 
gladki, svetleči, svetlejši 
listi, gaber bolj izrazite 
žile na listih, bolj mat, 
bolj nazobčan rob) 

 

Solate, bukov gin, liker 
 
Prigrizek na sprehodu  

Hmelj 
Lat. Humulus lupulus 
 

 
 

Poganjki (spomladi), 
storžki (jeseni) 
 
 
 

Poganjki hmelja z jajci, v 
rižotah, prepražen na 
olivnem olju in česnu…. 
 
Vloženi v kisu 

 


