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KOPRIVA 
 

 
 
 

1. Krepčilni koprivni namok 

Približno 30 g suhega zelišča (1 skodelico) prelijemo z 1 litrom vrele vode, tesno zapremo in pustimo 
namakati 4-10 ur. Ko precedimo, ponavadi spijemo skodelico in ostalo shranimo na hladnem, da 
upočasnimo kvarjenje. Lahko spijemo 2-4 skodelici na dan (0,5-1l). Ker postanejo minerali in ostale 
fitokemikalije bolj dostopne s sušenjem rastline, je za krepčilni zeliščni namok najbolje uporabiti 
posušene rastline. Prav tako je za sprostitev vseh mineralnih zakladov iz koprive potrebno 
dolgotrajno namakanje (in ne samo priprava čaja). Namok lahko sladkamo z medom ali pa mu 
dodamo ščepec soli za boljši okus. Če se nam namok pokvari, si z njim oplaknemo lase ali pa zalijemo 
rože. 

Za razliko od koprivinega čaja (ki ga pripravimo z manjšo količino zelišč, ki jih namakamo 5-10 minut) 
je korprivin namok bolj polnega okusa in veliko bolj bogat s mikrohranili. Koprivin namok lahko 
štejemo tudi kot hranilo. 

2. Koprivača 
 

Nabereš mlade koprive, porežeš liste s stebla, blanširaš v vodi in pripraviš enako kot špinačo, 
blitvo,…Meni osebno je najboljša kombinacija ¾ koprivnih listov + ¼ blitve v bešamelu. Odlična pa je 
tudi koprivna juha, pesto, smuti,…domišljija ne pozna meja… 

Ponavadi uporabim le liste, ki jih odrežem od stebel; včasih, ko se mi ne da, pa kuham kar liste 
skupaj s stebli. Tako kuham malo dlje (cca 10-15 minut), nato zmiksam s paličnim mešalnikom in 
naredim v bešamelu kot špinačo. Včasih kdo potoži nad kakšno »nitko«, a ni hujšega. 
Postrezi kot prilogo, z zelenjavo…. 
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3. Koprivini kolački ali kako prepričati otroke, da jejo koprivo 

Potrebujemo 3 jajca, ¾ skodelice sladkorja, četrt žličke soli, ¾ skodelice smetane, 1 skodelico pireja 
kopriv (blanširani in sesekljani listi koprive), 1 vanilijev sladkor, 3 žlice in pol limoninega soka, 2 
skodelici moke, 2 žlički pecilnega praška. 

Ločimo rumenjake in beljake. Iz beljakov stepemo sneg. Rumenjakom dodamo sladkor, vanilijev 
sladkor, sol ter premešamo. Dodamo smetano in pire iz kopriv ter premešamo. Nato dodamo še 
limonin sok, moko in pecilni prašek ter sneg iz beljakov. Maso vlijemo v pomaščene modelčke za 
mafine in pečemo 20 minut na 160°C. 

Postrežemo same ali s kančkom domače marmelade (višnjeva božansko paše zraven, mnjami), 
spomladi lahko okrasimo še s kakšno marjetico, trobentico ali vijolico. 

Pri nas so strokovnjaki za pripravo in uporabo teh kolačkov otroci. 

4. Koprivin souffle 

Kakšen liter vršičkov mlade koprive kuhamo v vreli vodi 5 do 10 minut. Dobro ožamemo in shranimo 
tekočino. Koprivo zmiksamo (npr. s paličinim mešalnikom). Do zlatega na olju prepražimo 1 
nasesekljano čebulo. Dodamo 2 žlici polnorznate moke, mešamo in kuhamo 2 minuti. Počasi 
dodajamo skodelico tekočine v kateri smo kuhali koprive, pogosto premešamo, kuhamo par minut, 
da se zgosti. Razžvrklajmo 1-2 jajčna rumenjaka in jima postopoma dodajamo zgornjo zmes, dokler ni 
vse dobro zmešano. Zdaj dodamo koprivin pire in solimo po okusu. Nazadnje previdno dodamo jajčni 
beljak stepen v sneg. Nalijemo v posodo za pečenje in pečemo pri 180°C. Dober tek ! 

5. Koprive kot priloga 

Mlade koprive kuhamo v vodi do mehkega, ponavadi približno 15 minut. Ne bojte se, da bi jih skuhali 
preveč. Lahko postrežemo kot prilogo kar tako z malo tekočine, v kateri so se kuhale. Lahko pa 
prepražimo malo česna na maslu ali olju, dodamo pinjole in to potresemo preko odcejenih kopriv. 

6. Koprivino pivo 

»Eno izmed najokusnejših zdravil proti bolečinam v sklepih, kar sem jih kdaj vzel« (neznani avtor) 

500 g surovega sladkorja, limonino lupino (brez belega) dveh limon in 30 g vinskega kamna damo v 
veliko posodo. 1 kg koprivinih vršičkov kuhamo 15 minut. Odcedimo v posodo s sladkorjem, limonami 
in vinskim kamnom ter dobro premešamo. Ko se to ohladi do mlačnega raztopimo 30 g kvasa v malo 
vode in dodamo v to posodo. Pokrijemo z več plastmi krp in pustimo 3 dni. Precedimo in nalijemo v 
steklenice. Pripravljeno je za pitje v osmih dneh. 
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7. Koprivina tinktura 

V kozarec za vlaganje na drobno narežemo sveže liste in stebla mladih kopriv do približno 2/3 
kozarca. Naj bo narahlo natlačeno. Čez nalijemo alkohol (vsaj 40%) do vrha. Pokrijemo in pustimo 3-6 
tednov, vmes večkrat premešamo. Označimo si kaj in kdaj smo dali notri. Po tem času lahko tinkturo 
precedimo in jo shranimo v temnem, hladnem prostoru. Rok trajanja je neomejen. 

8. Koprivin kis 

Dobro narežemo sveže mlade koprive in napolnimo kozarec za vlaganje (ali kaj podobnega) do 2/3. 
Naj bo narahlo natlačeno. Čez nalijemo dober domač jabolčni kis, zapremo s plastičnim pokrovom ali 
damo pod kovinski pokrov povoščen papir. Pustimo 6 tednov in precedimo.  

Zeliščni kis združuje zdravilne lastnosti jabolčnega kisa s hranilnimi lastnostmi zeli – minerali in 
antioksidanti. Kis je enkraten medij za “srkanje” mineralov iz rastlin. 

Zeliščni kisi so okusno zdravilo, ki jih lahko uporabljamo enako kot katerikoli kis. Z minerali bogati 
zeliščni kisi v naši prehrani potencirajo zdravje s tem, da so nam visoko kvalitetni minerali 
razpoložljivi.  

9. Svež koprivin sok 

Operemo liste in stebla sveže nabrane koprive. Čimprej sočimo v polžastem sokovniku ali zavijemo 
koprive v krpo in nežno segrevamo pol ure. Ožamemo krpo in zberemo sok. Uporabimo takoj ali 
hranimo v hladilniku največ 1 dan. Za hranjenje dlje časa zmešamo 1 del soka s 4 deli vodke (ali 
drugega močnega alkohola). To lahko hranimo pri sobni temperaturi kakšen teden. 

10. Koprivin tonik za lase 

Posušeno koprivo (15g) prelijemo z vrelo vodo(500ml), pokrijemo in pustimo stati čez noč. Precedimo 
in uporabi kot končno splakovanje pri umivanju las – za boljši učinek mne speremo, pustimo na laseh. 
Tekočina bo zdržala le kakšen dan ali dva. Gosti teksturo las, pomaga proti prhljaju, preprečuje 
izpadanje las in vzpodbuja rast novih. 

11. Koprivin losijon za lase 

Posušeno koprivo (30g) prelijemo z litrom vrele vode, pustimo stati čez noč, precedimo, dodamo 3 
kapljice rožmarinovega ali sivkinega eteričnega olja in 60 ml kisa. Hranimo v hladilniku. Polijemo si za 
dlan losjona po šamponiranju. Za boljši rezultat ne spiramo. 

12. Koprivin tonik za obraz 

500 ml svežih listov kopriv dušimo  v pokriti posodi 10 min v 250 ml vode. Malo ohladimo. Razrežemo 
ali zmečkamo liste in jih razporedimo po tanki krpi. Oparimo obraz in si položimo na kožo topel 
koprivni zavitek ter pustimo 10-15 minut. Tedenska uporaba pomaga preprečiti nepravilnosti 
(madeže) na koži, kopičenje maščob, izgubo elastičnosti in poškodbe zaradi sonca. 
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13. Koprivino mazilo 

Delno posušene koprive namočimo v olivno olje. Pustimo 3 do 6 tednov in nato precedimo. Lahko 
uporabimo kot olje (baje pomaga, ko nas zebe) ali olje malo segrejemo in dodamo čebelji vosek, da 
dobimo mazilo. Pri dodajanju čebeljega voska je treba malo eksperimentiranja (raje malo po malo), 
da dobimo želeno konzistenco, ko se mazilo ohladi. Jaz kapnem kapljico mešanice na hladno površino 
in ocenim, ali potrebujem še voska ali ne.  

Uporabi se lahko pri izpuščajih (tudi alergijskih), po pikih insektov, pri bolečinah v sklepih… 

14. Hranilo za rastline in vsestranski insekticid 

30 g posušenih kopriv prelijemo z litrom vrele vode in pustimo namakati preko noči. Količine lahko 
povečamo, če želimo. Lahko tudi zunaj v sodu namakamo v vodi koprivo, liste gabeza in ostale 
plevele. Dobro zapremo, da preprečimo širjenje smradu. 

Hranjenje rastline preko listov: Precedimo koprivni namok, dodamo 3 žlice (50ml) namoka v 2 
skodelici (500 ml) vode in pošpricamo po listih rastlin. 

Hranjenje rastlin preko korenin: polijemo 1 skodelico (250 ml) ohlajenega, neprecejenega (skupaj z 
listi in stebli) namoka pod drevo, grm, rože… Zalijemo. 

Insekticid: Pri plesnih, ščitkarjih, listnih ušeh in drugih rastlinskih škodljivcih razredčimo 60 ml 
precejenega namoka z 1 litrom vode in dodamo 1 čajno žličko tekočega mila. Uporabimo takoj v 
obliki spreja. Po potrebi povečamo količine. 

15. Zeliščni aktivator komposta  

30 g suhe koprive, 30 g posušenega rmana, 30 g posušenega regrata, 30 g posušene kamilice, 30 g 
posušenega baldrijana, 30 g posušenega lubja hrasta zmešamo v 4 litre vode in dobro premešamo. 
Naj stoji vsaj 24 ur. Naredimo kup plasti zemlje, gnoja, plevelov in kuhinjskih odpadkov velikosti 
približno 2 m2. Naj se medi 3 dni, nato z debelo palico (5cm premera) naredimo luknje v kup – 
približno 30 cm narazen. Damo 75 mm globoko tekočino (aktivatorja) v vsako luknjo. Dobro zasujemo 
z zemljo. Kompost bo brez prekopavanja pripravljen v 1 mesecu. 

 


