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GABEZOVO MAZILO 
 

 

 

Gabez je še posebej uporabna rastlina, da iz nje pripravimo mazilo. Gabez vsebuje alantoin (in še 
mnogo drugih snovi), ki spodbujajo hitro regeneracijo celic. Zato bo gabezovo mazilo hitro zacelilo 
rane. Olje (ali mazilo) pa je uporabno tudi pri modricah, oteklinah, poškodbah (zvini, zlomi…), 
bolečinah, osteoartritisu… 

Idealno je, da uporabimo svežo rastlino…je pa pri svežih rastlinah (ki nimajo izrazitega protimikrobnega 
učinka in vsebujejo veliko vlage) nevarnost, da se nam razvije plesen. 

V naših virih se uporablja predvsem korenine (ki vsebujejo nekaj več učinkovin), v tujih virih pa pogosto 
najdem tudi uporabo listov za mazilo (kar bo vseeno predstavljalo dobro zdravilo). Je pa liste lažje 
nabrati kot korenine. 

Torej – po mojem raziskovanju – idealno sveže korenine, kjer pa je več možnosti plesni; lahko pa tudi 
sveže liste; posušene korenine; posušeni listi…kombinacijo listi, korenine – vse bo delovalo.  

Zato bom tokrat predstavila izdelavo mazila tudi po hitrem/vročem postopku, ki ga nekateri 
priporočajo pri uporabi svežega gabeza 

HITER/VROČ POSTOPEK PRIPRAVE MACERATA 

Drobno narezano rastlino damo v kozarec, lonček, kozico, ki jo nato postavimo v drug večji lonec z vodo 
(vodna kopel). To posodo z vodo segrevamo in tako indirektno segrevamo naše olje z rastlino.  

Na nizkem ognju segrevamo več ur (nekateri opisujejo tudi do 24 ur, osebno sem po tem postopku 
delala mazila s segrevanjem okoli 4 do 6 ur). Precedimo skozi gazo in shranimo v sterilen kozarček.  

Po hladnem postopku – pa standardno. Drobno narezano rastlino napolnimo v kozarček do približno 
2/3 (suha) ali dobre ¾ (sveža) in prelijemo do vrha z olivnim (ali drugim) oljem. Pustimo na toplem in 
temnem vsaj 4 tedne.  
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MAZILO 

Za mazilo dodamo še čebelji vosek. Približno razmerje voska in olja je 1:4 (od 1:3 do 1:5) – na 100 ml 

olja dodaš 25 g voska. 

Postopek: 

1. Na vodni kopeli stopimo vosek, nato dodamo olje in vse skupaj premešamo (mešaš, dokler 

vosek ni popolnoma stopljen).  

2. Odstavimo in po želji dodamo še eterična olja (10 do 20 kapljic na 100 ml). 

3. Prelijemo v sterilizirane (čiste) posodice in počakamo, da se ohladi 

4. Označimo in shranimo na hladno, temno mesto.  

Če ti konzistenca mazila ni všeč, se lahko še malo igraš, eksperimentiraš (več voska…bolj trdno; več 

olja… bolj mehko). Imej v mislih, da se poleti, ko je toplo, sploh v kakšnem kampu na morju lahko mazilo 

precej zmehča ! in celo steče ven iz posodice).  

Namesto ali poleg voska lahko dodaš karitejevo maslo, kokosovo maščobo… 

 


