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KOPRIVA 

 

Za hrano, namok in tinkturo nabiramo zgornje 15-20 cm mladih kopriv (pred cvetenjem). V Sloveniji 
imamo srečo, saj koprive poženejo 2x letno in nas tako razvajajo tako spomladi, kot jeseni. Če pa 
koprive kosimo/režemo, pa imamo praktično vedno na voljo vsaj nekaj mladih rastlin. Starejše rastline 
vsebujejo več oksalne kisline in lahko ob prepogostem uživanju škodijo ljudem s težavami z ledvicami 
– zato jih rajši ne uporabljamo. 

Semena nabiramo poleti in jeseni. Jaz naberem kar zgornji del rastline in dam sušiti vse skupaj – liste 
in semena na kartonasto podlago. Ko se semena posušijo, dobro potresem, »oskubim« in jih shranim. 
Najraje jih dodam v skuto. Semena lahko uporabimo tudi sveža, lahko jih vložimo v med, lahko pa jih 
popražimo in shranimo za kasnejšo uporabo kot začimbo. 

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. 

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… 
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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. 

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. 

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 
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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 ! 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

 

ZELIŠNI KIS 

Za zelišni kis so poleg koprive nadvse primerni še TRPOEC, ČRNA DETELJA, NAVADNA ZVEZDICA; 

NAVADNI PELIN 

Dobro narežemo sveže rastlinein napolnimo kozarec za vlaganje (ali kaj podobnega) do 2/3. Naj bo 
narahlo natlačeno. Čez nalijem  najbolje dober domač jabolčni kis (a bo vsak kis zadostoval), 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. 
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PISANA PLOSKOCEVKA 

 

PREPOZNAVA: 

Pisana ploskocevka ima nekaj podobnih »sorodnic«. Prepoznamo jo: 

• Je pahljačasta lesna goba, ki raste na odmrlih štorih, hlodih, palicah. 
Je ploščata, usnjata s koncentričnimi barvnimi conami in se lahko pojavlja v 
precej barvnih različicah (v rjavih, rdečkastih, sivih tonih). Skrajni rob je navadno bel. 

•  Na spodnji strani ima pore. NIMA lističev, tudi ni popolnoma gladka. 
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• Pore so majhne, komaj vidne (cca  3-8 por na milimeter) 

• Sveža (in tudi delno posušena) je prožna. 

PRIPRAVA: 

Pisano ploskocevko pripravljamo po ti. metodi dvojne ekstrakcije. Do »osvoboditve« dragocenih 
polisaharidov pride pod vplivom vrele vode, v alkoholu pa pride do ekstrakcije nevodotopnih snovi, kot 
so steroli in triterpeni. Alkohol nam služi tudi kot konzervans. 

• Nabrano pisano ploskocevko posušimo 

• Zmeljemo (mlinček za kavo se ni pokvaril, juhu  – se je pa enkrat naredila nekakšna »vata« 
– mogoče goba ni bila dovolj posušena; naslednjič je mlinček krasno opravil svoje delo) 

 
  

ALKOHOLNA EKSTRAKCIJA 

• Napolnimo kozarec za vlaganje do cca ½ ali malo čez. 
• Nalijemo do vrha alkohol (šnops, vodka, farmacevtski alkohol…) 
• Pustimo na sobni temperaturi in v temi (npr. kuhinjska omarica) cca 3-4 tedne, vmes večkrat 

premešamo 
• Precedimo in shranimo obe frakciji (tako alkohol, kot tudi zmleto gobo). 

 
 VODNA EKSTRAKCIJA 

• Zmleto gobo, ki nam je ostala od namakanja v alkoholu prelijemo s približno dvakratno količino 
vode, kot imamo alkohola 

• Pristavimo na ogenj in pustimo, da zavre 
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• Na majhnem ognju kuhamo še uro do dve – da dobimo približno enako količino vode, kot 
imamo alkohola. 

• Precedimo 
•  

ZMEŠAMO skupaj alkoholni in vodni ekstrakt, 

OZNAČIMO 

in 

imamo pripravljeno 

TINKTURO PISANE PLOSKOCEVKE PO METODI DVOJNE EKSTRAKCIJE 

 

Se sliši zapleteno ? Pa ni! Kar poskusite ! 

UPORABA: 

Za podporo imunskemu sistemu pol čajne žličke, 2-3 x na dan sama ali v kombinaciji z drugimi zelišči v 
tinkturi imunska spodbuda.  

Pisana ploskocevka je varna za uporabo, možni pa so tudi neželeni učinki, kot npr. driska, napenjanje, 
potemnitev nohtov ali bruhanje. Ob pojavu neželenih učinkov, prenehajte z uporabo in poskusite 
ponovno čez dan ali dva. Če se neželeni učinki ponovijo, vam ta goba kot zgleda ne ustreza. 

Ob nabiranju kakršnekoli gobe je treba imeti v mislih, da lahko hiperakumulirajo težke kovine iz 
onesnaženega zraka ali tal. 
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MACERAT SIVKE 

 

 
1. Steriliziraj kozarček in pokrovček  

2. Drobno nareži sivko (liste, cvetove in upogibljiv del stebla)  

3. Napolni steriliziran kozarček do ¾ s sivko (da bo rahlo natlačeno)  

4. Dodaj alkohol (2-3 čajne žličke za srednji kozarec za vlaganje) in dobro premešaj  

5. Nalij olivno olje do vrha (vsaj za 2 prsta več, kot je bilo sivke, mora biti olja – ko nalijemo olje sivka 
splava na vrh, a saj smo si zapomnili, koliko smo imeli sivke v kozarcu)  

6. Kozarec označi (sveža sivka, macerat, datum…)  

7. Pustiš 4 tedne na toplem, temnem mestu, kjer bo najmanj nihanja temperatur.  

8. Kozarec lahko daš tudi v papirnato vrečko in na notranjo »sončno« okensko polico (toplota 
pomaga pri maceriranju)  

9. Pretresi kozarec, kadar se spomniš nanj (na vsake par dni, tudi vsak dan je fajn)  

10. Večkrat vmes preveri ali olje še prekriva ves rastlinski material…če ne, dolij olje.  

11. Shrani olje na mesto, ki je ok, da je mastno (ali zaščiti podlago)…saj bo ne glede na to, kako dobro 
je zaprt zamašek, malo olja spolzelo ven.  
 

Po 4.tednih… 

 
Po 4 tednih macerat precediš  

2. V čist, steriliziran kozarec položi lijak  

3. Preko lijaka daj večji kos čiste gaze oz. »tetra« plenice…da kar konkretno gleda preko robov  

4. Nalij macerat v gazo in počakaj, da olje pasivno kaplja v kozarec  

5. NE stiskaj gaze, ker boš s stiskanjem v olje dodal/a tudi vodo, ki je še prisotna v rastlini in ima olje 
tako večjo verjetnost, da se bo pokvarilo (splesnilo)  

6. Ko je vse olje spolzelo skozi gazo, daš lahko rastline na kompost in se jim zahvališ.  

7. Kozarec označi!  

8. Gazo oz. tetra plenico sicer lahko opereš…a ostankov olja se nikoli ne moreš znebiti. Če ti je ni 
škoda oz jih imaš dovolj, jo vrzi stran (ali max 2 sd 3 x uporabi isto…opereš jo z milom in z zelo zelo 
vročo vodo…)  
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ČESEN V MEDU 

 

Kozarec napolnimo z neolupljenimi stroki česna. Čez nalijemo med in s (kitajsko) paličico bezamo toliko 

časa, da med napolni vse prostore med česnom. Kozarček zapremo in označimo. 

Uporabiš lahko že naslednji dan. Ko se česen v medu stara, oba postajata temnejša in čez nekaj 

mesecev (če zdrži do takrat) je česen prepojen z medom in prav prijeten za jesti.  

Česen v medu se praktično nikoli ne pokvari. Ker vsebuje med, se ga odsvetuje za otroke pod 1 letom.  

 

TINKTURA IMUNSKA SPODBUDA 

 

1 del tinkture korenine ameriškega slamnika ali tinktura (dvojna ekstrakcija) pisane ploskocevke  
+ 
1 del tinkture konjske grive (če imamo) 
+ 
½ tinkture sladkega korena 
+ 
½  tinkture ingverja 

 
(po želji 5-10  kapljic tinkture čilija na 100 ml mešanice ) 

 
→ 20 do 30 kapljic (cca 1ml), 2-3 x na dan za preventivo 

 

 
• ČESEN na 1001 način - lahko ga dodamo tudi v tinkturo.  

 

Jaz naredim vsako tinkturo posebej in potem po potrebi zmešam v razmerju.  

Recept za dvojno ekstrakcijo pisane ploskocevke je opisan zgoraj. 

Tinktura ameriškega slamnika: 

Tinkturo ameriškega slamnika pripravimo iz sveže rastline. Uporabimo korenino ozkolistnega 
ameriškega slamnika ali cvet, liste in korenino škrlatnega ameriškega slamnika (ki je lažji za gojenje in 
je bolj pogost).  
 
Tinkturo iz sveže rastline pripravimo v razmerju 1:2, se pravi na 50 g zeli dodamo 100 ml alkohola. V 
primeru ameriškega slamnika uporabimo 50% alkohol.  
 
Cvetove in liste lahko namočimo že poleti, korenino dodamo v jeseni (naj bo vsaj dvoletna rastlina). 
Lahko tinkturo listov in cvetov precedimo in vanjo jeseni namočimo še korenino; lahko pa korenino 
samo dodamo (po nekaterih podatkih naj bi se tinktura ameriškega slamnika namakala kar pol leta).  
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Pomembno je, da je rastlinski material na drobno narezan/sesekljan….lahko tudi v »blenderju«.  
Ker je težko preliti tako veliko rastlinskega materiala s tako malo alkohola…si lahko pomagamo s tem, 

da sesekljan rastlinski material natlačimo v manjši kozarec ali pa povečamo razmerje in dodamo več 

alkohola – kar sploh ni problem, samo pri uporabi se moramo zavedati, da je taka tinktura manj 

»močna« in je treba prilagoditi dozo. 

Pustimo 3-4 tedne na toplem in temnem. Vmes večkrat premešamo, nato precedimo.   

Na enak način pripravimo tinkturo konjske grive. Če uporabimo svežo rastlino, naredimo v razmerju 

1:2; če pa suho rastlino pa 1:5 (20 g zeli v 100 ml alkohola). Uporabimo cvetove, liste in stebla.  

Da poenostavimo pa lahko kozarec napolnimo do približno 2/3 z drobno narezano/sesekljano rastlino 

in do vrha nalijemo alkohol (dobimo približno 1:5 razmerje). Kozarec zapremo in označimo! 

Pustimo 3-4 tedne na toplem in temnem. Vmes večkrat premešamo, nato precedimo.   

Tinkturo sladkega korena in ingverja pripravimo prav tako po istem postopku…samo da napolnimo 

kozarec do približno 1/3 z narezano korenino sladkega korena (ponavadi kupimo posušeno) in do ½ s 

narezano ali naribano svežo korenino ingverja ter nalijemo alkohol do vrha. Zapremo in označimo! 

Pustimo 3-4 tedne na toplem in temnem. Vmes večkrat premešamo, nato precedimo.   

Po želji lahko na enak način pripravimo tudi tinkturo česna. Do ½ napolnimo z narezanim ali strtim 

česnom ter nalijemo do vrha alkohol.  

Za alkohol lahko uporabimo vodko, šnops ali farmacevtski alkohol. 

 

Nato zmešamo tinkture skupaj (npr. 20 ml pisane ploskocevke, 20 ml konjske grive (če imamo), 10 

ml sladkega korena, 10 ml ingverja, 10 ml česna). 

Uporaba: 20-30 kapljic, 2-3 x na dan 
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SIRUP BEZGOVIH JAGOD 

 
 
- 1 skodelico posušenih bezgovih jagod (ali 2 skodelici svežih) prelijemo z dvema skodelicama vode. 

Po želji dodamo za prst veliko narezano korenino ingverja in/ali 1 cimetovo palčko. 

- Vse skupaj postavimo na ogenj in segrevamo do vretja. 

- Zmanjšamo ogenj in kuhamo še 30 do 40 minut (se nam količina tekočine nekaj zmanjša). 

- Odstavimo z ognja in pustimo namakati še 1 uro.  

- Precedimo in dobro ožamemo bezgove jagode (lahko jih zavijemo npr. v gazo, da jih lahko dobro 
stisnemo). Bodimo pozorni, ker je tekočina lahko še vroča.  
 

Ko se tekočina ohladi na približno sobno temperaturo (ohlajamo pokrito), dodamo približno 1 
skodelico medu in mešamo dokler ne dobimo enakomerne konzistence. Ta sirup po redkejše 
konzistence, kot kupljen, lahko pa damo po želji več medu ali pa še malo sladkorja.  
 
Če se nam med ne vmeša dobro, lahko tekočino rahlo segrejemo, a pazimo, da ne preveč, saj bomo s 
tem uničili koristne učinke medu.  
 
Namesto medu lahko po želji dodamo sladkor.  
 
Po želji za večjo stabilnost (za daljši rok uporabe) lahko dodamo malo alkohola (vodka, šnops…) – jaz 
dodam kar tinkturo bezgovih jagod, lahko pa samo alkohol. 
 
Prelijemo v sterilizirane temne steklenice (jaz steklenice postavim za nekaj časa na 130 stopinj v 
pečico, zamaške pa prekuham v vreli vodi).  
 
Pomembno je, da ohlajamo tekočino pokrito in da smo pri polnjenju pozorni na čistočo. Zaprt sirup 

zdrži vsaj eno leto v shrambi, po odprtju pa ga moramo hraniti v hladilniku. 

Po želji količine v razmerju povečamo. 

Uporaba:  

Odrasli in otroci nad 4. leta: 1 jedilna žlica, 2-3 x na dan 

Otroci od pol leta do 4. let: 1 čajna žlička, 2-3 x na dan 
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TRPOTČEV SIRUP 

 

- 2 prgišči na drobno narezanih svežih listov trpotca (ali 1 prgišče nadrobljenega/narezanega 
suhega zelišča) prelijemo s pol litra hladne vodo, kuhamo do vretja.  

- Zmanjšamo ogenj in nato segrevamo še 10 minut.  

- Pustimo pokrito še 15 minut.  

- Precedimo in dobro ožamemo (lahko trpotec zavijemo npr. v gazo, da ga lahko dobro stisnemo). 
Bodimo pozorni, ker je tekočina lahko še vroča.  
 

Ko se tekočina ohladi na približno sobno temperaturo (ohlajamo pokrito), dodamo približno 1 
skodelico medu in mešamo dokler ne dobimo enakomerne konzistence. Če se nam med ne vmeša 
dobro, lahko tekočino rahlo segrejemo, a pazimo, da ne preveč, saj bomo s tem uničili koristne 
učinke medu.  
 
Namesto medu lahko po želji dodamo sladkor.  
 
Po želji za večjo stabilnost (za daljši rok uporabe) lahko dodamo malo alkohola (vodka, šnops…).  
 
Prelijemo v sterilizirane temne steklenice (jaz steklenice postavim za nekaj časa na 130 stopinj v 
pečico, zamaške pa prekuham v vreli vodi.  
 
Pomembno je, da ohlajamo tekočino pokrito in da smo pri polnjenju pozorni na čistočo. Zaprt sirup 
zdrži vsaj eno leto v shrambi, po odprtju pa ga moramo hraniti v hladilniku.  
 
Uporaba:  
Odrasli: 1 jedilna žlica 3-5 x na dan  
Otroci nad 3 leta: 1 jedilna žlica do 3 x na dan  
Otroci 1-3 leta: ½ jedilne žlice do 3 x na dan.  
 
Po želji količine v razmerju povečamo. 
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NOSNO PRŠILO 

 

Za prgišče drobno narezanih rastlin (trpotec, kamilica, kopriva, meta) prelijemo s pol litra vrele vode. 

Pustimo pokrito 15 minut in precedimo. Dokler je še vroče raztopimo 4.5 g kuhinjske soli (9 g na liter). 

Ohladimo in prelijemo v vrečke za ledene kocke. Pazimo na čistočo, da ohranimo raztopino čim bolj 

»sterilno«. 

 

Po potrebi odtajamo 1 kocko in nalijemo tekočino v pršilko za nos. Hranimo samo 1 dan, 2-3 v hladilniku 

(ker se hitro pokvari).  

Po potrebi pršimo v nos.  

 

Čaj BEZEG + RMAN + META 

 

V enakih delih zmešamo cvet bezga, zgornji del (cvet + steblo + listi) rmana in meto. 1 jedilno žlico 

prelijemo s skodelico vrele vode in pokrito pustimo 5-10 minut.  

 

MOČAN KAMILIČNI ČAJ 

 

10 g posušenih kamiličnih cvetov (1/2 skodelice) prelijemo s pol litra vroče vode (vodo zavremo in 
nato malo počakamo, da se rahlo ohladi).  

Pustimo pokrito 15 do 20 minut, precedimo in spijemo dokler je še toplo. 

NE priporočam pitja sredi dneva, ko imamo na sporedu še polno opravkov.  
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TINKTURA KURKUMA s POPROM 

A s kurkumo v prahu ne bomo mogli narediti dobre tinkture. Uporabimo celo posušeno korenino 

(pozor, težko rezati oz drobiti) ali pa svežo korenino kurkume (se zadnje čase dobi pri nas).  

Kozarec napolnimo do ½ s svežo narezano korenino tinkture oz do polovice s posušeno korenino. 

Dodamo cca 5-10% popra v zrnju. Do vrha nalijemo alkohol, pokrijemo in označimo. 

Pustimo 3-4 tedne na toplem in temnem. Vmes večkrat premešamo, nato precedimo.   

 

ZLATO MLEKO 

 

 

Za zlato mleko najprej naredimo pasto iz kurkume, ingverja, popra , cimeta, klinčkov,… 

Pasta: 

• 1,5 lončka vode 
• ½ lončka kurkume v prahu 
• sveži ingver (ali mleti) - velikost palca (jaz sem dala kar malo več, ker mi je všeč) 
• 1 žlica cimeta 
• 2 čajni žlički zmletega črnega popra (nujno mora biti, da poveča razpoložljivost kurkume) 
• ½ čajne žličke muškatnega oreška 
• 3 čajne žličke kokosovega olja 

• klinčki - po želji 

Zavremo vodo, dodamo sestavine, mešamo 3-4 minute (če je pregosto, dodamo malo vode). Damo v 
kozarčke, ohladimo in v hladilnik. 

Za zlato mleko segrejemo mleko (ne sme biti prevroče), dodamo 1 čajno žličko (s kupčkom) paste, 
dodamo med po želji in popijemo takoj. Ko pijemo stalno mešamo, ker se dela usedlina in poskusmoš 
popiti tudi čim več "gostega". Lahko damo za povrh še malo masla, namesto mleka daš lahko 
kokosovo, riževo, sojino mleko.... Po želji.  
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MACERAT LUČNIKOVIH CVETOV 

 

Steriliziran kozarček napolnimo s posušenimi lučnikovimi cvetovi in čez nalijemo olivno olje. Pokrijemo 

in označimo. Pustimo na toplem in temnem 4 tedne in precedimo. Vmes večkrat premešamo.  

Če se nam mudi, lahko pripravimo po hitrem postopku. Cvetove lučnika in olje segrevamo v vodni 

kopeli približno 2 uri – precedimo 

 

DEMULCENTNI NAPITKI 

 

 

V 1 l hladne vode damo pest 

narezanih korenin sleza in pustimo 4-

10 ur (čez noč). 

 

Precedimo in pijemo. Lahko dodamo 

bezeg, meliso, limono za boljši okus. 

 

Poleg sleza lahko uporabimo še: 

laneno seme, lapuh, navadno črno 

meto, islandski lišaj, pljučnik ali 

lučnik.  
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OXYMEL 

 

V enakih delih zmešamo med in jabolčni kis. Po želji dodamo cvetni prah.  

 

PRŠILO ZA GRLO 

 

Zmešamo: 

1 del tinkture korenine ameriškega slamnika 

1 del tinkture bezgovih jagod 

¼ tinkture listov žajblja 

¼ tinkture ingverja 

¼ tinkture sladkega korena 

 

Tinkture ameriškega slamnika, ingverja in sladkega korena pripravimo po zgornjih receptih. Tinkturo 

posušenih bezgovih jagod naredimo enako kot tinkturo sladkega korena, tinkturo listov žajblja pa 

enako kot tinkturo konjske grive. 

Dodamo med do primerne konzistence in prelijemo v temno stekleničko s pršilko.  

Uporaba: po potrebi razpršimo v grlo. 
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SIVKINO PRŠILO ZA GRLO 

 

Zmešamo 50 ml vode in 50 ml alkohola ter dodamo 10-20 kapljic eteričnega olja sivke. 

Uporaba: razpršimo v grlo po potrebi 

 

TINKTURA SINUSI 

 

 
2 dela tinkture zlate rozge (naredimo enako kot tinkturo konjske grive, žajblja) 
2 dela tinkture bezgovih cvetov (naredimo enako kot tinkturo konjske grive, žajblja, zlate rozge) 
1 del tinkture rmana (naredimo enako kot tinkturo konjske grive, žajblja, zlate rozge, bezgovih cvetov) 
1 del tinkture  lista koprive (naredimo enako kot tinkturo konjske grive, žajblja, zlate rozge, bezgovih 
cvetov in rmana) 
½ tinkture sladkega korena (recept zgoraj pri tinkturi imunska spodbuda) 

 
Uporaba: 1 jedilna žlica, 2-3x na dan 

 


