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Jesienią i zimą chętnie sięgam po pyszne napary. Imbir, kora cynamonowa, goździki z
suszonymi, świeżymi i mrożonymi owocami to podstawa. Cudownie rozgrzewają w
chłodne wieczory. Jednak takie napary, to nie tylko smaczne napoje. Zioła i owoce,
które do nich dodaję pomagają wzmacniać odporność, łagodzą objawy przeziębienia –
działają przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, przeciwbólowo, napotnie, a także
wykrztuśnie.

Przygotowałam dla Ciebie kilka moich ulubionych naparów, a także przepis na
domowy syrop korzenny, który idealnie sprawdzi się jako dodatek do kawy.  

Świat roślin fascynuje mnie od lat. Jeszcze będąc na studiach dowiedziałam się, że
wiedza przekazywana przez nasze babcie i prababcie znajduje potwierdzenie w
badaniach naukowych. To był początek mojej przygody z ziołami i ziołolecznictwem,
która trwa do dziś. Uwielbiam przygotowywać własne mieszanki ziołowe i mam
nadzieję, że moje propozycje spodobają Ci sie.

Jeśli chcesz skomponować własną ziołową apteczkę, pamiętaj aby wybierać sypkie, całe
zioła, a nie herbatki ekspresowe. Na początek odwiedź sklep ziołowy i wybierz kilka ziół,
które rzeczywiście Ci się przydadzą. Jesienią i zimą najchętniej sięgam po korę
wierzbową, kwiat lipy i czarnego bzu, kwiat ślazu i lawendy. Poza tym idealnie sprawdzą
się też przyprawy i świeże zioła, które wykorzystujemy na co dzień w kuchni – goździki,
kora cynamonowa, czy świeży rozmaryn.

Chcesz dowiedzieć się jak można je wykorzystać? Zajrzyj na kolejne strony tego mini
e-booka. KU
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Napar malinowy
z sokiem
jabłkowym
smak malin, słodycz jabłek i
rozgrzewająca moc goździków

1 łyżeczkę suszu z malin i innych ulubionych
owoców (czarnego bzu, jabłek itp.), kilka goździków,
2 plasterki cytryny, świeżo wyciśnięty sok jabłkowy

Goździki działają antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo,
pomagają łagodzić kaszel i zapalenie gardła. Są przydatne w
leczeniu zakażeń układu oddechowego i pokarmowego.

Przygotuj...
Zaparz suszone owoce i goździki. Po kilku minutach dodaj plasterki
cytryny (możesz je delikatnie ścisnąć w dłoni, aby łatwiej oddały sok
do naparu). Dodaj sok jabłkowy.
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Napar
lawendowy z
imbirem
aromatyczna lawenda i rozgrzewający imbir

1 łyżeczkę suszonych kwiatów lawendy, 
1 cm kawałek świeżego imbiru, 1-2 łyżeczki 
 ulubionego miodu 

Imbir działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, pobudza
krążenie krwi, dzięki czemu rozgrzewa.
Lawenda lekarska (wąskolistna) działa przeciwbakteryjnie i
uspakajająco. Wspiera funkcjonowanie układu oddechowego,
dlatego warto ją stosować przy stanach zapalnych dróg
oddechowych.

Przygotuj...
Obierz imbir i pokrój go w plasterki. Do kubka dodaj imbir i lawendę,
zalej je wrzątkiem i parz przez ok. 10 minut. Kiedy napar delikatnie
ostygnie dodaj miód (pamiętaj, że nie dodajemy miodu do wrzątku).
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Domowy syrop
korzenny
pyszny dodatek do kawy

Wszystkie składniki umieść w
garnuszku. Gotuj na małym ogniu co
jakiś czas mieszając przez 1,5-2
godziny. Przecedź go i przelej do
szklanej butelki (umyj ją wcześniej i
wyparz). Przechowuj w lodówce.

4 kawałki kory cynamonowej
(każda po ok. 5-6 cm)
1 gwiazdka anyżu
10 goździków
5 ziarenek pieprzy czarnego
2 ziarenka ziela angielskiego
½ łyżeczki kardamonu
mielonego
½ łyżeczki gałki muszkatołowej
mielonej
½ łyżeczki imbiru mielonego
½ szklanki ksylitolu
½ l wody

Ten syrop dzięki ksylitolowi będzie doskonały dla osób
chorujących na cukrzycę i insulinooporność, a także dla
każdego, kto chce ograniczyć cukier w swojej diecie.
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Napar
gruszkowo-
porzeczkowy
słodycz gruszek, smak porzeczek
i cudowny aromat cynamonu

½  słodkiej, dojrzałej gruszki, 2 łyżki mrożonych
czerwonych porzeczek (możesz użyć innych
mrożonych owoców np. malin), 2 kawałki kory
cynamonowej, 1-2 łyżeczki syropu z agawy

Cynamon działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo i
przeciwbólowo. Dlatego warto po niego sięgać kiedy dopadnie
nas przeziębienie lub grypa.

Przygotuj...
Połowę gruszki pokrój w cienkie plasterki, do kubka dodaj mrożone
porzeczki i korę cynamonową. Zalej wrzątkiem. Zaparzaj przez kilka-
kilkanaście minut. Jeśli masz ochotę, to posłodź napar syropem lub
miodem.
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Napar
pigwowo-
rozmarynowy
aromat rozmarynu i
niepowtarzalny smak pigwy

½  pigwy, 2-3 gałązki świeżego rozmarynu, 
1 cm świeżego imbiru, 1-2 plasterki cytryny

Rozmaryn działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie, ma
właściwości rozgrzewające. Idealnie sprawdza się w leczeniu
objawów przeziębienia - gorączki, zapaleniu gardła, krtani i
oskrzeli.

Przygotuj...
Połowę pigwy pokrój w cienkie plasterki, do kubka dodaj obrany i
pokrojony w cienkie plasterki imbir i gałązki rozmarynu. Zalej
wrzątkiem. Zaparzaj przez kilka-kilkanaście minut. Dodaj plasterki
cytryny i jeśli masz ochotę, to posłodź napar syropem lub miodem.



Mam nadzieję, że dzięki temu e-bookowi
zachęcę Cię do przygotowania własnych

pysznych naparów.
 

Nie czekaj, puść wodzę wyobraźni i zacznij
swoją przygodę z ziołami.

Domi n i k a  Kur c


