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ASIŪKLIS

Pasakyk, iš kur tu atėjai,
asiūkli, iš kokio tūkstantmečio
tavo šaknys kvėpuoja po
mano kojom?
Ko geidei iš saulės ir perkūno?
Kokią žinią atnešei perduoti –
kokį perspėjimą – šiam pavasariui?

J.Degutytė

Asiūklis vadinamas organizmo šluota. Pavasariniai dirvinio asiūklio stiebai, 
subrandinantys sporas, vaistinei žaliavai netinka. Nudžiūvus šiems stiebams, vasarą išauga 

nauji – kur kas aukštesni, žali, nariuoti. Birželį–rugpjūtį šie vasariniai ūgliai su visomis 
šakelėmis nupjaunami ir išdžiovinami pavėsyje arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Išdžiūvusi dirvinio asiūklio žolė yra silpno kvapo, rūgštaus skonio. Joje gausu alkaloidų, 
flavonoidų, vitamino C, karotino, rauginių, karčiųjų bei mineralinių medžiagų, dervų ir 

tirpių silicio rūgšties druskų, itin reikalingų daugeliui mūsų organizme vykstančių procesų, 
pavyzdžiui, medžiagų apykaitai gerinti, imuninei sistemai stiprinti.

Dirvinio asiūklio preparatai turi priešuždegiminį, sutraukiantį ir šlapimo išsiskyrimą 
skatinantį poveikį. Jie vartojami sergant šlapimtakių uždegimu, inkstų akmenlige (tirpdo 
susidariusius akmenis), prostatitu, pleuritu, širdies ir kepenų ligomis, reumatu. Dirvinio 

asiūklio antpilas valo organizmą, stabdo kraujavimą (gimdos, hemorojaus mazgų), 
viduriavimą, stiprina sąnarius, gydo žarnyno opas.

Išoriškai šio augalo nuoviru gydomos odos ligos, pavyzdžiui, egzema, dezinfekuojamos 
sunkiai gyjančios žaizdos, stiprinami ir nuo slinkimo apsaugomi plaukai. Nuovirui paruošti 

reikia 4 šaukštų smulkintos asiūklio žolės. Ją užplikykite stikline verdančio vandens, 
pakaitinkite pusę valandos ir po 10 min. nukoškite. Likusią žaliavą iš naujo užpilkite 200 

ml virinto vandens ir gerkite po pusę stiklinės po valgio 3 kartus per dieną. 

Informaciją parengė Simona Azarinskaitė.

Arbatai užteks valgomojo šaukšto žaliavos. Asiūklio žolę užplikykite puslitriu 
vandens, palaikykite apie 10 min., kad pritrauktų, ir nukoškite. Nepatingėkite arbatą 
ruošti 2 kartus per dieną, kad ji būtų šviežesnė. Stiklinę dirvinio asiūklio arbatos 
gerkite po valgio. Jei gydote šlapimo pūslės uždegimą, į arbatą galite įmaišyti ir 
rykštenės ar bruknių lapų.

Informaciją parengė   Simona Azarinskaitė



Mano mėtos, puikios mėtos, jos išdygsta ir nesėtos.
Iš šaknelių dygsta jos. Kvapnumu jos suvilios.

Tokios gražios mano mėtos, puikiai auga apravėtos.
Iškarpyti ir žali jų lapeliai nemaži.

• Mėtos augalas kilęs iš Europos, tačiau dabar auginamas visame pasaulyje. Nemažai žmonių

mėtas augina savo soduose ar tiesiog namuose. Mėta pasižymi vienu iš stipriausių

antioksidantiniu poveikiu, o jos vartojimas, įtraukiant į savo dietą, gali padėti sumažinti natrio

kiekį, kurio padidėjimas yra siejamas su padidėjusia širdies ir kraujotakos ligų rizika.

• Mėta dažnai naudojama kaip prieskonis, ji pasižymi savo aromatu, o mėtos panaudojimo

galimybės išties labai plačios, ją galima naudoti kaip prieskonį, gėrimams paskaninti ir papuošti,

ar tiesiog kramtyti lapus. Mėtų aliejus naudojamas dantų pastoms, kramtomajai gumai,

saldainiams ir grožio produktams, o mėtos lapai – arbatai ir maisto ruošimui.

PARUOŠIMO BŪDAS:

Į vandenį suberiame cukrų, citrinos rūgštį ir kaičiame ant ugnies. Laukiame kol užverda. Į verdantį vandenį suberiame mėtas. Išjungiame ugnį. Vandenį 

uždengiame ir paliekame 5 minutėms. Nukošiame vandenį, kad neliktų mėtų. Gėrimą atvėsiname. Galima įdėti ledukų ir užpilti mėtų gėrimu. 

Tinka karštą vasaros dieną :) Parengė Kotryna Kaminskaitė

INGREDIENTAI:
2 litrai vandens

1 a.š. citrinų rūgšties
5 v.š. cukraus

4 v.š. džiovintų mėtų



RUGIAGĖLĖS
Vien tik mėlyna akyse!
Žemėj, ore ir danguj

Daugiau nieko nebmatysi, –
Vien tik mėlyna akyse.
Užsimerksi, pamąstysi,
Nusijuoksi... O paskui –
Vien tik mėlyna akyse,
Žemėj, ore ir danguj.

(K. Binkis)

Dangaus mėlynumo rugiagėlės Lietuvoje auga natūraliai ir žydi nuo
birželio iki rugsėjo. Pavadinimą gavo dėlto, kad dažniausiai auga rugių
laukuose. Ryškūs žiedai ne tik džiugina akis, bet ir slopina nerimą,
raumenų ir sąnarių skausmą, skatina skrandžio ir kepenų veiklą, ramina
sudirgusią odą, mažina akių patinimą, stiprina imuninę sistemą.
Rugiagėlių ekstraktas gali būti naudojamas kaip profilaktinė priemonė nuo
peršalimo infekcijų ir gripo. Dezinfekuojančių savybių turi rugiagėlių lapų
sultys. Rugiagėlės turtingos mineralinių druskų, pektino, kuris suteikia
karstelėjusį skonį. Žolelėse gausu kalcio, būtino sveikiems kaulams. Taip
pat antioksidantų ir flavonoidų, kurie gali sumažinti sunkių ligų
išsivystymo riziką. Turi kalio ir taninų, kurie padeda atkurti normalų
organizmo rūgštingumą. Itin apstu vitamino C, folio rūgšties ir kitų
organinių junginių, kurie detoksikuoja organizmą.

Rugiagėlių žiedų arbata stiprina imuninę sistemą, mažina nerimą ir
malšina virškinimo sutrikimus. Šaukštelį džiovintų rugiagėlių arba 5
šviežius žiedus užpilti 240 ml verdančio vandens. Palikti 15 – 20 minučių,
kad pritrauktų. Nukošti ir gerti, likus pusvalandžiui iki valgio.

Informaciją parengė Augustė Jaruševičiūtė



Kraujažolė senovėje buvo vadinama žaizdos žole, jos 
gydomosios savybės buvo aprašytos Romos imperijos 
gydomuosiuose nurodymuose.
Šis vienas labiausiai paplitusių ir žinomų vaistinių augalų 
turi daugybę liaudiškų pavadinimų: kraujinis, baltažiedis, 
nosrava, gajutė, morklapėlis, pelystė, sruvanosė...

KRAUJAŽOLĖ

Gydomosios savybės: kraujažolė mažina uždegimą, 
tonizuoja, mažina kraujavimą.

Lankos

Skinsiu linksmą, 
šviečiantį vėdryną,
Skinsiu liūdną, mėlynę 
varpelį,
Baltąjį kraujažolės 
žvaigždyną...

Dar pridėsiu tylią, 
vėsią mėtą.
Kam paduoti šitą 
mažę puokštę,
Kad manęs pamiršti 
negalėtų?

...Aš pamesiu vidury 
to kelio...
Tegu ras kas nors, 
paims kaip savo
Ir vėdryną šviesų, ir 
varpelį...

Janina Degutytė
Parengė  Vytautė Šmuilytė



Informaciją parengė Jogailė Daktaraitė



AvietėAvietė



Liepžiedžiai
Visas ir svaiginantis liepžiedžių kvapas 
vasaros vakarą - kaip indą pripildo. Ir 

tavo krauju ir žodžiu jau tapęs 
liepžiedžių kvapas nuauksina pilką 

išdžiūvusią žemę ir temstantį dangų. 
Kaip žvakė akimirkai uždegta - ir visas 
pasaulis skaudus kaip žaizda glaudžiu 

ėriuku pripuola prie rankų...
Janina Degutytė

• Liepžiedžių savybės Liepžiedžiuose yra polisacharidų, kuriuose yra urono

rūgščių, flavonoidų, rauginių medžiagų, eterinio aliejaus, kuriame yra

farnezolio, karotino, vitamino C, mikroelementų. Be to, liepžiedžiuose yra

glikozidų, kurie turi prakaitą varančių savybių. Gydymui tinka liepžiedžiai,

surinkti iš visų rūšių liepų, augančių mūsų kraštuose: paprastosios

(europinės) liepos (Tilia x europaea), mažalapės liepos (T. cordata) ir

didžialapės liepos (T. platyphyllos). Liepžiedžių arbata peršalimas gydomas

nuo pat pasaulio sutvėrimo. Jis puikiai mažina temperatūrą, turi skausmą

malšinančių savybių, varo šlapimą ir prakaitą. Homeopatijoje liepžiedžių

tinktūros skiriamos esant meteorizmui ir skrandžio bei žarnyno sutrikimams.

Oficialioji medicina rekomenduoja liepžiedžių antpilą vartoti kaip prakaitą

varančią priemonę peršalus, burnos ir gerklės skalavimui.

• Liepžiedžių arbatos gamyba paprasta: tereikia 1 - 2 arbatinius šaukštelius

žiedų užplikinti verdančiu vandeniu, palaikyti apie 10 minučių, o po to

nukošti. Galima gerti pagardintą medumi. Parengė Liepa Sakalauskaitė



RAUDONAS PUODELIS, BALTAS KAMŠTELIS. KAS?

Lietuvos sodybose avietės auginamos nuo XVIII amžiaus.
Gydomųjų savybių turi vaisiai, lapai, šaknys, jaunos augalų viršūnės su lapeliais. 

Uogose gausu vitaminų A, C, E, taip pat B grupės vitaminų, folinės rūgšties, geležies, vario, kalio ir 
kitų mikroelementų, todėl vartojamos nuo mažakraujystės, sutrikus širdies ritmui. Jos skatina 
prakaitavimą. Tai natūralus aspirino pakaitalas. Uogos vartojamos nuo peršalimo, gripo, kvėpavimo 
takų infekcijų. 
Aviečių lapai stiprina imuninę sistemą, valo organizmą nuo nereikalingų ir pavojingų toksinų. Jie 
padeda prasidėjus virškinimo ir žarnyno sutrikimams, odos susirgimo atvejais. Mūsų močiutės gerai 
žinojo, kad aviečių lapų sultys tonizuoja odą, palygina raukšleles ir gerina veido odos spalvą. 
Skani ir labai vertinga džiovintų uogų, lapų ir šakelių arbata.

Aviečių lapų arbata skatinanti prakaitavimą, padedanti sumažinti 
karščiavimą

Aviečių lapai naudojimui tinka žali arba džiovinti. Naudojami nuovirų, užpilų, tinktūrų pavidalu. Geriausias 
rinkimo laikas – gegužės mėnesio pabaiga ir birželio mėnesio pradžia – kada aviečių lapai dar jauni.

Receptas: 10 gramų sudžiovintų ir susmulkintų aviečių lapų užpilti stikline verdančio vandens. Leisti 
prisitraukti 20 minučių. Nukošti. Gerti patariama nuo peršalimo dar karštą. Tokia arbata galima ir 
naudinga skalauti gerklę.

Informaciją parengė Augustas Samonis





Čiobreliai
Sklinda violetiniai čiobrelei-

mažutėliai – vos nuo žemės kyla .

Ir paukšteliai  gūžtoj įsiklauso

į pušyno aitrią kvapią tylą .

Čiobreliai veiksmingi gydant kvėpavimo takų ir odos susirgimus , 
virškinimo sutrikimus, skaudant gerklę , puliuojant žaizdoms .

. Kūnui ir dvasiai atgaivą suteiks čiobrelių vonios. Antpilui pasidaryti reikia dvi stiklines džiovintų čiobrelių užpilti dviem
litrais verdančio vandens . Laikyti dešimt penkiolika minučių.Ir įpilti į vonią .

Informaciją parengė Arnas Stanišauskas



Plačialapis gyslotis –
gyslotinių šeimos gysločių 

augalų rūšis. Lietuvoje dažna 
rūšis. Auga, pievose pakelėse, 

pagrioviuose, daržuose. Gyslotis 
gydymui naudojamas nuo 

neatmenamų laikų. Jo lapai 
pasižymi bakteriocidiniu, 

priešuždegiminiu poveikiu, 
naudojami žaizdoms, 

sumušimams gydyti, sustabdyti 
kraujavimui. 

Parengė   Ema Burčikaitė

Į gyslotą akmenį
nusidaužiau koją.

Tvinksinti gysla
lašino kraują.

Čia pat jį sugėrė
gyslotis.

STEPONAS ALGIRDAS 
DAČKEVIČIUS

Gyslotis



ČIOBRELIAI
Sklinda violetiniai čiobreliai —
mažutėliai — vos nuo žemės kyla.
Ir paukšteliai gūžtoj įsiklauso
į pušyno aitrią kvapią tylą.

Ir sustingsta voveraitė ant šakos,
uodegą išrietus tarsi lanką.
Ir pačiu dienovidžiu šile
saulė prie čiobrelio pasilenkia.

Nes čiobrelis mažas mažutėlis —
ligi saulės pasistiept negali.
Tik jo kvapas kyla į padangę —
net apsvaigsta žalvarniui galvelė.

Saulė stabteli akimirką šile
ir čiobrelį paima ant rankų.

J.Degutytė

Čiobrelis naudojamas tiek liaudies, tiek mokslinėje medicinoje, nes jo veikliosios medžiagos padeda bronchų
veiklai. Taigi čiobreliai tinka sergant tokiomis ligomis kaip bronchitas, laringitas, traheitas ar kitos viršutinių
kvėpavimo takų ligos. Čiobrelis taip pat puikus pagalbininkas, kuomet skundžiamasi skrandžio ir žarnyno
problemomis: jis gerina virškinimą, mažina pilvo pūtimą, didina skrandžio sulčių sekreciją, reguliuoja žarnyno
mikroorganizmų veiklą ir t.t.
Čiobreliai taip pat naudojami ir išoriniu būdu: vonelėms bei kompresams. Tokie metodai padeda sumažinti radikulito,
neuralgijos ir sąnarių skausmus. Informaciją parengė Miglė Laurynaitytė

Vaistažolių arbatos ruošimas:
Naudojame tik lapelius arba žiedus, jų nesmulkiname. 1
šaukštelį vaistažolių užplikome 1 stikline (250ml)
vandens. Uždengiame ir paliekame 10-15 min.
Pagardiname medumi.



Auksiniai rakteliai žalioj žolelėj. Kas?
Raktažolė

Dar senovės graikai pavasarinę raktažolę vartojo kaip vaistą nuo kosulio, o iš

jos žiedų gamino salotas. Labai vertingi šio augalo lapai – juose ypač gausu vitamino

C (šeši raktažolės lapai turi tiek šio vitamino, kiek žmogui reikia per parą).

Raktažolės užpilas vartojamas kvėpavimo takų ligų gydymui, taip pat slopina

uždegimą, skatina ir palengvina atsikosėjimą, sergant bronchitu, plaučių uždegimu.

Iš raktažolės šaknų ruošiamas nuoviras. Imama 10 gramų smulkintos žaliavos,

užpilama stikline verdančio vandens ir kaitinama verdančio vandens vonelėje 30

minučių. Tada dešimt minučių aušinama kambario temperatūroje, nukošiama ir

pripilama verdančio vandens iki ankstesnio tūrio (200 ml). Geriama prieš valgį po 1-2

valgomuosius šaukštus 3-4 kartus per dieną.

Parengė Urtė Čaponkaitė



Mįslė
Žiba kaip šilkas, kanda kaip vilkas?

Vaistas
Nekenčiamas piktžolės malšina skausmą, mažina cholesterolio kiekį ir net stabdo plikimą. 

Receptas dilgėlių arbata
Sudėkite lapelius į vandenį ir palaukite, užvirs. Užvirus vandeniui sumažinkite ugnį ir dar 

porą minučių pavirinkite. Arbatą per pilkite per sietelį ir mėgaukitės švelnaus skonio gėrimų.

Informaciją parengė Emeida Rimelytė
 



Auga augalas trilapis, po ketvirtu - laimė slepias. Kas?

Gydomųjų savybių turintys raudonieji dobilai
yra naudojami liaudies medicinoje. Jie pasižymi
antibakteriniu, uždegimus slopinančių
poveikiu.

Įvairių šalių liaudies medicinoje raudonieji
dobilai naudojami jau labai seniai sergant
padidintu kraujo spaudimu, nuo ūžesio ausyse,
esant galvos svaigimui.

Žydinčioj raudonųjų dobilų žolėj oi kiek
gerumo yra aptinkama baltymų ir riebalų,
vitamino C, eterinio aliejaus.

Pirmiausia raudonųjų dobilų arbata tinka
peršalimams, kosuliams vaikyti, padeda
virškinimui, ir nusiraminimui.

Puikiai arbata tinka ir kai galva labai sunki,
kai svaigsta galva, kai dar ir ausyje zvimbia –
puodelį šienu kvepiančios arbatos išgėrus
kraujotaka pagerės, akys prašviesės.

Raudonojo dobilo užpilas

20 g žiedų užpilti 200 ml verdančio vandens,
leisti prisitraukti 1 valandą, nukošti.
Rekomenduojama gerti po 2-3 valgomuosius
šaukštus arba po ½ stiklinės 3 kartus per dieną.

Dobilo lapų milteliai:

Pradžioje padžiovinti lapelius (surinktus
žydėjimo metu) lauke – pavėsyje. Po to
padžiovinti orkaitėje arba džiovyklėlėje, bet ne
didesnėje kaip 30-40 laipsnių temperatūroje.
Išdžiūvusius lapelius susmulkinti iki miltelių
pavidalo ir patariama naudoti sriubų, padažų
paskaninimui.

Informaciją parengė Mėja Kvederavičiūtė 



Mėta
Mano mėtos, puikios mėtos, jos išdygsta ir nesėtos.
Iš šaknelių dygsta jos. Kvapnumu jos suvilios.
Tokios gražios mano mėtos, puikiai auga apravėtos.
Iškarpyti ir žali jų lapeliai nemaži.

Menkai žydi žalios mėtos, kvepia puokštėn jos įdėtos.
Jei į kambarį eisi, mėtų kvapą pajusi.
Jei užkliudo jas saulytė ir paglosto raselytė,
Gera augt ir patogu, linksmos šypsos po langu.

• Mėtos gerina virškinimą ir ramina. 

• Mėta, ypač sumaišyta su beržų lapais ir 
šlamučiais, gerina kepenų veiklą. 

• Mėta tinka įvairiems patiekalams 
pagardinti.  

Informaciją parengė

Dominykas Morkūnas

INGREDIENTAI
• Arbūzas 1 kg pjaustytas kubeliais minkštimas
• Mėtos 1 puodelis 1/2 lapelių
• Ridikėliai 1 puodelis
• Žalioji citrina 2 valg. š. sulčių
• Alyvuogių aliejus 4 valg. š.
• Agurkai 4 vnt.
• Druska 1 arbat. š. 1/4
• Gražgarstės 200 g
KAIP GAMINTI
• Susmulkinkite ridikėlius mėtas, agurkus ir 

sumaišykite su likusiais ingredientais.
• Apibarstykite gražgarstėmis ir patiekite 

atšaldytas.



Vaistinis šalavijas

Receptas sergant sinusitu.
Du šaukštelius susmulkintų šalavijų lapų užpilkite puse stiklinės verdančio vandens, uždenkite ir palikite 
vienai valandai, paskui nukoškite. Šio antpilo lašinkite į kiekvieną nosies šnervę po keturis lašus, penkis 
kartus per dieną. 

Parengė Liepa Rakevičiūtė



Raudonas puodelis, baltas kamštelis. Kas?
------

Jogurtinis desertas su avietėmis

Ingridientai:
• 2 šaukštai želatinos;
• 3 šaukštai vandens;
• 200 ml. grietinėlės;
• 250 g. graikiško jogurto;
• 4 šaukštai cukraus.
Avietiniam sluoksniui reikės:
• 2 šaukštai želatinos;
• 3 šaukštai vandens;
• 200 ml. trintų aviečių;
• 1 šaukštas citrinų sulčių;
• 3 šaukštai cukraus.

Pirmieji avietes ištyrė graikai ir romėnai, kurie jas valgė ir jomis gydėsi.
Uogose yra daug naudingųjų medžiagų, reikalingų normaliai organizmo veiklai. 
Taip pat daug fruktozės, sacharozės, ląstelienos, pektinų, organinių rūgščių, 
mineralinių medžiagų: natrio, kalio, kalcio, magnio, fosforo, geležies, taip pat 
vitaminų B1, B2, PP, C bei karotino. 
Dėl didelės vitamino C koncentracijos, paprastoji avietė tinka peršalimo ligoms 
gydyti, sergant gripu, angina. 
Pasižymi priešuždegiminiu ir priešbakteriniu poveikiu.

Jogurtiniam sluoksniui išbrinkiname vandenyje 
želatinos grūdelius. Grietinėlę išplakame iki standumo.
Graikišką jogurtą sumaišome su cukrumi, įmaišome
išplaktą grietinėlę. Išbrinkintą želatiną ištirpiname
vandens vonelėje ir atvėsiname iki kambario 
temperatūros. Plona srovele pilame į jogurto masę ir 
gerai išmaišome. Supilame į stiklinius indelius ir 
dedame į šaldytuvą sustingti.
Avietiniam sluoksniui želatinos grūdelius išbrinkiname
vandenyje. Į trintas avietes suberiame cukrų, supilame 
citrinos sultis ir išmaišome. Garų vonelėje ištirpiname
želatiną ir plona srovele supilame į aviečių tyrę. 
Išmaišome. Supilame aviečių masę ant sustingusios 
jogurto masės ir dedame vėl į šaldytuvą pilnai sustingti.
Skanaus!

Informaciją parengė Emilė Juodytė



Žalia kojytė, raudona galvytė  - kas ?
Nuo seno žinoma, kad žemuogių lapai ir uogos gydo. Liaudies 

medicinoje žemuogė - vienas iš pirmųjų vaistingųjų augalų, nes žemuogėse 

yra žmogaus organizmui būtinų medžiagų: geležies, vario, mangano,

molibdeno, cinko fluoro, nikelio, kobalto, arseno, jodo, kalio ir kitų.

Žemuogėmis gydytis galima ištisus metus: vasarą tam geriausiai tinka 

uogos, kitais metų laikais - džiovintų lapų ir žiedų antpilai. Sergantiems 

podagra, kepenų ir inkstų ligomis medikai kaip dietinę priemonę ir vaistinį 

produktą pataria naudoti žemuogių uogas. Jas valgyti patartina 

sergantiems mažakraujyste ir skleroze.

Gydomoji arbata:

Vieną šaukštą susmulkintų žemuogių lapų arba uogų užpilkite stikline 

verdančio vandens, 5 minutes pavirinkite ant silpnos ugnies, po to 

nukoškite. Skanaukite į sveikatą.

Parengė MARIJUS BABUŠIS



Čiobrelis

Sklinda violetiniai čiobreliai –
mažutėliai – vos nuo žemės 

kyla.
Ir paukšteliai gūžtoj įsiklauso

į pušyno aitrią kvapią tylą.
J.Degutytė

Citrinų pyragas su migdolais, medum ir čiobreliais
• 270 g medaus
• 4 kiaušiniai
• 60 ml alyvuogių aliejaus
• 1 šaukštas šviežių čiobrelių lapelių
• 1 šaukštas nutarkuotos citrinos žievelės 
• 60 ml šviežiai spaustų citrinų sulčių
• 360g maltų migdolų (migdolų miltų)
• 1 šaukštelis kepimo miltelių
Patiekimui – medaus, čiobrelių šakelių, natūralaus skonio graikiško jogurto.
Įkaitinkite orkaitę iki 160 C. Kepimo formą su nusegamais kraštais išklokite kepimo popieriumi.
Medų ir kiaušinius suplakite mikseriu. Supilkite aliejų, suberkite čiobrelius, citrinos žieveles, supilkite 
citrinų sultis, ir viską sumaišykite. Suberkite migdolų miltus ir kepimo miltelius ir vėl sumaišykite. Supilkite 
masę (ji bus skysta!) į kepimo skardą ir kepkite apie 30-40 minučių, arba kol įkišę medinį pagaliuką į pyrago 
centrą, ištrauksite jį sausą. Išimkite pyragą iš orkaitės ir palikite atvėsti skardoje apie 10 minučių.
Išimkite pyragą iš kepimo skardos, prieš patiekiant galite dar pašlakstyti medumi, papuošti čiobrelio 
šakelėmis. Supjaustykite gabalėliais ir patiekite su graikišku jogurtu.
Recepto šaltinis – nidosreceptai.lt

Informaciją parengė Henrieta Budreikaitė

Nuo peršalimo

Šaukštelis čiobrelių

Šaukštelis aviečių lapų arba stiebų

300 ml vandens

Medaus, citrinos

Čiobrelius sumaišyti su avietėmis ir užplikyti virintu 
vandeniu. Uždengti, palikti 10 min.

Arbatą nukošti per sietelį, pagardinti medumi ir citrinos 
griežinėliu.

Vaistinis čiobrelis 
gerina virškinimą,
mažina skrandžio 

spazmus, 
normalizuoja 

žarnyno 
mikroflorą,

padeda sergant 
kvėpavimo takų 
ligomis, plaučių 

uždegimu.



KOL MAŽA BUVAU, ŽOLE ŽĖLIAU, KAI UŽAUGAU, MARČIA TAPAU. KAS?

Vaistams vartojami graižai, kurie skinami žydint, kai
žiedlapiai išsiskleidę horizontaliai.

Vartojama esant žarnyno spazmams, viduriavimui, vidurių
pūtimui, sergant gastritu, kolitu.

Vaistinės ramunėlės nuo lauko ramunių skiriasi tuo, kad ant
vaistinės ramunėlės koto auga daug gėlyčių o ant lauko ramunės
koto auga viena gėlytė.

Informaciją parengė
Ugnė Sakalauskaitė

VAISTINĖ RAMUNĖLĖ



Kiaulpienė

Kiaulpienių nauda sveikatai: gydo odą, padeda 
lieknėti, saugo nuo vėžio

Kiaulpienės padeda gydyti kepenų ligas, diabetą, 
šlapimo takų infekcijas, aknę, geltą, vėžį ir 
anemiją. Jos stiprina kaulus, gražina odą, 

lieknina.
Kol dar žydi pienės, prisirinkite jų žiedų. 

Geriausia rinkti pievose toliau nuo kelių ir 
automobilių išmetamųjų dujų. Žiedus 

supjaustykite į dalis ir užšaldykite šaldiklyje. 
Rudenį ar žiemą, kai jau senai net iš tolo nebus 

geltonųjų saulės žiedų laukuose, arbatinuke 
galėsite užplikyti šaldytus pienių žiedus. Tokia 
arbata paskatins virškinimą, pagerins tulžies ir 

kepenų veiklą.

Informaciją parengė Ieva Kavaliauskaitė
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LEVANDOS
Levandų arbata

Reikės:

 1 arbatinio šaukštelio džiovintų

arba šviežių levandų žiedų;

 vandens.

Gaminimas:

• Arbatinį šaukštelį džiovintų ar

šviežių levandų žiedų užpilkite

karštu vandeniu, palikite pastovėti

10 minučių. Šią arbatą

rekomenduojama gerti prieš

miegą ar dienos metu, jei patiriate

stresą, nuovargį migrenai, nemigą

ar esate nervingas. Levandų

arbatos skonis ir kvapas labai

ramina.

Kuo naudinga gali būti levandų 
arbata?

• Tai vienas geriausių natūralių vaistų nuo 
nemigos;

 Pašalina įtampą, stresą;
 Pagerina odos ligų (spuogų, psoriazės,

egzemos, alergijų) gydymą, taip pat odos
būklę;

 Padeda žaizdų gijimui (nudegimams,
įsipjovimams, kitoms atviroms žaizdoms);

 Ramina nervų sistemą, malšina skausmą;
 Pagerina kraujotaką;
 Palengvina migreną;
 Gerina virškinimą, apsaugo nuo vidurių

pūtimo ir pilvo skausmo;
 Gerina kepenų veiklą;
 Palaiko imunitetą;
 Turi antibakterinį ir antiseptinį poveikį;
 Mažina aukštą kraujo spaudimą;
 Turi diuretikų poveikį – iš organizmo

pašalina vandens perteklių;
 Padeda nuo kosulio (astmos, bronchito,

alergijos, gripo) ir patinimo.
Parengė Luka Valickaitė



Mano mėtos, puikios mėtos, jos 
išdygsta ir nesėtos.

Iš šaknelių dygsta jos. 
Kvapnumu jos suvilios.

Tokios gražios mano mėtos, 
puikiai auga apravėtos.

Pipirmėtės preparatai gerina apetitą, 
virškinimą,  veikia spazmolitiškai, 
priešuždegimiškai, skausmą slopinančiai, 
sukelia šalčio jausmą ir lengvai anestezuoja, 
taip pat pasižymi antiseptiniu poveikiu.

Informaciją parengė Jokūbas Gricius

Pipirmėtės užpilas: 1 valg. šaukštas 
pipirmėtės lapų užpilamas stikline 
verdančio vandens. Indas uždengiamas ir 
15 min. kaitinama vandens vonelėje 
(kitame inde su verdančiu vadeniu). 
Paliekama 45 min. atvėsti, nukošiama. Jei 
reikia, praskiedžiama virintu vandeniu iki 
200 ml (stiklinės tūrio). Geriama 15 min. 
prieš valgį po pusę stiklinės 2–3 kartus per 
dieną.



LIEPA

• Liepa - gražus ir mylimas medis. Lietuvių tautosakoje ji lyginama su 
mergele arba švelniai vadinama motinėle.

• Vaistinė žaliava. Liepų žiedynai arba dažniau vadinami liepžiedžiai
renkami, kai dauguma žiedų jau yra išsiskleidę – birželio antrojoje
pusėje ar liepos pradžioje. Visos bitelės ten sulekia-bus šviesaus ir
skanaus liepų medaus. Džiovinama greitai pavėsyje, gerai vėdinamoje
patalpoje ar džiovykloje ne aukštesnėje kaip 35 laipsnių temperatūroje.
Negalima perdžiovinti. Gardi jų arbatėlė padės peršalus ir kai reiks
sumažinti temperatūrą. Gerina miegą, tinka gerti, esant gripo
epidemijoje. Gerk kiek lenda kartu su medumi.

Kai žinai šį receptą, tai jokie gripai nebaisūs ! 

10 g (3 valg. šaukštai) liepos žiedų užpilami stikline verdančio vandens, indas
uždengiamas ir 15 min kaitinama vandens vonelėje (kitame inde su verdančiu
vandeniu). Paliekama 45 min atvėsti, nukošiama. Jei reikia, užpilas praskiedžiamas
iki 200 ml virintu vandeniu. Geriama po 1 stiklinę 2-3 kartus per dieną.

Informaciją parengė Liepa Morkūnaitė.

„Medis medum kvėpuoja, už penkių mylių bites vilioja. Kas?“ 



Kiškio kopūstai
Kiškio kopūstų lapuose yra organinių rūgščių (rūgštynių,
obuolių, gintaro ir kt.) ir jų druskų, vitamino C, K, karotino
ir rutino.
Lapai tinka maistui - kaip salotos ar sriubai. Kaukazo tautos
iš lapų, pertrintų su cukrumi, gamina troškulį malšinantį
gėrimą. Iš šviežių lapų ruošiama arbata.
Be to, kiškiakopūsčio sultys šalina rašalo ir rūdžių dėmes.

Ir žali tarytum rūtos,
O lapeliai rūgštūs rūgštūs.
Nė statinėn krauti, raugti,
Gali skint ir užkandžiauti.

Kiškio kopūstų salotos

Lapus nuplauti, supjaustyti, sumaišyti su smulkiai supjaustytais 
agurkais ir svogūnų laiškais, pasūdyti ir pagardinti grietine.

Ingredientai:
• Agurkai, 1 vienetas
• Svogūnai, laiškai, 20 gramų
• Druska
• Grietinė, 2 valgomieji šaukštai
• Kiškio kopūstai, 100 gramų

Informaciją parengė Beata Mikalonytė



Rankomis kvėpuoja, kojomis valgo. Kas?

MĖTAS REIKIA RINKTI, KAI PRAŽYSTA APIE PUSEJŲ 

ŽIEDŲ. GERIAUSIAI TINKA LAPELIAI, BET GALIMA 

ĮDĖTI IR ŽIEDELIŲ. DŽIOVINTI KAIP PAPRASTAI –

VENGIANT TIESIOGINIŲ SAULĖS SPINDULIŲ, 

PAVARTANT. „MĖTOS, KURIOJE GAUSU ETERINIŲ 

ALIEJŲ, GALIMA RASTI DAUGELYJE VAISTAŽOLIŲ 

RECEPTŲ, MAT JOS AROMATIZUOJA BET KOKIĄ 

ARBATĄ, TURI RAMINANTĮ, KVĖPAVIMĄ, VIRŠKINIMĄ 

GERINANTĮ POVEIKĮ“.

KOKTEILIS SU MĖTA

CITRINĄ SUPJAUSTYKITE GRIEŽINĖLIAIS IR ŠALIA 
PASIRUOŠKITE MĖTŲ LAPELIUS. Į STIKLINĘ DĖKITE LEDO, 

TADA CITRINOS IR MĖTŲ IR TAIP SLUOKSNIUOKITE. 
GALIAUSIAI VISKĄ UŽPILKITE LIMONADU.

INFORMACIJA  PARENGĖ  AINIS ČERNIAUSKAS



Receptas nuo gastrito ir skrandžio ligų:

Sumaišyti 1 šaukštelį šviežių  kraujažolės sulčių su 
medumi ir gerti 3 kartus per dieną.

Kraujažolės mūsų šalyje itin paplitusios. Auga 
dobilienose, dirvonuose, ganyklose, miškuose, 

pakelėse, išskyrus šlapias vietas ir lapuočių miškus. 
Žydi visą vasarą. Lapuose, stiebuose ir graižuose yra 
eterinių aliejų. Be to, žolėje yra alkaloidų, organinių
rūgščių, tanidų, inulino, asparagino, dervų, karčiųjų

medžiagų, karotino, C vitamino

Skinsiu linksmą, šviečiantį vėdryną, skinsiu liūdną, mėlynę varpelį,
baltąjį kraujažolės žvaigždyną... 
Janina Degutytė

Kraujažolę dar vadindavo karine žole, nes ji buvo naudojama karo metu kraujavimams iš žaizdų
sustabdyti.

Vaistines augalo savybes:
•galima dėti žolės lapą tiesiai ant 
nedidelės žaizdos;
• pasižymi baktericidiniu, 
priešuždegiminiu, antialerginiu poveikiu;
• skatina prakaitavimą, todėl tinka 
peršalus ir karščiuojant;
• mažina kraujo spaudimą;
• skatina tulžies išsiskyrimą;
•gydo žaizdas, odos ligas;
•  ramina protą;

Informaciją parengė Emilija Bieliūnaitė



PAPRASTOJI AVIETĖ 
Paprastoji avietė (lot. Rubus idaeus), tai daugiametis krūminis augalas užaugantis 60–120 cm,

stiebas status, pasidengęs aštriais dygliais, apvalus.

`Lapai nelygiai dantyti kiaušiniškos formos, apatinė lapų dalis padengta baltos spalvos pūkeliais,
viršutinė lapų pusė plika ir tamsiai žalios spalvos. Žiedai susitelkę į žiedynus, baltos spalvos, žydėjimo
laikas birželio – liepos mėnesiai, vaisių subrandina liepos – rugpjūčio mėnesiais. Subrandintas vaisius –
uoga, sudėtinė, sudaryta iš sultingų, smulkių ir šviesiai rausvų kaulavaisių. Dauginama daigais ir sėklomis.
Mėgsta derlingas, drėgnas ir šviesias vietas. Soduose daugiausiai auginamos kultūrinės avietės, bet
vaistinei žaliavai tinkamiausios laukinės.

Vaistinė žaliava: Vaistinei žaliavai uogos renkamos liepą–rugpjūtį, o lapai birželį–rugsėjį. Uogas
džiovinti paskleidus plonu sluoksniu gerai vėdinamoje patalpoje arba džiovyklėje iki 40 C temratūros. Gerai
sudžiovintos suspaudus saujoje nesukimba, nenudažo rankų yra kvapnios ir saldžios. Uogas galima šaldyti
ir šaldiklyje iki -18°C. Lapai renkami birželio – rugsėjo mėnesiais džiovinami gerai vėdinamoje patalpoje
plonai paskleidus. Tiek uogas, tiek lapus gerai sudžiovintus tinka vartoti dvejus metus.

Veikliosios medžiagos: Avietėse aptinkama fruktozės, sacharozės, gliukozės, kitaip dar vadinamų
sacharidų. organinės rūgštys: skruzdžių rūgšties, citrinų rūgšties, salicilo. Aptinkama mineralinių
medžiagų, ląstelienos, rauginių medžiagų, vitaminų C, PP, B1, B2, P, pektinų, karotino, folio rūgšties,
fitosterinų, flavonoidų.

Gydomasis poveikis: Avietės labiausiai žinomos kaip pirmoji pagalba nuo peršalimo, karščiavimo
metu, skatina prakaito išsiskyrimą. Dažniausiai avietės vartojamos sergant gripu, peršalus, pasireiškus
anginos požymiams, slogai, bronchitui. Bet be viso šito avietės vartojamos viduriavimo metu ir dizenterijos,
nes jose yra rauginių medžiagų. Reguliuoja virškinamąjį traktą, stabdo kraujavimą ir vėmimą, gerina fizinį ir
protinį aktyvumą. Užpilą galima naudoti, kompresui negyjančioms žaizdoms, opoms, nudegimams,
išsiplėtusioms venoms, mažina cukraus kiekį kraujyje.

Informaciją paruošė Gabrielius Chmieliauskas



Levanda tikroji (lot. Lavandula angustifolia)

Gydymui dažniausiai naudojami tikrosios levandos žiedai, kuriuose yra eterinio aliejaus. Levandų aliejus 
padeda greičiau užgyti žaizdoms , taip pat sumažina padidėjusį kraujospūdį, malšina bronchito priepuolius, gerina 
žarnyno darbą, skatina skrandžio sulčių išsiskyrimą bei gerina apetitą. Tikroji levanda – daugiametis, nuolat 
žaliuojantis, 50–70 centimetrų aukščio augalas. Birželio mėnesį levandos užaugina spalvingus butonus, o liepos 
mėnesio pradžioje pražysta ir žydi iki liepos mėnesio pabaigos. Rugpjūčio mėnesį bręsta tikrosios levandos vaisiai.

Močiutės sodas
Kai saulė gęsta vakaruose,
O sodas skęsta mėlių jūroj.
Sodriuose levandų kvapuose
Užmiega boružė mažytėj saujoj.

Gydomasis levandos žiedų nuoviras

2 valgomuosius šaukštus tikrosios levandos 
žiedų užpilkite 500 mililitrų verdančio 
vandens, 
leiskite nusistovėti 2 valandas, po to antpilą 
nukoškite.
Informaciją parengė Kristupas Mitkevičius



Medis medum kvėpuoja, už penkių mylių bites vilioja. 

Kas? 
Liepos tiesiog svaigina savo nuostabiu žiedų aromatu, o kur dar ir kitos jai priskiriamos
nuostabios savybės sveikatai ir grožiui!

Liepos žydi maždaug 10–12 dienų, todėl jų žiedus patariama skinti karštu, sausu oru,
pusiaudienyje. Jeigu liepžiedžiauti eisite po lietaus ar niūrą ir apniukusią dieną, žiedai
praras savo grožį, pajuos, sumenks gydomosios savybės.

Liepos žiedai turi antiseptinių savybių, puikiai kovoja su mikrobais, tinka gydyti cistitą,
bronchitą, peršalimą, gripą. Tačiau mes dažniau griebiamės vaistų nei natūralių
priemonių, ar ne? Visgi, liepžiedžiai tiesiog nepakeičiamas natūraliosios medicinos perlas.

Džiovinkite žiedus ten, kur gera ventiliacija. Dėliokite juos ant natūralaus audinio ar
popieriaus. Visiškai netinka itin kaitri ir saulės nušviesta vieta. Pastaruoju atveju
liepžiedžiai taip pat praranda savo naudingąsias savybes.

Liepžiedžių uogienė
Liepžiedžių uogienė: žiedus nukirpkite nuo

kotelių ir sudėkite į kiaurasamtį bei nuplaukite
tekančiu šaltu vandeniu. Po to perdėkite į
atskirą indą ir užpilkite verdančiu cukraus
sirupu (1 kg liepų žiedų reikia 400 g vandens ir
1 kg cukraus). Kai žiedai nusėda ir prisisotina
cukraus, tuomet uogienė dar kartą užverdama
ir išpilstoma į stiklainius. Prireiks ir citrinų
rūgšties (1 kg liepų žiedų – 3 g), kad skanioji
uogienė nesusicukruotų.

Šviesus ir svaiginantis liepžiedžių kvapas
vasaros vakarą – kaip indą pripildo.

Informaciją parengė Majus Stankus



Kraujažolė

Aš balta puta po laukus
žydėdama vaikštau per vasarą
ir bitei samanei nešu
šešėlį švelnų kaip vakarą.

Po mano žiedynu plačiu
Jonvabalio namelis.
Tai spindi sidabro lašu
Vienatinis jo langelis.

Siūbuoju balta puta
Žydėdama visą vasarą.
Slepiu nuo saulės akių
Savo rasą kaip ašarą.

Janina Degutytė. 
Piemenaitė Karalaitė.1982m.

Kraujažolė (Achillea) –
astriniu (Asteraceae) šeimos

augalų gentis. Pavadinta Trojos
karo didvyrio Achilo, kuris pirmasis
pažinęs šių augalų vaistingumą,
vardu. Kraujažolė nuo seno
vartojama kaip vaistas, ja buvo
gydomos žaizdos ir kraujavimai.
Kraujažolės paplitusios visoje
Lietuvoje. Auga laukuose, pievose,
dobilienose, dirvonuose, ganyklose,
miško aikštelėse, pakelėse.
Kraujažolių žiedų, žolės ir lapų
preparatai vartojami skrandžio ir
žarnyno ligoms gydyti, kraujavimui
stabdyti ir skausmui malšinti. Jie
padidina kraujo krešumą, veikia
tonizuojamai ir raminamai.
Kraujažolių preparatai valo
susikaupusius šlakus ir toksinus iš
vidaus organų: plaučių, skrandžio,
kepenų, inkstų, šlapimo pūslės. Be
to, valo kraują. Kraujažolių žalius
lapelius tinka dėti ant
nubrozdinimų, kraujuojančių žaizdų
dėl jos kraują sutraukiančių
savybių. Žolėje esantys azulenai
veikia priešuždegimiškai,
raminamai.
Informaciją parengė Markas
Raškevičius

Kulinarijoje kraujažolė 
naudojama kaip prieskoninis 
augalas. Kaip prieskoniai 
kraujažolės naudojamos 
gaminant trauktines ir 
nealkoholinius gėrimus. 
Smulkintais jaunais lapeliais 
gardinami troškiniai, salotos, 
sriubos. Kraujažolių šakelės 
tinka raugiant ir marinuojant 
daržoves ir grybus.

Kraujažolių arbata

Kupiną šaukštelį smulkintų
kraujažolių žiedų užpilti 250 ml
verdančio vandens, uždenkti ir
trumpam palikti, paskui nukošti.
Per dieną galima išgerti šios
arbatos 3 stiklines.

KRAUJAŽOLĖ



Čiobrelio nauda        
Čiobrelio žolė lietuviškoje liaudies medicinoje laikoma vaistine medžiaga. Renkamos šakelės su lapeliais ir žiedeliais jų 

žydėjimo metu. Turi eterinių aliejų, kartumynų, rūgščių, rauginių medžiagų. Eterinis aliejus timolis turi antiseptinių 

savybių, todėl iš jo gaminami preparatai, skirti kvėpavimo takams.                                      

Sklinda violetiniai čiobreliai —
mažutėliai — vos nuo žemės kyla.
Ir paukšteliai gūžtoj įsiklauso
į pušyno aitrią kvapią tylą.

Ir sustingsta voveraitė ant šakos,
uodegą išrietus tarsi lanką.
Ir pačiu dienovidžiu šile
saulė prie čiobrelio pasilenkia.

Nes čiobrelis mažas mažutėlis —
ligi saulės pasistiept negali.
Tik jo kvapas kyla į padangę —
net apsvaigsta žalvarniui galvelė.

Saulė stabteli akimirką šile
ir čiobrelį paima ant rankų.

Janina Degutytė               Parengė Vilius Jonušauskas         



Mažas nedidukas,vadinamas vaistukas,padeda visiems, mažiems 
ir dideliems. Kas?

Nodojame tik lapelius arba žiedus, jų nesmulkiname. 
Keramikinį indelį išskalaujame verdančiu vandeniu. 1 Valg. Š. 
vaistažolių užplikome 1 stkline (250ml) vandens. Uždengiame ir 
paliekame 10-15 min. - per šį laiką gydomieji augalo junginiai 
prisotina vandenį. Nenaudojame metalinio sietelio, jei reikia, 
perkošiame arbatą per merliuką. Geriame tuojau pat šiltą, arba 
1-2 valandų laikotarpyje.

Čiobrelis pasižymi daug sveikatą gerinančių savybių ir turi 
daug augalinės kilmės maistinių medžiagų, vitaminų ir 
mineralų, kurie yra būtini gerai savijautai. Čiobrelio žiedai, 
lapai ir eterinis aliejus paprastai naudojamas spręsti 
šlapinimosi į lovą problemoms, gydant viduriavimą, pilvo 
skausmus, artritą, gerklės skausmus, dieglius, kosulį, 
bronchitą, pilvo pūtimą .

Vaistinio čiobrelio 
arbata

Informacija parengė Estela Reifonaitė



Čiobrelis Lietuvoje auga trys čiobrelių
rūšys. Paprastasis čiobrelis
Thymus serpyllum yra 10-13
cm aukščio, gulsčiu stiebu,
tarpsta lengvose, „liesose“
dirvose. Darželiuose auginami
keturbriauniai čiobreliai
Thymus pulegioides – stačiu
20-30 cm aukščio stiebu,
mėgstantys trąšesnę žemę.
Trečioji čiobrelių rūšis - 15-20
aukščio vaistinis čiobrelis
Thymus vulgaris.

Smulkučiai čiobrelio
lapeliai išskiria kvapnųjį
eterinį aliejų, naudojamą
pramonėje gaminant
dantų pastas, muilus,
dezodorantus,
gydomuosius kosmetinius
kremus, burnos priežiūros
skysčius ir kt. Tarp jame
identifikuotų 39
komponentų – karvakrolis,
p-cymenas, linaoolis,
mircenas, borneolis ir kt.,
o ypač gausu (20-54%)
timolio, pasižyminčio
stipriu antibakteriniu,
antivirusiniu poveikiu.

◦ Janina Degutytė

◦ Sklinda violetiniai čiobreliai —

◦ mažutėliai — vos nuo žemės kyla.

◦ Ir paukšteliai gūžtoj įsiklauso

◦ į pušyno aitrią kvapią tylą.

◦ Ir sustingsta voveraitė ant šakos,

◦ uodegą išrietus tarsi lanką.

◦ Ir pačiu dienovidžiu šile

◦ saulė prie čiobrelio pasilenkia.

◦ Nes čiobrelis mažas mažutėlis —

◦ ligi saulės pasistiept negali.

◦ Tik jo kvapas kyla į padangę —

◦ net apsvaigsta žalvarniui galvelė.

◦ Saulė stabteli akimirką šile

◦ ir čiobrelį paima ant rankų.

Arbatos receptas:

1 arbatinį šaukštelį sausų arba 1 valg. šaukštą 
šviežių smulkintų čiobrelių užplikyti puodeliu 

verdančio vandens. Palaikius 10 min. nukošti. 
Tokios arbatos gerti 1-4 puodelius per dieną 
nuo kosulio, kvėpavimo takų ir kitokių ūmių 
infekcijų. Galima pasaldinti medumi, jis dar 

sustiprina poveikį. Geriant naudinga ir įkvėpti 
arbatos garų.
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Parengė Saulė Ramaškaitė



Kvepia aitriai, bet meškos neradę po žiemos miego 
atsistoti negali. Kas?

Meškinis česnakas yra vienas seniausių pasaulyje vaistinių augalų.

Tai stipri detoksikuojanti priemonė. Valo kraują ir limfą. Lapai vartojami iki žydėjimo pradžios, balandžio ir gegužės mėnesiais.

Be kitų mineralų, meškiniame česnake gausu geležies, magnio, fosforo, kalio, sieros, vario, vitaminų A (beta karotenas), B1 (tiaminas), 
B2 (riboflavinas), B3, B9 (folio rūgštis), vitamino C (askorbino rūgštis). Vitamino C jame yra 10-15 kartų daugiau nei citrinose ir 
apelsinuose.

Jis vartojamas galvos skausmo prevencijai.

Naudingas širdies kraujagyslėms.

Stiprina imuninę sistemą.

Vitaminingos salotos: 50 g meškinio česnako, 100 g 
salotų lapų, 30 g petražolių lapų susmulkinti ir 
sumaišyti su virtomis pupelėmis ar pupomis, įdėti truputį 
druskos ir grietinės.

Su keptomis bulvėmis: orkaitėje keptas bulves 
susmulkiname kubeliais,  apibarstome smulkintais 
meškinio česnako lapeliais ir  užpilame šiek tiek sviesto 
ghi ar nerafinuoto aliejaus.

Žalios salotos: 50 g krapų, 100 g  meškinio česnako 
nuplauti, susmulkinti, įdėti žiupsnelį druskos, šaukštą 
grietinės. Tai puiki priemonė nuo aterosklerozės ir 
arterinės hipertenzijos.

Mišiniai su česnakais

Norint veiksmingai suminkštinti ir išvalyti kraujagysles, 
darome česnakų ir citrinų mišinį: susmulkiname 300 g 
česnakų, suberiame į stiklainį ir užpilame trijų citrinų 
sultimis. Stiklainį aprišame marle. Prieš vartojimą mišinį 
permaišome. Geriame po 1 šaukštelį mišinio, išmaišyto 
virinto vandens stiklinėje, prieš valgį.

Galima vartoti česnakų ir medaus mišinį: sutarkuojame 
250 g česnakų, suberiame į stiklainį, įdeadame 350 g 
medaus, gerai išmaišome ir paliekame tamsioje vietoje 
savaitę nusistovėti. Vartojame po 1 šaukštą 3 kartus per 
dieną pusvalandį prieš valgį.

Informaciją parengė Benas Vasylius 



Vaistinė žaliava - aviečių vaisiai ir lapai. Aviečių lapai stiprina imuninę sistemą, valo organizmą nuo nereikalingų
ir pavojingų toksinų.
Aviečių lapus ir stiebus naudoti peršalus, gripuojant. Jie padeda prasidėjus virškinimo ir žarnyno sutrikimams, odos susirgimo 
atvejais. Aviečių uogose yra fruktozės, gliukozės, sacharozės, mineralinių medžiagų: natrio, kalio, kalcio, magnio, fosforo, 
geležies, taip pat vitaminų B1, B2, PP, C .

Informaciją parengė Pijus Duoba

AVIETĖS
Mįslė: Raudonas puodelis, baltas kamštelis?

Receptas : Sulaužytus aviečių stiebus reikia 
susmulkinti ir užplikius verdančiu vandeniu pavirti 3 – 
5 minutes (50 g aviečių stiebų užtenka litro vandens). 
Arbatą pagardinkite medumi ir po truputį gurkšnokite 
visą vakarą.



Provanso karalienė – kvapnioji levanda...

Levanda pasižymi:

Raminančiu, spazmus atpalaiduojančiu ir antiseptiniu poveikiu, 
mažina migreną, miego sutrikimus. Levandų aliejus gydo nedidelius 
odos nudegimus, nubrozdinimus, sutrenkimus, vabzdžių įkandimus. 
Garinamas levandų aeterinis aliejus maloniai veikia nuotaiką, o 
užlašinus ant pagalvės – aplanko saldesnis miegas. Levandų arbata 
mažina pilvo pūtimą, žarnyno negalavimus, mažina kosulį.

Levandų sirupas

Šis sirupas tinkamas esant pilvo negalavimams bei kosuliui gydyti.

60g džiovintų levandų žiedų užpilti 0,5l verdančio vandens. Indą 
suvynioti į rankšluostį ir palikti per naktį. Ryte nukošti, išspausti ir 
pakaitinti. Dėti vėl 60g džiovintų žiedų ir po 3val perfiltruoti. Tada 
sumaišyti su 0,5kg natūralaus medaus ir virti, kol susidarys tiršta 
masė. Sirupą laikyti šaldytuve. Vartoti 2-3x dienoje po šaukštą.

Informaciją parengė Dominykas Basevičius



ŠALAVIJAS
...Palinkdami nuo pirmo vėjo,
Kuždėti ėmė šalavijai,
Kad jau atėjo, jau atėjo
Tasai, kuris tamsos nebijo...  (J.Strielkūnas)

Gydomosios savybės: skatina žaizdų gijimą, didina atsparumą infekcijoms, palaiko normalų 
kraujo krešėjimą, gali pagerinti atmintį, mažina uždegimą bei cholesterolio kiekį kraujyje, 
slopina skrandžio skausmus, gydo astmą, viduriavimą, mažina prakaitavimą, lėtina senėjimo 
procesus, gerina kraujotaką, klausą, padeda greičiau atsistatyti po ligų, padeda vaikams, kurie 
turi dėmesio sutelkimo problemų, dezinfekuoja bakterijas, padeda esant kepenų uždegimui, 
mažina rankų drebėjimą.

Kosulį gydantis šalavijų pienas: į stiklinę pieno įberkite šaukštelį 
šalavijų lapų, supilkite į puodą, uždenkite ir kaitindami ant mažos 
ugnies užvirkite, palikite atvėsti, paskui nukoškite. Jei kosite, šio 
karšto nuoviro išgerkite prieš miegą.

Informaciją parengė Saulė Jatužytė



Puiki panelė kiekvieną kreipia iš kelio?
Mėlynė – ne tik skani ir maistinga uoga, bet ir per ilgus amžius liaudies medicinos patikrinta

gydomoji priemonė. Gydomosiomis savybėmis pasižymi tiek šviežios uogos, tiek ir džiovintos. Naudingi ir
mėlynių lapai. Iš jų ruošiama arbata. Mėlynėse randama įvairių žmogaus organizmui naudingų medžiagų.
Uogose yra angliavandenių, organinių rūgščių, vitaminų (ypač P), glikozidų, regėjimą sutemoje skatinančių
medžiagų.

Sveikuolių kokteilis

2 valg. š. medaus

1,5 stikl. mėlynių

200 ml. natūralaus jogurto

1 stikl. ledo kubelių

Į trintuvą supilkite jogurtą, ledo kubelius ir viską gerai
išmaišykite. Išplakę masę, sudėkite mėlynes ir dar
paplakite apie kelias minutes. Vėliau supilstykite į stiklines ir
mėgaukitės.

Informaciją parengė Viltė Šleževičiūtė


