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Vasaros žolynai  
mūsų sveikatai  

 

( Eugenijos Šimkūnaitės lobių beieškant) 

 



 

  Vasaros žolynai  
                                                        mena tradicijas 

Nepamirškime senelių tradicijų. Mįslės apie vasaros žolynus ir mūsų 
sveikatai naudingas daržoves. 

 

 



Pati po žeme, o kasos viršuje? 

Atsakymas: Morka 

 

Žiba kaip šilkas, kanda kaip vilkas? 
 

Atsakymas: Dilgėlė 
 

Saulė virto kamuoliu 
Pūtė vėjas - jo nebuvo. 

 

Atsakymas: Kiaulpienė 

 



 

 

 

Vasaros žolynai kvepia sveikata 

Augalai gali tarnauti ir kaip vaistas. Šiuo metu žydi pievos. Jose pilna vaistinių 
augalų. Mūsų daržuose jau užaugo sveikatai naudingi augalai. 

Nusilpusioms jėgoms atgauti bei ligoms gydyti  

beveik nieko nekainuojantys „vaistai“. 

 



 

 
Braškės – ne tik viena iš skaniausių uogų, bet ir labai naudinga organizmui. Jos turi daug folio rūgšties, mikroelementų, gerina atmintį. 

 
Rūgštynės. Paprastoji rūgštinė randama tiek gamtoje, tiek namų soduose. 

Ypatingo skonio lapeliai puikiai prisotina žmogaus organizmą mineralais ir vitaminais, padeda stiprinti imunitetą. 
 

 
Šalavijas gali padėti esant bet kokiam uždegimui. Sveikatos gerinimui šalaviją naudokite šviežią. 

Šviežiu šalaviju pagardinkite omletą. Jogurtą sumaišykite su šalaviju, agurku, svogūnu ir gardinkite salotas. 



 
 

Augalų rinkimas ir vartojimas ramina ir stiprina 

ne tik kūną, bet ir dvasią. 

Augalų maistinės ir vaistinės savybės. 

VAISTAŽOLIŲ ŠOU... 

Esu sveikatos priežiūros specialistė, todėl noriu pasidalinti keletu pastebėjimų apie vaistažoles. 

 Juk tai natūrali organizmo apsauga ,kurią mums sukuria gamta. 

Štai mano mėgstamiausių vaistažolių trio: 

 

 

*VAISTINĖ RAMUNĖLĖ 

Apie šią vaistažolę žmonės žino jau labai senai. Dar Antikos laikų gydytojai Hipokratas ir Avicena žinojo ir labai vertino šį augalą. Ramunėlė 
turi antialerginį komponentą, antimikrobinių ir regeneracinių savybių, todėl plačiai naudojama  tiek gydant įvairius susirgimus, tiek ir buityje 

(pvz. ramunėlių žiedų antpilas suteikia natūralią ,geltoną spalvą plaukams).  

Ramunėlių arbata stiprina imunitetą, dezinfekuoja burnos ertmę, žadina apetitą. 



 

*ERRŠKĖTUOGĖ 

Pagal vitamino C kiekį erškėtuogės aplenkia citrusinius vaisius. Tai maža, bet galinga vitaminų „bomba“. Jose gausu vitaminų 
B1,B2,K,P,PP,karotino,fosforo,kalio,geležies,vario,mangano.Erškėtuogių preparatai padeda organizmui apsisaugoti nuo infekcinių susirgimų, 

pasižymi tonizuojančiu poveikiu, stiprina kraujagysles. Ypač skanios erškėtuogių žiedų arbatos- 

 

*GERVUOGĖS 

Tai natūraliai gamtoje augantis augalas ,panašus į avietę, tik uogos-juodos. Gervuogių  nuovirai, antpilai, gėrimai vartojami inkstų ir kepenų 
uždegimų slopinimui, gervuogių lapų arbata labai gerai malšina troškulį. Uogose gausu angliavandenių ,vitamino A, organinių rūgščių 

....tai tik keletas vaistažolių. Aplink mus jų labai daug ir labai įvairių. Nepatingėkime, pasidomėkime ir pasiruoškime savo mėgstamiausių 
vaistažolių atsargas- 

Paruošė visuomenės sveikatos specialistė Edita Martinenkienė. 



 

 

 

Atsigręžkime į gamtą ir 

pažiūrėkime kas auga po kojomis 



 
Dilgėlė – augalas, kuriame yra labai daug kalcio. Pagal baltymų kiekį nenusileidžia ankštiniams. B karotinas pagerina regėjimą. 

 

Gyslotis – glikozidų, saponinų, K ir C vitaminų šaltinis. Dezinfekuoja vabzdžių įgeltas vietas. 

 

Pienė – C ir P vitaminų šaltinis. Saugo organizmą nuo infekcijų, ramina organizmą.  

Bet svarbiausias pienės turtas – maisto skaidulinė medžiaga inulinas. 



 

 

Garšva – vienas iš naudingiausių maistinių augalų, turintis daug vitamino C, mineralinių medžiagų, baltymų, eterinių aliejų. 

 

 

 
Žemuogė – angliavandenių, organinių rūgščių, vitaminų C, B ir P šaltinis. 

 

 

 

 



 

 

 

Iš augalų gaminkime maistą 
 

Lietuvoje auga daugiau kaip šimtas rūšių valgomųjų laukinių ir namuose auginamų 
augalų, kuriuos galima panaudoti kasdieniam ir šventiniam stalui. Patiekalai iš lauki-

nių augalų dabar gaminami geriausiuose ir garsiausiuose pasaulio restoranuose. 

 



 

 

 



 

 

Trintas kokteilis- sveika greito maisto alternatyva 

 

Trinti kokteiliai (dar kitaip glotnučiai) yra puikus būdas paįvairinti savo mitybą, gauti papildomų maistinių skaidulų bei vitaminų. Tai gera alternatyva greitam 
maistui- jis greit paruošiamas, gali būti sotus ir maistingas, priderintas kiekvieno skoniui. Tačiau reikia gerai pagalvoti kokius produktus pasirinkti, kad tai nebūtų dar 

vienas saldus su pridėtiniu cukrumi patiekalas. 

Glotnùtis (angl. smoothie – glotnus, švelnus, neaitrus), tirštàsis kokteilis, tirštas (tyrelės pavidalo) švelnus gėrimas iš šviežių vaisių, daržovių, pagardintas pienu, 
jogurtu, ledais ir kitais produktais. 

Ypač svarbu atkreipti dėmesį į kokteilių sudėtį. Kokteiliams gaminti tinka visi vaistiniai laukų augalai,  sunokę vaisiai, uogos, lapinės daržovės, jogurtas, pienas, 
pasukos. Maistingumą galima padidinti įdedant dribsnių, chia sėklų ir pan. Vienam kokteiliui rekomenduojama sunaudoti po 100–150 g vaisių ir daržovių.  Prieš ruošiant 

vaisių kokteilį svarbu atsižvelgti į skirtingų produktų derinimą, vaisių ir uogų skonį (saldus, rūgštus). 
Tirštiems kokteiliams ruošti patogiausia naudoti elektrinę kokteilinę (kokteilių plaktuvą) arba trintuvą ("blenderį"). Į plaktuvą pirmiausia dedame žalėsius, ant 

viršaus - uogas ir vaisius. Iš pradžių pilame nedaug skysčio (vandens, pieno ar kt.), kad plaktuvas galėtų sutrinti viską kuo smulkiau, o po to pilame skysčio iki norimos 
konsistencijos. 

Pirmų klasių gimnazistės gamindamos trintus kokteilius ieškojo skonio, konsistencijos ir naudos organizmui, balanso. 

 
Garšva 

Džiovinimui tinka garšva, salotoms ir sriuboms – jauni augalai. 
Garšvą puikiai galima vartoti vietoj įprastųjų kopūstų, kol dar jų nėra. Jas kaip kopūstus galima raugti žiemai.  Džiovintų garšvų galima dėti 

į kepamą duoną. 
Maistui nebetinkama jau pražydusi garšva. Kuo jaunesni lapeliai, tuo jie skanesni. 

 
Dilgėlių sriuba 

 
Turimas daržoves supjaustome kubeliais, pakepiname svogūną. Viską užpilame verdančiu vandeniu ir verdame apie 30 min. Daržovėms 

suminkštėjus dedame nuplikytas dilgėles ir paverdame apie 5 min. Ragaujame vitaminingos sriubos. 
 



 

Petražolių arbata 

Puodeliui arbatos reikės 1 – 2 šaukštelių petražolių lapelių. Užpilkite verdančiu vandeniu, uždenkite puodelį ir palaukite 7 – 10 min. Ragaukite 
pagardinę medumi ir citrina. 

 

Žemuogių arbata 

Ją pasigaminti labai paprasta. 

Valgomąjį šaukštą miško žemuogių uogų, lapų ar susmulkinto augalo užpilkite stikline verdančio vandens. Virinkite 5 minutes. Po to leiskite dvi 
valandas nusistovėti, nukoškite. Gerti 3 kartus per dieną po 1/2 stiklinės. 

 

 



 

 

Iš augalų ir daržovių gaminkime kosmetiką 

 

Netrukus pradės žydėti liepos. Jų žiedai – ne tik skani arbata, bet tinka veidui prausti, plaukams skalauti. 

 

 

Beržų pumpurų nuoviras vartojamas plaukams stiprinti, rankų odai. 



 

Garšva išskiria fungicidus, kurie naikina grybelius, todėl puikia tinka esant  ilgai negyjančioms žaizdoms. 
Garšva gerina dantų, nagų ir plaukų būklę. 

 

Braškės puikiai tinka veido kaukėms. 

 

Agurkas ne tik pagrindinis salotų ingredientas, bet ir puikiai drėkina mūsų odą. 
Jis savyje turi 95 procentus vandens. Iš agurko pagamintos veido kaukės suteikia odai drėgmės. Oda tampa švytinti. 

 



 

Parengė: 

gimnazistų komanda „ Sveikatos riešutėliai“, 
mokytojos: Vilma Venslavė ir Gitana Vaičiūtė, 

gimnazijos soc. pedagogė  Audronė Matuzevičienė 
ir bibliotekininkė  Renata Petrusevičienė 



 


