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Žolynai – energijos ir 
sveikatos šaltinis

Energijos reikia semtis ir iš laukuose, pievose ir miškuose augančių
žolelių. Šios žolelės – vitaminų ir mineralų šaltinis, kurias būtinai įtraukite į
savo valgiaraštį. Kaip mat įgausite energijos!



Gamta padeda mokytis:
Lengvas fizinis aktyvumas, pasivaikščiojimas gryname ore stiprina 

kognityvines, pažinimo funkcijas, buvimas gamtoje gerina atmintį, 
noras pažinti gyvūnija ir augalija žadina vaikų smalsumą.



Dilgėlės

Šiose piktžolėse ypač gausu
kraujo krešėjimą skatinančio
vitamino C K, B grupės
vitaminų, fermentų, fitoncidų,
kalcio, kalio, magnio, geležies,
kitų mikroelementų.





Kiaulpienės

Jose gausu vitaminų C, A, E, B
grupės vitaminų, taip pat kalcio,
kalio. Gerina virškinimą ir skatina
medžiagų apykaitą.
Labai maistingos kiaulpienių

šaknys.







Garšvos

Šie žolynai turtingi vitamino C,
mineralinių medžiagų, baltymų,
organizmą palankiai veikiančių
eterinių aliejų. Garšvos
maistingiausios balandžio ir gegužės
mėnesiais. Valgomi ir lapeliai
(skaniausi tie, kurių paviršius blizgus),
ir stiebeliai.





Pelynas

Pelynas gali būti naudojamas kaip 
priemonė, padedanti kovoti su mielinėmis, 

grybelinėmis, parazitinėmis ir 
bakterinėmis infekcijomis.





Medetkos

Medetkų sudėtyje yra tokių medžiagų, kurios leidžia šį 
augalą vadinti citotoksine žole. Medetkos apsaugo nuo 

odos, virškinamojo trakto, infekcijų, kurias sukelia virusai 
ir bakterijos.

Nuolat geriama arbata valo kraują.





Raudonasis dobilas

Žydinčioj raudonųjų dobilų žolėj oi kiek gerumo yra
aptinkama – ląstelienos, proteinų, baltymų ir riebalų,
flavonoidų, vitamino C, eterinio aliejaus ir kito gero.
Pirmiausia raudonųjų dobilų arbata tinka peršalimams,
kosuliams vaikyti, padeda virškinimui, padeda nusiraminti.





Gyslotis

Šis augalas, liaudyje vadinamas
trauklapiu, tikrai sulaukia daug
pagyrų. O kaipgi kitaip – dar
vaikystėje dažnas mūsų juo
gydydavo žaizdas ar mėlynes.





Balandos

Šiuose augaluose gausu kalcio,
fosforo, kalio, magnio, vitamino C,
karotinoidų. Balandų lapus ir
jaunus ūglius tinka valgyti ne tik
žalius, bet ir termiškai apdorotus.





Kmynai

Naudingosios kmynų veikliosios medžiagos
yra eteriniai aliejai karvonas ir limonenas. Jie
skatina skrandžio sulčių išsiskyrimą, gerina
žarnyno veiklą, mažina vidurių pūtimą. Skatina
naudingųjų, stabdo kenksmingųjų bakterijų
dauginimąsi. Kmynas gerina kepenų veiklą,
tulžies išsiskyrimą, riebalų virškinimą.







Vaistinis bijūnas

Kaip vaistinis augalas žinomas jau 
antikinėje Graikijoje. Vartojamos šaknys 

ir žolė (šaknis galima kasti bet kuriuo 
augalo vegetacijos metu).

Vartojama kaip raminanti, migdanti, 
prieštraukulinė priemonė. 

Gydoma nemiga.





Paprastoji žemuogė

Lapuose yra rauginių medžiagų,
flavonoidų, eterinio aliejaus, glikozidų,
daug vitamino C, B grupės vitaminų,
karotinoidų, fosforo druskų, salicilo

rūgšties.
Sėklytėse daug geležies, kuri
pasisavinama, prieš valgant, sutrynus
pačias sėklytes.





Paprastoji jonažolė

Vaistinė žaliava - stiebų viršūnėlės su žiedais ir lapeliais, kurie 
pjaunami žydėjimo metu. Žmonės jonažolę vadina „vaistu nuo 99 

ligų“. Negalima vartoti būnant saulėje, nes gali 
atsirasti alerginiai odos pažeidimai.

Dažniausiai vartojama dezinfekcijai kaip priešuždegiminė, 
surišančioji, reguliuojanti medžiagų apykaitą priemonė. Vartojama 
esant inkstų uždegimams, akmenligei, virškinamojo trakto veiklai 

reguliuoti, kvėpavimo takų ligoms gydyti. 
Mažina kraujagyslių pralaidumą.

Išoriškai vartojama žaizdas gydanti, regeneraciją skatinanti 
priemonė. Nuoviru plaunamos pūlingos žaizdos. Sergant stomatitu, 

skalaujama burnos ertmė.





Smėlyninis šlamutis

Žiedų antpilas ir nuoviras padeda 
gydyti geltą, hepatitą, tulžies pūslės 

akmenligę ir latakų uždegimą, gastritą, 
ūminį cistitą, plaučių tuberkuliozę, 

gerina savijautą sergant onkologinėmis 
kepenų ir kiaušidžių ligomis. 





Kraujažolės – vaistas ne tik 
žaizdoms gydyti

Kraujažolių preparatai pasižymi tonizuojamuoju, 
uždegimo slopinamuoju ir kraujavimo stabdomuoju 
poveikiu. Didina kraujo krešumą, veikia raminamai. 

Kraujažolių stiebai, žiedai ir lapai naudojami 
skrandžio opaligei gydyti, virškinamojo trakto, 
gimdos, nosies, dantenų, odos žaizdų, taip pat 

hemorojaus sukeltam kraujavimui stabdyti





Paprastoji naktižiedė

Gali padėti palaikyti emocinę  
pusiausvyrą, šlapimo pūslės ir 

šlapimo takų funkcijas.





Paprastoji rasakila– Rasakila dar 
vadinama „moterų žolele“.

Ilgą laiką garbinta kaip vaistas, tinkamas
moterų negalavimams gydyti. Senovėje jai
buvo priskiriama stebuklinga galia.
Vartojama nuo trauminio karščiavimo,
pūliuojančių žaizdų ir užleistų opų, nes
veikia sutraukiamai ir labai greitai gydo,
taip pat kaip šlapimo išsiskyrimą skatinanti
ir širdies veiklą gerinanti priemonė.





Gudobelė

Gudobelės preparatai ramina nervų
sistemą, stiprina širdies raumens
susitraukimą, reguliuoja širdies plakimą,
truputį mažina arterinį kraujospūdį,
padeda normalizuotis cholesterino kiekiui
kraujyje, gerina širdies vainikinių arterijų
ir smegenų kraujagyslių kraujotaką ir t.t.





Šermukšnis

Šermukšnio uogos labai plačiai 
naudojamos netradicinėje ir liaudies 
medicinoje. Jos vartojamos sergant 
kepenų ir inkstų ligomis, hemorojumi, 
anemija, diabetu, taip pat esant 
virškinamojo trakto sutrikimams.





Putinas

Putinas – neįprastas augalas, 
kurio visos dalys – uogos, 
žievė, žiedai – naudojamos 
kaip maistas ar kaip vaistas. 
Beje, putino nuopelnus 
pripažįsta ne tik liaudies, bet ir 
oficialioji medicina.





Kvapnioji mėta: naudinga 
sveikatai, bet tinka ne visiems

Mėtų arbata puikiai tiks kaip
pirmoji pagalba, jei skauda
pilvą: ją galima gerti vieną
arba sumaišytą su melisa bei
ramunėle. Veikia panašiai
kaip vaistai nuo skausmo.







Vaistinė ramunė

Lietuviškiausia vaistažole 
išrinkta ramunėlė nuo 

streso, virškinimo ir kitų 
bėdų gelbėja jau nuo 

Antikos laikų.





















„Nėr žolynų negydančių, tik atitikt 
reikia“

„Sveikata ir gyvata yra čia pat, po 
mūsų kojomis“





Utenos vaikų lopšelis- darželis 
„Šaltinėlis“-

„Sveikatos Šaltinėlis“

2021- birželio mėn.


