
ziół i przypraw
Gatunki i znaczenie

w tradycyjnej kuchni
Na świecie poznano ok. 2500 gatunków roślin leczniczych. 

W Polsce rośnie ich ok. 400, a w praktyce stosowanych jest 

ok. 200. Niektóre z ziół stosowane dawniej w ludowej 

medycynie, obecnie nie są już używane.

Nie zapominaj 
o aktywności fizycznej!

prócz ziół o typowym działaniu 
leczniczym, znamy też rośliny 
stosowane w kuchni jako przy-

prawy, zmieniające smak, zapach, a nie-
raz i wygląd potraw. Dodawanie przy-
praw do pożywienia ma znaczenie pro-
filaktyczne i chroni przed niektórymi 
dolegliwościami, głównie przewodu 
pokarmowego. Niestety wiele z nich ule-
gło zapomnieniu. 

Oto niektóre przykłady: 

Bluszczyk kurdybanek 
Bujnie porasta lasy, zbocza pagór-

ków, rowy, ogródki. Tworzy piękne, fio-
letowe dywany. Najlepiej zbierać go wio-
sną i wczesnym latem. Przez cały rok 
można go kupić w sklepach ze zdrową 
żywnością. To jedna z najstarszych przy-
praw stosowanych w Europie Środkowej. 
Ma silny zapach i gorzkawy, korzenny 
smak. To wspaniały składnikiem wio-
sennych zup ziołowych i sałatek. Rege-
neruje nerki oraz wątrobę i korzystnie 
wpływa na serce. Lecznicze właściwo-
ści kurdybanku docenił już król Jan III 
Sobieski, który zaopatrzył w niego woj-
sko idące z odsieczą wiedeńską.

Gwiazdnica pospolita 
Jest spotykana na Śląsku Opolskim. 

To smaczna roślina jadalna, rosnąca 
praktycznie wszędzie. Ma dobroczynny 
wpływ na funkcjonowanie naszego 
organizmu i jego metabolizm. Kwiaty 
gwiazdnicy zawierają wiele witamin, 
składników mineralnych, olejków ete-
rycznych, błonnika… Jadalne kwiaty są 
znane i wykorzystywane w kuchni od 
wielu tysięcy lat. Można nią zastępować 
szpinak, gdyż ma bardzo zbliżony smak. 
W dawnych śląskich przepisach, roślina 
ta była częstym dodatkiem do zupy gro-
chowej z uszami wieprzowymi, zupy 
warzywnej ze szpinaku z ziemniakami 
oraz jako sałatka do duszonego królika 
w warzywach. 

Czosnek 
Towarzyszy człowiekowi od staro-

żytności. Częścią jadalną czosnku jest 
cebula złożona z ząbków. Najstarsze 
informacje o jego leczniczych właści-
wościach pochodzą z Egiptu. Robot-
nicy budujący Piramidę Cheopsa spo-
żywali codziennie porcję czosnku, aby 
uchronić się przed pasożytami przewodu 

pokarmowego, wzmocnić siły i przezwy-
ciężyć zmęczenie. 

Na Górnym Śląsku, szczególnie 
zimą, profilaktycznie przyrządzano lecz-
niczą zupę czosnkową, potocznie zwaną 
„wodzionką”. 

Obecnie stosowane preparaty czosn-
kowe znajdują szerokie zastosowanie, 
m.in. przy obniżaniu cholesterolu, lecze-
niu nadciśnienia krwi, w leczeniu zmian 
miażdżycowych. Stosowanie proszku 
czosnkowego w dawce 900 mg na dobę 
obniża ryzyko zawału serca i udaru 
mózgowego o ponad 50%. Czosnek ma 
również duże znaczenie w gospodar-
stwie domowym, jako przyprawa kon-
serwująca potrawy, zwłaszcza do pie-
czeni z wieprzowiny, cielęciny, sosów, 
żurów i czerwonego barszczu.
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