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корисна при фізичній слабкості, після тяжких хвороб і 
виснаження�� Поліпшує травлення, оздоровлює шлунок 
і кишечник, посилює творчі можливості, зміцнює сер-
цево-судинну та нервову системи, заспокоює серцевий 
ритм, нормалізує стан шкіри, стабілізує артеріальний 
тиск�� Кориця здатна пригнічувати ріст грибкових і 
дріжджових мікроорганізмів, тому її корисно вживати 
у разі молочниці чи аналогічних захворювань�� 

Але кориця у великих кількостях може бути токсич-
ною, особливо для печінки і нирок��

Рекомендації:
• Напій для схуднення: до склянки зеленого чаю додати 

1/3 ч�� л�� кориці та трохи меду�� Вживати щодня впро-
довж місяця (краще до обіду, оскільки напій тонізує)��

• Проти грибкових та інших шкірних хвороб допоможе 
мазь: змішати мед із корицею (1:1), тричі на день зма-
щувати уражені місця��

• Щоб знизити рівень цукру в крові, додавайте корицю 
(за смаком) до чаю, кави, мюслі, кефіру�� Це буде і ко-
рисно, і смачно�� 
коріандр – насіння вживають у разі захворювань пе-

чінки й жовчного міхура та застудних хвороб (особливо, 
якщо є кашель), для покращання апетиту, поліпшення 
травлення, стимуляції виділення молока, як протиглисний, 
заспокійливий засіб�� Воно помічне при геморої, гастри-
тах, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки�� 
За результатами останніх досліджень американських уче-
них встановлено, що ця рослина ще й сприяє поліпшенню 
вироблення інсуліну, зниженню рівня «шкідливого» хо-
лестерину, виведенню з організму небезпечних токсинів�� 
Фахівці вважають, що одна насінина спроможна очистити 
організм на один день, дві – на два�� Також коріандр сти-
мулює відновні процеси в організмі��

Рекомендації:
• 1-2 ч�� л�� насіння чи 0,5 ч�� л�� порошку з насіння залити 

склянкою окропу, настояти протягом 10-20 хв��, пити 
як профілактичний чай проти вказаних недуг��

• При інфекційних хворобах допоможе напій: 2 ч�� л�� 
коріандру залити склянкою води, витримати протягом 
12 год��, випити з лимоном�� 

• Позбутися депресії та нервового напруження допомо-
же такий засіб: 100 г плодів коріандру залити 1 л чер-
воного вина, настоювати протягом тижня, процідити і 
вживати по 100 мл двічі-тричі на день�� 

• Проти набряків: 2 ч�� л�� насіння варити в 200 мл води 
протягом 3 хв�� Пити тричі на день по 1/3 склянки��
кріп – траву кропу рекомендують при ожирінні, хво-

робах печінки, жовчного міхура, нирок, анацидному гаст-
риті, метеоризмі�� Він посилює роботу травних залоз, мото-
рику травного тракту, поліпшує апетит, нормалізує обмін 
речовин�� Кріп корисний у разі гіпертонічної хвороби, як 
вітрогінний, сечогінний, м’який проносний і спазмолітич-
ний, а також протигемороїдальний і навіть легкий снодій-
ний засіб�� Сприяє виведенню токсинів і «зайвих солей»�� 
Також запобігає розвитку остеопорозу, артриту і цукрово-
го діабету�� Стимулює вироблення статевих гормонів�� 

Але бажано не кип’ятити кріп у стравах, оскільки він 
втрачає свої властивості�� 

Рекомендації:
1 ст�� л�� подрібненої трави кропу на склянку окропу, на-

стояти протягом 1 год��, пити по 1/3-1/2 склянки чотири 
рази на день при гіпертонії�� 

кероб – використовують як замінник цукру (він 
значно корисніший) та шоколаду (діабетикам і тим, 
хто страждає від ожиріння)�� Він нагадує какао, але без 
гіркоти й набагато солодший, до того ж у вирощуван-
ні цього дерева майже не використовують пестицидів 
(має мало шкідників)�� Містить менше жирів та більше 
вуглеводів і кальцію, не має речовин, які зумовлюють 
звикання чи алергію, зате багатий на антиоксиданти, 
які продовжують молодість�� Також не містить щавле-
вої кислоти, яка є в шоколаді й може бути причиною 
виникнення акне (прищів) у підлітків�� Кероб містить 
білок, вітаміни А, В1, В2, В3 та Е і багатий на спектр 
мікроелементів�� 

куркума – ЛР, яка незамінна для оздоровлення печін-
ки, лікування ожиріння й діабету�� Корінь куркуми бага-
тий на вміст заліза, кальцію, йоду, фосфору, вітамінів С і 
групи В�� А ще одна його складова – куркумін – пригнічує 
ріст ракових клітин, знижує рівень холестерину в крові, 
захищає від розвитку атеросклерозу, утворення каменів у 
печінці та нирках�� 

Інша цінна речовина куркуми – цинеол, який поліпшує 
роботу шлунка і знищує паразитів�� Також спеція корис-
на для кровоносних судин і сприяє лікуванню дерматиту, 
псоріазу, артриту, усуває метеоризм, кровоточивість ясен 
та мігрень�� Ця пряність є чудовим натуральним антибіо-
тиком, тому її можна використовувати як бактерицидний 
і антисептичний засіб�� Кращого засобу для виведення ток-
синів з організму й годі знайти�� До того ж куркума знищує 
бактерію хелікобактер пілорі, яка призводить до гастриту 
чи виразки шлунка��

Однак, куркуму не можна застосовувати вагітним 
(спричиняє скорочення матки – підвищує тонус матки)�� 

Рекомендації:
При хворобах печінки, ожирінні й діабеті корисно 

вживати куркуму (на кінчику ножа) із свіжим соком алое 
(3 ч�� л��) двічі на день�� Суміш однакових частин куркуми 
й барбарису також ефективно очищає печінку й жовчні 
протоки�� 

кумін – поліпшує загальний стан організму й роботу 
шлунково-кишкового тракту, особливо у разі переїдання 
чи споживання «важкої» їжі�� Також корисний при захво-
рюваннях дихальної системи, ниркових і шлункових хво-
робах, має сечогінну і легку проносну дію, виводить шлаки 
з організму, поліпшує пам’ять, допомагає при безсонні та 
проблемах шкіри (акне, вугрі, тощо)�� Сприяє відновленню 
і зміцненню зору, тонізує організм і є афродизіаком�� До-
поможе «зігрітися» людям, які важко витримують холод, 
а також при старечій мерзлякуватості�� 

Рекомендації: вживати як спецію до різних страв�� 
кунжут – насіння кунжуту має у своєму складі цинк 


