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онкологічної захворюваності серед населення обумо-
влене недостатнім вживанням «живої» їжі, зокрема, 
рослинної�� Там, де вдалося «прищепити» громадянам 
любов до споживання овочів та фруктів, хворих на 
рак поменшало�� Тому в багатьох розвинених країнах 
з’явилося правило – не сідати за стіл без фрешів�� До 
їди традиційно вживають овочеві, а після їди – фрук-
тові чи ягідні соки�� Всі надані рекомендації стосують-
ся натуральних соків з плодів, вирощених у природних 
умовах рослин�� 

ЛІкаРСькІ РОСЛини-СПецІї
Лікарські рослини як носії біологічно активних 

сполук, у тому числі й ефірних олій, застосовують, 
зокрема, як спеції�� Кожна спеція може надати нового 
смаку улюбленим стравам, напоям�� Це можливий здо-
ровий експеримент на кухні та творіння неповторних 
кулінарних шедеврів, ще й нагода оздоровитися, ад-
же спеції – неперевершені ліки�� Чи знали ви, що аніс, 
імбир, кардамон, коріандр, кориця, куркума, гірчиця і 
кмин перетворюють жирну їжу на корисну й допомага-
ють схуднути? Що при закисненні організму врятують 
«пекучі» смаки імбиру, васильків (базиліку), гвоздики, 
кардамону, кориці, перцю, гірчиці, хрону? А знижений 
гормональний фон узимку врегулюють імбир, чорний 
перець, кориця, розмарин, куркума? І це – лише части-
на секретів спецій, які ми вам відкриємо��

аніс – ЛР, яка поліпшує роботу печінки, корисний 
при діабеті, хворобах сечового міхура, каменях у нирках, 
алергії, застуді�� Діє як відхаркувальний, знеболювальний, 
протигарячковий, потогінний засіб і такий, що активізує 
роботу підшлункової залози, підвищує перистальтику ки-
шечнику, допомагає позбутися метеоризму�� Сприяє нор-
малізації менструального циклу, активізує виділення мо-
лока у годувальниць�� 

Як приклад, надаємо можливі варіанти рецептів (реко-
мендацій) щодо застосувння у медичній практиці��
• Чайну ложку мелених плодів анісу заварити склянкою 

окропу, настояти протягом 20 хв��, пити по 1/4 склянки 
перед вживанням їжі 3-4 рази на день як відхаркуваль-
ний, легкий послаблювальний і вітрогінний засіб�� 

• Чайну ложку насіння (плодів анісу) на склянку води, 
кип’ятити протягом 15 хв��, настояти упродовж 20 хв��, 
процідити, додати столову ложку коньяку, пити по 1/3 
склянки теплим при застуді 3-4 рази на день��
Бодян – ЛР, яка зміцнює імунітет, очищає організм 

від токсинів, нормалізує травлення, корисна при циститі, 
пієлонефриті, екземі, бронхіті (саме на основі бодяну ви-
готовили перші льодяники проти кашлю), жіночих та па-
разитарних хворобах�� Плоди мають протизапальну, вітро-
гінну, спазмолітину дію�� 

Рекомендації: використовують як прянощі для тіста, 
узварів, соусів до м’яса та риби�� Бодян чудово поєднуєть-
ся з чорним перцем, фенхелем, часником, цибулею�� 

Базилік – підвищує загальний тонус організму, 
стимулює роботу й моторику травного тракту, має за-

спокійливу дію, корисний при кашлі, безсонні, мігрені, 
проблемах із нюхом�� Учені рекомендують додавати до 
їжі базилік щодня��

Але вагітність, епілепсія, післяінфарктні та післяін-
сультні стани є протипоказаннями до вживання базиліку�� 

Рекомендації: 10 г трави базиліку на 200 мл окропу, 
настоювати протягом 30 хв��, пити по 2 ст�� л�� чотири рази 
на день при неврозах, метеоризмі, застуді, використову-
ють також і зовнішньо�� 

Барбарис – ЛР, яка оздоровлює печінку, шлунок, 
заспокоює серце й нервову систему, має протизапаль-
ні, жовчогінні, сечогінні властивості�� Корисна при на-
бряках, подагрі, ревматизмі�� Містить багато вітаміну 
С, підвищує апетит і стимулює роботу кишечнику та 
підшлункової залози�� Японські вчені довели протипух-
линні властивості барбарису�� Французи вживають йо-
го для зниження артеріального тиску та при серцевих 
недугах, східні народи – при болях у суглобах, гру-
зини – при діабеті�� У барбарисі міститься серотонін, 
який позитивно впливає на нервову систему, поліпшує 
емоційний стан�� Ягоди мають властивості антибіоти-
ків, стимулюють імунну систему�� 

Рекомендації: при хворобах, які зазначені вище, 1 ст�� 
л�� подрібнених ягід рослини на 200 мл окропу, заварити як 
чай у термосі (настоювати протягом трьох год��) і прийма-
ти по 1/3 склянки тричі на день�� 

Гвоздика – ЛР, яка тонізує організм, підвищує сексу-
альний потяг, вбиває патогенні віруси й мікроби, поліп-
шує травлення, регулює роботу печінки, сприяє здоров’ю 
ясен і зубів, зберігає молодість шкіри, покращує роботу 
шлунка, має вітрогінну і протипухлинну дію, корисна при 
гострих респіраторних захворюваннях (ГРЗ) (з неї готу-
ють протигрипозний грог)�� Освіжає подих, оскільки зни-
щує неприємні запахи�� 

Але запам’ятайте, що це лише спеція, тому їсти ложка-
ми її не варто, інакше призведе до перезбудження�� 

Рекомендації:
• Чай зі спеціями (суміш: гвоздика, кориця, васильки) 

– найкращий засіб проти застуди і при ГРЗ�� 
• Поєднання гвоздики і кориці (також готуємо чай) 

допоможе позбутися грибкових хвороб�� 
• Напій бадьорості і як профілактичний засіб при го-

стрих респіраторних захворюваннях: чотири зернятка 
кардамону, чотири горошини чорного перцю, три гвоз-
дики (подрібнити у кавомолці), додати щіпку імбиру й 
кориці, залити 250 мл теплої води, варити на слабкому 
вогні протягом 20 хв��, додати щіпку звичайного чаю, 
трохи молока й чайну ложку меду�� 
Гірчиця біла – як ЛР корисна при атеросклерозі су-

дин, гіпертонії, захворюваннях печінки та жовчного міху-
ра, порушеннях травлення, метеоризмі, псоріазі та екземі�� 
Насіння білої гірчиці ніжніше й пікантніше на смак, аніж 
зерна гірчиці чорної, яка гостріша й терпкіша�� 

Рекомендації: вживають як спецію у харчуванні��
Гірчиця сарептська – ЛР, що стимулює виділення 

шлункового соку, підвищує апетит, поліпшує настрій, 


