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корисна при застуді, подагрі�� Також гірчиця рятує від 
закрепів та застуди, очищує шкіру�� У насінні міститься 
олія, яка має антисептичні властивості�� Крім того, во-
на багата на вітаміни (А, Е, D, К та ін��), мікроелементи 
(кальцій, магній, залізо, сірка, калій), які поліпшують 
функцію печінки й жовчного міхура, зміцнюють за-
гальний стан організму людини��

Однак, гірчиця протипоказана при виразковій хворобі 
шлунка, запаленні нирок, матерям-годувальницям�� 

Рекомендації:
• 1 г порошку гірчиці (чи гірчичних зерен) на півсклянки 

теплої води чи молока, вживати при закрепах�� 
• 1 ч�� л�� зерен на 10 ч�� л�� 70 % спирту, настоювати протя-

гом 7-10 днів, вживати по 20-30 крапель із водою три 
рази на день за 30 хв�� перед вживанням їжі для стиму-
ляції діяльності серцево-судинної системи��
Імбир – ЛР, яка сприяє відновленню зору, долає фі-

зичну втому, сонливість, поліпшує травлення, стимулює 
роботу мозку і зміцнює серце�� Часте вживання імбиру до-
поможе схуднути, знизити рівень цукру і холестерину у 
крові�� 

У разі ГРЗ, застуди готують «напій йогів»: заварю-
ють порошок із кореня і п’ють маленькими ковтками 
разом із медом і корицею�� Дрібка імбиру допоможе 
позбутися головного та менструального болю, нудоти, 
кишкових розладів, «морської хвороби», пришвидшить 
лікування нежиті, бронхіту, шкірних захворювань, 
гнійничкових висипань, алергії, гіпертонії, артриту й 
радикуліту�� 

Імбир «розігріває» організм і розріджує кров, підви-
щує імунітет, прояснює розум і поліпшує настрій�� Та-
кож посилює вироблення гормонів щитоподібної зало-
зи�� Крім того, підвищує потенцію у чоловіків: недарма 
різні народи використовують імбир як афродизіак, 
додаючи до страв�� Їжа, приправлена коренем імбиру, 
ліпше засвоюється організмом�� Особливо корисний 
він у холодну погоду�� Це добрий тонізуючий засіб, ко-
рисний у разі розумової, емоційної і фізичної втоми�� 

Рекомендації:
• При проблемах зі щитоподібною залозою, аутоімунно-

му тиреоїдиті корисно вживати по 0,5 ч�� л�� меленого 
імбиру, запиваючи теплим чаєм чи молоком, два рази 
на день протягом місяця�� 

• При розладах шлунка: до 0,5 склянки кефіру (краще 
домашнього) додати по 1/4 ч�� л�� імбиру й мускатного 
горіха��

• При чоловічих проблемах (простатиті, імпотенції) 
щодня впродовж місяця вживати імбирний порошок із 
медом, запиваючи чаєм��

• Чай проти застуди, ГРЗ: візьміть 1 ч�� л�� порошку імби-
ру на 1 л води, доведіть до кипіння�� До теплого відвару 
додайте меду і лимону за смаком�� 
кардамон – ЛР, яка здавна відома як лікарська при 

легеневих інфекціях, для покращання травлення, пок-
ращання апетиту, як вітрогінний засіб�� Він корисний 
при застудах: як для лікування, так і для профілакти-

ки�� Кардамон позитивно впливає на нервову систему, 
допомагає розслабитися і водночас позбавляє депресії, 
стимулює роботу мозку, зміцнює серцевий м’яз�� Ця 
спеція допоможе позбутися мігрені, поліпшує пам’ять, 
нормалізує артеріальний тиск, корисна для зору, неза-
мінна при застуді, ГРЗ�� Також це потужний еротичний 
засіб для чоловіків�� А ще кардамон допоможе схуднути 
й омолоджує організм�� 

Рекомендації:
• 1 ч�� л�� молотого кардамону залити склянкою окропу, 

настояти протягом 10-15 хв��, пити тричі на день по 1/3 
склянки при шлункових та кишкових болях (кольках), 
метеоризмі�� 

• При серцевій аритмії можна пожувати 2-3 зернятка 
кардамону�� 

• Для зміцнення імунітету, нервової системи та зору 
пацієнт повинен щодня з’їдати суміш 1 ч�� л�� меду з 
п’ятьма меленими зернятками кардамону��
кмин – ЛР споживання, корисна у разі спазмів ор-

ганів травлення та судин головного мозку�� Спеція сти-
мулює імунітет, поліпшує функцію печінки, підвищує 
лактацію, розширює судини, сприяє засвоєнню важких 
і жирних страв, має сечогінну дію, посилює апетит, 
знижує процеси бродіння у кишечнику, зменшує біль 
у разі виразки шлунка�� Сприяє загальному очищенню 
організму та відновлює гостроту зору�� 

Рекомендації:
Кілограм домашнього (вершкового) масла розтопи-

ти, додати 100 г меленого кмину, перемішати й зняти 
з вогню�� Використовувати замість звичайного масла 
– для приготування бутербродів, додавати до каш, кар-
топляних страв як харчовий продукт��

кокосова стружка – це дуже висококалорійний 
продукт, справжній енергетик, багатий на вітаміни Р, 
В, Е, мікро- та макроелементи (кальцій, магній, цинк, 
калій, марганець, йод, фосфор, фтор, залізо), клітко-
вину�� Кокосова стружка «виганяє» шлаки і токсини, 
має антиоксидантні властивості, захищає від вірусів, 
застуд, ГРЗ, нормалізує гормональний баланс, знижує 
рівень холестерину в крові, поліпшує стан шкіри, тамує 
відчуття голоду�� 

Рекомендації:
• Стружку використовують для приготування десертів, 

додають до напоїв, м’ясних страв, салатів��
• Можна приготувати корисний і смачний коктейль: 

додати стружку до молока і збити його��
• М’якоть кокоса також використовують як паніруван-

ня для приготування страв із м’яса, риби, а також у 
складі салатів, супів, пирогів�� 

• З кокосової стружки готують крем: 200 г густої 
сметани або вершків збити зі склянкою цукрової 
пудpи, ваніллю, 100 г кокосової стружки, поріза-
ними 100 г фруктів (ківі, апельсин, банан, ананас, 
манго – на вибір)�� 
кориця – очищає судини й знижує рівень холес-

терину та цукру в крові, нормалізує емоційний стан, 


