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Navadni rman Achillea millefolium Yarrow 24.7.2018

Užitni mladi listi za jajčne jedi, 

zelenjavne jedi, juhe. Cvetje za 

odišavljanje likerjev.

Sveži listi zmečkani ali poparek 

rastline za zaustavljanje krvavitev 

in hitrejše celjenje ran. Poparek 

cvetoče rastline pri želodčnih in 

menstrualnih težavah.

Stik s svežo rastlino pri 

nekaterih ljudeh povzroči 

fotoalergijsko reakcijo - 

travniški dermatitis.

Navadna črnoga Actaea spicata Herb Christopher, Baneberry 24.7.2018 Rastlina ni užitna.

V Kanadi se korenino uporablja pri 

zdravljenju kačjih ugrizov. Sicer pa 

rastlina deluje citostatično, 

antspazmodično, emetično, 

purgativno, uporablja pa se tudi 

pri zdravljenju živčnih motenj. 

Uporabo zaradi toksičnosti 

odsvetujemo.

Vsi deli rastline so strupeni, 

čeprav redko smrtno.

Navadna regačica Aegopodium podagraria

Ground Elder, Bishop's goutweed, 

Goutweed, Ground Elder, Bishop's Weed 5.6.2018

Užitni so zelo mladi listi rastline, ki 

jih lahko uporabljamo tudi v večjih 

količinah za prikuhe in solate. 

Starejši listi imajo izredno močan 

okus, zato jih uporabljajmo le v 

začimbnih količinah. 

Rastlina se že od srednjega veka 

uporablja pri zdravljenju protina, 

revmatizma in artritisa. Uporablja 

se poparek iz cvetočega zelišča. 

Podagra je drugo ime za putiko, od 

tod tudi latinski vrstni pridevek. 

Zunanje se obloge iz rastline 

uporablja za zdravljenje opeklin, 

ran in bolečih sklepov. Ni znano.

Plahtica Alchemilla sp. Lady's Mantle 5.6.2018

Užitni so mladi sveži ali prekuhani 

listi.

Listje in cvetje se uporablja 

zunanje in notranje za zdravljenje 

kožnih težav. Kot čaj pomaga pri 

vseh oblikah ženskih bolezni 

(težave z menstruacijo, 

obmenopavzalne težave) in pri 

hitrejšem okrevanju po porodih. Ni znano.

Pelinolistna ambozija Ambrosia artemisiifolia

Roman Wormwood, Bitterweed, 

Blackweed, Carrot Weed, Hay Fever 

Weed, Stickeweed, Tassel Weed, Wild Ta 24.8.2018

V užitne namene se lahko 

uporablja olje iz semen rastline, ki 

vsebuje linolensko kislino.

Listi se kot čaj uporabljajo za 

zdravljenje črevesnih težav in 

slabosti. Korenina se uporablja pri 

menstrualnih težavah in po kapi. 

Tinktura iz zelišča omili srbečico po 

komarjevih pikih (zunanja 

uporaba).

Pelod te rastline je glavni vzrok 

senenega nahoda v Severni 

Ameriki.

Navadna kurja češnjica Anagallis arvensis Scarlet Pimpernel 22.8.2018

Nekateri viri navajajo užitnost 

listov in mladih poganjkov, 

kuhanih ali surovih. Glede na 

navedbe o strupenosti z njimi ni za 

pretiravati.

Včasih je bila kurja češnjica 

cenjena kot rastlina za zdravljenje 

epilepsije in psihičnih težav. Za 

njeno učinkovitost v tem smislu ni 

dokazov. Zaradi saponinov rastlina 

olajšuje izkašljevanje in deluje 

diuretično. Spodbuja tudi potenje 

in celjenje ran ter deluje 

purgativno.

Rastlina vsebuje toksične 

saponine in citotoksične 

kukurbicatine. Visoke doze 

rastline lahko povzročijo 

poliurijo in tremor. Semena so 

blago toksična za nekatere 

živali. Stik s kožo lahko povzroči 

dermatitis pri ljudeh.

Podlesna vetrnica Anemone nemorosa Wood Anemone 5.6.2018 /

Včasih se listi uporabljajo zunanje 

kot dražilo pri zdravljenju 

revmatizma.

Vsi deli rastline vsebujejo 

protoanemonin, ki močno draži 

kožo in prebavila. Naj bi se 

spremenil v neškodljive 

sestavine ob sušenju ali 

pregrevanju. Podlesna vetrnica 

ahko zavira delovanje srca in 

centralnega živčnega sistema.



Navadni gozdni koren Angelica sylvestris Wild Angelica,Woodland angelica 24.7.2018

Užitna je kuhana korenina. Mladi 

listi, stebla in poganjki se lahko 

uporabljajo kot aromatičen 

dodatek k solatam ali pa se jih je 

kuhane. Okus je nekoliko grenkast. 

Semena so prijetno aromatična in 

jih lahko dodajamo k različnim 

sladicam in drugim jedem. 

V zdravilne namene se uporabljajo 

predvsem semena in korenine. 

Delujejo karminativno, sproščajo 

krče, diuretičnoter spodbujajo 

menstruacijo. Prevretek se včasih 

uporablja pri zdravljenju kašlja in 

lajšanju zgage.

Rastlina vsebuje 

furanokumarine, ki lahko 

povečajo občutljivost na 

svetlobo in delujejo 

fototoksično. Visoke doze 

rastline zavirajo delovanje 

centralnega živčnega sistema.

Navadna smrdljivka Aposeris foetida / 5.6.2018

Užitni so listi in cvetovi, večinoma 

se uporabljajo sveži za solate in 

različne namaze.

Listi so odličen vir vitaminov A, C 

in E. Ni znano.

navadni pelin Artemisia vulgaris

Mugwort, Common wormwood, Felon 

Herb, Chrysanthemum Weed, Wild 

Wormwood 24.7.2018

Užitni so mladi prekuhani 

poganjki, pa tudi surovi ali kuhani 

listi in cvetje, ki jih uporabljamo 

bolj kot začimbo. Včasih so z 

navadnim pelinom aromatizirali 

pivo.

Korenine naj bi bile eno najboljših 

zdravil za težave z želodcem. 

Rastlina sicer deluje antiseptično, 

sprošča krče, pospešuje znojenje 

in menstruacijo, deluje diuretično, 

umirja živčno razdraženost. Ne 

uporabljajmo je v prevelikih 

količinah in predolgo časa.

Spodbuja delovanje maternice, 

zato naj ga nosečnice ne 

uživajo. Prav tako je rastlina 

verjetno strupena, če jo 

zaužijemo v večjih količinah.

Kresničevje Aruncus dioicus Goat's Beard, Bride's feathers 24.7.2018

Mladi listi, stebla in cvetni popki so 

užitni prekuhani. V zmernih 

količinah.

Uporablja se korenina - za 

zaustavljanje drisk in krvavitev 

(tudi notranjih) ter zmanjševanje 

vročine (vse kot čaj). Zmečkano 

korenino lahko damo na mesto, 

kjer nas je pičila čebela.

V listih so našli cianogene 

glikozide.

Kopitnik Asarum europaeum Asarabacca, European Wild Ginger 5.6.2018

Rastlina zaradi strupenosti ni 

užitna, ima pa močan okus po 

popru.

Korenine, listi in stebla se 

uporabljajo posušena. So močno 

laksativna, povzročajo bruhanje, 

potenje, kihanje in izcedek iz nosu. 

V korenini je eterično olje z več kot 

50% strupenega azarona.

Strupena rastlina, strup naj bi 

se s sušenjem razgradil.

Navadna marjetica Bellis perennis Daisy, Lawndaisy, English Daisy 24.7.2018

Užitni so listi in cvetovi, večinoma 

se uporabljajo sveži za solate in 

različne namaze.

Marjetico se v domači lekarni 

uporablja za številne zdravstvene 

tegobe. Nabiramo liste in cvetje, ki 

ga lahko uporabljamo svežega ali 

posušenenga.  Listi naj bi bili 

odlično sredstvo za celjenje ran. 

Rastlina sicer deluje dobro tudi pri 

prebavnih težavah, zmanjšuje 

kašelj, uporablja se jo pri jetrnih in 

ledvičnih težavah, bolečih 

menstruacijah, težavah z očmi in 

revmatičnih obolenjih. Ni znano.

Navadni čistec Betonica officinalis

Wood Betony, Common hedgenettle, 

Betony, Woundwort 18.6.2018

Listi in cvetoči vrhovi rastlin se 

uporabljajo za osvežujoč in 

aromatičen čaj.

Cvetoča rastlina je imela ugled kot 

tonik za telo. Z njo so zdravili 

živčne težave, npr. živčno 

utrujenost, slab spomin in 

napetost. Spodbuja prebavni 

sistem in delovanje jeter, pomaga 

pri bolečih menstruacijah. Zunanje 

se jo uporablja za hitrejše celjenje 

ran. Ni znano.



navadna breza Betula pendula

 Silver Birch, European white birch, 

Common Birch, Warty Birch, European 

White Birch 24.7.2018

V času lakote lahko zmeljemo 

notranji del lubja v moko. Užitni so 

tudi zelo mladi listi in mačice 

rastline. Zgodaj spomladi lahko v 

deblo zvrtamo luknjo in 

pridobivamo sladek sok. Le tega 

pijemo samega, lahko pa ga 

fermentiramo v alkoholno pijačo 

ali pa od njega odparimo vodo in 

dobimo sladek sirup.

Listi delujejo diuretično, 

protibakterijsko in znižujejo 

holesterol. Primerni so pri 

ledvičnih kamnih, revmatizmu in 

protinu. Tudi brezov sok deluje 

diuretično. Spodbujal naj bi rast 

las, prav tako mladi listni popki. 

Lubje znižuje vročino in deluje 

adstringentno. Skupaj z listi se 

uporablja pri kožnih težavah.

Hidrokarboni v brezi lahko 

dražijo kožo. Bolniki s srčnim 

popuščanjem ali pomanjkljivim 

delovanjem ledvic naj je ne 

uporabljajo.

jesenska vresa Calluna vulgaris Heather, Scotch Heather 24.7.2018

Cvetoči poganjki se uporabljajo za 

čaj ter aromatizacijo piva in drugih 

pijač.

Rastlina deluje diuretično in 

antiseptično v sečilih, zato se jo 

uporablja pri zdravljenju 

revmatizma, protina, ledvičnih 

kamnih. Olajševala naj bi tudi 

izkašljevanje, zato jo lahko 

uporabimo pri prehladih. Tople 

obloge tradicionalno pomagajo pri 

premraženih prstih rok in nog. 

Rastlina naj bi zmanjševala 

anksioznost. Ni znano

Navadni plotni slak Calystegia sepium

Hedge Bindweed, Hedge false bindweed, 

Appalachia false bindweed, Bingham's 

false bindweed 22.8.2018

Užitni so mladi poganjki, stebla in 

korenine, ki jih uživamo 

prekuhane. Ne pretiravajmo s 

količino zaradi purgativnih 

efektov.

Korenina naj bi delovala diuretično 

ter močno purgativno. Zniževala 

naj bi tudi vročino.

Rastlina morda deluje 

purgativno.

Razprostrta zvončica Campanula patula Spreading bellflower 24.7.2018

Ni podatkov, čeprav je verjetno 

užitna in okusna tako kot večina 

ostalih zvončic. Uporablje se mlade 

liste in cvetove. Ni podatkov. Ni podatkov.

zvončica Campanula sp. Bellflower 5.6.2018

Zvončice so užitne surova ali 

kuhane. Uporabljamo lahko liste, 

korenine in cvetove. Ni znana. Niso znani.

koprivasta zvončica Campanula trachelium Nettle-leaved bellflower, throatwort 24.7.2018

Užitni so listi in cvetovi, ki jih lahko 

uporabljamo kuhane ali sveže.

Naj bi delovala proti bolečemu 

grlu. Ni podatkov.

Navadni plešec Capsella bursa-pastoris Sheperd's Purse 22.8.2018

Užitna je cela rastlina - listi, 

korenine, plodovi in cvetje. Jemo 

surovo oli kuhano. Iz nadzemnih 

delov pripravljamo solate in 

namaze, korenina se lahko 

uporablja kot nadomestek za 

ingver.

Zelišče zaustavlja zunanje in 

notranje krvavitve, zato se je 

uporabljalo tudi pri porodih in ob 

premočnih menstruacijah.  

Uravnava tudi previsok ali 

prenizek krvni tlak.

Plešec lahko pri nosečnicah 

povzroči splav. Z uporabo 

plešca ne prtiravajmo, ker 

lahko učinkuje sedativno ali 

vpliva na nepravilno bitje srca. 

Brstična konopnica Cardamine bulbifera Coral Root, Coralroot bittercress 5.6.2018

Užitni so mladi listi, cvetovi in 

zarodni brstiči, ki se pojavijo v 

zalistjih. Lahko jemo surovo ali 

kuhano rastlino, okus sveže 

spominja na krešo. Ni znana. Ni znano.

Mnogolistna konopnica Cardamine kitaibelii Kitaibel's Bitter Cress 5.6.2018

Užitni so surovi ali kuhani listi ter 

cvetovi, ki imajo blag okus po zelju 

in kreši. Ni podatkov. Ni znano. Pernato deljeni listi.

Trilistna penuša Cardamine trifolia Three-leaved cuckoo flower 5.6.2018

Užitni so surovi ali kuhani listi ter 

cvetovi rastline. Ni podatkov. Ni znano.

Šaš Carex sp. Sedge 5.6.2018

Šaši imajo užitne baze stebel, ki jim 

potrgamo zunanje liste. Pogrizemo 

do tam, kjer je še mehko. Večina 

šašev ima tudi užitne korenine in 

semena. Ni znana. Niso znani.

Z dolgimi, previsnimi 

socvetji

Brezstebelna kompava, bodeča 

neža Carlina acaulis Stemless Carline Thistle 22.8.2018

Mesnat osrednji del cvetne glavice 

(cvetišče) je užiten. Lahko se 

jesurov ali kuhan.

Korenina deluje diuretično, znižuje 

vročino, karminativno, prevretek 

pa se uporablja za boljše celjenje 

ran in kot grgralo pri bolečem 

žrelu.

Rastlina (predvsem korenina) v 

večjih količinah deluje 

emetično in purgativno.

Navadni (beli) gaber Carpinus betulus

Hornbeam, European hornbeam, 

Common Hornbeam, 24.7.2018 Ni znano.

Listi zaustavljajo krvavitve. 

Hidrolat iz listov naj bi bil dober 

losjon za oči. Ni znano.



Evropski pravi kostanj Castanea sativa Sweet chestnut 5.6.2018

Kostanjevo seme se uporablja 

surovo, kuhano ali pečeno, 

samostojno ali za pripravo 

različnih jedi - sladic, juh, mesa … 

Posušena in zmleta semena se 

uporabljajo tudi kot moka ali 

(pražena) kot nadomestek kave.

Skorja, listi in mačice delujejo 

protivnetno in adstringentno. 

Zniževali naj bi vročino, bili odlični 

pri kašlju, revmatizmu in bolečem 

žrelu. Niso znani.

Kranjski glavinec Centaurea carniolica / 18.6.2018

Za to vrsto ni podatkov, nekateri 

glavinci imajo užitne mlade liste, 

poganjke ali socvetja.

Za to vrsto ni podatkov, so pa 

glavinci na splošno zdravilni 

(diuretično delovanje, izboljšanje 

delovanja prebavil in čreslovinske 

droge). V zdravilstvu nimajo 

večjega ugleda. Niso znani.

Veleperesasti glavinec Centaurea macroptylon? Ni podatka. 24.7.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

Nvadna tavžentroža Centaurim erythraea Centaury - Feverwort, European centaury 24.7.2018

Tavžentroža se uporablja za 

aromatizacijo alkoholnih pijač, npr. 

jagermaistra.

Rastlina je zelo grenka, zato 

spodbuja izločanje želodčnih 

sokov in žolča. Izboljšuje delovanje 

prebavil in sečil ter povečuje 

apetit. Čaj pijemo po požirkih, da 

dosežemo želen učinek - refleksno 

stimulacijo delovanja prebavil 

zaradi zaznave grenčin. 

Rastline naj ne uporabljajo 

ljudlje s peptičnimi razjedami 

prebavil, da se stanje ne 

poslabša.

Tele vrste nisem šla 

določat po MF, vendar po 

fotografiji deluje, da je ta. 

Ob priliki preveriti.

Zala tavžentroža Centaurium pulchellum Lesser Centaury 24.7.2018

Tavžentroža se uporablja za 

aromatizacijo alkoholnih pijač, npr. 

jagermaistra.

Rastlina je zelo grenka, zato 

spodbuja izločanje želodčnih 

sokov in žolča. Izboljšuje delovanje 

prebavil in sečil ter povečuje 

apetit. Čaj pijemo po požirkih, da 

dosežemo želen učinek - refleksno 

stimulacijo delovanja prebavil 

zaradi zaznave grenčin. 

Rastline naj ne uporabljajo 

ljudlje s peptičnimi razjedami 

prebavil, da se stanje ne 

poslabša.

Smiljka Cerastium sp. Mouse-ear 18.6.2018

Smiljke so užitne mlade, pred 

cvetenjem. Ni podatkov. Niso znani.

Nizka relika Chamaecytisus supinus Big-flowered broom 18.6.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

Navadna prevezanka Chamaespartium saggitale Winged broom 18.6.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

Navadni potrošnik Cichorium intybus Chicory, Radicchio, Succory, Witloof 24.7.2018

Užitni so listi, surovi ali kuhani, 

najmanj grenki so pozimi ali če jih 

blanširamo (vzgajamo ob 

odsotnosti svetlobe). Užitna je tudi 

korenina, ki je bogata  z inulinom 

in vsebuje tudi sladkorje levulozo, 

pentozo in dekstrozo. Korenino 

lahko skuhamo podobno kot 

pastinak, lahko pa jo zrežemo, 

posušimo, prepražimo in zmeljemo 

v okusen kavni nadomestek 

(cikorijo).

Potrošnik spodbuja delovanje 

prebave (pospešuje odvajanje 

blata in seča, izločanje žolča). 

Spodbuja tudi apetit. Prevretek iz 

korenine deluje ugodno pri 

zlatenici, povečanju jeter, 

revmatizmu in protinu. Potrošnik 

upočasnjuje delovanje srca in 

zmanjšuje moč kontrakcij.

Zaradi modre barve cvetov so 

rastlino včasih uporabljali za 

zdarvljenje bolezni oči, vendar 

z uporabo v te namene ne 

pretiravajmo, ker naj bi 

pretirana in predolga uporaba 

negativno vplivala na mrežnico.

Veliki nadlišček Circea lutetiana

Enchanter's Nightshade, Broadleaf 

enchanter's nightshade 24.7.2018 Ni podatkov.

Rastlina se uporablja za 

zdravljenje ran. S poparkom se 

spira prizadete dele. Ni znano.

Njivski osat Cirsium arvense Creeping Thistle 18.6.2018

Užitna je korenina v prvem letu 

rasti. Bogata je z inulinom, lahko 

jemo surovo ali kuhano. Olupljena 

stebla rastlin lahko uporabljamo 

kot nadomestek špargljev.  Liste 

lahko jemo surove ali kuhane, če 

jim prej odstranimo bodice.

Korenina naj bi delovala tonično, 

diuretično, astringentno in 

protivnetno. Žvečili so jo tudi pri 

zobobolu, njen poparek pa so 

dajali otrokom proti glistam.

Rastlina naj bi vsebovala snov 

knicin, ki spodbuja 

menstruacijo (nevarno za  

nosečnice!) in sili k bruhanju. 

Sicer ni posebnih opozoril za to 

rastlino.

Mehki osat Cirsium oleraceum Cabbage Thistle 24.7.2018

Užitni so kuhani mladi listi, lahko 

jih dodajamo juham ali kuhamo 

kot zelenjavo. Tudi kuhana 

korenina je užitna. Nabiramo jo 

preden rastlina zacveti. Bogata je z 

inulinom. Ni znano. Ni znano.



Navadni srobot Clamatis vitalba Traveller's Joy 18.6.2018

Mladi prekuhani poganjki so užitni 

na podoben način kot hmeljevi. 

Zaradi strupenih sestavin 

svetujemo previdnost.

Rastlina naj bi se v preteklosti 

zunanje uporabljala kot 

rubefacient (pospešila 

prekrvavitev, nekoliko vnela kožo 

in zato zmanjševala srbenje in 

bolečine globje v tkivu, npr. pri 

revmatizmu), vendar so efekti 

vnetja lahko premočni, zato se v 

zadnjem času uporablja bolj v 

homeopatskih pripravkih.

Vsa rastlina je strupena. 

Vsebuje protoanemonin, ki naj 

bi se s kuhanjem ali sušenjem 

razgradil.

Stebla so se uporabljala za 

izdelovanje košar ter privezovanje 

v kmetijstvu.

Jesenski podlesek Colchicum autumnale Autumn Crocus, Meadow Saffron 5.6.2018

Rastlina ni užitna - je smrtno 

strupena!

Rastlina se v gotovih pripravkih 

(lekarniških, z receptom in pod 

nadzorstvom zdravnika) uporablja 

pri akutnih napadih putike. Prav 

tako naj bi obstajali primeri 

ozdravitve levkemije.

Vsi deli rastline, najbolj pa 

semena, so izredno strupeni. 

Vsebujejo alkaloid kolhicin. 

Zastrupitev se kaže z 

bruhanjem, drisko, vnetjem 

želodca in črevesja ter smrtjo. 

Že nizki odmerki so smrtni. 

Nevarnost zamenjave z užitnim 

čemažem.

Njivski slak Convolvulus arvensis Field Bindweed 24.7.2018 Rastlina ni užitna.

Korenina je močan purgativ 

(vsebuje precej smol), če pa si 

pripravimo poparek cvetov ali 

hladen prelivek listov, pa je blag 

laksativ. Ni znano.

Navadna leska Corylus avellana Hazel, Hazelnut 18.6.2018

Užitna so semena, ki jih lahko 

jemo surova ali kuhana. Iz njih se 

pridobiva tudi užitno jedilno olje 

ali izdeluje lešnikovo mleko.

Lešnikovo olje naj bi zatiralo 

podančice pri dojenčkih in malih 

otrocih. Lubje, listi in mačice 

delujejo tudi adstringentno (pri 

driski, kožnih težavah). Ni opozoril.

Navadni glog Crataegus laevigata

Midland Hawthorn, Smooth hawthorn, 

English Hawthorn 22.8.2018

Užitni so mladi poganjki in listi, 

predvsem za solate ali kot 

prigrizek. Zreli plodovi kašaste 

teksture in brez izrazitega okusa so 

uporabni za pripravo raznih 

mermelad in želejev ali pa jih 

posušimo in zmeljemo v moko. 

Semena lahko prepražimo in 

uporabimo kot kavni nadomestek.

Glog je odlično sredstvo za 

izboljševanje zdravja srca. 

Uporablja se cvetje, nekoliko manj 

učinkoviti so plodovi. Najbolje 

deluje pri oslabelem, šibkem srcu v 

kombinaciji s previsokim 

pritiskom. Izboljšuje  moč srčnih 

kontrakcij, uravnava srčni ritem, 

veča zdravje srca in ožilja (zaradi 

bioflavonoidov, ki delujejo kot 

močni antioksidanti). Skupaj z 

ginkom ga uporabljajo za 

izboljševanje spomina in boljšo 

prekrvavitev možganov. Ni znano.

Gola dremota Cruciata glabra / 5.6.2018

Užitni so mladi listi, surovi ali 

prekuhani.

Za to vrsto ni podatkov, vendar pa 

sorodna rastlina (C. laevipes) 

deluje adstringentno, diuretično in 

pospešuje celjenje ran. Ni podatkov. nekosmata

navadna ciklama Cyclamen purpurascens Cyclamen 24.7.2018 / /

Rastlina je strupena, povzroča 

močno drisko, slabost, 

bruhanje, bolečine v trebuhu in 

motnje dihanja. Strupeno 

deluje že v zelo majhni količini.

Navadna pasja trava Dactylis glomerata Cock's Foot, Orchardgrass 26.7.2018 Ni znano.

Rastlina naj bi pomagala pri 

boleznih sečil, delovala pa naj bi 

tudi estrogeno.

Rastlina pogosto povzroča 

seneni nahod.

Fuchsova prstasta kukavica Dactylorhiza fuchsii Common spotted orchid 5.6.2018

Užitni so gomolji, ki jih posušene in 

zmlete v prah uporabljajo za 

pripravo salepa, hranilne in 

zdravilne pijače.

Gomolji kukavic vsebujejo veliko 

sluzi, zato varovalno vplivajo na 

prebavila. Uporabljajo jih tudi pri 

prebavnih težavah otrok.

Rastlina je zavarovana in se je 

pri nas ne sme nabirati!

Rastlina je zavarovana in 

se je pri nas ne sme 

nabirati!



Navadni volčin Daphne mezereum

 Mezereon, Paradise plant, February 

Daphne 5.6.2018 Rastlina je zelo strupena.

Dafnetoksin in mezerein 

raziskujejo za zdravljenje 

levkemije. V zdravilstvu se je 

uporabljala skorja korenin in 

stebel v mazilih za lajšanje 

revmatizma in zdravljenje razjed, 

ki se počasi celijo. Jagode so 

uporabljali kot purgativ. Zaradi 

velike strupenosti uporabo rastline 

odsvetujemo.

Vsi deli rastline so izredno 

strupeni. Dermatitis pri 

nekaterih ljudeh povzroči stik 

kože z rastlino.

Navadno korenje Daucus carota subsp. Carota Wild Carrot 26.7.2018

Užitne so korenine, mladi listi, 

socvetja in plodovi. Vse lahko jemo 

sveže ali kuhano.

Korenje deluje diuretično in 

ugodno vpliva na zdravje sečil. 

Plodovi so se včasih uporabljali kot 

urgentna kontracepcijska tabletka. 

Spodbujajo namreč izločanje 

spolnih hormonov (vsebujejo 

porfirine). Uporabljamo jih lahko 

tudi za spodbujanje zaostajajoče 

menstruacije in proti težavam z 

vetrovi.

Nevarnost zamenjave s smrtno 

strupenimi podobnimi 

kobulnicami. Nosečnice naj ne 

jedo plodov, ker povzročajo 

krčenje maternice in lahko 

povzročijo splav.

Klinček Dianthus sp. Pink 26.7.2018

Klinčki imajo pogosto dišeče 

cvetove, ki jih lahko uporabljamo 

kot užiten okras jedi. Cvetni listi se 

uporabljajo za aromatizacijo jedi, 

za želeje in marmelade, podobno 

kot se uporabljajo cvetovi vrtnic.

Klinčki vsebujejo saponine v 

manjših količinah in delujejo 

diuretično.

Ne pretiravati s količino zaradi 

vsebnosti saponinov. Klinčki so 

zavarovani, zato jih ne 

nabirajmo!

Klinčki so zavarovani, zato 

jih ne nabirajmo!

Gorski vrbovec Epilobium montanum Broad-leaved Willowherb 24.7.2018 Ni podatkov.

Rastlina se uporablja pri 

zdravljenju težav zaradi povečane 

prostate in težav s sečili. Ni podatkov.

Močvirnica ? Epipactis sp. Helleborine 5.6.2018

Ni podatkov za močvirnice 

nasploh, za eno tujo vrsto je 

pisalo, da so jedli prekuhane 

korenine. Ni podatkov.

Naj bi bile toksične snovi v 

nektarju, predvsem kot 

posledica okužb z glivami in 

bakterijami, ki producirajo npr. 

etanol. V nektarju naj bi bile 

tudi neke narkotične snovi.

Rastlina je že plodila, zato 

je nisem mogla določiti do 

vrste.

Njivska preslica Equisetum arvense Field Horsetail 24.7.2018

Užitni so mladi plodni in zelo mladi 

jalovi poganjki, ki pa jih moramo 

pred uporabo prekuhati. Tudi 

gomoljaste tvorbe v predelu 

korenin so užitne.

Rastlina vsebuje kremenčevo 

kislino, številne alkaloide (npr. tudi 

nikotin) in minerale. Odlično 

pospešuje celjenje tkiv in 

zaustavlja krvavitve. Spodnuja 

delovanje imunskega sistema in je 

odlično sredstvo pri obolenjih 

dihal, sečil in kože.

Rastlina vsebuje encim 

tiaminazo, ki oropa telo 

vitaminov B kompleksa. S 

sušenjem in prekuhavanjem se 

inaktivira, tako da je 

problematična samo uporaba 

surovih rastlin. Obstaja 

nevarnost zamenjav njivske 

preslice s sorodnimi vrstami, ki 

pa so rahlo strupene (vsebujejo 

piperidinske alkaloide).

Enoletna suholetnica Erigeron annuus Annual Fleabane 26.7.2018

Užitni so mladi poganjski, 

poparjeni ali surovi. Prekuhani 

postanejo zelo grenki. Ni podatkov. Ni podatkov.



Konjska griva Eupatorium cannabinum Hemp Agrimony 26.7.2018 Ni znano.

Rastlina naj bi bila odlično 

sredstvo pri lajšanju vročinskih in 

prehladnih obolenj. Odkrili so, da 

vsebuje snovi, ki pospešijo 

delovanje imunskega sistema. 

Rastlina deluje v zmernih količinah 

tudi laksativno. Svetujemo 

uporabo le krajši čas in v zmernih 

dozah, tudi zaradi vsebnosti 

pirolizidinskih alkaloidov.

Rastlina vsebuje pirolizidinske 

alkaloide, ki delujejo toksično 

na jetra in povzročajo ob 

dolgotrajnejši kronični uporabi 

tumorje jeter. Zanimivo pa je, 

da so v rastlini odkrili tudi 

snovi, ki naj bi delovale 

protirakavo.

Mleček Euphorbia sp. Spurge 5.6.2018

Uporaba v užitne namene je zaradi 

strupenosti odsvetovana.

Uporaba v zdravilne namene je 

zaradi strupenosti odsvetovana.

Rastlina vsebuje mleček, ki 

povzroča hude driske, bruhanje 

in deluje koncerogeno ob daljši 

uporabi. Ob zunanji uporabi  se 

lahko razvijejo resne 

fotosenzitivne reakcije na koži.

navadna smetlika Euphrasia rostkoviana Eyebright 24.7.2018

Rahlo grenki listi se včasih v 

majhnih količinah uporabijo kot 

dodatek k solatam.

Navadna smetlika se uporablja pri 

zdravljenju očesnih bolezni 

(konjunktivitisa, blefaritisa), pa 

tudi težav z ušesi in sinusi. Deluje 

adstringentno, protibakterijsko in 

protivnetno.

Nekateri odsvetujejo uporabo 

pri zdravljenju vnetih oči zaradi 

morebitnih stranskih učinkov, 

kot so rdečica, občutljivost na 

svetlobo, glavoboli in drugo. 

Verjetno to velja predvsem pri 

uporabi nerazredčenega soka 

rastline in ne toliko poparkov.

Navadna bukev Fagus sylvatica Beech 18.6.2018

Užitni so zelo mladi listi, takoj ko 

se razvijejo. Užitno je seme 

(toplotno obdelano, npr. praženo) 

in kvalitetno olje iz semen (tudi 

surovo, strupene snovi ostanejo v 

pogači). Seme je zelo okusno, 

nekoliko spominja na lešnike.

Zunanje se za zdravljenje kožnih 

bolezni lahko uporablja katran, ki 

se pridobiva s suho destilacijo vej. 

Vsebuje tanine.

V tanki in mehki rjavi kožici 

(perikarp), ki ovija seme, so 

strupene snovi (trimetilamin), 

ki lahko povzročajo omotičnost 

in bruhanje. S toplotno 

obdelavo se inaktivirajo, zato je 

uporaba toplotno obdelanih 

semen povsem varna.

Japonski dresnik Fallopia japonica

Japanese Knotweed, Mexican Bamboo, 

Japanese Knotweed 24.7.2018

Mladi poganjki spomladi se lahko 

kuhani uporabljajo namesto 

špargljev ali rabarbare, imajo 

kiselkast okus. Lahko jih 

uporabimo tudi kot naravno 

slamico. Seme je užitno, lahko ga 

posušimo in zmeljemo v moko ali 

dodajamo h kosmičem.

Korenina deluje protivnetno, 

diuretično, adstringentno, znižuje 

vročino in se uporablja pri 

zdravljenju ženskih težav ter 

zastarane borelioze. Zmečkani listi 

se uporabljajo kot obloge pri 

abscesih in ranah. Izvlečki iz 

rastline so pokazali protitumorno 

delovanje.

Rastlina vsebuje oksalno 

kislino, pri občutljivih ljudeh pa 

lahko povzroči 

fotosenzitivnost.

Navadni jagodnjak Fragaria vesca Wild Strawberry 5.6.2018

Birni plodovi so užitni sveži ali 

toplotno obdelani. Jemo kar same 

ali iz njih pripravljamo različne 

sladice. Nekoliko fermentirane liste 

lahko uporabimo namesto ruskega 

čaja. Tudi posušene plodove lahko 

uporabimo za čaj.

Sveži plodovi so bogati z vitamini 

in minerali. Delujejo proti 

zaprtju.in znižujejo tlak. Posušeni v 

čaju pomagajo pri gripi. Z mlekom 

pomešan sok svežih jagod je 

lepotilno sredstvo za kožo. Listi 

vsebujejo čreslovine in veliko 

vitamina C, zato se uporabljejo za 

zdravljenje blažjih prebavnih težav 

in driske. Ni opozoril.

Pisani zebrat Galeopsis speciosa

Large Flowered Hemp Nettle, Edmonton 

hempnettle 22.8.2018 Ni podatkov. Ni podatkov.

Rastlina je strupena, povzroča 

paralizo.

Rogovilček Galinsoga sp.

 Gallant Soldier (G. parviflora ), Hairy 

galinsoga, shaggy soldier (G. ciliata) 24.7.2018

Užitni so listi, stebla in cvetni 

poganjki, ki jih lahko jemo surove v 

solatah ali iz njih skuhamo 

zelenjavene jedi (prikuhe, juhe). 

Lahko jih uporabimo tudi za 

pripravo smutijev.

Sok iz rastline pospešuje celjenje 

ran in ureznin. Če nas opeče 

kopriva, si lahko opečeno mesto 

podrgnemo z zmečkanim 

rogovilčkom.

Rastlina naj bi bila strupena za 

koze.



Podolgasta lakota Galium elongatum Tall Bedstraw 5.6.2018

Čeprav za to vrsto ni podatkov, so 

pri večini lakot užitni mladi listi, ki 

jih lahko jemo sveže ali prekuhane. Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

Dišeča perla Galium odoratum Sweet Woodruff, Sweetscented Bedstraw 5.6.2018

Užitni so mladi listi, surovi ali 

kuhani. Zaradi kumarinov imajo 

prijeten vonj po senu. Dodaja se 

jih sadnim solatam, osvežilnim 

pijačam in vinu ter pivu za 

aromatizacijo. Tudi cvetje je užitno 

in uporabno za okras jedi.

Rastlina (nabiramo jo tik pred 

cvetenjem) deluje tonično, 

diuretično in protivnetno. V 

srednjem veku so jo uporabljali 

zunanje pri poškodbah in ranah 

ter notranje za zdravljenje težav z 

želodcem in jetri.

Rastlino uporabljamo v 

zmernih količinah - velike doze 

povzročijo glavobol ali 

poškodbe jeter in ledvic ter 

lahko zmanjšajo strjevanje krvi.

Gozdna lakota Galium sylvaticum Scotch mist or wood bedstraw 24.7.2018

Užitni so mladi listi rastline, surovi 

ali kuhani. Ni podatkov.

Rastlina verjetno vsebuje 

kumarine, tako kot druge vrste 

lakot. Za to vrsto ni podatkov.

Nemška košeničica Genista germanica German Greenweed 5.6.2018 Ni znana.

Gojili so jo kot zdravilno rastlino, 

vendar ni podatkov o uporabi. Ni znano.

Iz rastline se lahko pridobiva 

rumeno barvilo.

Barvilna košeničica, jajčastolistna 

košeničica Genista tinctoria ali G. ovata (preveriti) Dyer's Greenweed (barvilna k.) 5.6.2018

Listi se lahko uporabljajo kot 

zelenjava, cvetni popki pa kot 

nadomestek kaper. Seme bi morda 

lahko bilo kavni nadomestek.

Listi, vejice in cvetoči poganjki 

pospešujejo odvajanje blata in 

urina, povečajo znojenje, 

spodbujajo bruhanje in krčijo žile. Ni znano.

Iz cvetočih in mladih poganjkov se 

pridobiva odlično rumeno barvilo. 

Rastlino lahko za ta namen 

posušimo in shranimo do uporabe. 

Kalijev sulfat (xH2O, Alum), vinski 

kamen in kalcijev sulfat(xH2O, 

sadra) se uporabljajo za fiksiranje 

barve.

Svilničevolistni svišč, svečnik, 

kokoščevolistni svišč Gentiana asclepiadea Willow gentian 24.8.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

Smrdljička Geranium robertianum Herb Robert, Robert Geranium 18.6.2018 Ni znana.

Rastlina se uporablja zunanje za 

celjenje ran ter zaustavljanje 

krvavenja in driske. Listi naj bi 

zniževali tudi krvni sladkor. 

Cvetoče zelišče se uporablja pri 

zdravljenjeu neplodnosti, rastlina 

naj bi odebelila sluznico stene 

maternice in pospešila vgnezdenje 

zgodnjega zarodka. Ni znano.

Navadni kukovičnik Gymnadenia conopsea Fragrant Orchid 5.6.2018

Užitni so gomolji, ki jih posušene in 

zmlete v prah uporabljajo za 

pripravo salepa, hranilne in 

zdravilne pijače.

Salep deluje kot sluzilo in hranilo. 

Ugodno deluje na sluznice, tudi na 

razdražena prebavila. Gomolje se 

nabira po cvetenju rastline.

Ni znano. Zavarovana vrsta, 

zato je ne nabirajmo!

Zavarovana vrsta, zato je 

ne nabirajmo!

Bršljan Hedera helix

Ivy, English ivy, Algerian ivy, Baltic Ivy, 

Common Ivy 18.6.2018 Rastlina ni užitna.

V zdravilstvu se uporabljajo listi, ki 

delujejo protibakterijsko, 

antiseptično, ter proti notranjim 

zajedalcem. Uporabljajo se tudi za 

lajšanje protina ter za lažje 

izkašljevanje in pri bronhitisu. Med 

učinkovinami najdemo 

triterpenske saponine in 

amebicidni alkaloid. Zunanje se 

rastlino uporablja pri zatečenih 

sklepih, revmatizmu, ranah, 

urezninah. 

Listi in plodovi so strupeni, 

vsebujejo glikozid hederagenin, 

ki povzroča težave z dihanjem 

in komo. V večjih dozah rastlina 

povzroča razpad rdečih krvih 

telesc ter drisko in bruhanje. 

Paziti je treba, da se otroci ne 

najedo jagod, znani so celo 

smrtni primeri zastrupitev. Sok 

rastline lahko zaradi 

poliacetilenov, ki jih vsebuje, 

povzroči mehurje na koži in 

vnetje kože.

Rumenorjava maslenica Hemerocallis fulva Common Day Lily, Orange daylily 18.6.2018

Užitni so prekuhani mladi listi in 

poganjki, kot nadomestek 

špargljev. Cvetni listi so sladki in 

hrustljavi, lahko jih jemo surove ali 

kuhane. Cvetni popki kuhani 

spominjajo na grah. Gomolji so 

užitni surovi ali kuhani, 

oreškastega okusa. 

Rastlina deluje diuretično in blago 

laksativno, cvetje naj bi tudi 

zniževalo vročino in bilo sedativno. 

Ekstrakti iz korenin imajo 

antitumorne lastbosti. Sok iz 

korenin naj bi bil antidot za 

zastrupitev z arzenom.

Večje količine surovih listov naj 

bi imele halucinogene učinke.



Navadni dežen Heracleum sphondyllium Cow Parsnip 18.6.2018

Užitni so mladi poganjki, mlada 

stebla in cvetni peclji - surovi ali 

kuhani. Listne peclje lahko 

zvežemo v snope in posušimo na 

soncu. Razvijejo sladek okus in so 

prava delikatesa. Užitna je tudi 

prekuhana korenina.

Korenine in listi delujejo kot 

afrodiziak, kot sredstvo za 

izkašljevanje in boljšo prebavo ter 

tudi nekoliko sedativno.

Rastlina vsebuje 

furanokumarine - ti imajo 

kancerogene, mutagene in 

fototoksične lastnosti.

Navadni hmelj Humulus lupulus  Hop, Common hop, European Hop 24.7.2018

Zelo okusni so mladi poganjki 

hmelja, ki jih uporabljamo kot 

nadomestek špargljev. Lahko jemo 

tudi mlade liste v solatah. Čaj iz 

listov in storžkov deluje 

pomirjujoče. Hmeljeve storžke 

uporabljamo pri proizvodnji piva 

(lupulinske žleze izločajo 

antibakterijske snovi, ki 

preprečujejo razvoj bakterij v 

pivu). Eterično olje hmelja se 

uporablja za aromatizacijo pijač, 

pekovskih izdelkov in sladic.

Hmelj ima široko področeje 

uporabe v zdravilstvu. Uporabljajo 

se ženski storžki( soplodja). Zaradi 

grenčin spodbuja delovanje 

prebavil, zaradi lupulina pa deluje 

tudi sedativno in pomirjujoče, zato 

se ga uporablja v čajih za 

pomirjanje in kot polnilo v 

blazinicah. Alkoholni izvlečki se 

uporabljajo pri zdravljenju pljučnih 

težav (npr. tuberkuloze). Humulon 

in lupulon delujeta 

antibakterijsko. Obloge iz storžkov 

se polagajo na boleče predele 

kože, na katerih omilijo bolečine.

Rastlina povzroča vnetje kože 

(dermattis), znano pri 

nabiralcih hmelja. Vsebuje tudi 

fitoestrogene, zato naj je ne 

uporabljajo ljudje s hormonsko 

občutljivimi raki in nosečnice 

(tudi zaradi vpliva na aktivnost 

maternice).

Dlakava krčnica Hypericum hirsutum Hairy St Johnn's-Wort 18.6.2018 Ni podatkov.

Fenolno spojino miquelianin 

(kvercetin 3-O-glukuronid) so našli 

v rastlini. Ta spojina deluje kot 

antioksidant in je prisotna tudi v 

npr. vinu. Ni podatkov.

Šentjanževka Hypericum perforatum  St Johnn's-Wort 18.6.2018

Zaradi močnih učinkov se uporaba 

za prehrano odsvetuje, čeprav jo 

tu in tam uporabljajo za čaj  ali za 

pripravo npr. medice.

Olje (macerat) iz sveže 

šentjanževke se uporablja za nego 

opečene in poškodovane kože. Kot 

čaj ali standardizirane pripravke iz 

rastline pa jo uspešno 

uporabljamo pri zdravljenju blagih 

do zmernih depresij.

Šentjanževka ima interakcije z 

nekaterimi zdravili in zmanjša 

njihovo učinkovitost - npr. 

kontraceptivov, zdravil za 

zdravljenje HIV-a,  zdravil proti 

depresiji in zdravil proti 

strjevanju krvi, proti srčnemu 

popuščanju. Nanašanje na 

kožo lahko povzroči 

fotosenzitivnost, zato olje 

zmeraj uporabljamo po 

sončenju!

Navadna bodika Ilex aquifolium

Holly, English holl, Christmas Holly, 

Common Holly, English Holly 24.7.2018

Navkljub strupenosti so se menda 

listi ponekod uporabljali za čaj, 

pražene jagode pa kot kavni 

nadomestek. Odsvetujemo 

uporabo.

Listi naj bi zniževali vročino, sok iz 

svežih listov pa naj bi bil učinkovit 

proti zlatenici.

Rastlina vsebuje strupene 

saponine, ki povzročajo 

omotico, drisko in bruhanje. 

Predvsem so problematične 

prevelike doze. Paziti je treba, 

da se rdečih jagod ne najedo 

otroci (za njih naj bi bile še bolj 

strupene). 

Drobnocvetna nedotika Impatiens parviflora Smallflower touchmenot 24.7.2018

Užitni so mladi poganjki, če jim pri 

kuhanju enkrat zamenjamo vodo 

in surova ali kuhana semena. Ne 

pretiravajmo s količino.

Rastlina deluje proti parazitom, 

uporabljaj pa se jo tudi kot antidot 

pri nekaterih primerih zastrupitev, 

ki se kažejo s kožnimi težavami 

(koprivnice, izpuščaji).

Rastlina vsebuje kalcijev 

oksalat, ki lahko poslabša 

stanje pri ravmatičnih bolnikih 

in ljudeh z ledvičnimi kamni. 

Rastlina je v večjih dozah 

strupena.



Navadni oreh Juglans regia Walnut 5.6.2018

Jedrca se uporabljajo pri pripravi 

sladic - štrukljev, potic, sladoleda 

itd. ; za pripravo rastlinskega 

masla. Iz zelenih plodov 

pripravljamo kompote, 

marmelado ali jih namakamo v 

žganje ter pijemo kot želodčni 

tonik - tudi ob prebavnih težavah.

Osemenje plodov ima izredno 

veliko C vitamina. Jedrca vsebujejo 

veliko maščob (največ je dvakrat 

nenasičenih) in mineralov - kalcija, 

fosforja, magnezija, železa. Te 

maščobe delujejo proti 

aterosklerozi. V zdravilstvu se 

uporabljajo orehovi listi. Ti 

vsebujejo okrog 10% čreslovin in 

protimikrobno snov juglon, zato 

pomagajo  pri različnih kožnih in 

prebavnih težavah. 

Pri občutljivih osebah lahko 

uporaba listov oreha v 

zdravilne namene zaradi visoke 

vsebnosti čreslovin povzroči 

slabost in bruhanje.

Ogrsko grabljišče Knautia drymeia Hungarian widow flower 18.6.2018

Socvetja lahko uporabimo za okras 

jedi. Ni podatkov. Ni podatkov.

Velecvetna mrtva kopriva Lamium orvala Balm-leaved Archangel 5.6.2018

Užitni so cvetovi, iz katerih lahko 

srkamo sladek nektar. Sicer je 

rastlina zaradi neokusnosti 

neužitna. Ni podatkov. Ni znano.

Travniški grahor Lathyrus pratensis Meadow Vetchling 5.6.2018 Ni podatkov.

V Španiji uporabljajo semena kot 

protitumorno sredstvo (resolvent).

Nekatere vrste iz tega rodu 

vsebujejo za živčevje toksično 

aminokislino, ki povzroča 

bolezen, imenovano latirizem. 

To velja predvsem, če se seme 

je v večjih količinah, v majhnih 

količinah naj bi bilo celo 

hranljivo.

Spomladanski grahor Lathyrus vernus Spring vetchling, Spring pea 5.6.2018

Pajek (1984) omenja peko kuc 

kruha  na Štajerskem, katerega del 

je bil tudi spomladanski grahor, pri 

čemer je navedel tudi latinsko ime 

vrste  Orobus vernus  L. (sedaj 

Lathyrus vernus  Bernh.) Ni podatkov.

Nekatere vrste iz tega rodu 

vsebujejo za živčevje toksično 

aminokislino, ki povzroča 

bolezen, imenovano latirizem. 

To velja predvsem, če se seme 

je v večjih količinah, v majhnih 

količinah naj bi bilo celo 

hranljivo.

jesenski jajčar Leontodon autumnalis Autumn Hawkbit 24.8.2018

Užitni so mladi listi, ki jih lahko 

jemo surove, npr. v solatah. 

Praženo korenino lahko 

uporabimo kot kavni nadomestek. Rastlina deluje diuretično. Ni znano.

Navadna ivanjščica Leucanthemum vulgare Ox-eye Daisy, Marguerite 5.6.2018

Mladi listi in poganjski se lahko 

dodajajo k solatam, najboljše 

mešano z drugo zelenjavo. Surova 

korenina spomladi je tudi užitna.

V zdravilstvu se uporabljajo 

socvetja. Delujejo proti krčem in 

proti kašlju. Povečujejo potenje, 

količino menstruacije. Hidrolat 

cvetov uspešno pomaga pri 

konjunktivitisu - vnetju očesne 

veznice.

Rastlina vsebuje majhno 

količino za jetra toksičnih in 

rakotvornih pirolizidinskih 

alkaloidov.

Brstična lilija Lilium bulbiferum Fire Lily, Orange lily 5.6.2018

Čebulica je užitna, sladka in 

mlečna in je okusen nadomestek 

krompirja. Ni znana. Ni znano.

Zavarovana vrsta, na 

rdečem seznamu kot 

ranljiva vrsta.

Navadna madronščica Linaria vulgaris Yellow Toadflax 5.6.2018

Užitni so mladi kuhani poganjki, 

vendar ni veliko navedb o 

užitnosti.

Cvetoča rastlina se uporablja pri 

zdravljenju jetrnih obolenj, pri 

zaprtju (je močan laksativ), je tudi 

dober diuretik. Priporočene 

količine se ne sme preseči.

Rastlina je morda blago 

strupena.

Jajčastolistni muhovnik Listera ovata Eggleaf Twayblade 5.6.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov. Zavarovana vrsta! Zavarovana vrsta!



Navadna nokota Lotus corniculatus Bird's Foot Trefoil 5.6.2018

Lahko se "grizlja" mlade stroke ali 

dodaja svežo rastlino jedem v 

majhnih količinah. Treba je biti 

zmeren in previden zaradi opozoril 

o toksičnosti.

Cvetje in korenina delujeta proti 

krčem in vročini, naj bi bila tudi 

tonična za srce in sedativna.

Vsi deli rastline so strupeni 

zaradi vsebnosti cianogenih 

glikozidov. Posušena rastlina je 

neškodljiva.

Belkasta bekica Luzula luzuloides subsp. rubella White wood-rush 5.6.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

Navadna pijavčnica Lysimachia vulgaris

Yellow Loosestrife, Garden yellow 

loosestrife 5.6.2018

Užitni naj bi bili mladi listi, čeprv o 

tem ni veliko podatkov.

Rastlina deluje adstringentno in je 

uporabna za zdravljenje drisk, za 

zaustavljanje zunanjih in notranjih 

krvavitev ter kožnih poškodb. Ni znano.

Navadna krvenka Lythrum salicaria Purple Loosestrife 22.8.2018

Užitni so prekuhani listi, ki so 

bogati s kalcijem. Užitna je tudi 

kuhana korenina, iz rožnatih 

cvetov pa se lahko pridobiva 

užitno barvilo.

Navadna krvenka ima močne 

adstringentne in antibiotične 

učinke in je odlično sredstvo za 

zaustavljanje drisk pri ljudeh vseh 

starosti, celo pri dojenčkih, ki se še 

dojijo. Menda naj bi dobro 

delovala tudi proti tifusu. Nabira 

se cvetoče zelišče. Ni znano.

Dvolistna senčnica Maianthemum bifolium False lily of the valley, May lily 5.6.2018

Za to vrsto ni podatkov, se pa 

ponekod uživajo jagode sorodne 

vrste M. canadense z opozorilom o 

previdnosti zaradi morebitne 

strupenosti.

Za to vrsto ni podatkov, se pa 

ponekod uporablja čaj iz listov 

sorodne vrste M. canadense proti 

glavobolu.

Glede na pomanjkljivost 

podatkov in sorodstveno vezjo 

s strupeno šmarnico (obe vrsti 

spadata med šmarničevke) 

uporabo dvelistne senčice v 

kakršnekoli namene 

odsvetujemo.

Hmeljna meteljka Medicago lupulina Black Medick 18.6.2018

Mladi listi užitni kot zelenjava. 

Užitno je posušeno seme, lahko 

zmleto v moko ali nakaljeno.

Vodni izvlečki rastline naj bi imeli 

močne protimikrobne in 

protiglivične lastnosti.

Seme naj bi vsebovalo 

inhibitorje tripsina, encima 

trebušne slinavke, ki sodeluje 

pri razgradnji beljakovin. Če so 

semena nakaljena ali toplotno 

obdelana, se ti inhibitorji 

inaktivirajo.

Lucerna Medicago sativa Alfalfa, Yellow alfalfa 24.7.2018

Užitni so listi, mladi poganjki in 

cvetje. Listi vsebujejo veliko 

vitamina C, A, B in K, prav tako so 

proteinsko bogati. Jemo sveže, 

kuhane ali posušene. Seme lahko 

zmeljemo v moko ali pa ga 

nakalimo in jemo kalčke.

Rastlina spodbuja apetit in 

pridobivanje teže. Zaradi 

fitoestrogenov se jo lahko 

uporablja pri obmenopavzalnih in 

predmenstrualnih težavah. Izvlečki 

iz rastline delujejo antibakterijsko. 

Listi vsebujejo tudi antioksidant 

tricin ter veliko klorofila in 

karotena.

Rastlina vsebuje saponinom 

podobne snovi, zato z zaužito 

količino ne pretiravajmo. 

Možen je negativen vpliv tudi 

na jetra in fotosenzibilnost ob 

prevelikih količinah. Zaradi 

fitoestrogenov naj je ne uživajo 

nosečnice, doječe matere in 

bolnice s hormonsko odzivnimi 

raki. Kalčki lucerne vsebujejo 

kanavanin, ki lahko obudi speči 

lupus erythematosus, zato naj 

se jo na splošno izogibajo ljudje 

z avtoimunimi obolenji. Prav 

tako so kalčki lahko okuženi z 

bakterijami. Možna je 

interakcija z zdravili 

warfarinom in kortikosteroidi.

Navadni črnilec Melampyrum pratense Common cow-wheat 24.7.2018 Ni podatkov.

V Avstrijski tradicionalni medicini 

naj bi ga uporabljali kot čaj proti 

revmatizmu in kalcificiranim žilam. 

Za te namene so ga dajali tudi kot 

polnilo v blazine. Ni podatkov.

Bela medena detelja Melilotus albus  White Melilot 24.7.2018

Užitni so listi, mladi poganjki in 

mladi stroki ter semena rastline. 

Uporabljamo jih namesto fižola in 

graha. Užitno je tudi sveže ali 

kuhano cvetje.

Cvetoče zelišče deluje 

karminativno in blagodejno na 

kožo.Iz cvetočih poganjkov se 

pripravlja mazila za zdravljenje 

zunanjih kožnih razjed. 

Zaradi prisotnosti kumarina, 

katerega kemijski presnovki 

lahko zmanjšujejo strjevanje 

krvi, predvsem suhe rastline ne 

uporabljajmo v prevelikih 

količinah.



Dolgolistna meta Mentha longifolia Horsemint 22.8.2018

Okus nekoliko spominja na 

poprovo meto, vendar je ta vrsta 

nekoliko manj okusna od ostalih. 

Listi se uporabljajo za 

aromatizacijo sladkih in slanih jedi 

ter pijač.

Dolgolistna meta deluje 

antiseptično in ugodno vpliva na 

prebavo. Pripravljamo jo kot čaj, 

uporabimo pa liste in cvetoče 

poganjke.

Prevelike količine metinega 

eteričnega olja lahko povzročijo 

splav pri nosečnicah.

Meta Mentha sp. Mint 24.7.2018

Listi prijetno aromatične rastline se 

uporabljajo za aromatizacijo 

sladkih in slanih jedi ter pijač.

Mete delujejo antiseptično in 

ugodno vplivajo na prebavo. 

Pripravljamo jih kot čaj, 

uporabimo pa liste in cvetoče 

poganjke.

Prevelike količine metinega 

eteričnega olja lahko povzročijo 

splav pri nosečnicah.

Trpežni golšec Mercurialis perennis Dog's Mercury 5.6.2018

Rastlina se zaradi strupenosti  ne 

uporablja za namene prehrane.

Rastlina se zunanje uporablja za 

zdravljenje ženskih težav, ran tre 

težav z ušesi in očmi.

Vsi deli rastline so strupeni, 

delujejo močno purgativno in 

emetično.

Iz listov se pridobiva modro in 

rumeno barvilo, ki se spreminja v 

odvisnosti od pH.

Navadni zajčji lapuh Mycelis muralis Wall Lettuce 18.6.2018

Užitni so surovi listi, ki se lahko 

uporabljajo za mešane solate. Ni  podatkov. Ni znano.

Nežni pojalnik Orobanche gracilis Slender Bloomrape 5.6.2018

Za to vrsto sicer ni podatkov, 

podatki za nekatere druge vrste pa 

kažejo, da so pojalniki užitni - 

uporabljajo se korenine, stebla, 

listi, surovi ali prekuhani, praženi.

Za to vrsto sicer ni podatkov, 

podatki za nekatere druge vrste pa 

kažejo, da so pojalniki zdravilni. 

Vrste so uporabljali različno - za 

zdravljenje pljučnih in kožnih 

težav, za zdravljenje ran in 

hemeroidov, kot laksativ itd. Ni znano.

Navadna zajčja deteljica Oxalis acetosella Wood Sorrel 5.6.2018

Užitni so  listi in cvetovi, ki so 

prijetnega kiselkastega okusa. 

Lahko jih dodajamo v solate, 

namaze ter uporabljamo sveže in 

prekuhane. Posušena rastlina se 

lahko uporablja kot sirilo za mleko.

Prevretek rastline znižuje vročino 

in poteši žejo ob vročičnih stanjih. 

Rastlina deluje tudi adstringentno, 

zato zunanje pospeši celjenje in 

zdravljenje kožnih težav.

Rastlina vsebuje oksalno 

kislino, zato jo uživajmo v 

zmernih količinah. S 

prekuhavanjem se količina 

oksalne kisline nekoliko 

zmanjša. Ljudje z 

revmatizmom, protinom in 

ledvičnimi kamni naj je ne 

uživajo, saj lahko poslabša 

njihovo stanje.

Toga zajčja deteljica Oxalis fontana

Yellow Wood Sorrel, Common yellow 

oxalis, Common Yellow Wood Sorrel 24.7.2018

Užitni so listi in cvetovi rastline, ki 

so kiselkastega okusa. 

Uporabljamo predvsem surove za 

solate, namaze in okras. Lahko 

jemo tudi mlade plodove in 

korenine rastline.

Poparek rastline se je uporabljal 

pri slabosti, krčih v želodcu in 

vročini.

Rastline vsebuje nekaj oksalne 

kisline, zato z njo ne 

pretiravajmo. Izogibajo naj se 

je ljudje z revmatičnimi 

obolenji in ledvičnimi kamni.

Močvirna samoperka Parnassia palustris Grass of Parnassus 22.8.2018 Ni podatkov.

Rastlino odlikujejo predvsem 

adstringentne lastnosti. Tako se 

uporablja prevretek kot ustna 

vodica pri stomatitisu, prah 

posušene rastline za posip na rane 

(pospeši celjenje) in hidrolat kot 

losjon za oči. Ni podatkov.

Volčja jagoda Parris quadrifolia Herb Paris 24.7.2018 Ni užitna

V majnih količinah naj bi rastlina 

pomagala pri revmatizmu, 

bronhitisu in krčevitemu kašlju. 

Tinktura iz rastline naj bi delovala 

kot antidot pri zastrupitvi z 

merkurijem in arzenom. Jagode in 

semena naj bi delovala kot 

afrodiziak. Zaradi strupenosti 

odsvetujemo uporabo rastline.

Rastlina je v večjih dozah 

strupena. Povzroča slabost, 

bruhanje in vrtoglavico. 

Pazimo, da plodov otroci ne 

zamešajo z borovnicami, ker je 

za njih zamenjava lahko tudi 

smrtna.

Navadni repuh Petasites hybridus Butterbur, Pestilence wort 5.6.2018

Rastlina vsebuje pirolizidiske 

alkaloide, zato njeno uporabo za 

namene prehrane odsvetujemo.

Navadni repuh je zelo dober pri 

boleznih dihal, naj bi deloval proti 

krčem in olejšel bolečino. 

Uporablja se ga pri astmi, 

prehladih, bronhitisu in 

oslovskemu kašlju. Odličen je tudi 

pri težavah s prebavili, uporablja 

pa se ga tudi zunanje za hitrejše 

celjenje ran. Svetujemo previdnost 

pri notranji uporabi zaradi 

toksičnih pirolizidinskih alkaloidov! 

Rastlina vsebuje za jetra 

toksične in kancerogene 

pirolizidiske alkaloide.



Nepravi jasmin,

navadni skobotovec Philadelphus coronarius Mock Orange 5.6.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

Listi so bogati s saponini. Zmečkani 

in zmešani z vodo proizvedejo 

peno, ki jo lahko uporabimo za 

pranje oblek, telesa, rok. 

Delovanje je blago.

Klasasti repuš Phyteuma spicatum Spiked Rampion 5.6.2018

Užitna je surova ali kuhana 

korenina, ki je debela in mesnata. 

Lahko jo damo v solate ali 

skuhamo kot zelenjavo. Ni znano. Ni znano.

Navadna smreka Picea abies Norway Spruce 5.6.2018

Užitne so moške mačice (surove ali 

kuhane) ter nezreli ženski storžki, 

kuhani ali praženi. V sredici so 

sladkasti in sirupasti. Mladi 

poganjki vejic so uporabni za 

pripravo čaja in smrekovega piva. 

Užitno je tudi zrelo seme, ki pa ima 

okus po smoli. Notranji deli lubja 

se lahko posušijo in zmeljejo v 

moko, ki jo uporabljamo kot 

dodatek h krušni moki (v časih 

pomanjkanja).

Smrekovi vršički, listi in smola 

delujejo antseptično in spodbujajo 

izkašljevanje. Smolo, ki jo rastlina 

izloča na poškodovanih delih 

lubja, uporabljamo za izboljšanje 

prekrvavitve kože, za hitrejše 

celjenje ran in poškodb ter kot 

antiseptično sredstvo.

Ob pretirani rabi oblog iz 

smrekove smole (smrekovega 

mazila), sploh če smo povijali 

npr. s plasično folijo, se lahko 

pojavi preobčutljivostna 

reakcija v obliki mehurjev na 

koži.

Veliki bedrenec Pimpinella major

Greater Burnet Saxifrage, Hollowstem 

burnet saxifrage 24.7.2018

Užitni so mladi listi rastline, surovi 

ali kuhani. Eterično olje iz korenine 

rastline se uporablja za 

aromatizacijo sladic in  likerjev.

Sveža korenina pomaga pri 

zobobolu, saj je zelo pekoča in 

omrtviči tkivo. Posušena korenina 

se uporablja za zdravljenje kašlja, 

pri bronhitisu in laringitisu. 

Semena delujejo karminativno.

Rastlina lahko povzroči 

fotosenzibilnost, predvsem pri 

ljudeh s svetlo kožo.

Navadni bedrenec Pimpinella saxifraga

Greater Burnet Saxifrage, Hollowstem 

burnet saxifrage 22.8.2018

Užitni so mladi listi rastline, surovi 

ali kuhani. Eterično olje iz korenine 

rastline se uporablja za 

aromatizacijo sladic in  likerjev.

Vsebuje eterična olja in saponine. 

Sveža korenina pomaga pri 

zobobolu, saj je zelo pekoča in 

omrtviči tkivo. Posušena korenina 

se uporablja za zdravljenje kašlja, 

pri bronhitisu in laringitisu. 

Semena delujejo karminativno.

Rastlina lahko povzroči 

fotosenzibilnost, predvsem pri 

ljudeh s svetlo kožo.

Ozkolistni trpotec Plantago lanceolata Ribwort Plantain, Narrowleaf plantain 24.8.2018

Užitni so mladi listi, surovi ali 

kuhani. Uporabljamo jih kot 

dodatek solatam, nadevom, 

zelenjavnim jedem. Tudi popki 

socvetij, še preden se odprejo prvi 

cvetovi, so užitni. Lahko jih 

popražimo na olju in uporabljamo 

namesto ocvirkov. Užitna so tudi 

kuhana semena ali zmleta v moko, 

ki se jo potem dodaja različnim 

jedem. Rastlina ima okus po 

gobah.

Listi vsebujejo čreslovine, sluzi in 

kremenčevo kislino. Delujejo 

antibiotično in pospešujejo 

celjenje ter zaustavljajo krvavitve. 

Uporabljamo jih pri številnih 

vrstah težav z dihali in prebavili. 

Seme trpotca vsebuje veliko sluzi 

in se uporablja kot blago odvajalo 

(kot npr. laneno seme). Hidrolat iz 

trpotca naj bi bil odličen losjon za 

oči. Ni znano.

Veliki trpotec Plantago major

Common Plantain, Cart Track 

Plant,White Man's Foot 24.8.2018

Užitni so mladi listi, surovi ali 

kuhani. Uporabljamo jih kot 

dodatek solatam, nadevom, 

zelenjavnim jedem. Rastlina ima 

okus po gobah.

Liste uporabljamo pri številnih 

vrstah težav z dihali in prebavili. 

Pospešujejo celjenje ter 

zaustavljajo krvavitve. Seme 

trpotca vsebuje veliko sluzi in se 

uporablja kot blago odvajalo (kot 

npr. laneno seme). Hidrolat iz 

trpotca naj bi bil odličen losjon za 

oči.

Veliko trpotec lahko v velikih 

dozah povzroči padec krvnega 

pritiska in drisko.

Srednji trpotec Plantago media Hoary Plantain 24.8.2018

Užitni so mladi listi, surovi ali 

kuhani. Uporabljamo jih kot 

dodatek solatam, nadevom, 

zelenjavnim jedem. Tudi popki 

socvetij, še preden se odprejo prvi 

cvetovi, so užitni. Lahko jih 

popražimo na olju in uporabljamo 

namesto ocvirkov. Rastlina ima 

okus po gobah.

Liste uporabljamo pri številnih 

vrstah težav z dihali in prebavili. 

Pospešujejo celjenje ter 

zaustavljajo krvavitve. Seme 

trpotca vsebuje veliko sluzi in se 

uporablja kot blago odvajalo (kot 

npr. laneno seme). Ni znano.



Dvolistni vimenjak Platanthera bifolia Butterfly Orchid 5.6.2018

Užitni so gomolji, ki jih posušene in 

zmlete v prah uporabljajo za 

pripravo salepa, hranilne in 

zdravilne pijače. Ena unča salepa 

(približno 30 g) na dan naj bi 

zagotovila preživetje eni osebi.

Gomolji  vsebujejo veliko sluzi, 

zato varovalno vplivajo na 

prebavila. Uporabljajo jih tudi pri 

prebavnih težavah otrok. Ni znano.

Zavarovana vrsta (po Mli 

flori).

Hrvaška grebenuša? Polygala croatica? / 5.6.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

verjetno tista s temnimi 

cvetovi, preveri po fotkah

Navadna grebenuša Polygala vulgaris Milkwort 5.6.2018

Listi se uporabljajo kot 

nadomestek zelenega čaja.

Rastlina spodbuja znojenje in 

izkašljevanje ter deluje diuretično. 

Vsebuje saponine, uporablja pa se 

cvetoče zelišče.

Za to vrsto sicer ni podatkov, je 

pa eden izmed predstavnikov 

tega rodu strupen v velikih 

dozah. Svetujemo zmernost pri 

uporabi.

Mnogocvetni salomonov pečat Polygonatum multiflorum Solomon's Seal 5.6.2018

Užitni so zelo mladi prekuhani  

poganjki, ki se uporabljajo kot 

nadomestek špargljev, predvsem v 

Turčiji jih radi jedo. Tudi s škrobom 

bogata korenina je uporabna po 

predhodni maceraciji v vodi. S tem 

se odstranijo grenke snovi v njej.

Rastlina se uporablja predvsem 

zunanje za zdravljenje poškodb, 

modric in vnetij. Notranje se je 

uporabljala pri težavah s prebavili, 

dihali in ženskih težavah. Je stara 

zdravilna rastlina.

Rastlina je strupena, predvsem 

v večjih količinah. Povzroča 

slabost, drisko in prebavne 

težave. Pri notranji uporabi 

(razen mladih prekuhanih 

poganjkov se zaradi 

strupenosti svetuje velika 

previdnost).

Pohojena dresen Polygonum arenastrum Small-Leaved Kmotweed 22.8.2018

Mladi listi in cele mlade rastline - 

kot zelenjava. Zelo so bogati s 

cinkom. Seme- surovo ali kuhano, 

uporablja se podobno kot ajda, 

lahko za kašo ali moko.

Rastlina proti driski (učinkovanje 

proti bakterijski driski je potrdila 

raziskava) in za zdravljenje 

hemeroidov, zunanje za 

zaustavljanje krvavitev. Vsebuje 

tudi kremenčevo kislino, zato se jo 

uporablja pri zdravljenju pljučnih 

obolenj. Semena naj bi delovala 

purgativno in povzročala 

bruhanje.

Oksalna kislina. 

Fotosenzitivnost pri nekaterih 

ljudeh. Perigon belo obrobljen.

Trepetlika Populus tremula Aspen Poplar, European aspen, Aspen 18.6.2018

V obdobjih lakote se lahko uporabi 

notranji del lubja, ki se ga posuši in 

zmelje v moko ter dodaja k 

običajni kruši moki.

Uporablja se liste in lubje, ki 

delujeta blago diuretično, 

izkašljevalno ter pospešita 

metabolizem. Verjetno vrsta 

vsebuje tudi salicin, ki znižuje 

temperaturo ter zmanjšuje vnetja 

in bolečine, zato lahko trepetliko 

uporabimo tudi ob vročini. Včasih 

rastlino dodajajo k mešanicam za 

povečano prostato ali kronične 

težave z mehurjem. Ni znano.

Srčna moč Potentilla erecta Tormentil, Erect cinquefoil 18.6.2018

V obdobjih lakote se lahko uporabi 

za hrano korenika, ki pa jo 

moramo prej dobro prekuhati.

Rastlina deluje adstringentno, saj 

vsebuje več taninov (do 20%) kot 

hrastovo lubje. Korenine delujejo 

proti driski, tudi antibiotično, 

zaustavljajo krvavitve in znižujejo 

krvni sladkor. Korenina zmanjšuje 

zobobol, dobro deluje na zdravje 

oči, zmajšuje bolečine v grlu in 

pospeši celjenje kjerkoli na telesu, 

od ust do anusa.

Pri prevelikih dozah se lahko 

pojavi gastro-intestinalni 

sindrom. Nosečnice in doječe 

matere naj rastline ne 

uporabljajo.

Iz korenine pridobivajo rdeče 

barvilo.

Plazeči petoprstnik Potentilla reptans Creeping cinquefoil 18.6.2018

Surovi listi so lahko dodatek k 

solatam, kuhani pa so odlični v 

kremnih juhah.

Rastlina deluje adstringentno, 

zmanjša vročino, deluje proti driski 

in jo lahko uporabimo kot grgralo 

pri bolečem grlu. Ni znano.

Rastlino dodajajo kozmetičnim 

preparatom za zmanjševanje gub.

Škrlatnordeča zajčica Prenanthes purpurea Purple lettuce 24.7.2018

Rastlina ima užitne mlade liste, ki 

jih uporabljamo predvsem za 

solate. Ni podatkov. Ni podatkov.

velecvetna črnoglavka Prunella grandiflora Large-flowered selfheal 24.7.2018

Užitni so surovi ali kuhani listi 

blagega okusa. Ni podatkov. Ni znano.



Navadna črnoglavka Prunella vulgaris

Self-Heal, Common selfheal, Aleutian 

selfheal, Lance selfheal 24.7.2018

V prehrani lahko uporabljamo 

surove ali kuhane liste, ki pa so 

nekoliko grenki. Sesekljane sveže 

liste ali zdrobljene posušene lahko 

dajemo v vodo in pripravimo 

osvežujoč napitek.

Rastlina ima veliko zdravilnih 

učinkov. Znižuje krvni pritisk, 

znižuje vročino, deluje 

antseptično, je dober adstringens, 

zmanjšuje krče, deluje blago 

diuretično in pozitivno vpliva na 

prebavila. V ljudskem zdravilstvu 

so jo uporabljali predvsem 

zunanje za celjenje ran in razjed, 

proti driski, bolečinam v ustni 

votlini in notranjim krvavitvam. Ni znano.

Češnja (divja) Prunus avium  Wild Cherry 5.6.2018

Užitno je surovo ali kuhano sladko-

grenkasto osemenje. Tudi semena 

se lahko jedo v zmernih količinah, 

če niso grenka (grenkoba nakazuje 

visoko dozo vodikovega cianida). 

Ob poškodbi lubja se izloča užitna 

žvečljiva smola.

Cvetni peclji delujejo 

adstringentno, diuretično in 

tonično. Uporabljajo jih tudi pri 

zdravljenju anemije.

Koščice in listi verjetno 

vsebujejo strupeni vodikov 

cianid.

Orlova praprot Pteridium aquilinum

Bracken, Western brackenfern, 

Decomposition brackenfern, Hairy 

brackenfern 18.6.2018

Ponekod (Japonska) se uporabljajo 

v prehrani mladi, blanširani, 

polžasto zviti listi, ki pa jih 

povezujejo z rakom na želodcu. 

Tudi olupljene, posušene in zmlete 

korenine ponekod uporabljajo kot 

nadomestek za moko.

Mladi poganjki delujejo diuretično 

in proti parazitom, tudi korenina s 

e je uporabljala proti parazitom.

Praprot vsebuje rakotvoren 

ptakilozid.

Navadni pljučnik Pulmonaria officinalis

Lungwort, Common lungwort, Jerusalem 

Sage, Jerusalem Cowslip 24.7.2018

Mladi listi so užitni surovi ali 

kuhani, so nekoliko sluznati in 

kosmati, zato jih uporabljamo kot 

dodatek k drugi zelenjavi.

Cvetoče zelišče se uporablja pri 

zdravljenju pljučnih težav, npr. 

bronhitisa in kašlja, pa tudi pri 

bolečem grlu.

Rastlina vsebuje nekaj 

pirolizidinskih alkoaloidov, zato 

z njo ne pretiravajmo.

dob Quercus robur Pedunculate Oak, English oak 24.7.2018

Užitno je seme, ki ga lahko 

zmeljemo v moko, zdrobimo v zrna 

ali jemo celo. Trpkosti se znebimo 

z nakalitvijo (pustimo seme v 

vlažni zemlji čez zimo), ali s 

spiranjem z vodo. Tudi pretečen 

čas zmanjša trpkost. Iz praženega 

zmletega semena lahko naredimo 

kavni nadomestek. Smola (guma, 

mana) iz lubja je tudi užitna.

V zdravilne namene se uporablja 

lubje, ki deluje protivnetno, 

antiseptično, hemostatično in 

adstringentno. Primerno je za 

uporabo na koži in sluznicah. Zelo 

dobro se obnese pri številnih 

kožnih boleznih, pri hemeroidih in 

driskah.

Lahko povzroča želodčne 

težave in zmanjša absorbcijo 

nekaterih snovi, npr. 

alkaloidov.

Ripeča zlatica Ranunculus acris Meadow Buttercup 18.6.2018

Užit ni naj bi bili prekuhani listi, kot 

zelenjava. Zaradi toksičnih snovi 

svetujemo previdnost pri uporabi.

Rastlina je ostrega okusa, zato se 

je uporabljala kot rubefacient pri 

revmatizmu in abscesih. Obloge so 

se polagale na prsni koš, da bi 

olajšale prehlade in bolečine v 

prsih. S sokom rastline so 

odstranjevali bradavice. Poparek 

korenine naj bi deloval proti driski. 

Previdnost pri uporabi - glej 

opozorila!

Ripeča zlatica vsebuje toksin 

protoanemonin, ki povzroča 

gastrointestinalni sindrom. 

Razgradil naj bi se s sušenjem 

in segrevanjem. Sveža rastlina 

lahko na koži povzroči 

nastanek mehurjev in močne 

bolečine, predvsem na 

sluznicah.

Škrobotec Rhinanthus sp. Rattle 5.6.2018 Ni podatkov. Ni podatkov.

Rastline so morda strupene za 

živino.

Šipek Rosa sp. Rose 5.6.2018

Užitni so birni plodovi, ki jih 

nabiramo v začetku oktobra, ko so 

še trdi. Iz njih lahko pripravimo 

odličen sok, marmelado, likerje in 

kis. Iz cvetov lahko naredimo 

marmelado ali želo, podobno kot 

iz vrtničnih listov.

Šipek je zdravilen predvsem zaradi 

visoke vsebnoti vitamina C, deluje 

pa tudi nekoliko diuretično. 

Slednje velja predvsem za v prah 

zdrobljene oreške, iz katerega 

delamo čaj. Čaj iz plodov zaradi 

vsebnosti čreslovin zapira.

Dlačice med oreški (koščicami) 

in omesenelim cvetiščem (rdeči 

del) dražijo kožo in prebavila 

(povzročajo srbenje), zato jih 

ne jejmo.



Robida Rubus fruticosus Blackberry 26.7.2018

Užitni so mladi poganjki, takoj ko 

pokukajo iz zemlje. Zreli plodovi 

(robidnice) so užitni surovi ali 

kuhani. Uporabljamo jih v sladicah. 

Iz mladih listov lahko pripravimo 

okusen čaj.

Rastlina (listi in korenine) zaradi 

čreslovin deluje adstringentno, 

zaradi česar jo uporabljamo pri 

zdravjenju drisk, hemoroidov in 

težav v ustni votlini (razjed, 

bolečega grla, vnetih dlesni). Ni opozoril.

Malinjak Rubus idaeus Raspberry 24.8.2018

Iz soplodij (malin) delamo 

najrazličnejše presne ali kuhane 

sladice. Iz nekoliko fermentiranih 

listov lahko pripravimo okusen 

nadomestek ruskega čaja.

Čaj iz listov naj bi olajšal in skrajšal 

porod (pije se ga vsak dan dva 

meseca pred porodom). 

Čreslovine, ki so v listih, pomagajo 

pri prebavnih težavah, tudi pri 

otrocih. Plodovi v obliki čaja ali 

soka pomagajo pri prebolevanju 

viroz. Ni opozoril.

Topolistna kislica Rumex obtusifolius Round-Leaved Dock 22.8.2018

Užitni so prekuhani mladi listi, 

mlada stebla in semena.  Rastlina 

ima grenak okus, ki ga lahko 

ublažimo s tem, da pri kuhanju 

odlijemo prvo vodo. Seme lahko 

posušimo inz meljemo v moko, ki 

jo nato mešamo z običajno moko.

V zdravilne namene se uporabljjo 

listi in korenine. Zaustavljajo 

krvavitve, polagamo jih na žuje in 

opekline. Poparek korenine se 

uporablja tudi za spiranje kože pri 

otrocih s kožnimi težavami.

Rastlina vsebuje oksalno 

kislino, zato je ne smemo jesti v 

večjih količinah.

Iva Salix caprea

Goat Willow, Kilmarnock Willow, Pink 

Pussy Willow, Pussy Willow 24.7.2018

V skrajnih razmerah lahko notranji 

del lubja posušimo, zmeljemo v 

moko in dodajamo h krušni moki. 

Užitni in ne preveč okusni naj bi 

bili tudi mladi poganjki.

Rastlina vsebuje salicin, ki deluje 

podobno kot aspirin, torej 

zmanjša bolečine in znižuje 

vročino. Uporablja se lubje 

rastline. Ni znano.

Lepljiva kadulja Salvia glutinosa Jupiter's Distaff, Sticky Sage 26.7.2018

Cvetje lahko uporabimo za okras 

jedi. Liste se lahko dodaja vinom 

za aromatizacijo. Ni znana. Ni znano.

Navadna črnobina Scrophularia nodosa Knotted Figwort, Woodland figwort 18.6.2018 Rastlina ni užitna.

Cvetoče zelišče je zdravilno. 

Uporablja se za zdravljenje 

različnih kožnih težav (npr. vnetij, 

okužb, opeklin, kožnih bolezni) - 

notranje in zunanje. Pacienti s 

srčnimi težavami je ne smejo 

uživati.

Pacienti s srčnimi težavami 

(tahikardijo) in nosečnice je ne 

smejo uživati.

Fuchsov grint Senecio ovatus Wood ragwort 22.8.2018 Ni podatkov. Ni podatkov.

Za to vrsto ni podatkov, vendar 

pa številni drugi grinti 

vsebujejo znatne količine za 

jetra toksičnih pirolizidinskih 

alkaloidov, zato njihovo 

uporabo močno odsvetujemo.

Kanadska zlata rozga Solidago canadensis

Canadian Goldenrod, Shorthair 

goldenrod, Harger's goldenrod, Rough 

Canada goldenrod, Common Goldenrod 24.7.2018

Užitni so mladi listi in kuhana 

cvetoča stebla. Užitno je tudi 

kuhano seme, ki ga lahko 

uporabimo za zgoščevanje juh.

Rastlina učinkovito zaustavlja 

krvavitve in deluje pri vseh 

obolenjih sečil, tako pri nefritisu 

kot cistitisu. Saponini v rastlini 

delujejo proti glivicam, še posebej 

dobro proti kandidi. Rastlina 

deluje tudi karminativno in se jo 

uporablja za zdravljenje 

gastroenteritisa tudi pri otrocih 

(zaradi blagega delovanja). 

Vsebuje tudi rutin, ki jača stene 

kapilar. Velinoma se uporablja 

cvetoče zelišče.

Rastline naj ne uporabljajo 

ljudje s srčnim popuščanjem, 

tisti z boleznimi ledvic pa s 

previdnostjo.



Navadna zlata rozga Solidago virgaurea Goldenrod 22.8.2018 Iz listov lahko pripravimo čaj.

Rastlina učinkovito zaustavlja 

krvavitve in deluje pri vseh 

obolenjih sečil, tako pri nefritisu 

kot cistitisu. Saponini v rastlini 

delujejo proti glivicam, še posebej 

dobro proti kandidi. Rastlina 

deluje tudi karminativno in se jo 

uporablja za zdravljenje 

gastroenteritisa tudi pri otrocih 

(zaradi blagega delovanja). 

Vsebuje tudi rutin, ki jača stene 

kapilar. Velinoma se uporablja 

cvetoče zelišče.

Previdnost pri uporabi pri 

kroničnih boleznih ledvic, 

srčnem popuščanju ter med 

nosečnostjo in dojenjem. V teh 

primerih rastline raje ne 

uporabljajmo.

Hrapava škrbinka Sonchus asper Prickly Sow Thistle, Spiny sowthistle 22.8.2018

Užitni so mladi listi, ki se 

uporabljajo v solatah.  Surova in 

olupljena stebla se lahko 

uporabljajo nametso zelene.

Rastlina se kot obloga uporablja za 

rane in opekline. Ni znano.

Jerebika Sorbus aucuparia  Mountain Ash, European mountain ash

Užitne so sveže ali prekuhane 

jagode, ki pa so zelo grenke, tako 

da se je njihovega okusa treba 

privaditi. Prekuhane in prepasirane 

lahko dodajamo marmeladam. Iz 

njih lahko naredimo tudi kis, vino 

ali sok.

Jerebika uravnava prebavo. Zaradi 

čreslovin, ki jih vsebuje, deluje 

proti driski, zaradi sorbitola 

(sladkornega alkohola) pa deluje 

tudi nekoliko odvajalno. Sorbitol 

tudi ne povzroča kariesa in ga je v 

plodovih kar do 12%. Poparek 

plodov uporabljamo zunanje tudi 

pri zdravljenju hemoroidov in 

belemu toku.

Semena vsebujejo vodikov 

cianid, zato jih lahko zaužijemo 

le v manjši količini. Prevelika 

količina zaužitih jagod lahko 

povzroči bruhanje.

Gozdni čišljak Stachys sylvatica Hedge Woundwort, Whitespot 18.6.2018 Ni podatkov.

Rastlina zaustavlja krvavitve. 

Delovala naj bi tudi diuretično, 

tonično, pospeševala pa naj bi tudi 

menstruacijo. Ni znano.

Navadni gabez Symphytum officinale Comfrey, Common comfrey 24.7.2018

Jedo se lahko drobno zrezani listi, 

surovi ali kuhani. Tudi korenina se 

lahko dodaja juham ali kombinira z 

drugimi kavnimi nadomestki. Vsa 

rastlina je izredno sluzasta, spoloh 

korenina. Gabez zaradi 

pirolizidinskih alkaloidov lahko 

uživamo le izjemoma.

Predvsem korenina se uporablja za 

pripravo mazil in oblog, ki 

pospešujejo celjenje ran, 

zdravljenje kože, celjenje zlomov, 

izpahov, udarnin. Notranje naj bi 

bil učinokvit pri pljučnih boleznih 

in boleznih prebavil, zaustavljal naj 

bi tudi notranje krvavitve. 

Notranje ga uporabljajmo le 

izjemoma zaradi pirolizidinskih 

alkaloidov, zunanje pa tudi 

omajen čas (do 10 dni naenkrat, 

največ 6 tednov skupaj letno).

Rastlina vsebuje pirolizidinske 

alkaloide, zato jo uporabljajmo 

le krajši čas in praviloma le 

zunanje. Nosečnice, otroci in 

ljudje z jetrnimi obolenji naj je 

ne uživajo.

Gomoljasti gabez Symphytum tuberosum Tuberous comfrey 5.6.2018

Posušena, zmleti in prepraženi 

gomolji se lahko uporabljajo kot 

kavni nadomesteh z zelo gladko 

teksturo. Mladi listi so užitni in se 

uporabljajo za razne prikuhe. 

Odsvetujemo pretirano in pogosto 

uporabo zaradi pirolizidinskih 

alkaloidov.

Nekateri uporabljajo vrtso 

podobno kot navadni gabez, 

Symphytum officinale .

Rastlina vsebuje pirolizidinske 

alkaloide, ki delujejo toksično 

na jetra in povzročajo ob 

dolgotrajnejši kronični uporabi 

tumorje jeter. Manda je v 

mladih listih najmanj teh 

alkaloidov, vsaj za vrsto S. 

officinalis so take navedbe. 

Otroci in nosečnice naj rastline 

ne uživajo.

vratič Tanacetum vulgare

Tansy, Common tansy, Golden Buttons, 

Curly Leaf Tansy 24.7.2018

Včasih se v začimbnih količinah 

namesto cimeta in muškatnega 

oreščka jedem dodaja drobno 

zrezane lističe rastline ali cvetove. 

Tudi čaj se lahko pripravi iz 

cvetočih vršičkov.

Cela rastlina deluje proti notranjim 

parazitom in spodbuja 

manstruacijo.

Rastlina je strupena. V Ameriki 

so bili celo primeri smrtnih 

zastrupitev, pri ženskah, ki so 

verjetno delale splav in so 

zaužile večje količine zavretkov 

iz te rastline.



Tisa Taxus baccata Yew, English yew, Common Yew 24.8.2018

Užitno je rdeče osemenje (arilus), 

ki je sladko in sluzasto. Sicer je 

rastlina (tudi seme) smrtno 

strupena.

Včasih so rastlino (liste) uporabljali 

tudi v zdravilne namene za 

zdravljenje številnih težav, vendar 

se njene uporaba zaradi izredne 

toksičnosti močno odsvetuje. 

Taksol, ki je v tisi, je pokazal veliko 

učinkovitost proti rakavim celicam, 

predvsem pri raku jajčnikov.

Rastlina (razen rdečega 

osemenja) je smrtno strupena. 

Povzroči zastoj srca. Znaki 

zastrupitve so suha usta, 

bruhanje, padec tlaka, 

nezavest in drugo.

Polajeva materina dušica Thymus pulegioides Broad-Leaved Thyme, lemon thyme 24.8.2018

Materino dušico lahko 

uporabljamo kot začimbo za 

različne zelenjavne in mesne jedi. 

Še posebej dobro naj bi se obnesla 

z gobami in bučkami. Iz cvetočega 

zelišča pripravljamo okusen čaj.

Zaradi eteričnega olja, ki ga 

vsebuje, rastlina deluje 

antiseptično. Spodbuja 

izkašljevanje in lajša prebavne 

težave. Vonj materine dušice 

deluje pomirjujoče.

Čistega eteričnega olja 

materine dušice ne 

uporabljamo pri majhnih 

otrocih in dojenčkih, ker lahko 

sproži refleksno zoženje 

dihalnih poti.

Lipovec Tilia cordata Small Leaved Lime, Littleleaf linden 5.6.2018

Mladi listi so odličnega, nekoliko 

sluznatega okusa in jih lahko 

uporabimo za pripravo solat. 

Cvetje uporabljamo za okusen čaj. 

Zrelo cvetje in mlade plodove 

lahko zmeljemo v pasto, iz katere 

lahko naredimo okusen 

nadomestek čokolade.

Lipovec deluje proti črčem, 

pomirja, spodbuja izkašljevanje in 

potenje ter znižuje pritisk. 

Največkrat ga uporabljamo pri 

zdravljenju prehladov z vročino.

Če je cvetje, ki ga nabiramo, 

zelo staro, lahko deluje 

narkotično.

Vlakna iz notranjega dela lubja se 

lahko uporabijo za izdelavo košar, 

čevljev, blaga in papirja.

Travniška kozja brada Tragopogon pratensis Goat's Beard 5.6.2018

Pri kozji bradi so užitni listi, 

korenina, mlada cvetna stebla, 

cvetni popki in socvetja. Lahko 

uživamo surove ali kuhane dele 

rastline. So zelo prijetnega okusa 

in jih lahko uporabimo za različne 

omake ter solate, cvetje pa za 

okras.

Čaj iz socvetij naj bi posvetlil pege 

in temne liste na koži. Sirup iz 

korenine deluje proti kašlju. Zaradi 

inulina je korenina primerna za 

diabetike. Ni opozoril.

Zlata detelja Trifolium aureum

Large hop trefoil, large trefoil, large hop 

clover,golden clover or Hop clover 24.7.2018 Ni podatkov. Ni podatkov. Ni podatkov.

Gorska detelja Trifolium montanum Mountain clover 18.6.2018

Cvetje lahko dodajamo kot užiten 

okras jedem.Posušene cvetove 

lahko dodajamo v čajne mešanice. Ni podatkov. Ni podatkov.

Črna detelja Trifolium pratense Red clover 18.6.2018

Užitni so mladi listi, sveža ali 

posušena socvetja ter kalčki.

Rastlina vsebuje fitoestrogene, 

zato se uporablja pri zdravljenju 

predmenstrualnega sindroma in 

obmenopavzalnih težav. Zaradi 

čreslovin je prevretek zunanje 

uporaben pri kožnih težavah in 

poškodbah. Čaj se uporablja tudi 

pri kašlju.

Zaradi fitoestrogenov se 

uporaba odsvetuje pri vseh 

stanjih, pri katerih bi lahko 

imeli zunanji hormonski vplivi 

lahko neželene posledice - pri 

nosečnicah, doječih materah in 

bolnicah z rakom na dojki. Črna 

detelja zmanjšuje učinkovitost 

kotracepcijskih tablet. Če je 

okužena z glivami, lahko 

vsebuje strupene alkaloide, 

npr. slaframin.

Plazeča detelja Trifolium repens White Clover 24.7.2018

Mlade prekuhane liste 

uporabljamo za zelenjavne jedi, 

lahko pa jih tudi posušimo in 

uporabimo kot nadomestek 

vanilije v sladicah. Sveže cvetne 

glavice dodajamo v solate, iz 

posušenih pa delamo čaj ali jih 

posušimo ter zmeljemo in 

posujemo kot začimbo po različnih 

jedeh.

Rastlina naj bi delovala proti 

revmatizmu, tinktura iz listov pa 

naj bi pomagala pri protinu. 

Posušeno cvetje se uporablja v 

čajih proti prehladom in v 

poparkih za spiranje oči.

Rastlina v nekaterih območjih 

sveta vsebuje toksične 

cianogene glikozide, zato s 

količino (predvsem pri sveži 

rastline) ne pretiravajmo.



Navadni lapuh Tussilago farfara Coltsfoot 5.6.2018

Mladi listi in socvetja se lahko 

uporabijo surovi in kuhani. 

Svetujemo prekuhavanje in odlitje 

vode, da se zmanjša grenčina in 

količina toksičnih pirolizidinskih 

alkaloidov.

Lapuh je stara zdravilna rastlina, ki 

se uporablja po vsem svetu. 

Učinkovit je pri zdravljenju vnetih 

dihalnih poti, pri trdovratnem 

suhem kašlju etr pri kožnih 

boleznih. Deluje proti bakterijama 

Pseudomonas aeruginosa in 

Staphylococus aureus, ki sta sicer 

na antibiotike pogosto resistentni.

Lpuh vsebuje za jetra toksične 

pirolizidinske alkaloide, zato 

naj ga otroci do šestega leta ter 

nosečnice ne uporabljajo. 

Ostali naj ga za zdravilne 

namene največ dva tedna 

letno, v prehrani pa le 

izjemoma.

Goli brest Ulmus glabra

Wych Elm, Table-top Scotch Elm, Scotch 

Elm 24.8.2018

Užitni so mladi listi, surovi ali 

kuhani. S starostjo postajajo 

grenkejši. Mladi, komaj oblikovani 

plodovi so osvežujočega okusa. 

Tudi notranji del lubja je užiten, 

sluznatega okusa.

Uporablja se notranji del lubja, ki 

se nabira s 3-4 leta starih vejic. 

Deluje adstringentno in diuretično 

ter pozitivno vpliva na sluznice. 

Uporablja se zunanje in notranje 

pri driskah, revmatizmu in ranah. Ni znano.

Velika kopriva Urtica dioica Stinging Nettle 18.6.2018

V prehrani uporabljamo 

prekuhane mlade poganjke in 

vršičke poganjkov pred cvetenjem. 

Iz njih pripravljamo špinači 

podobno jed in juhe, lahko jih 

dodajamo tudi drugim zelenjavnim 

jedem. Sveže lahko damo v 

smutije. Lahko jih blanširamo in v 

zmrzovalniku shranimo za zimo, 

lahko jih tudi posušimo in 

dodajamo jedem v suhem stanju.

Korenina koprive se uporablja pri 

zdravljenju simptomov povečane 

prostate. Cela rastlina deluje 

diuretično. Primerna je za 

diabetike, saj nekoliko znižuje 

krvni sladkor.

Starejši listi vsebujejo delce, ki 

dražijo ledvice, zato jih za 

namene prehrane ne 

uporabljamo.

Borovnica Vaccinium myrtillus Bilberry, Whortleberry 18.6.2018

Užitni so svži ali prehuhani plodovi. 

Iz njih izdelujemo najrazličnejše 

sladice, marmelade, kompote, 

želeje, liker.

Sveže jagode delujejo nekoliko 

laksativno (odvajalno), posušene 

in prekuhane pa zelo učinkovito 

zaustavljajo drisko. Listi delujejo 

razkuževalno na sečila in znižujejo 

krvni sladkor, vendar z njihovo 

uporabo ne pretiravajmo.

Liste lahko uporabljamo največ 

tri tedne naenkrat, v njih je 

namreč za jetra toksičen prosti 

hidrokinon.

Zdravilni jetičnik Veronica officinalis Common Speedwell 18.6.2018 /

Iz sveže rastline ali listov lahko 

pripravimo grenek čaj za črevesje. 

Rastlina deluje tudi nekoliko 

diuretičn in adstringentno. Ni znano.

Nekoč zelo cenjena 

zdravilna rastlina je v 

sodobnem zdravisltvu 

skoraj prezrta.

Ptičja grašica Vicia cracca Tufted Vetch, Bird vetch, Cow vetch 26.7.2018

Užitno je prekuhano ali praženo 

seme ter prekuhani  listi in mlada 

stebla.

Kuhana rastlina naj bi spodbudija 

nastanek materinega mleka pri 

doječih mamicah. Ni znano.

Vijolica Viola sp. Violet 5.6.2018

Užitni so mladi listi, cvetni popki in 

cvetje. Lahko jih jemo sveže ali 

prekuhane. Predvsem cvetje je lep 

okras jedem, z njim pa lahko tudi 

obarvamo živila, npr. z namakamo 

cvetove v kis.

Rastlina (nadzemni del) se 

uporablja pri zdravljenju 

oslovskega kašlja in različnih vrst 

rakov (rak dojke, pljuč, prebavil). 

Vsebuje salicilno kislino, zato 

deluje podobno kot aspirin. 

Korenine so močan ekspektorant, 

vendar se jih lahko uporablja v 

manjših količinah (glej opozorila).

Korenine v prevelikih dozah 

zaradi vsebnosti alkaloida 

violina delujejo močno 

purgativno in povzročajo 

bruhanje.


