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odporúčanie na kúru
»  Zadovážime si 150 g mletého podzemku 

kurkumy a trocha čierneho korenia alebo 
mletého čili.

»  Ak chceme vyskúšať čajové zmesi, kúpime  
si ďalšie prísady. 

»  Pripravíme si čaj a pijeme ho pred jedlom.

Príprava čaju: 1/2 ČL (1,3 g) kurkumového 
prášku (alebo rozkúskovaného podzemku) 
zalejeme šálkou vriacej vody, prikryté lúhujeme  
5 minút a precedíme. Okoreníme štipkou 
čierneho korenia alebo čili – podporí to príjem 
a účinnosť kurkumy. Pred raňajkami, obedom 
a večerou vypijeme šálku čaju, v prípade potreby 
osladíme medom. Vhodné sú zmesi s inými 
horčinami alebo s mätou piepornou.

Dobré jednotlivo, ešte lepšie v tíme: Výskumy 
ukázali, že jedna „žlčníková rastlina“ pôsobí  
na sekréciu žlče slabšie než kombinácia 
viacerých, ktorá účinok nevídane zvyšuje.

Tri osvedčené zmesi žlčníkového čaju 
s kurkumou: 1 ČL jednej z troch nasledujúcich 
čajových zmesí zmiešame s 1/3 ČL kurkumy,  
zmes zalejeme šálkou horúcej vody a necháme 
lúhovať 10 minút. Pre všetky tri zmesi platí: 
pijeme trikrát denne šálku čaju pred jedlom.

1. zmes žlčníkového čaju: Zmiešame 10 g ras- 
cových semien, 20 g feniklových semien,  
30 g listov mäty piepornej a 40 g vňate rebríčka 
obyčajného.

2. zmes žlčníkového čaju: Zmiešame po 30 g 
vňate zemedymu lekárskeho a listov mäty 
piepornej a po 20 g vňate rebríčka obyčajného 
a kvetov nechtíka lekárskeho.

3. zmes žlčníkového čaju: Zmiešame 20 g kvetov 
nechtíka lekárskeho s 30 g rozmarínových listov, 
30 g kôry citrónovníka Citrus x aurantium L., 
nazývaného aj horký či sevilský pomaranč,  
a po 10 g vňate paliny pravej a levanduľových 
kvetov.

odporúčanie na kúru
»  Zadovážime si kurkumový prášok, najlepšie 

z obchodov so zdravou výživou alebo 
s biopotravinami. 

»  Denne ním okoreníme rozličné jedlá. Hodí sa 
k rybám, morským plodom, hydine a iným 
druhom mäsa, veľmi dobrý je v zelenine,  
ba aj v zákuskoch a nápojoch.

»  Denne užívame 2 g kurkumového prášku. 
Nevaríme ho spolu s jedlom, lebo sa tým zníži 
jeho účinok, do jedál ho pridáme celkom 
nakoniec.

Vlastná výroba karí: Vezmeme 3 kardamómové 
struky a vysypeme z nich semená. Spolu s 3 PL 
koriandrových semien, 2 ČL rasce rímskej  
a po 1 ČL zrniek čierneho korenia a senovky 
gréckej pražíme na panvici pri strednej teplote 
bez tuku a za stáleho miešania 40 sekúnd.  
Po vychladnutí zmes najemno pomelieme 

v mixéri. Zľahka vmiešame 1 ČL mletého 
ďumbieru, 1 ČL mletej škorice a 1 PL kurku- 
mového prášku a presypeme do tmavej nádoby 
s otočným uzáverom. Kto ho chce mať ostrejšie, 
pridá štipku mletého čili, a kto zasa sladšie,  
pridá viac škorice, mletého fenikla či anízu.
Karí je zmes rozličných mletých korenín.  
V Indii ho zakaždým sami čerstvo namiešavajú 
a nesmie v ňom chýbať žltý koreň.

kurkuma v kuchyni 
Kurkumu krátko opražíme na oleji alebo na masle,  
čím sa zintenzívni aróma a zredukuje ostrosť.  
Pri pečení a grilovaní mäsa kurkumín znižuje tvorbu 
rakovinotvorných nitrozamínov. Ako prirodzený 
antioxidačný prostriedok kurkuma zabraňuje tomu, 
aby sa potraviny pokazili a mastné mäso potuchlo.
Tip navyše: Ak kurkuma sfarbila kuchynské náčinie, 
dáme ho na slnko. Žltá farba sa čoskoro vytratí.

T

Lahodná kurkumová kúra 

Táto kúra je veľmi jednoduchá. Mnohí ľudia poznajú kurkumu ako prášok, ktorý sfarbí jedlá nažlto. 
Precíťme jej liečivú silu na vlastnom tele.

Kurkumová čajová kúra

Kurkuma ako čaj? V Indonézii a Indii celkom bežné. Keďže sa tam pravidelne pije kurkumový čaj,  
aj počet chorých na pečeň a žlčník je oveľa nižší.

Kúra kurkumovými prípravkami

Jednoduchšie to už nejde. Kúpime si prípravok 
v lekárni a mnohostranné vlastnosti žltého koreňa 
necháme blahodarne pôsobiť na naše trávenie.

odporúčanie na kúru
»  Zadovážime si kurkumové prípravky  

a podľa informácií na príbalovom letáku  
ich užívame najmenej 4 týždne.

keď žlčník potrebuje podporu  
Kurkuma prospieva najmä tým, čo majú tráviace 
poruchy zapríčinené zníženou produkciou žlče  
alebo kŕčovitými bolesťami v oblasti žlčových ciest, 
žlčníka či tráviaceho traktu. Kurkuma okrem toho 
pomáha ľuďom trpiacim neznášanlivosťou tukov  
alebo tým, čo majú problémy po odstránení  
žlčníka.

Pohľad na prísady do vynikajúceho karí – sú plné aróm a navyše zdravé.
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+  1. Zdravá strava pre pečeň

Čo prospeje pečeni? Príjem čo najmenšieho množstva jedov, najmä 
alkoholu a liekov, a obozretnosť aj s tukmi. Pri problémoch s pečeňou 
platí, že radšej treba jesť menej ako priveľa a uprednostniť vyváženú, 
nedráždivú, ľahkú, plnohodnotnú stravu. Myslite na to, čo sa vraví: 
„Z tretiny skonzumovanej potravy žije človek, zo zvyšných dvoch tretín 
lekár.“ 
Ak ste to s jedlom prehnali, pomôže raz do týždňa pôst so šťavami.  
Pre pečeň je to ako deň dovolenky. Celý deň pite iba mrkvovú  
či cviklovú šťavu alebo jedzte postrúhané jablká.

Zo zeleninovej debničky si vyberte čiernu reďkev a spomedzi divo- 
rastúcich byliniek púpavu lekársku – obe sú žlčopudné. Zožeňte si  
aj mätu piepornú, uvoľňujúcu kŕče, rebríček obyčajný, rozmarín 
lekársky, palinu pravú, artičoku chrániacu pečeň a horké koreniny, 
ktoré podporujú trávenie.

Nakoniec dezert chrániaci pečeň: granátové jablko je rajský plod 
a skutočný koktail antioxidantov. Podporuje pečeň pri detoxikácii,  
chráni pečeňové bunky pred napadnutím voľnými radikálmi  
a na dôvažok predchádza zvýšenej hladine lipidov (tukov) v krvi. 
Vychutnajte si ovocie či šťavu, alebo aj extrakt zo šťavy z granátového 
jablka vo forme kapsúl z lekárne.

Pri žlčníku zohráva strava takisto dôležitú úlohu. Tučné jedlá požívajte 
s mierou a uprednostnite rastlinné oleje. Vyhýbajte sa ťažkým jedlám, 
vajciam uvareným natvrdo a potravinám podporujúcim plynatosť,  
ako sú kapustoviny a strukoviny. Proti nadúvaniu rozdrvte rascu,  
fenikel či aníz, posypte nimi jedlo, krátko ich s ním povarte alebo  
pite ako čaj.

Ďalšie formy starostlivosti o pečeň a žlčník
Starostlivosť o pečeň úzko súvisí so stravou. Ak sa budete stravovať rozumne, čoskoro  
sa budete cítiť lepšie. 

+   3. Zemedym lekársky pri „diétnych hriechoch“

Zemedym lekársky (Fumaria officinalis) je ideálna rastlina na prevenciu 
pri starostlivosti o pečeň a žlčník. Zemedymový čaj reguluje a vyrovnáva 
produkciu žlče: pri zníženej sekrécii povzbudzuje podporné, pri veľmi 
silnej tvorbe zasa brzdiace účinky. 
Keď sa blížia sviatky, napríklad Vianoce, mali by ste mať zemedym 
poruke a piť z neho čaj pred sviatkami i po nich. Môžete ho užívať  
aj preventívne, ale i vtedy, keď bohaté jedlo už zacítite. Zemedym  
okrem toho pôsobí protizápalovo a protikŕčovo na hornú časť  
tráviaceho traktu a pri žlčníkovej kolike. Rastlina znižuje zvýšenú 
hladinu cholesterolu v krvi a podporuje látkovú premenu pri kožných 
chorobách.

Na žlčníkový čaj zalejeme 1 PL zemedymovej vňate 250 ml horúcej vody, 
po 10 minútach precedíme a pijeme nesladený. Môžeme ho zmiešať 
s upokojujúcou medovkou lekárskou, rumančekom kamilkovým alebo 
mätou piepornou, zmierňujúcou nevoľnosť, bude nám aj lepšie chutiť.

+  4. Pečeňový zábal

Pečeňový zábal s rebríčkom obyčajným povzbudzuje trávenie, 
zmierňuje pocit plnosti, pomáha pri bolestivom nafúknutom bruchu 
a podporuje pečeň pri detoxikácii. Táto aplikácia pôsobí veľmi 
blahodarne a účinky sa dostavia rýchlo. Kedykoľvek pocítite tlak 
v žalúdku alebo sa chcete zbaviť jedovatých látok, či si len želáte  
urobiť niečo dobré pre pečeň, priložte si pečeňový zábal (možno si  
ho pripraviť aj z teplých uvarených zemiakov, pozri recept na sedliacke 
fango na s. 101). 

Príprava:
  Na zábal zalejeme 4 PL rebríčka obyčajného 1 l horúcej, už nevriacej 

vody, necháme lúhovať 10 minút a cez sito precedíme do misy. 
  Namočíme do nej ľanové plátno alebo plienku, a keď nasiakne, rýchlo 

dôkladne vyžmýkame (čím bude zábal teplejší a suchší, tým bude 
účinnejší), priložíme na oblasť pečene v pravom nadbruší a prikryjeme 
mäkkým froté uterákom. 

  Celé brucho tesne obalíme vlneným šálom, aby nevznikol „chladiaci 
mostík“, prípadne naň ešte položíme termofor. So zábalom 
odpočívame pol hodiny, potom ho odložíme, oblasť pečene šálom 
naďalej udržiavame v teple a odpočívame ešte pol hodiny. 

 

!  
upozornenie

             Horúce obklady sa nesmú používať pri zápale žlčníka.

+  2. Jarná kúra

K starostlivosti o pečeň v každom prípade patrí jarná kúra, pretože 
najlepšie podporuje tento detoxikačný orgán. Jej variácie sú opísané  
od strany 21. 

Horúci zábal má na pečeň 

vynikajúci účinok, čo dokázali 

aj viaceré štúdie.
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»  Zvyšuje zaťažiteľnosť (aj pri strese zo skúšky).
»  Posilňuje imunitný systém.
»  U vrcholových športovcov podporuje tréning 

a znižuje veľkú telesnú záťaž po ňom.
»  Honosí sa dvojitým účinkom: dodáva viac 

pokoja znížením stresového hormónu 
kortizolu a viac energie zvýšenou látkovou 
premenou v bunkách. 

dostať sa znova do rovnováhy 
Rozchodnica nesmie byť jediným záchranným 
prostriedkom na obnovu vyváženosti medzi  
prácou a osobným životom. Najdôležitejšie je dať  
do rovnováhy zmysluplnú prácu a oddych. 

Starostlivosť o nervy rozchodnicou nám 
pomáha zostať duševne, telesne i duchovne 
zdravými. Ako svetobežníčka si ju uchovávam  
vo svojej cestovnej lekárničke, vďaka nej sa moje 
telo ľahšie prispôsobuje časovým a klimatickým 
zmenám.

vlastnoručný zber alebo kúpa
»  Korene rozchodnice si musíte kúpiť, ak si, 

pravdaže, nemôžete naplánovať dovolenku  
na Sibíri, v Tibete či v škandinávskych 
krajinách – tam si ich aj vlastnoručne 
nazbierate.

»  Ak ste šikovní záhradkári, môžete sa pokúsiť 
vypestovať si ju sami.

»  V obchodoch so zdravou výživou, s prírodnými 
potravinami, v lekárňach či cez internet 
dostanete prípravky z rozchodnice ružovej 
a sušené celé, rezané alebo mleté korene.

! 

Iba pri priamom styku s čerstvým podzemkom sa  
môžu vyskytnúť kožné iritácie. 

pôsobenie na nervy
Stres, horúčkovitá náhlivosť, záplava vzruchov, 
psychická a nervová záťaž na pracovisku sa  
pre mnohých stali každodennými sprievodcami. 
Je čoraz ťažšie všetko pretriediť a nezabudnúť  
na nič. Niektoré veci nám prerastajú cez hlavu 
alebo stoja v ceste jasným myšlienkam 
a riešeniam. Pocit, že sa už nevieme vyrovnať  
so zaťažením, vyčerpáva a vyvoláva ešte  
väčší stres. 
Ak cítime, že už nezvládame požiadavky,  
naše telo a duša sa už nevedia dostatočne 
prispôsobiť situácii. Niekedy sa už tento  
tlak jednoducho nedá zmierniť, musíme  
to prekonať. Práve rastliny ako rozchodnica  
ružová nám pomôžu lepšie zvládnuť takéto 
situácie. Pritom nie sú zamerané na liečbu  
určitej choroby, ale telo všeobecne prispôsobia 
mimoriadnemu zaťaženiu telesného či psy- 
chického druhu a zvýšia našu prirodzenú 
odolnosť. Obyvatelia Sibíri a Vikingovia  
už od dávnych čias využívali „zlatý koreň“,  
ako nazývali rozchodnicu ružovú, na zvýšenie 
sily, vytrvalosti a odolnosti proti prechladnutiu. 

»  Rozchodnica ružová podporuje duševnú 
a telesnú výkonnosť a pružnosť, a to aj 
v staršom veku.

»  Zlepšuje schopnosť koncentrácie, energetickú 
látkovú premenu a dlhodobú pamäť.

»  Zvyšuje fyzickú a duševnú pružnosť.
»  Upokojuje pri strese bez toho, aby nás unavila, 

a povzbudzuje pri duševnom alebo telesnom 
vyčerpaní, no zároveň nás neprimerane 
nevybičuje.

»  Pomáha najmä pri únave podmienenej  
stresom a pri poruchách spánku. 

»  Posilňuje emocionálnu stabilitu, vo fázach 
veľkého vyčerpania dodáva energiu a pôsobí  
aj antidepresívne.

rastlina:
Odolná vysokohorská rastlina z čeľade 
tučnolistovitých. Rastie na vlhkých pôdach 
v arktických horských polohách od Európy  
po Áziu, v horských úžľabinách, na vlhkých 
lúkach, rašeliniskách i na suchých, piesočna- 
tých pôdach.

užitočné časti:
Hľuznaté korene 

čo obsahuje:
Fenylpropány, salidrozid, p-tyrosol, rosavín, 
rosarín a rosín, flavonoidy, mono- a triterpény, 
triesloviny, organické rastlinné kyseliny

ako účinkuje:
Rozchodnica ružová je už 3 000 rokov známa 
v severských krajinách ako potravina i tradičný 
liečivý prostriedok na podporu duševnej  
aktivity. Začiatkom 70. rokov minulého  
storočia sa považovala za „tajnú“ zbraň ruských 
športovcov a kozmonautov na zvýšenie 
psychického výkonu. Dodnes patrí k rastlinám, 
ktoré zlepšujú prispôsobivosť organizmu  
na mimoriadnu záťaž a dodávajú mu prirodzenú 
odolnosť.
Vďaka antioxidačným účinkom chráni telesné 
bunky pred škodlivými produktmi látkovej 
premeny a tým predchádza chronickým 
chorobám a predčasnému starnutiu. Rozchodnica 
ružová pravdepodobne ovplyvňuje metabolizmus 
niektorých mozgových neurotransmiterov (látky, 
ktoré sprostredkujú prenos signálov z jednej 
nervovej bunky na druhú cez synaptickú štrbinu).
 
denná dávka:
Užívať 5 g koreňa alebo 200 mg extraktu 
z lekárne v prvej polovici dňa. 

upozornenie: 
Rozchodnica ružová má dobrú znášanlivosť a dodnes 
nie sú známe nežiaduce účinky či kontraindikácie.  ! 

Rozchodnica ružová spevňuje nervy

Rozchodnica ružová zaručuje jasnú myseľ a dobré nervy. Vďaka jej vlastnostiam zmierňujúcim  
stres sa môžeme pokojne koncentrovať na podstatné veci, a to aj v ťažkých časoch.

Rozchodnica ružová, Rhodiola rosea



135J E S E Ň :  N E R V O V Á  S Ú S T A V A  A  D U Š A

Slnko dokáže zahnať hmlu. Najmä pri stiesnenej nálade načerpajme dostatok slnečného svetla.

sú povolené iba na ľahké depresie, iné sú iba  
na lekársky predpis, keď sa majú aplikovať  
na stredne ťažké stavy. Prípravky proti depre- 
siám by sa mali v každom prípade užívať iba  
po konzultácii s lekárom.

keď nervy a duša potrebujú podporu

Ľubovník bodkovaný je vhodný najmä pri ľahkých až 
stredne ťažkých depresiách, aj vtedy by sme ho však 
mali užívať iba po konzultácii s lekárom. Ľubovník sa 
osvedčil i ako doplnková liečba pri nervozite, vyčerpaní, 
poruchách spánku, zvýšenej citlivosti na poveternostné 
vplyvy, klimakterických ťažkostiach alebo migréne. 

Kúra ľubovníkovými prípravkami

Ľubovníkových prípravkov je na trhu skutočne dosť: bežné tinktúry s ľubovníkom i tie,  
z ktorých sa riedením pripravujú homeopatiká, tekuté extrakty, kapsuly, dražé či šťavy lisované 
z čerstvých rastlín. Tie sú, mimochodom, aj o niečo účinnejšie ako čajová vňať.

Kúra ľubovníkovou tinktúrou

Ľudia, čo neradi pijú čaj, môžu siahnuť po vlastnoručne vyrobených výluhoch. 
Ak tinktúra z vlastnej produkcie nestačí, jednoducho si ju dokúpime. 

odporúčanie na kúru
»  Pripravíme si čerstvo nazbieraný alebo sušený ľubovník bodkovaný,  

čistý priehľadný pohár s otočným uzáverom a vodku alebo ražovicu 
(minimálne 38-percentnú).

»  Výluh pripravíme podľa uvedeného receptu.
»  Užívame 2 – 3 mesiace trikrát denne 20 kvapiek pred jedlom.

Ľubovníková tinktúra: Pohár až po okraj naplníme najemno nakrájanými 
kvitnúcimi koncami výhonkov ľubovníka bodkovaného (s kvetmi, púčikmi, 
mladými plodmi a iba niekoľkými stonkami) a zalejeme ich vodkou alebo 
ražovicou. Na okennom parapete necháme lúhovať 4 týždne, pričom  
obsah pravidelne pretriasame. Potom ho precedíme cez filter a prelejeme  
do tmavých fľaštičiek s kvapkadlom.

Ľubovníková čajová kúra

Doprajte si pôžitok z chutného čaju – príprava je 
jednoduchá a účinok ďalekosiahly.

odporúčanie na kúru
»  Kúpime si 350 g ľubovníka bodkovaného  

alebo si pripravíme vlastnoručne nazbieranú 
a usušenú vňať. Množstvo stačí na 3 mesiace.

»  Dva až tri mesiace dva- až trikrát denne pijeme 
1 – 2 šálky.

Ľubovníkový čaj: 1 kopcovitú ČL ľubovníka (2 g) 
zalejeme 150 ml vriacej vody a necháme lúhovať 
7 minút. 

Ľubovník pôsobí ako 

liečba svetlom zvnútra 

– postará sa o pôžitok z čaju 

s bonusom dobrej nálady.

odporúčanie na kúru
»  Pred začatím kúry si v obchodoch so zdravou 

výživou či s prírodnými potravinami alebo 
v lekárni kúpime prípravky z ľubovníka 
bodkovaného.

»  Podľa informácií na príbalovom letáku užívame  
2 – 3 mesiace.

Ak si chceme nasadiť preventívnu kúru, dajme si 
pri výbere poradiť, najmä čo sa týka dávkovania. 
Pri vyššom dávkovaní sa totiž môžu vyskytnúť 
nežiaduce účinky alebo interakcie. Pri depresiách 
ľubovník nenahradí odbornú liečbu. Niektoré 
prípravky sú dostupné len v lekárňach, pretože  


