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Knjigi na pot

Kako se je rodila ideja za knjigo?

Sodoben način življenja narekuje hiter tempo naših vsakodnevnih dejavnosti. Niti 
v prostem času se ne znamo umiriti. Če že gremo v naravo, pogosto hitro hodimo, 
tečemo ali kolesarimo saj želimo okrepiti svoje telo. Pogosto smo v naravi celo s 
slušalkami v ušesih, z mislimi pa smo v svojem svetu in ne tam, kjer se v resnici 
nahajamo. Razvoja rastlin v naravi največkrat sploh ne opazimo. Ne vidimo, da je 
lipa že ozelenela ali da je čemaž že zacvetel. Ob gozdni poti ne opazimo mladih, 
svetlečih lističev regačice ali dišečih novih poganjkov kraškega šetraja. Največkrat 
tudi ne pomislimo, da bi nam te drobne in skromne rastline lahko okrepile zdravje, 
če bi jim to dovolili. Pa jim ne. Mi hitimo mimo. Vam to zveni poznano?

Tudi jaz sem bila med tistimi, ki tako hitijo skozi življenje. Rastline v naravi me 
nekoč niso kaj dosti zanimale. Bila sem na vrtiljaku dnevnih obveznosti, ki se je 
vrtel prehitro, da bi jih utegnila opaziti. A ta vrtiljak se je zame nenadoma ustavil. 
Težka življenjska preizkušnja me je prisilila, da sem za nekaj časa izstopila iz njega, 
se umirila in končno zazrla vase. 

Spoznala sem, da sem dobila še eno dragoceno življenjsko priložnost, ki je ne 
smem izpustiti. Postavila so se mi nova vprašanja: »Kaj dobrega lahko naredim 
zase? Kaj bi me osrečevalo? Kaj lahko v svojem življenju spremenim?« In takrat 
sem šele zares odkrila naravo, zdravilne rastline in samonikle užitne rastline. 
Začela sem jih poglobljeno raziskovati in uporabljati na mnoge načine. To me 
je osrečevalo. Pridobljeno znanje in ideje sem želela deliti še z drugimi; z mojo 
družino in prijatelji. Koristile bodo tudi njim, saj me velikokrat prosijo za nasvet.

Tako je nastala ideja za to knjigo. Bil je večkratni uvid –  neka nežna, a odločna 
sila, ki me je vlekla naprej. Ta sila me je navduševala, mi dajala zagon in me budila 
ponoči ali zgodaj zjutraj. Navdihovala me je, da sem zjutraj takoj vstala in misli 
takoj zlila na papir, dokler so bile še sveže. Knjiga je nastajala štiri leta.

Kaj knjiga prinaša?

Druženje z rastlinami? Da, tudi to je možno!

Knjigi na pot

Knjiga vas preko dvajset poglavij vzpodbuja in uči, kako lahko zdravilne in užitne 
samonikle rastline sprejmete za svoje prijateljice. Predstavlja mojo zgodbo 
druženja s posamezno rastlino, ki naj navdihne tudi vas. Vsebuje opis rastlin, 
nasvete, kako lahko rastline uporabimo za boljše zdravje in prehrano, značilne 
učinkovine in zanimive zgodbe uporabe teh rastlin skozi zgodovino.
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V knjigi je 48 receptov za uporabo rastlin: 

• Poskusite pripraviti sorbet z močvirskim osladom, orehov liker, lipov sirup z 
vrtnicami, namaz iz morskega koprca, omako iz kopriv, sivkin kolač, kekse z 
regratovimi cvetovi, zeliščne čaje in še kaj drugega.

• Bi se radi preizkusili v izdelavi svojega šentjanževega olja, ognjičevega mazila, 
smiljeve kreme, seruma za obraz, sivkinega mila ali repelenta proti komarjem 
z rožmarinom? Vse to najdete v knjigi.

Ob rastlinah se lahko tudi sprostite. Upočasnite se, odložite elektronske naprave in 
stopite v stik z njimi. Bodite pozorni na vaše čute in uživajte

• Prepustite se občutkom ob veličastnem pogledu na nežna vijolična polja sivke 
in dovolite, da vam duša poleti v višave.

• Potipajte list žajblja, poraslega z drobnimi mehkimi dlačicami in pobožajte 
bezgov cvet, ki je kot čipkasta nevestina obleka.

• Povonjajte sladkobni vonj cvetov oslada, ki tako zelo spominjajo na med. 
Povonjajte svežo meto in začutite, kako vas prebudi.

• Sedite na kamnito klop pod mogočno lipo in prisluhnite zgodbam, ki jih 
šepetajo njene veje, ko zaplešejo v vetru. Prepustite vaše misli, naj zaplešejo 
z njimi.

• Vzpostavite dialog z rastlinami, družite se z njimi in jih poskusite uporabiti na 
različne nove načine, ki bodo v prid telesu in duši.

Komu je knjiga namenjena?

Vsem, ki ste ljubitelji narave in vsem, ki to še niste, pa bi želeli postati. Verjamem, 
da vas bo ta knjiga k temu vzpodbudila. 

Radovednim, ki želite iz rastlin, ki jih sami naberete, pripraviti nekaj drugačnega. 
Tistim, ki se želite v druženju z rastlinami sproščati in uživati.

Mojim otrokom kot dediščina, kot zbirka preprostega uporabnega znanja in idej 
o rastlinah, ki sem jih zbrala in zapisala. Želim si, da bi se ohranili za naslednje 
rodove. Mnogo družinskih zgodb in receptov je zbranih v knjigi, z namenom, da 
se ne pozabijo.

Mojim prijateljem in znancem, ki me pogosto sprašujejo o zdravilnih rastlinah in 
bi jih uporabljali še več, če bi imeli ideje, kako. Mnogo spominov in receptov v tej 
knjigi izhaja iz naših druženj.

Knjigi na pot
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Vsem vam, ki ste na to knjigo naleteli po naključju in vas je pritegnila, saj ste 
najbrž sorodna duša, ki jo zanimajo rastline in narava, tako kot mene. Verjamem, 
da boste v knjigi našli veliko navdihov. Pozdravljeni prijatelji, ki vas še ne poznam.

Kaj vsebuje vsako poglavje?

Knjiga obsega dvajset poglavij, pri čemer je vsako poglavje namenjeno eni 
rastlini: čemažu, regačici, regratu, koprivi, kraškemu šetraju, morskemu koprcu, 
melisi, rožmarinu, ognjiču, bezgu, meti, sivki, šentjanževki, osladu, lipi, materini 
dušici, smilju, žajblju, čiliju in orehu. Vsa poglavja imajo enako osnovno zgradbo: 

Naslov

V naslovu je slovensko in latinsko ime rastline. Na začetku vsakega poglavja je 
celostranska uvodna fotografija, da lahko vsak rastlino nedvoumno prepozna.

Moja zgodba

V prvem delu poglavja opisujem svojo zgodbo, ki se bere kot dnevnik ali kot 
spomini na doživljaje, povezane s posamezno rastlino. Pišem o tem, kdaj sem jo 
prvič srečala, kdo me je seznanil z njo, s katerimi osebami v mojem življenju je ta 
rastlina povezana. 

Spominjam se mnogih primerov uporabe zdravilnih rastlin iz svojega otroštva v 
povezavi z mojimi starši, starimi starši in prijatelji. Verjamem, da imate mnogi od 
vas podobne spomine in morda se vam bodo ob branju teh vrstic spet obudili.

Pišem o tem, kako se jaz družim z rastlinami. Opisujem jih na svoj način. Uporabljam 
jih kot zdravilo in kot hrano. Iz njih izdelujem svojo kozmetiko in jih uporabljam za 
okras na vrtu, v hiši ali v pisarni. 

Z rastlinami se družim tudi duhovno; z njimi vzpostavim poseben kontakt, saj smo 
v naravi vsi povezani. Prisluhnem jim v tišini, se ob njih sproščam in meditiram. 
Enostavno uživam življenje v naravi in sem hvaležna za vse, kar imam. Verjemite, 
tudi rastline so lahko zveste prijateljice, na katere se lahko zanesemo. 

O rastlini

V tem delu je kratek in enostaven opis posameznih delov rastline, časa cvetenja, 
razmnoževanja in nahajališča. Rastline, ki so v opisane tej knjigi, se nahajajo na 
celinskem in mediteranskem področju. Navedena je botanična družina, v katero 
rastlina spada.

Naštete so tipične učinkovine, ki jih rastlina vsebuje in so povezane z ugodnim 
delovanjem na naše zdravje. 

Knjigi na pot
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Poleg latinskega imena za lažje prepoznavanje navajam še nekatere sinonime 
oziroma narečna slovenska in druga imena. Za hitrejše iskanje rastlin v tuji literaturi 
navajam tudi poimenovanja v drugih jezikih (angleško, nemško).

Zgodovina

Poseben poudarek je namenjen tudi zgodovini uporabe zdravilnih rastlin, saj 
vemo, da tradicija uporabe sega več tisočletij nazaj. Človek je rastline uporabljal za 
hrano in kot zdravilo že v kameni dobi. Večji zgodovinski pomen uporabe rastlin na 
našem območju izvira iz antičnih časov, pa vse do njihove uporabe v srednjeveških 
samostanih, kjer so menihi začeli pripravljati prve pripravke iz rastlinskih izvlečkov. 

V tem delu najdemo tudi različne šege, anekdote in zanimive, včasih tudi nenavadne 
načine uporabe rastlin, ki so povezane z verovanji in bajeslovnimi bitji.

Zdravje

Uporabo zdravilnih rastlin obravnavamo tako v zeliščarstvu, ki izvira iz tisočletnih 
izkušenj tradicionalne uporabe, kot tudi v sodobni fitoterapiji, ki temelji na  
znanstvenih študijah. Znanstvenikom je danes pogosto v izziv potrditi ali ovreči 
neko zgodovinsko tradicionalno uporabo rastlin s sodobnimi znanstvenimi 
metodami. V posameznem poglavju navajam oba vidika uporabe zdravilnih 
rastlin. Delovanja opisujem preprosto, na način, ki je razumljiv laični javnosti.

Za vse tiste, ki želite več informacij, lahko v poglavju literatura najdete nekatere 
znanstvene članke, ki obravnavajo delovanja posameznih rastlinskih učinkovin na 
človeka.

Ob tem poudarjam, da nasveti za uporabo rastlin v tej knjigi predstavljajo dodatek 
za blaženje zdravstvenih težav in nikakor niso zamenjava za zdravljenje, ki vam 
ga je predpisal vaš zdravnik!

Pri uporabi nekaterih rastlin za otroke in nosečnice je potrebna dodatna previdnost. 
Pred uporabo se posebej prepričajte o varni uporabi. Prav tako ne uporabljajte 
teh rastlin, če ste nanje alergični.

Kulinarika in drugo

V tem sklopu predstavim rastline kot hrano in možno uporabo rastlin v druge 
namene.

Najpogosteje zdravilne rastline sicer res uporabljamo kot začimbe, drobno 
nasekljane ali zmlete in posute po hrani, vendar pa jih lahko uporabimo še na 
veliko drugih načinov. 

Knjigi na pot
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Seveda nisem kulinarična strokovnjakinja, kuham le za svojo družino in včasih za 
prijatelje, tako kot najverjetneje večina od vas. Pa vendar, včasih lahko skuhamo 
kaj drugače, še bolj zdravo in uporabimo rastline, opisane v tej knjigi. Nasveti so 
enostavni, zanimivi in včasih nenavadni. Uporabni so za vsakega, ki se zna v svoji 
kuhinji vsaj malo obrniti.

Nekatere rastline lahko pripravimo klasično, kot prikuho, podobno kot znamo 
pripraviti špinačo ali pa naredimo kremno juho. Iz njih lahko pripravimo začimbno 
mešanico za marinado, namaz, pesto, jih uporabimo kot nadev, užitne cvetove pa 
celo uporabimo v sladicah ali kot okras na krožniku.

Tu so tudi nasveti za uporabo svežih in posušenih rastlin kot okras v stanovanju in 
na vrtu za odganjanje škodljivcev.

Pri vsaki rastlini sta dva moja recepta, pri nekaterih poglavjih tudi več.

Zelo mi je všeč, ko za družino ali prijatelje pripravim kakšno posebno jed ali pijačo, 
pri kateri kot sestavino ali le kot okras uporabim svoje rastline. Na tak način jim 
poskušam rastline in njihovo morda neobičajno uporabo bolje predstaviti in jih 
navdušiti, da bi jih tudi sami preizkusili v svoji kuhinji. 

Najbolj pa uživam pri izdelavi naravne kozmetike, pri čemer uporabim svoje 
izvlečke rastlin. Rastline navadno nabereva in destilirava skupaj z možem. To je 
najin skupni ritual. Tako pridobljeno eterično olje in hidrolate potem uporabim v 
naravnih kremah, mazilih in serumih. Daril za prijatelje ne kupujem več – podarim 
jim svoje izdelke; naravne in narejene iz srca. Nekaj mojih receptov za naravno 
kozmetiko najdete v knjigi.

Knjigi na pot
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Fotografija in oblikovanje

Avtor fotografije in oblikovanja je Jan Poreber. Po izobrazbi je inženir medijske 
produkcije, ukvarja se s fotografijo, video in audio produkcijo ter grafičnim 
oblikovanjem. 

Jan je vrstnik in prijatelj mojih starejših dveh sinov. V začetku mi je povedal, da 
ne je »ničesar zelenega«. Veliko rastlin, ki so v tej knjigi, prej ni poznal, kaj šele 
preizkusil. Potem pa je postopno, poglavje za poglavjem, spoznaval rastline in v 
objektiv lovil njihove portrete v naravi. Trudil se je za najboljše možne posnetke 
smilja ali morskega koprca na strmih morskih pečinah ali za posnetke drobnih, 
komaj vidnih delov rastlin, kot so žleze šentjanževke ali drobne iglice koprive.

Fotografiral je tudi vse moje izdelke iz poglavja Moji recepti. Izbral je postavitev, 
podlago, dekoracijo in nato ustvarjal prepričljive fotografije, ki vzpodbujajo, da 
recepte preizkusite. Na koncu pa je pogosto tudi preizkusil jedi, ki jih je fotografiral 
in postopno mu je tudi »zelena hrana« postajala všeč. Sodelovanje z Janom je bila 
zanimiva kombinacija izkušenj, znanja in idej dveh generacij.

Fotografije rastlin v knjigi so navdihujoče, vsaka v sebi nosi svojo subtilno zgodbo. 
Ko si rastline na teh fotografijah v miru in zbrano pogledamo od blizu, nas 
spomnijo, kako velika mojstrica je narava. Verjamem, da se bo marsikdo navdušil 
nad rastlinami že samo s tem, da bo knjigo prelistal in se ustavil ob fotografijah 
rastlin, jedi in drugih izdelkov po receptih iz knjige.

 
 

                                

 

O avtorju fotografij in oblikovanja







A l l i u m  u r s i n u m
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Kako lepo je narava po dolgi zimi poskrbela za prvo spomladansko čiščenje teles 
ljudi in živali. Čemaž pokuka na plano med prvimi spomladanskimi rastlinami. Iz 
podolgovate čebulice od februarja do marca zrastejo nežni zeleni suličasti listi, ki 
se jim kmalu pridružijo beli zvezdasti cvetovi, združeni skupaj, kot bi bili povezani 
v majhne šopke.  

Ko hodimo po senčnih, vlažnih gozdovih, blago zadiši po česnu. Čemažu pravijo 
tudi divji česen. Potrebno je le slediti vonju in kmalu ga izsledimo v obliki velikih 
zaplat živo zelene barve, sredi suhega listja v gozdu. Zagledamo lepe zbujene 
vrtove ali zelene oaze v še zimsko zaspanem gozdu. Ko pa čemaž na teh divjih 
gredicah polno zacveti, je videti kot zelena preproga z belimi zvezdami.

Čemaž uporabljam šele zadnja leta. Niti moji starši in stari starši niti sovaščani na 
Dolenjskem, kjer sem odraščala, ga niso nikoli nabirali za hrano. Nekega dne mi je 
manjši šopek dala prijateljičina mama, ki sem jo srečala, ko se je vračala iz gozda: 
»Izvoli, to je čemaž! Poizkusi iz njega narediti juho!« Ko sem pomečkala list med 
prsti, sem se spomnila, da mi je ta vonj pravzaprav znan, da sem ga že večkrat 
zaznavala v gozdu, vendar nisem vedela, od kod prihaja. Enostavno sem samo 
hodila mimo. Kako mi je žal, da sem toliko let mirno spregledala tako bogastvo 
narave, ki se mi je vsako leto znova ponujalo čisto na dosegu roke. Toliko dobrega 
bi že lahko naredila za svoje zdravje, ta rastlina bi mi vsako pomlad pomagala 
prečistiti telo. Čemaž je prečudovito darilo narave.

Od tistega podarjenega šopka čemaža, iz katerega je nastala okusna zelena juha, 
ga tudi jaz vsako leto nabiram. Vsako pomlad hodim na isto mesto v bližnji gozd 
ob potoku, v pričakovanju ali je že pokukal iz zemlje. Ko zagledam prve nežne 
svetlozelene svetleče lističe, ki se prebijejo skozi zgornjo plast zemlje in suhega 
listja, me zajame veliko veselje. To je znak, da je pomlad zares tukaj. Ti sprehodi 
so mi najlepši. Pomirjujoče šumenje gozdnega potoka, igrivi topli sončni žarki, ki 
se prebijejo skozi visoka drevesa z golimi vejami do svetlo zelenih lističev čemaža 
in ga vzpodbujajo k rasti iz tople zemlje, nežen, nevsiljiv vonj po česnu in popoln 
mir. Ni boljše tehnike sproščanja po napornem dnevu, kot je kopanje v vseh teh 
čutih. Kakšen listič pomanem med prsti in povonjam, včasih ga nato kar takoj tudi 
pojem. 

Naberem majhen šopek prvih lističev in jih doma zamešam v skuto. Naredim 
namaz, tisti prvi spomladanski. Naslednjič že naberem večji šopek; ta je za juho. 

Čemaž



22

Najrajši pa ga nabiram kasneje, ko popolnoma preraste velike gozdne površine 
in ostaja v sredini le shojena potka. Takrat, ko se  bohoti vsenaokrog in komaj 
dovoli ostalim spomladanskim rastlinam sobivati z njim, si ga privoščim več in 
ga naberem še za pesto. Posamično nabiram večje liste. Če pa želim manjše, 
nežnejše liste, odmaknem večje in spodaj v zavetju naprej odganjajo novi mladi 
listki. Nabiram tudi cvetove – najprej tiste še v koničastih popkih, ko se drobni 
cvetovi še skrivajo v zeleni srajčki in kasneje še tiste že polno razcvetele. Poleg 
listov so seveda prav tako užitni tudi cvetovi in čebulice. Čudovit pa je tudi šopek iz 
čemaževih cvetov, obkrožen in zavit z nekaj zelenimi listi. 

Ko ga zmanjka v dolini, ker listi že porumenijo in ovenijo, se podam v višje ležeče 
gozdove na Gorjance, tam raste še nekaj tednov dlje kot v dolini. 

Prav radi pa ga imajo menda tudi medvedi, kar pove že eno od njegovih imen – 
medvedji česen. Ko se prebudijo iz zimskega spanja, poiščejo med drugim tudi 
čemaž, da se najedo in si tako po dolgem zimskem spanju nagonsko očistijo 
organizem. 

Nekega dne sem na velikim nahajališču čemaža naletela na popolnoma pobran 
predel, velik približno pet kvadratnih metrov. Kot da bi nekdo na nenavaden način 
najprej potlačil, potem pa požel ves čemaž. Pomislila sem, da ga je nekdo očitno 
res potreboval veliko in se mu ga ni dalo enakomerno nabirati po širšem predelu. 

Čemaž
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Pri nabiranju namreč pazimo, da rastlin ne poškodujemo in da jih ostane dovolj, 
da se lepo obrastejo za naslednja leta. Čez nekaj dni pa smo izvedeli, da se je v 
tistih dneh v bližini zadrževal medved in je celo sredi belega dneva prečkal naše 
naselje, kar je zelo nenavadno. Takoj mi je bilo jasno, kdo je v bližnjem gozdu 
tako na čisto požel čemaž. Res sem bila vesela, da ga nisva nabirala istočasno. 
Od takrat naprej grem na tisto mesto zelo previdno, da ne bi slučajno presenetila 
medvedjega nabiralca.

Čemaž
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Čemaž je samonikla trajnica, ki spada v družino lukovk (A l l ia c e a e ), tako kot česen, 
čebula ali drobnjak. Raste od konca februarja do junija v vlažnih humusnih 
listnatih gozdovih, še posebej pa mu prija vlažno rastišče v bližini gozdnih potokov. 
Ima podolgovato, krhko, dva do štiri centimetre veliko belkasto čebulico s tankimi 
prosojnimi luskami, iz katere zgodaj spomladi poženejo dva ali trije svetlozeleni 
široki suličasti listi, veliki dvajset do štirideset centimetrov. Njihov vonj pa spominja 
na česen ali drobnjak. 

Po tem, ko so listi že zrasli, pa iz čebulice požene gladko steblo, ki je nekoliko 
višje od listov. Na koncu stebla se iz zašiljenega popka razvije več drobni belih 
cvetov zvezdaste oblike, s šestimi zašiljenimi venčnimi listi. Čemaž cveti od aprila 
do maja. Iz cvetov se razvijejo plodovi s črnimi semeni, s katerimi se prvenstveno 
razmnožuje, v tem času pa listi postajajo vse bolj rumeni. 

Ko se lotite nabiranja čemaža, morate biti zares prepričani, da gre za pravo 
rastlino. Mnogi se ga izogibajo, saj se bojijo, da bi ga zamenjali s strupeno 
šmarnico ali podleskom. Vendar pa, če čemaža ne nabirate le zato, ker se bojite, 
da bi ga zamešali s kakšno drugo rastlino, veliko izgubljate. Raje se potrudite, 
da ga dobro spoznate, vredno je. Cvetovi šmarnice so precej drugačne oblike 
od čemaževih. Listi so sicer podobne oblike, vendar pa šmarnica nima vonja po 
česnu. Listi podleska so precej bolj togi in rastejo navpično. Tudi podlesek nima 
vonja po česnu. Odtrgajte in pomečkajte list med prsti ter ga povonjajte. Ali ima 
vonj po česnu? Če ga ima, potem je to čemaž. Če pa ga nabirate takrat, ko že 
cveti, pa ne morete zgrešiti belih zvezdastih cvetov, združenih v kroglično obliko, 
kot pri novoletnih okraskih. Nabirajte ga vedno na istem mestu in zanašajte se 
na izraziti vonj po česnu. Če je potrebno, za pomoč pri prepoznavanju čemaža 
zaprosite strokovnjaka. 

Čemaž vsebuje podobne snovi kot česen; to so molekule z žveplom, ki največ 
prispevajo k zdravilnemu delovanju rastline in ji dajejo tipičen vonj in okus. 
Najbolj značilna molekula z žveplom je aliin. Ko se rastlina kakorkoli poškoduje, 
ko jo odtrgamo in narežemo, pride aliin v stik s posebnim encimom, ki ga vsebuje 
rastlina. Tako nastane alicin, ki je hlapen in je odgovoren za značilen vonj sveže 
nabranega čemaža. Obenem je tudi nestabilen in razpade naprej v nove molekule, 
zato kuhani čemaž nima več tako močnega vonja in okusa. Poleg tega pa čemaž 
vsebuje še flavonoide,  polisaharide, aminokisline, vitamine in minerale, kot so 
magnezij, kalij, kalcij, železo, selen, vitamin C….

Čemaž
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Razširjen je v Evropi, od Mediterana do Skandinavije, pa tudi v Mali Aziji in Sibiriji.
Latinsko ime A l l iu m  u r s in u m  pomeni česen (a l l iu m ) in medved (u r s u s ). Druga 
slovenska imena za čemaž so še divji česen in medvedji česen. Tuja imena pa 
so: W ild  g a r l ic  (angl.), B e a r ’s  g a r l ic  (angl.), R a m s o n s  (angl.) in B ä r la u c h  (nem.). Precej 
imen se nanaša na medveda, saj ga medvedi radi uživajo, še posebej, ko pridejo 
spomladi iz brlogov.

Čemaž
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Kljub temu, da se čemaž v tradicionalni medicini uporablja že stoletja, se 
znanstvene študije o njegovi uporabnosti pojavljajo šele zadnja leta. Le-teh v 
primerjavi z drugimi tradicionalnimi zdravilnimi rastlinami ni prav veliko. Uporaba 
čemaža je razširjena za zelo podobne zdravstvene težave, kot se uporablja česen. 
Imata namreč precej podobno sestavo učinkovin. 

Ugodno deluje pri preprečevanju kardiovaskularnih bolezni, zlasti za zniževanje 
visokega krvnega pritiska, proti povečanemu strjevanju krvi in za preprečevanje 
ateroskleroze ter tako zmanjšuje tveganja možganske kapi. Zaradi vsebnosti 
fenolnih spojin in nekaterih encimov ima izraženo antioksidativno delovanje. 
Vsebuje veliko magnezija, zato je priporočljiv tudi za blaženje stresa.

Čemaž ima dokazano antibakterijsko, protigljivično, antiparazitno delovanje, ki ga 
pripisujejo v glavnem spojinam z žveplom. Njegove antibakterijske učinke lahko 
izkoriščamo pri prehladu in vnetem grlu. Blaži simptome dispepsije in pospešuje 
prebavo. V tradicionalni medicini se uporablja za spomladansko razstrupljanje 
organizma in krepitev imunskega sistema, saj pospešuje procese izločanja 
odpadnih produktov iz telesa. 

V zdravilne namene je najbolje uživati svežo rastlino, saj toplotno obdelana ali 
posušena rastlina izgublja zdravilne učinke. Če torej želimo kar najbolje izkoristiti 
zdravilne učinke čemaža, ga navadno uživamo kot surovo hrano. 

Čemaž
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Zogleneli ostanki čemaža na arheoloških najdiščih prazgodovinskih naseljih v 
vznožju Alp kažejo na to, da so čemaž kot hrano najverjetneje uporabljali že v 
kameni dobi. Uporabljali so ga tudi Kelti in stari Rimljani ter Grki, ki so ga poleg 
uporabe za hranjenje uporabljali tudi za pospešitev odstranjevanja strupov iz 
telesa. 

V srednjem veku so ga omenjali kot zdravilno rastlino, nekateri so ga cenili celo 
bolj kot od običajnega česna. V času med obema svetovnima vojnama so si ljudje 
po Evropi pomagali proti lakoti tudi tako, da so jedli čemaž, saj je bila to užitna 
zelena rastlina, ki je bila po dolgih zimah na razpolago med prvimi rastlinami.

Čemaž
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Užitna je cela rastlina čemaža. Najbolj uporabni so listi, lahko pa uporabimo tudi 
cvetne popke in razcvetele cvetove in čebulice. Liste je najbolje nabirati mlade, 
pred cvetenjem, saj kasneje niso tako okusni, dobijo namreč nekoliko grenkast 
priokus, listi pa postanejo vlaknasti. Liste nabiramo posamično, ne v šopih, jih 
odlomimo, še bolje pa, če uporabimo nož ali škarje, da čimmanj poškodujemo 
rastline. Če ga nabiramo z roko, se namreč pri tem rada izpuli še čebulica. Če se to 
zgodi, je ne zavržemo, ampak uporabimo, ali pa jo presadimo doma v senčnem 
delu zeliščnega vrta in bomo imeli čemaž dobesedno pri roki.

Najbolje je uporabiti svežo rastlino, vendar v majhnih količinah, saj žveplove 
spojine dražijo želodec. Sveže mlade liste čemaža drobno narežemo in posujemo 
po solati, kakšen list dodamo v sendvič namesto solatnega lista, ali naredimo 
namaz tako, da ga vmešamo v skuto ali maslo, poizkusite temu dodati še malo 
čilija in dobite pravo specialiteto. Iz svežih listov lahko pripravimo pesto na enak 
način kot iz bazilike.

Če želimo uporabiti čemaž v večjih količinah, ga navadno toplotno obdelamo, pri 
čemer izgubi svoj oster vonj in okus, saj se pri segrevanju spreminja razmerje 
žveplovih spojin. Čemaževa juha je ena od najpogostejših jedi iz čemaža, zelo 
zdrava in poživljajoča je po dolgi zimi. 

Preizkusite se lahko tudi v izdelavi kruha s čemažem, ki ga naredite tako, da suhi 
zmesi za kruh previdno dodate narezane lističe svežega čemaža, ki jih predhodno 
povaljate v moki, da se enakomerno vmesijo v testo. 

Čemaževe liste lahko pripravimo na enak način kot špinačo ali blitvo za prilogo. Na 
hitro jo pokuhamo v slani vodi, nato pa zabelimo z oljčnim oljem. Lahko pripravimo 
polivko za testenine, rižoto, ali ga damo v nadev za raviole ali lazanjo, odlično se 
poda v omlete, tudi čemaževi njoki so nekaj prav posebnega.
Čemaževi cvetovi so zdravi, če jih posujemo po solatah ali drugi hrani, pa tudi 
čudovit okras. Tudi čebulice so užitne, lahko jih dodamo listom, ko kuhamo juho. 

Čemaž



30

Če želimo pripraviti zares posebno specialiteto, pa lahko čebulice ali cvetne popke 
čemaža vložimo v kis, podobno kot kapre. Seveda moramo biti pri nabiranju 
čebulic zelo zmerni, naberemo jih malo, da ne bi ogrozili rastišča za naslednje leto. 
Želimo si namreč, da bi v divjih vrtovih čemaža še dolgo uživali mi in generacije 
za nami. 

Čemaž lahko tudi zamrznemo, tako, da ga predhodno balanširamo. Če 
poizkušamo zamrzniti svež čemaž, pa pazimo, da bo vrečka v zamrzovalniku 
zares dobro zaprta. Tako preprečimo, da bi se izrazit vonj po česnu razširil po 
celem zamrzovalniku. Tega si res ne bi želeli. Čemaž redko sušimo, saj pri tem 
izgubi veliko vonja in okusa. 

Čemaž uživajmo takrat, ko raste – spomladi, sezonsko, takrat je najboljši.

Čemaž
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Na oljčnem olju na hitro popražimo nasekljan 
česen, toliko, da zadiši. Česen dodamo juhi 
zato, da bosta vonj in okus bolj izrazita, saj ju 
sicer čemaž med kuhanjem nekoliko izgubi. 
Lahko pa česen tudi izpustimo. Dodamo 
olupljen in na koščke narezan krompir ter še 
malo popražimo. Nato dodamo zelenjavno 
jušno osnovo in kuhamo toliko časa, da je 
krompir skoraj skuhan. 

Približno pet minut pred koncem kuhanja 
dodamo opran čemaž. Kuhamo v pokriti 
posodi, vmes večkrat premešamo. Nato s 
paličnim mešalnikom zmešamo, da nastane 
gladka kremna juha. Dodamo smetano, sol 
in poper po okusu ter še malo premešamo. 

Ko postrežemo v krožniku, pokapamo s 
smetano in z žlico potegnemo po juhi, da na 
zeleni juhi nastanejo bele smetanove sledi. 
Dekoriramo lahko še z belimi cvetovi ali 
listi čemaža. Postrežemo lahko z opečenim 
kruhom. 
Zaužijemo kot hrano ali zdravilo.

3 krompirji
1,2 l zelenjavne jušne osnove
300 g čemaža ali en večji šopek
5 strokov česna
3 žlice oljčnega olja
smetana za kuhanje
sol, poper

Čemaž
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