
,,Zielono mi, czyli jak chwasty i kwiatki przerobić na 
sałatki”

Małgorzata Karczewska



Rośliny dziko rosnące zawsze stanowiły ważny składnik diety ludności wiejskiej

Zbierano je obficie nie tylko w okresach głodu, lecz także dla urozmaicenia codziennego pożywienia 
oraz do sporządzania potraw postnych oraz niektórych potraw świątecznych. 

Potrawy sporządzane z dzikich roślin odrywały ważną rolę w uzupełnianiu witamin. 

• Mieszkańcy Podlasia zachowali w pamięci użytkowanie kulinarne 142 gatunków i sześciu rodzajów 
dziko rosnących roślin. We wsiach, których grunty sąsiadowały z lasem, 49 gatunków roślin 
zbieranych w lesie często stanowiło podstawę pożywienia na przednówku oraz w okresach głodu. 

• Najczęściej zbierano pokrzywę zwyczajną oraz owoce maliny i borówki czarnej. 

• Wiosną często pozyskiwano sok brzozowy. Mimo że nie sycił, pito go w przekonaniu, że daje siłę do 
pracy. W kilku wsiach (Budy) przechowywano w beczkach sfermentowany sok brzozowy do żniw. 
Rzadziej pito sok klonowy i grabowy.

• Jako dodatek do mąki chlebowej były używane odgoryczone żołędzie, siekane i wysuszone liście 
pokrzywy, tataraku, kora brzozowa, nasiona sosny oraz owoce lipy.



• Wiosną w wielu wsiach chodzono do lasu po pokrzywy na zupę  (szczawik zajęczy, podagrycznik zwyczajny, 
chmiel zwyczajny, czosnek niedźwiedzi, bluszczyk kurdybanek ).

• W niektórych wsiach młode liście pokrzyw, orlicy, podagrycznika oraz podbiału gotowano na gęsto jak 
szpinak. 

• Jako warzyw używano gotowanych korzeni żywokostu oraz pieczonych kłączy pałki szerokolistnej. 

• Na surowo jedzono z chlebem drobno siekane liście pokrzywy lub tataraku.

• 19 gatunków roślin zbieranych w lasach użytkowano w celu opóźnienia przednówka. Największe znaczenie 
miały orzechy laskowe, dzikie jabłka, suszono także owoce borówki czarnej i bagiennej, żurawiny, 
porzeczki, maliny, kalinę oraz jarzębinę – „Z suszonych owoców gotowano „parniki”, czyli gęstą zupę. W 
wielu domach spożywano kawę z żołędzi. Pewne znaczenie w pożywieniu miały namiastki cukru, które 
stosowano do słodzenia kawy – syrop klonowy, kłącza paprotki zwyczajnej oraz kłącza pałki szerokolistnej.

• Dzieci poza domem spożywały w lesie owoce, pączki, młode pędy, żywicę oraz nektar kwiatów 34 gatunków.

• Największe znaczenie w pożywieniu dzieci miały soczyste owoce – porzeczki oraz liście szczawika zajęczego, 
orzechy laskowe i sok brzozowy 

• Owoce najczęściej spożywano na surowo, rzadziej gotowano z nich kompoty, kisiele i zupy.

• W okresach głodu najczęściej używano suszonej kory drzew, suszonych owoców i liści jako dodatku do mąki na 
chleb i podpłomyki.

Źródło: E.Piroznikow. 2014. „Lasy jako źródło pożywienia przednówkowego na Podlasiu”.



Na Podlasiu użytkuje się pokarmowo 
dziko rosnące rośliny należące do 122 

gatunków

Najczęściej spożywa 
się owoce dzikich 
roślin

przekąski

herbatki

soki i syropy

dżemy i kofitury

przyprawy

zupy

nalewki

inne
Źródło: E.Piroznikow. 2014. „Lasy jako źródło pożywienia przednówkowego na Podlasiu”.



Rośliny „głodowe”

• Gatunki roślin, które służyły do zaspokajania głodu w czasach niedostatku spowodowanego wojną, 
trudną sytuacją materialną, a nawet zesłaniem na Sybir). Część z tych roślin stanowią gatunki 
dziko rosnące. 

• Najczęściej wymienianą rośliną jest „lebioda”, drugą – pokrzywa,

• jadło się wszystkie rośliny, które pod ziemią, na korzeniach mają bulwki, np. groszki, trędownik.

• Młode liście mniszka pospolitego .

• Ze stanu dzikiego zbierano również „dziki czosnek” prawdopodobnie czosnek zielonawy lub 
czosnek niedźwiedzi). 

• Szczaw zwyczajny na zupę,  

• borówkę brusznicę



• Na  terenie  województwa  podlaskiego  dominującą  pozycję  zajmują  trzy 
przedsiębiorstwa  zajmujące  się  skupem  i  przerobem  surowca  zielarskiego  
(Dar Natury, Herbapol, Runo)

• Charakterystyczne są także rodzaje ziół, pozyskiwanych z „natury”. Zazwyczaj są 
to te, które nie znajdują się w uprawie: kwiaty i owoc czarnego bzu, owoc 
jarzębiny, kora dębu, kwiat  lipy  i  liść  brzozy.  

• Często  także  charakterystycznym  dla  tych  gatunków  ziół  jest dominacja  
stanu  świeżego  (problemy  z  suszeniem  ziół  przez  drobnych  zbieraczy,  a  w 
przypadku suszenia bez suszarni często słaba jakość surowca).

• Na  przestrzeni  ostatnich  trzech  lat  widoczna  jest  wyraźna  tendencja  
wzrostowa wielkości skupu ziół, zarówno w stanie świeżym jak i w postaci suszu.

• W strukturze skupu ziół suszonych dominują rośliny, które stosunkowo łatwo 
poddają się procesowi suszenia. Można w tym miejscu wymienić: liść pokrzywy, 
ziele skrzypu czy ziele mięty.



Z roślin dziko rosnących zbieranych do dziś :

• maliny ( Rubus idaeus), 

• „czernice” jeżyny (Rubus sp.,), 

• borówka czarna (Vaccinium myrtillus,), poziomka pospolita (Fragaria
vesca,), czereśnie (Cerasus avium,)



„Moda” na użytkowanie dzikich roślin





NAJWAŻNIEJSZE DZIKIE ROŚLINY EUROPY ŚRODKOWEJ O PODZIEMNYCH ORGANACH BOGATYCH W SKROBIĘ I INNE 
PRZYSWAJALNE CUKRY

• gatunki jadalne nawet na surowo

• Czyściec błotny Stachys palustris

• Groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus (bulwki)

• Groszek skrzydlasty Lathyrus montanus (bulwki)

• Kminek Carum

• Marchew Daucus

• Pałka Typha

• Pasternak Pastinaca

• Perz właściwy Agropyron repens

• Sitowie Scirpus (Schoenoplectus)



herbaty

najczęściej napary robi się z:

• mięty, lipy (kwiaty),  

• maliny (zaparza się pędy; 

„malinnik”) 

Pojedyncze informacje dotyczyły: borówki czarnej, jarzębiny, żurawiny, melisy, rumianku, 
bzu czarnego i krwawnika oraz szałwii



Komosa biała –
„lebioda”



zapiekanka z kaszy jaglanej z komosą
(4 porcje)

około 3 litry młodych pędów lub szczytowych liści komosy białej
pieprz, sól, czosnek, peperoncino, natka pietruszki
olej do smażenia
100 g kaszy jaglanej (suchej)
4 jajka

Kaszę namoczyć przez godzinę, przepłukać pod bieżącą wodą i ugotować z dodatkiem soli 
do miękkości. (Można też wcześniej ugotowaną wystudzoną kaszę przesmażyć z cebulą).
Komosę opłukać, osuszyć, pokroić. Przesmażyć listki na niewielkiej ilości oleju z przyprawami.
Do żaroodpornego naczynia albo oddzielnych foremek nakładać warstwę kaszy i zieleniny, 
zrobić wgłębienia i wbić do nich jajka. Zapiekać w około 180 stopniach do momentu ścięcia białka.

jak szparagi

Młode pędy komosy można ugotować w całości (w wodzie lub na parze), od 3 do 9 minut. Pachną zupełnie jak zielone szparagi, 
smakują bardzo podobnie.
Komosę podawać można po prostu z masłem, winegretem lub sosem musztardowym (oliwa, musztarda, miód, chilli).

Należy zbierać tylko młode pędy lebiody, do 15-20 cm długości. Starsze rośliny są uważane za trujące i wykazują działanie 
fotouczulające.



Czosnek zielonawy                       Czosnek niedźwiedzi



czosnek niedźwiedzi w słoiku

• Liście czosnku niedźwiedziego dokładnie umyć (szczególnie te zbierane w lesie), osuszyć na sitku 
(bardzo praktyczne jest odwirowanie w wirowce do sałaty), Bardzo drobno pokroić (można zmielić w 
maszynce do mięsa, albo zmiksować w malakserze), dodać sól i olej, mieszać, aż sól się rozpuści. 
Wkładać do małych wyparzonych słoiczków. Lekko ugnieść, tak żeby na powierzchni pojawiła się 
warstewka oleju.

• Można przechowywać około roku w lodowce.

• Dodawać do sosów, past, mięs itp. nabierając ze słoiczka czysta łyżeczką potrzebna ilość. Pasta 
przechowuje się świetnie jeżeli zawsze na powierzchni pozostaje warstewka oleju.

Sałatka:

• 15 dkg czosnku niedźwiedziego, 1 ogórek zielony, 

• 3 jajka, 1-2 łyżki śmietany, majonez do smaku, 

• sól do smaku



• Szeroko rozpowszechniony jest sposób przygotowania zup z dodatkiem liści czosnku niedźwiedziego. 

• W XIX wieku w Szwajcarii wyrabiano masło z mleka krów karmionych czosnkiem niedźwiedzim, co 
powodowało, że miało ono czosnkowy posmak.

• Czosnek niedźwiedzi należy do najważniejszych roślin miododajnych w lasach liściastych

• Tradycyjnie wykorzystywany był leczniczo jako ziele przeciwszkorbutowe, poprawiające trawienie, 
przeciwbakteryjne, usuwające toksyny i zapobiegające chorobom układu sercowo-naczyniowego. 
Stosowano go także przy dolegliwościach układu oddechowego, przy przeziębieniach, zewnętrznie do 
leczenia ran, przewlekłych chorób skóry i do łagodzenia bóli reumatycznych. Przypisuje mu się silne 
działanie bakteriobójcze, obniżające ciśnienie krwi, korzystne działanie na serce, zapobieganie 
nowotworom złośliwym, miażdżycy, pobudzanie wydzielania soku żołądkowego i żółci. Jego silne 
działanie bakteriobójcze szczególnie przydatne ma być przy leczeniu chorób górnych dróg 
oddechowych.

• czosnek niedźwiedzi jest pod częściową ochroną i nie wolno go zbierać w lasach ze stanowisk 
naturalnych. Można natomiast założyć sobie własną uprawę. Cebulki są dostępne w handlu



Lipa

Zastosowanie: Kora niektórych gatunków jest składnikiem wielu 
mieszanek ziołowych, a odwar z kory był stosowany wewnętrznie 
przy biegunkach, a zewnętrznie przy odmrożeniach i oparzeniach. 

Napar z kwiatów lipy działa napotnie, stosowany jest przy 
przeziębieniach



Babka lancetowata
Zastosowanie: Liść babki lancetowatej stosowany jest głównie jako środek wykrztuśny i 
rozkurczający mięsnie gładkie górnych dróg oddechowych w mieszankach ziołowych i 
syropach, ponadto w stanach zapalnych jamy ustnej.

Posiekane świeże liście wchodzą w skład sałatek: mieszanka liści babki, mięty, 
pokrzywy i mniszka, doprawiona śmietaną (jak sałata), kefirem, majonezem stanowią 
doskonałe źródło witamin.



Rodzaje przetworów z babki

Liście babki lancetowatej mogą być stosowane zarówno na świeżo, jak i po wysuszeniu. Stosuje się następujące rodzaje 
produktów:

Sok ze świeżych liści – działa bakteriobójczo, dzięki obecności aukubigeniny, przyspiesza gojenie się ran
Odwar z liści – jedna łyżka suszu powinna być zalana szklanką wody i być powoli gotowana, przez 5 minut. Może służyć do 

picia, robienia okładów, płukania i przemywania (również oczu, w tym wypadku po rozcieńczeniu wodą). Wykazuje 
większość wymienionych powyżej, typowych dla babki, oddziaływań na organizm człowieka.

Napar z liści – W tym przypadku liście powinny być zalane wrzątkiem i zaparzane przez ok. 15 minut. Można przyrządzać 
go z liści świeżych bądź suszonych. Jego działanie lecznicze jest podobne do działania odwaru.

Syrop – przygotowywany ze świeżych liści, stosowany jest jako lek wykrztuśny i przeciwkaszlowy, szczególnie u dzieci i 
młodzieży

Okłady z liści – liście po umyciu należy zmiażdżyć i stosować zewnętrznie, okładając nimi rany lub inne zmiany na skórze, 
można też przygotowywać okłady do stosowania na oczy

macerat – przygotowywany ze świeżych liści
wyroby alkoholowe: intrakt, wino, nalewka
tabletki

LIŚCIE BABKI SMAŻONE W CIEŚCIE
Przyrządzić ciasto, ubijając ze sobą 2 jaja, 3 łyżki mąki, sól, 1 łyżkę oleju, 1 łyżkę wody. Umyte i osuszone świeże liście 
dowolnego gatunku babki (około 20 sztuk) oprószyć mąką i maczać w cieście. Szybko smażyć je po obu stronach w 
rozgrzanym oleju. Ciasto można też zrobić słodkie, z cukrem pudrem i cynamonem.



Podagrycznik pospolity

• Młode listki podagrycznika stanowią znakomity dodatek do wielu 

sałatek, surówek, sosów i zup - dodają im pikantności i 

charakterystycznego aromatu.

• Liście i pędy rośliny można po zanurzeniu w cieście, smażyć w głębokim 

tłuszczu. Niezwykle smaczna jest jarzynka z podagrycznika, a zupa z 

tego chwastu swym smakiem przewyższa smak innych zup jarzynowych.

• W krajach skandynawskich i na północy Niemiec do dzisiaj 

podagrycznik jest głównym składnikiem wiosennej zdrowej zupy 

„siedmiu dzikich ziół”.

Nazwa naukowa podagrycznika Aegopodium podagraria odnosi się do skojarzenia 

ze stopami: aigos – stopa, podos – stopa, podagraria to leczący podagrę. Na 

leczenie panującej powszechnie podagry wykorzystywano sposoby magiczne, 

zaklęcia, przenoszenie choroby na drzewa, z tych wszystkich możliwości 

podagrycznik wydaje się najskuteczniejszym, tym bardziej, że potwierdzonym 

obecnie naukowo. Wyciągi z podagrycznika wykazują działanie przeciwzapalne, 

przeciwnowotworowe i przeciwdrobnoustrojowe. Badania przeprowadzone in vitro 

wskazują, że związki czynne podagrycznika działają trzydziestokrotnie silniej niż 

syntetyczny lek przeciwzapalny i przeciwreumatyczny.



Kiszony podagrycznik

• Na mały słoik potrzeba około litr zebranych liści podagrycznika. Do wyparzonych słoików 
(małych) wkładaj liście podagrycznika, lekko upchaj. Zalej gorącą, posoloną wodą (na litr wody 
daj łyżkę soli himalajskiej lub morskiej). Wytrzyj do sucha brzegi słoika i wcześniej wyparzone 
nakrętki, zakręć, odstaw w ciepłe miejsce. Po kilku dniach powinny być gotowe – kiszone listki 
podagrycznika wzbogacone w wit C i bakterie kwasu mlekowego poprzez proces kiszenia. Ja w 
swoich 3 słoikach zrobiłam eksperyment – do jednego dałam lebiodkę, do drugiego świeży 
kurdybanek, trzeci pozostanie sam ze swoim smakiem. Kiszony podagrycznik wykorzystuj jako 
dodatek do sałat i surówek.



Bluszczyk kurdybanek
poprawia przemianę materii

oczyszcza organizm z toksyn – polecany jest więc szczególnie 

po okresie zimowym

wzmacnia odporność organizmu

regeneruje nerki i wątrobę

pomocny przy schorzeniach dróg moczowych

odtruwa organizm z ołowiu

korzystnie wpływa na pracę serca

tonizuje układ nerwowy

łagodzi stres i wyczerpanie codziennymi obowiązkami

napar oczyszcza drogi oddechowe, stosowany jest także przeciw 

napadom astmy

zewnętrznie – działanie przeciwzapalne, ściągające i 

przeciwbakteryjne

Źródło: https://www.stolicazdrowia.pl/2115/bluszczyk-
kurdybanek-wlasciwosci-lecznicze-zastosowanie-uzycie/



• Jako świeże zioło - przyprawa do domowych warzywnych past czy masła ziołowego, któremu nada ciekawy 
smak i aromat. 

• Szczególnym powodzeniem kurdybanek cieszył się swego czasu w kuchni Karpat, gdzie jego liśćmi 
przyprawiane były rosoły i zupy ziemniaczane. Sporo wzmianek w literaturze, wskazuje na powszechność 
stosowania kurdybanku jeszcze w XIX wieku w tych rejonach, obok kminku, oraz uprawiania go w ogródkach 
przydomowych. Ponieważ kurdybanek zapylany jest przez owady, jest także rośliną miododajną, z której 
można uzyskać smaczny, jasnożółty miód.



Bez czarny

• KWIATY W CIEŚCIE

• pół szklanki mąki, 1 jajko, 150 ml letniej wody, sól, kwiatostany bzu czarnego (nie wolno ich płukać). 
Robimy ciasto naleśnikowe (mąki, jajko, woda i sól). Obtaczamy nim dokładnie kwiatostany i, trzymająca za 
szypułkę kwiatostanu smażymy na gorącym tłuszczu, aż lekko podbrązowieją. Osuszamy je z tłuszczu 
papierem, obcinamy szypułkę i podajemy z cukrem (najlepiej brązowym).

Kwiaty działają : moczopędnie, napotnie, przeciwgorączkowo, wykrztuśnie, 

a zewnętrznie także przeciwzapalnie. 

Owoce mają własności przeczyszczające, działają napotnie, moczopędnie, 

przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, odtruwająco



• LEMONIADA Z BZU 

• W suchy dzień zbierz cztery ładnie pachnące (nie przekwitnięte) kwiatostany bzu czarnego. Zagotuj pół litra 
wody z około 100 g cukru, a gdy syrop ZUPEŁNIE ostygnie zalej nim kwiaty w jakiejś misce. Przykryj to 
talerzykiem. W ten sposób przyspieszamy namnażanie specjalnych drożdży występujących na kwiatach bzu. 
Po 2-3 dniach kwiatostany wyrzucamy, a uzyskany aromatyczny, fermentujący syrop (zobaczymy małe 
bombelki jak w szampanie) przenosimy do 5 l butli na wino. Wyciskamy jeszcze do niej 1 cytrynę (a jak 
lubimy cytryny to i cztery). Następnie przygotowujemy jeszcze więcej syropu mieszając 900 g cukru i 4,5 l 
wody i dopełniamy nim butlę po ostudzeniu (aby nie zabić drożdży). Butlę zamykamy korkiem ze szmatki. 
Można ją zakręcić, ale trzeba uważać, bo po kilku dniach może ekspolodować. Napój nadaje się do picia po 
3-5 dniach, kiedy część cukru zamieni się w alkohol. 



bylica piołun

• roślina-panaceum 

Stosowana głównie na dolegliwości 

żołądka posiada jeszcze innych zastosowań

leczniczych, a także, ze względu na silny zapach 

zastosowania gospodarcze.



Groszek bulwiasty

Trędownik bulwiasty 



Borówka brusznica                Szczaw zwyczajny



Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)

• Jest użytkowany na dolegliwości żołądka i wątroby

• Współczesna fitoterapia poleca stosowanie dziurawca w stanach zapalnych i skurczowych dróg 
żółciowych, zastoju żółci w pęcherzyku żółciowym, początkowych objawach kamicy żółciowej 
oraz osłabieniu czynności wątroby.

• Zaleca się go też w stanach zapalnych błony śluzowej żołądka i jelit, zmniejszonym wydzielaniu 
soku żołądkowego, braku apetytu, zgadze, wzdęciach, wiatrach, biegunce i bólach brzucha, gdyż 
ma działanie rozkurczające na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego.

• Aby pozbyć się dolegliwości żołądkowych, należy przygotować napar z dziurawca. Wystarczy 
łyżkę ziela wsypać do szklanki, zalać wrzącą wodą i pozostawić pod przykryciem do naparzenia na 
15 minut. Pić 1/2 lub 2/3 szklanki 2-3 razy dziennie po jedzeniu (jako środek rozkurczowy) lub 
przed posiłkiem (jako środek pobudzający wydzielanie soków trawiennych, żółciopędny).



• Nie bez powodu medycyna ludowa uznawała dziurawca ze lek uniwersalny. Rzeczywiście, poprawia on 
funkcjonowanie organizmu na wielu polach. Oprócz wyżej wymienionych właściwości, dziurawcowi 
przypisuje się następujące zalety:

• dobry na trudno gojące się rany,

• można używać go do płukania jamy ustnej,

• stosowany zewnętrznie, łagodzi odmrożenia i oparzenia,

• przynosi ulgę w bólach krzyża i reumatyzmie,

• Podczas stosowania dziurawca należy unikać światła słonecznego, gdyż zawarta w nim hyperycyna
może spowodować reakcje fototoksyczne. 

• Czerwony barwnik zawarty w kwiatach barwi mleko krów żywiących się takim sianem. Także 
negatywnie wpływa na zwierzęta o jasnej skórze, wywołując uczulenie na światło. Zwierzęta karmione 

paszą z dużą ilością dziurawca mogą cierpieć na stany zapalne skóry.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fototoksyczno%C5%9B%C4%87


Żywokost lekarski

Obecnie, po odkryciu toksycznych właściwości alkaloidów 

pirolizydynowych, wydano w Polsce całkowity zakaz 

stosowania w celach leczniczych żywokostu, zaniechano 

produkowania odpowiednich preparatów i dokonano zmian 

receptury niektórych mieszanek ziołowych, w skład których 

wchodził korzeń żywokostu.



kupkówka pospolita
Wiosną słodki rdzeń młodych pędów kupkówki pospolitej był często jedzony przez wiejskie dzieci.

lepiężnik różowy
Jadalne są ich aromatyczne ogonki liściowe.

mozga trzcinowata
Rdzenie jej młodych pędów są wiosną miękkie i słodkie, mogą być jedzone analogicznie jak trzcina.



Repelenty roślinne

• Do ochrony odzieży przed molami stosuje się także bylicę piołun, bagno zwyczajne, turówkę wonną 
„żubrówkę” oraz dziką różę, której płatki mają nie tyko odstraszać mole, ale także nadawać ubraniom 
miły zapach. 



• Zastosowania gospodarcze - rośliny podawane zwierzętom w celu wzbogacenia jadłospisu i 

zapewnienia dobrego stanu zdrowia. 

• Pokrzywa podawana głównie dla drobiu, ale także świniom (m. in. „pokrzywy z jajkiem” dla 
kurcząt), krwawnik podawany jest indykom), żywokost „można zwierzętom dawać, dobrze rosną”, 
dzikie jabłka dla bydła. Środkiem leczniczym dla koni zarażonych infekcją grzybową mają być 
specjalne opatrunki z użyciem dębu.



Przepisy

Sałatka chwastowa

garść młodych liści mniszka lekarskiego

garść młodych liści pokrzywy

garść młodych kwitnących pędów gwiazdnicy

garść młodych liści babki lancetowatej

kilka młodych liści bluszczyka kurdybanka

mała garść młodych odziemnych liści krwawnika

mała garść młodych liści szczawiu

kilka listków koniczyny

kilka kwiatów stokrotki i garstka stokrotkowych liści

kilka ogrodowych bratków do dekoracji

sos winegret: 3 łyżki oliwy, 1 łyżka octu winnego, 1 łyżeczka musztardy, 1 łyżeczka 

miodu, sól, pieprz

sos śmietanowy: 3 łyżki śmietany, 2 łyżki majonezu, grzanki z 2-3 kromek chleba

Wszystkie listki i pędy dokładnie opłukać i osuszyć. Pokrzywę zblanszować. Zmieszać 

wszystkie zioła i lekko posiekać, dodać kwiaty, doprawić solą i polać sosem winegret. 

Sałatkę można też podać z sosem śmietanowym i grzankami



pesto z chwastów

kilka garści liści: podagrycznika, pokrzywy, babki lancetowatej, szczawiu, krwawnika

ok. 50 g orzechów włoskich

2 ząbki czosnku czosnku

oliwa z oliwek

Składniki zblendować lub utrzeć na gładki sos, dolewając oliwy. Podawać na chlebie albo z maka-

ronem.

Sałatka kwiatowa

30 dkg fety

Główka sałaty lub dwie garście świeżych liści lipy drobnolistnej

1 l kwiatów koniczyny + bławatki, czerwone maki, jasnota

100 ml oliwy

Szczypta soli



Sałatka z liści lipy

2 garście liści lipy

3 jaja

Oliwa,

Ocet balsamiczny, cukier, sól, pieprz

Sałatka z maku po dalmatyńsku

20 dkg liści lub całych roślin maku polnego lub lekarskiego

50 ml oliwy extra virgin

Szczypta soli

Sałatka ze skrzypu

20 dkg szypułek z łodygami skrzypu polnego lub leśnego

8 łyżek sosu sojowego

1,2 łyżeczki cukru

Łyżeczka ciemnego octu

sałatka z kwietniowych liści i dzikiej marchwi

2 garście najmłodszych listków mniszka lekarskiego

2 garście listków ziarnopłonu przed kwitnieniem

6 dzikich marchewek

stokrotkowe kapary

2 łyżki zimnotłoczonego oleju rzepakowego

1 łyżeczka słodkawej musztardy

kwiaty stokrotki do dekoracji



• Sałata stokrotkowa dla początkujących

• garść liści sałaty lodowej, masłowej i rukoli

• garść liści stokrotek

• kilka młodych liści mniszka

• bukiet stokrotek

• bukiet fiołków wonnych

• 2 łyżki nasion słonecznika

• 2 łyżki nerkowców

• oliwa z oliwek Extra Virgin, sok z cytryny, ewentualnie sól, pieprz, ulubione zioła

• Wszystkie liście i kwiaty umyć i osuszyć. Nasiona można uprażyć na suchej patelni, żeby wydobyć głęboki aromat, potem dodać do sałat. Sałatkę 

doprawić, polać sosem z oliwy dziewiczej i cytryn

• Pączki mniszka po polsku

• pół litrowy garnuszek młodych pączków kwiatowych mniszka lekarskiego

• olej do smażenia

• 3 łyżki masła lub oliwy

• 3 łyżki bułki tartej

• sól

• Pączki podsmażyć krótko na oleju lub maśle. Podawać z bułką tartą podsmażoną na maśle (albo oliwie, co komu wolno). Proporcje dobrać w 

zależności od upodobań. Pączki mniszka smażę teraz co roku w sezonie i są naprawdę wyborne. Smakują niemal jak zielone szparagi. Trzeba 

zebrać tylko młode pączki mniszka, ściśle zamknięte i twarde. 



WIOSENNA SAŁATA.

Główka kruchej zielonej sałaty, 2-3 twarde mięsiste pomidory po łyżce usiekanych zielonych listków podagrycznika i bluszczyka kurdybanka, kilka 
kwiatków (bez łodyżek) stokrotek; sos: 2 łyżki oleju, 1,5 łyżki soku z cytryny, łyżeczka majonezu, sól, po szczypcie pieprzu i cukru.

Dokładnie wymieszać składniki sosu, lekko schłodzić.

Umytą sałatę i chwasty osuszyć. Pomidory sparzyć wrzątkiem obrać ze skórki, pokroić na ćwiartki, sałatę porwać na kawałki, wrzucić do salaterki, polać 
sosem, wymieszać z usiekanymi listkami chwastów, udekorować kwiatkami stokrotek.

WEGETARIAŃSKA ZAPIEKANKA.

1 szklanka żyta, 2-3 szklanki wody, sól, 200 g młodych listków podagrycznika, łyżeczka soku z cytryny, 100 g żółtego startego sera, 3 łyżki masła.

Żyto wyprażyć na rozgrzanej patelni, przełożyć do rondla zalać sporą ilością letniej przegotowanej wody, zostawić na noc, następnego dnia doprowadzić 
do wrzenia, a później gotować na niewielkim ogniu ok. 2 godzin, posolić, odparować.

Umyte liście podagrycznika wrzucić na 2 minuty na lekko osolony wrzątek, odcedzić przelać zimną wodą, usiekać. Na patelni stopić łyżkę masła, wrzucić 
usiekane listki, skropić sokiem z cytryny, posolić, chwilę smażyć mieszając, po czym wymieszać z ugotowanym żytem. Żaroodporny półmisek 
wysmarować masłem wyłożyć przygotowanym żytem posypać startym serem, polać stopionym masłem, wstawić do nagrzanego piekarnika zapiekać ok. 
15 minut. Podawać z surówką z pomidorów lub zieloną sałatą.

ZUPA SIEDMIU CHWASTÓW.

Włoszczyzna z kapustą, 3 duże cebule, gałązka macierzanki, 2-3 gałązki zielonej pietruszki, listek laurowy, po 2-3 ziarenka angielskiego ziela i pieprzu, 
sól; 1,5 szklanki usiekanych listków podagrycznika, szklanka usiekanych listków pokrzywy, po łyżce usiekanych drobniutko listków babki lancetowatej, 
krwawnika, żywokostu lekarskiego, podbiału, i lebiody (komosy) lub młodych listków rzodkiewek, 4 łyżki płatków owsianych, 2 łyżki oleju, sól, łyżka 
soku z cytryny.

Obraną i umyta włoszczyznę i nie obraną 1 cebule włożyć do rondla, dodać zielona pietruszkę, macierzankę, listek laurowy, ziarenka pieprzu i 
angielskiego ziela, zalać 6 szklankami gorącej wody, gotować na niewielkim ogniu. Przecedzić, przestudzić, zalać płatki owsiane wymieszać. Pozostałe 
cebule obrać, drobniutko usiekać, zeszklić na rozgrzanym oleju, dodać drobniutko posiekane chwasty i chwilę smażyć na maleńkim ogniu, doprawić solą i 
sokiem z cytryny, połączyć z zalanymi wywarem płatkami, gotować na niewielkim ogniu ok. 30 minut, przed podaniem doprawić do smaku.


