
Αλάτι  
Το αλάτι περιέχει ιώδιο, απαραίτητο για την ανάπτυξη των παιδιών και τη λειτουργία του 
θυροειδούς. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση, διότι το υπερβολικό ιώδιο βλάπτει την 
ισορροπία του θυροειδούς και το υπερβολικό αλάτι κατακρατεί τα υγρά στον οργανισμό.  
Είναι απαραίτητο στα άτομα που ιδρώνουν πολύ εξαιτίας της έντονης σωματικής άσκησης, 
κυρίως το καλοκαίρι.  
Αντίθετα δεν συνιστάται σε αυτούς που υποφέρουν από αρτηριακή υπέρταση και καρδιακά 
νοσήματα. 
Κανέλλα:  
H σκόνη κανέλλας χαρίζει σε πολλά γλυκά ένα φίνο, πικάντικο άρωμα.Είναι το πλέον 
απαραίτητο μπαχαρικό για γλυκά και μπισκότα Χριστουγέννων και όχι μόνο. 
Κάρυ - Curry:  
Μίγμα μπαχαρικών που αποτελεί βάση σε πολλά νόστιμα πιάτα των Ινδιών, της Κεϋλάνης, 
της Μαγαδασκάρης και των Αντιλλών, το κάρυ διαθέτει αρωματική, πιπεράτη γεύση.  
Μπορούμε να φτιάξουμε αρνί, χοιρινό, κοτόπουλο, γαρίδες, ψάρι ή λαχανικά με κάρυ και 
φυσικά το πολύ γνωστό ρύζι πιλάφι με κάρυ.  
Για να απελευθερώσουμε όλο το άρωμά του, είναι προτιμότερο να ρίξουμε μέσα στην 
κατσαρόλα μερικές κουταλιές κάρυ σε σκόνη, μαζί με λίγο λάδι, πριν προσθέσουμε τα 
υπόλοιπα υλικά. 
Κιτρινόριζα - Curcuma Longa:  
Θεωρείται τονωτικό για το συκώτι, διότι προκαλεί πεπτικές και διουρητικές λειτουργίες. 
Χρησιμοποιείται λοιπόν σε μορφή εκχυλίσματος ή σκόνης, σε αναλογία από 10 έως 30γρ. το 
εικοσιτετράωρο.  
Αποτελεί βάση στο ξακουστό κάρυ συνοδευόμενη από άλλα μπαχαρικά, όπου το άρωμά της, 
το κίτρινο χρώμα της και η πικάντικη γεύση της, την κάνουν απαραίτητη.  
Μόνη της μπορεί να δώσει άρωμα στο ρύζι 
Κόλιανδρο - Coriandrum Satinum :  
Ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε τις αντισπασμωδικές του ιδιότητες για να καταπολεμήσει την 
επιληψία, να βοηθήσει τον ύπνο, να καταπραΰνει τους πόνους της μήτρας, να βοηθήσει τη 
σύλληψη και να απαλύνει τους σπασμούς των εντέρων.  
Εμποδίζει την υπνηλία μετά από ένα καλό γεύμα.  
Ασύγκριτο για να αρωματίσετε τα κρέατα, τα αλλαντικά, το πατέ, τα μανιτάρια (τα περίφημα 
μανιτάρια αλά ελληνικά), αρτοσκευάσματα και επίσης, συνοδεύει τη μαρουλοσαλάτα.  
Εκχύλισμα: 1 κουταλάκι του καφέ από σπόρους κόλιανδρου σε 1 φλυτζάνι νερό. Αφήνετε 
να βράσει 20 λεπτά πριν το φλιρτάρετε. Πίνετε 1 φλιτζάνι μετά από κάθε γεύμα,ώστε να 
αποφύγετε την υπνηλία. 
Κρεμμύδι - Allium Cepa :  
Το τριμμένο κρεμμύδι είναι μια πρακτική και γρήγορη λύση για να παρασκευάσετε κάθε 
είδους σάλτσα και καρυκεύματα. 
1 κουταλάκι του καφέ τριμμένο κρεμμύδι (ακόμα καλύτερα όταν συνοδεύεται από τριμμένο 
πράσσο) είναι ότι καλύτερο για τον οργανισμό. Σε περίοδο ανάρρωσης αποβάλλει τα 
κατάλοιπα των φαρμάκων κατά της καταπολέμησης των μικροβίων.  
Αφέψημα: 3 κουταλάκια του καφέ κρεμμύδι σε ξηρή μορφή μέσα σε 1 λίτρο νερό. Βράζετε 
για 10 λεπτά και αφήνετε για 20 λεπτά πριν στραγγίσετε. Πίνετε 3 φλιτζάνια ημερησίως 
νηστικοί. 
Κύμινο - Cuminum Cyminum :  
Το κύμινο είναι η βάση για τα φημισμένα σουτζουκάκια και συνοδεύει, επίσης τα 
περισσότερα πιάτα χοιρινού. Διευκολύνει την πέψη και δεν προκαλεί αέρια στα έντερα. 
Βοηθάει την έκκριση γάλακτος στις μητέρες που θηλάζουν.  
Εκχύλισμα: 1 κουταλάκι της σούπας ανά φλιτζάνι νερού. Αφήστε να βράσει 10 λεπτά, 
φιλτράρετε και πίνετε 1 φλιτζάνι μετά το γεύμα. 
Λεβάντα - Lavandula Officinalis:  
Στο μπάνιο: Η λεβάντα χαλαρώνει και βοηθάει για έναν ήσυχο ύπνο, ακόμη και τα μικρά 
παιδιά: προσθέστε άνθη λεβάντας στο νερό που θα κάνετε μπάνιο.  
Εκχύλισμα: Είναι καταπραϋντική αλλά και πολύ αντισηπτική, πράγμα που την καθιστά 
εξαιρετικά χρήσιμη για την καταπολέμηση της γρίπης και του συναχιού. Εκτός από το 
γεγονός ότι ρίχνει τον πυρετό, βοηθάει στην αποβολή του ιδρώτα και των ούρων. Αν 
παρατηρήσετε ότι σας περιτριγυρίζει ένα κρύωμα ζεστάνετε γρήγορα ένα ρόφημα και κάντε 
ένα μπάνιο με λεβάντα ώστε να σταματήσετε το κακό στη ρίζα του.  
  
Ταμπλέτες λεβάντας ανάμεσα στα ασπρόρουχα, τα προστατεύουν από τα διάφορα 
ανεπιθύμητα έντομα και τους δίνουν ένα άρωμα λιβαδιού. 
Λουίζα - Louisa:  
Χρησιμοποιείται ως διουρητικό για την αποτοξίνωση του οργανισμού, κυρίως μετά από 
κατάχρηση φαγητού και ποτού. Βοηθά στη μείωση του βάρους και ανακουφίζει την καρδιά 
των υπερτασικών.  
Το αφέψημα της πιστεύεται ότι σταματά τη διάρροια και είναι τονωτικό, αντιπυρετικό και σε 
περιπτώσεις νεφρολιθιάσεως. Η έντονη μυρωδιά λεμονιού που αναδίδει, χρησιμοποιείται για 
να αρωματίζει ψάρια, σούπες, σαλάτες, πουλερικά και κρέατα, στη ζαχαροπλαστική και την 
ποτοποιία.  
Ταιριάζει με φρέσκα φρούτα και γαρνίρει φρουτοσαλάτες, χυμούς φρούτων ή επιδόρπια 
κυρίως με βάση τα φρούτα.  



Σε ένα φλιτζάνι ζεστό νερό μουλιάζουμε για 10 λεπτά 2 κουταλάκια λουίζας αποξηραμένης. 
Σουρώνουμε και πίνουμε το έγχυμα σκέτο ή με ζεστό γάλα (1-3 φλιτζάνια την ημέρα). Το 
ίδιο «κοκτέιλ» χρησιμοποιούμε και αν υποφέρουμε από πέτρα στα νεφρά εξαιτίας των 
διουρητικών ιδιοτήτων της λουίζας. 
Μαϊντανός - Apium Petrosilenum:  
Ισχυρό διουρητικό, πολύτιμος σε όλες τις περιπτώσεις κατακράτησης υγρών, οιδημάτων, 
πρηξίματος χεριών, ποδιών ή βλεφάρων, χρήσιμος κατά της κυτταρίτιδας. Ακόμη, χάρη στις 
πλούσιες βιταμίνες που περιέχει (κυρίως Α και C) και τα μεταλλικά άλατα (σίδηρο) ο 
μαϊντανός είναι ένα εξαιρετικό τονωτικό, αντιανεμικό και αντιφλεγμονώδες φυτό. 
Καταπραΰνει επίσης τον πόνο και την φαγούρα από το τσίμπημα εντόμων.  
Εκχύλισμα: Βάζετε 5 κουταλάκια του καφέ αποξηραμένο μαϊντανό σε 1 λίτρο καυτό νερό. 
Αφήνετε 10 λεπτά. Πίνετε 3 ή 4 φλιτζάνια την ημέρα, ανάμεσα στα γεύματα. 
Μαλοτήρα - Τσάι Βουνού  
Οι Έλληνες καταναλώνουν καθημερινά τη μαλοτήρα σαν χωνευτικό τσάι. Χρησιμοποιείται 
επίσης ως φάρμακο κατά του συναχιού και της γρίπης.  
Αφέψημα: Βάζετε μια χούφτα μαλοτήρα σε ½ λίτρο νερού. Αφήνετε να βράσει 15 λεπτά 
μέχρι να πάρει χρώμα και γεύση. Σερβίρετε σκέτο ή με μέλι. 
Μαντζουράνα - Origanum Onites:  
Πολύ καλό σπασμολυτικό, συνιστάται πάντα για την ημικρανία, τα νευρικά τικ, και τις 
δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος που οφείλονται σε νευρικά αίτια.  
Σταματά το άγχος, χαλαρώνει και συμβάλλει σ’ έναν ήρεμο ύπνο. Καταπολεμά ήπια την 
αρτηριακή πίεση.  
Οι κάτοικοι της Κρήτης τη συλλέγουν από τις πλαγιές του Δικταίου άντρου, από το οροπέδιο 
του Λασιθίου, για να τη χρησιμοποιήσουν στις καλύτερες συνταγές τους. 
Μαραθόσπορος - Foeniculum Vulgare:  
Δίνει άρωμα στα φασόλια με μάραθο, τις σαλάτες, τις σούπες και τις σάλτσες για σουπιές και 
καλαμάρια. Οι σπόροι του μάραθου είναι ιδανικοί για την καταπολέμηση των φουσκωμάτων, 
των εντερικών αερίων και βοηθούν την πέψη. Ο μαραθόσπορος είναι φημισμένος σαν 
διουρητικό που καταπολεμά αποτελεσματικά την κατακράτηση υγρών, το πρήξιμο των 
ποδιών, των αστραγάλων, των χεριών, των βλεφάρων, ακόμα και την κυτταρίτιδα.  
Αφέψημα: 2 κουταλάκια του καφέ σπόροι σε κάθε λίτρο νερού. Βράζετε 20 λεπτά και 
αφήνετε 20 λεπτά πριν να στραγγίσετε.  
Για τα φουσκώματα της κοιλιάς: Πίνετε 1 φλιτζάνι μετά από κάθε γεύμα. 
Μαστίχα:  
Ρετσίνι του μαστιχόδενδρου (δένδρο που κατάγεται από το νησί Χίος), η μαστίχα είναι 
φυσική τσίχλα που καθαρίζει τα δόντια και την αναπνοή.  
Χρησιμεύει επίσης και στους μουσικούς για να συντηρούν τις χορδές του βιολιού. 
Μελισσόχορτο - Melissa Officinalis:  
Χρησιμοποιείται ως χωνευτικό και χαλαρωτικό. Ένα εκχύλισμα μελισσόχορτου είναι ιδανικό 
μετά το βραδινό φαγητό, για να εξασφαλίσει μια ήρεμη νύχτα.  
Στις γυναίκες ηρεμεί τους πόνους περιόδου και τη νεύρωση κατά τη διάρκεια της 
εμμηνόπαυσης. 
Μέντα - Mentha Piperita:  
Χωρίς χνούδι, με μακρουλά φύλλα, περιέχει μια δροσιστική ουσία, τη μενθόλη. Εξαιρετικά 
αντισηπτική, καταπολεμά δραστικά το συνάχι και τη γρίπη. Είναι χωνευτική και έχει την 
ιδιαιτερότητα να είναι ηρεμιστική σε μικρή δόση και αφροδισιακή σε μεγάλη δόση.  
Τσάι με μέντα χωνευτικό & τονωτικό: Βάζετε σε μια τσαγιέρα 1 κουταλάκι του καφέ τσάι 
και 1 κουταλάκι μέντας. Ρίχνετε καυτό νερό. Αφήνετε 5 λεπτά και στραγγίζετε πριν το 
πιείτε, σκέτο ή με μέλι. 
Μοσχοκάρυδο - Myristica Fragrans:  
Χρησιμοποιείται κυρίως στη γαστρονομία για τις χωνευτικές του ιδιότητες, ιδιαίτερα για τα 
λιπαρά, βαριά ή αμυλούχα φαγητά.  
Συνδυάζεται θαυμάσια με πατάτες- περισσότερο με πουρέ- με αρνί και με όλα τα ψητά 
φούρνου.  
Το μοσχοκάρυδο, επειδή έχει ναρκωτικές ιδιότητες, είναι τοξικό σε μεγάλες δόσεις. Η 
απορρόφηση ενός ολόκληρου καρυδιού, μπορεί να προκαλέσει μέθη, παραλήρημα και 
σπασμούς. Προσοχή λοιπόν! 
Μουστάρδα - Sinapis:  
Η μουστάρδα συνδυάζεται τέλεια με κρέατα που έχουν δυνατή γεύση, των οποίων 
αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη νοστιμιά: Κουνέλι, αρνί ή τόνος με μουστάρδα. Μπαίνει 
σε όλες τις λευκές σάλτσες και συνοδεύει υπέροχα τις πατάτες. 
Μπαχάρι - Geniperus Communis  
Το μπαχάρι ανοίγει την όρεξη, τονώνει τα γαστρικά υγρά και την πέψη. Επειδή είναι επίσης 
και αντισηπτικό, χρησιμοποιείται στην παρασκευή διαφόρων φαγητών όπως το κυνήγι 
μαρινάτο ή το στιφάδο που τα καθιστά εύπεπτα και τα προστατεύει από από τις βακτηριακές 
ζυμώσεις. 
Είναι ανεκτίμητο εάν υποφέρετε από ρευματισμούς ή αρθρίτιδα.  
Μπορείτε να το πάρετε και ως αφέψημα. Στο τέλος της μέρας, ένα λουτρό από σπόρους 
μπαχαριού θα κάνει θαυματα στα πονεμένα από κούραση πόδια σας όπως και στους μύες. 
Αφέψημα: 20γρ μπαχάρι σε 1 λίτρο νερού. Το βράζετε για 15 λεπτά, το αφήνετε να 
κατασταλάξει για 3 λεπτά. Πίνετε 3 φλιτζάνια ημερησίως πρίν τα γευματα. 
Ξινό:  



Αυτοί οι όξινοι κρύσταλλοι χρησιμεύουν ως υποκατάστατο του λεμονιού για να δώσουν ξινή 
γεύση στις σάλτσες. 
 
 Παπαρούνα - Papaver Nigrum  
Οι σπόροι αυτοί δεν περιέχουν ναρκωτικές ουσίες (όπως το όπιο). Περιέχουν ένα ελαφρύ 
και καλό ελαιο με υπέροχη γεύση φουντουκιού. 
Οι κατασκευαστές άρτου, αναμιγνύουν τους σπόρους με το αλεύρι για να παρασκευάσουν 
διάφορα ειδη ψωμιού και γλυκίσματα. 
Απο ιατρικής απόψεως οι θεραπευτικές ιδιότητες από το ελαιο παπαρούνας καταπολεμούν 
την δυσκοιλιότητα.  
Περιέχει βιταμίνη Ε που αναζωογονεί τον οργανισμό και του χαρίζει ευφορία. 
Πάπρικα  
Η πάπρικα, δυνατή ή λιγότερο δυνατή, δίνει σε όλες τις σάλτσες μια χαρακτηριστική, 
πικάντικη γεύση. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C και όταν είναι φρέσκια είναι χωνευτική και 
διουρητική.  
Περιέχει δυνατή δόση βιταμίνης Α που είναι απαραίτητη για το δέρμα. 
Πιπέρι Μαύρο  
Το μαυροπίπερο, που καίει περισσότερο, χρησιμοποιείται σε μορφή σκόνης, ενώ το ροζ ή το 
πράσινο που είναι γλυκύτερο μπαίνει ολόκληρο στις σάλτσες ή στα μαρινάτα. Ενδείκνυται 
εξαιρετικά για μαγείρεμα χωρίς αλάτι. 
Πιπερόριζα  
(Τζίντζερ) Χρησιμοποιείται για την παρασκευή πικάντικων αρτοσκευασμάτων και φυσικά του 
κάρυ. 
Οταν διατηρηθεί στο ξύδι, γίνετε νόστιμο τουρσί που συνοδεύει κρύα κρέατα και καπνιστά 
ψάρια. 
Σε μορφή σκόνης ή σε κομμάτια είναι λιγότερο δυνατή από το καγιέν ή το τσίλι και είναι 
απαραίτητο καρύκευμα για την προετοιμασία ενός πιάτου, ελαφρά καυτερού. 
Πράσσο  
Το πράσσο αυξάνει την διούρηση, αυξάνει το γάλα στις τροφούς και θεραπεύει την 
φυματίωση. Ο γαλακτώδης χυμός του ανοίγει τις κλειστές μήτρες των γυναικών και όταν 
χρησιμοποιηθεί σαν τροφή αυξάνει την γονιμότητα τους. 
Είναι πολύ γνωστό διουρητικό, χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις κατακράτησης 
υγρών, πρηξίματος χεριών, ποδιών και βλεφάρων, είναι κατά της κυτταρίτιδας. 
Οι αντιοξειδωτικές του ιδιότητες το καθιστούν πολύτιμο για την κόπωση, την κομμάρα μετά 
από μια δύσκολη μέρα εργασίας…  
Το πράσσο είναι εξίσου αποτελεσματικό τόσο στις οξείες όσο και στις χρόνιες βρογχίτιδες, το 
δε σιρόπι του κάνει πραγματικά θαύματα στην αλλοίωση της φωνής και το βράχνιασμα. 
Αφέψημα: 6κ.γ. αποξηραμένο πράσσο σε 1 λίτρο βραστό νερό, βράζετε για 10 λεπτά και 
το αφήνετε να εκχυλιστεί για άλλα 15. Πίνετε 3-4 φλιτζάνια ημερησίως.  
Σιρόπι πράσσου: Ανακατεύετε το αφέψημα με μέλι (το αφέψημα πρέπει να είναι πιο 
πυκνό). Παίρνετε 3 -5 κουταλιές την ημέρα. 
Ρίγανη - Origanum Vulgare  
Χρησιμοποιείται σε όλες τις σάλτσες (ιδιαίτερα τις σάλτσες με λεμόνι) και στις νοστιμότατες 
χωριάτικες σαλάτες των Ελλήνων.  
Με τριμμένη ρίγανη μπορείτε να πασπαλίσετε το τυρί φέτα, ακόμη και τις τηγανητές 
πατάτες…  
Ως αφέψημα η ρίγανη διευκολύνει την πέψη και καταπολεμά την δυσκοιλιότητα. Καλή φίλη 
για τους πνεύμονες βοηθά στις χρόνιες βρογχίτιδες γιατί αποτελεί καλό δυναμωτικό.  
Επειδή έχει διεγερτικές ιδιότητες, συνίσταται σε άτομα που υποφέρουν από κόπωση, 
κατάπτωση, σε νέες κοπέλες εξουθενωμένες από την εφηβεία τους, κατά την διάρκεια της 
οποίας ευνοεί την εμφάνιση των εμμήνων. 
Σαφράν - Crocus Sativus  
Το κόκκινο σαφράν είναι πιο αρωματικό, καλύτερης ποιότητας και πιο ακριβό από το 
κίτρινο. Χρησιμοποιείται κυρίως στη γαστρονομία και είναι απαραίτητο υλικό στην κακαβιά, 
το κάρυ, το ρύζι, και τις σάλτσες. Είναι γνωστό και ως Ζαφορά ή Κρόκος. 
Σέλινο - Celery  
Το σέλινο δίνει πικάντικη γεύση, απαραίτητη στις σούπες, στα φρικασέ, στο βραστό.  
Αυτό το λαχανικό έχει διουρητικές ιδιότητες, γι αυτό συνίσταται στη δίαιτα των ασθενών 
που πάσχουν από νεφρά, καρδιά, συκώτι και υψηλή χοληστερίνη και ακόμη, σε αυτούς που 
θέλουν να αποβάλουν τα υγρά και τις τοξίνες που κατακρατεί ο οργανισμός. Να γιατί το 
σέλινο είναι πολύτιμο στις δίαιτες αδυνατίσματος, κατά την διάρκεια των οποίων, μπορούμε 
να το καταναλώσουμε καθημερινά υπό μορφή χυμού ή αφεψήματος .  
Εκχύλισμα: Βάζετε 5 κουταλάκια του καφέ αποξηραμένο σέλινο σε 1 lt νερού, και βράζετε 
για 10 λεπτά κατόπιν φιλτράρετε. Πίνετε 4 φλιτζάνια ημερησίως ανάμεσα στα γεύματα 
ξεκινώντας το πρωί νηστικοί. 
Σιναπόσπορος - Sinapi :  
Αυτό το μπαχαρικό, βασικό συστατικό του κάρυ, χρησιμοποιείται για να παρασκευάσουμε 
λαχανικά και φρούτα τουρσί. 
Σόδα - Soda Bicarbonate:  
Η σόδα χρησιμοποιείται στη μαγειρική για να απελευθερώσει τη νοστιμιά των λαχανικών, να 
διατηρήσει το πράσινο χρώμα των φύλλων κατά το βράσιμο (1 κουταλάκι του καφέ στο 
νερό που βράζει), 1 κουταλάκι σόδας στο νερό που μουλιάζετε τα όσπρια (φασόλια, ρεβίθια) 



τα κάνει πολύ τρυφερά και ευκολόβραστα (προσοχή, ξεπλύνετε τα καλά πριν τα 
μαγειρέψετε). Στα γλυκίσματα, όταν αναμιχθεί με αλεύρι, βοηθάει να φουσκώσει το ζυμάρι, 
1 κουταλάκι του καφέ σε 1 ποτήρι νερού αρκεί για να παρασκευάσετε μια γκαζόζα. 
Τσίλι Σκόνη - Capsicum:  
Το τσίλι και το πιπέρι καγιέν δεδομένου ότι έχουν δυνατή και καυτερή γεύση, δυστυχώς δεν 
χρησιμοποιούνται για εσωτερική χρήση, αν και συνιστώνται για την καταπολέμηση της 
δυσεντερίας και των ρευματισμών. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αλοιφών 
ή καταπλασμάτων που ανακουφίζουν από οσφυαλγίες, νευραλγίες και ρευματισμούς, όπως 
και στον αθλητισμό (κράμπες, στραμπουλίγματα, διαστρέμματα, ρήξεις μυών). Για τον 
πονόλαιμο (κυνάγχη) τοποθετούμε ένα κατάπλασμα από τσίλι πάνω στο λαιμό.  
Εξωτερική εφαρμογή: Αναμιγνύετε τσίλι σε σκόνη με ζεστό νερό, σχηματίζοντας έναν 
πολτό, τον οποίο τοποθετείτε απευθείας πάνω στο δέρμα και αφήνετε όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Προσοχή: Μην έρθει ποτέ σε επαφή με ανοιχτή πληγή. 
Τσουκνίδα - Urtica Doica:  
Παρότι αν την ακουμπήσουμε θα μας προκαλέσει φλεγμονή, η τσουκνίδα είναι ιδιαίτερα 
ευεγερτική για τον οργανισμό μας, μια που περιέχει βιταμίνες Α, Β και C, είναι 
αντισπασμωδική και αντιμετωπίζει ευεργετικά τον πονοκέφαλο. 
Η πολτοποιημένη τσουκνίδα ως έμπλαστρο κάνει καλό στους ρευματισμούς και με εντριβές 
καταπολεμά ως και την πιτυρίδα.  
Επίσης περιέχει σίδηρο, κάλιο, ασβέστιο και νάτριο. Ο συνδιασμός της βιταμίνης C και του 
σιδήρου αυξάνει την απορροφητικότητα του σιδήρου από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να 
είναι ιδανική για την αντιμετώπιση της αναιμίας.  
Είναι πολύ αναζωογονητική και διαθέτει την ίδια ικανότητα με το σπανάκι κατά της κόπωσης 
στη διάρκεια της ανάρρωσης. Αλλά με μια σημαντική διαφορά: επειδή δεν περιέχει οξαλικό 
οξύ, η τσουκνίδα συνιστάται για τους ρευματισμούς και τα αρθριτικά, τα οποία ανακουφίζει 
και εμποδίζει να επιδεινωθούν. Επίσης είναι διουριτική. 
Σε φαγητά μπορούμε να την κάνουμε τσουκνιδόσουπα ή να την βάλουμε σε πίτες.  
Εκχύλισμα: 4 κουταλάκια του καφέ αποξηραμένης τσουκνίδας σε 1 λίτρο ζεματιστό νερό. 
Αφήνετε 10 λεπτά. Στραγγίζετε. Πίνετε 4 φλιτζάνια ημερησίως, ανάμεσα στα γεύματα, 
ξεκινώντας από το πρωί νηστικοί. 
  
Φασκόμηλο - Salvia Officinalis:  
Το φασκόμηλο συνοδεύει θαυμάσια τα λαχανικά, τις πατάτες, τομάτες, ταλευκά κρέατα 
(ιδιαίτερα το χοιρινό). Είναι εξαίρετο τονωτικό που καταπολεμά την κούραση, ξαναδίνει 
δυνάμεις σε άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση και διευκολύνει την πέψη. Είναι το 
καλύτερο γνωστό αντίδοτο για τον ιδρώτα, ασύγκριτο για τα άτομα που υποφέρουν από 
υπερβολική εφίδρωση.  
Εκχύλισμα: 3 κουταλιές αποξηραμένου φασκόμηλου σε 1 λίτρο ζεματιστό νερό. Αφήνετε 
15 λεπτά πριν στραγγίσετε. Πίνετε 3 φλιτζάνια ημερησίως. Για την καταπολέμηση της 
νυκτερινής εφίδρωσης, πίνετε 1 φλιτζάνι πριν τον ύπνο. 
Φύλλα Αιγύπτου - Senna:  
Είναι ασύγκριτα για να θέσετε τέλος στη δυσκοιλιότητα.  
Εμποτισμός: Το βράδυ, βράζετε 3 ή 4 φύλλα σε 1 ποτήρι κρύου νερού. Αφήνετε όλη τη 
νύχτα. Πίνετε το πρωί μόλις ξυπνήσετε. 
Χαμόμηλο - Anthemis Nobilis:  
Το χαμόμηλο βοηθά στον ύπνο και ηρεμεί τους πονοκεφάλους, τους πόνους των δοντιών 
και τις νευρώσεις. Όταν αρχίζει το συνάχι, το θεραπεύει από τη ρίζα.  
Τα οφθαλμόλουτρα με χαμομήλι, καταπραΰνουν τις φλεγμονές των βλεφάρων και τα 
ξεπρήζουν.  
Το εκχύλισμα του χαμομηλιού κάνει μια τέλεια λοσιόν για τον καθαρισμό του ευαίσθητου 
δέρματος του προσώπου και τους γλουτούς των μωρών. Και φυσικά, δίνει ζωηρές ανταύγιες 
στα ξανθά μαλλιά.  
Εκχύλισμα: Να το παίρνετε ζεστό, σε μικρό φλιτζάνι, πριν και ανάμεσα στα γεύματα.  
Για τα οφθαλμόλουτρα: Κάνετε κρύες κομπρέσες τις οποίες τοποθετείτε πάνω σε κλειστά 
βλέφαρα. 
Χέννα - Henna:  
Αυτή η σκόνη φυτών χρησιμοποιείται για να δώσουν στα μαλλιά ζωντάνια και ανταύγιες. 
Υπάρχει σε διάφορες αποχρώσεις που θα διαλέξετε ανάλογα με το φυσικό σας χρώμα. Η 
ουδέτερη χέννα δεν βάφει, αλλά δυναμώνει τα μαλλιά δίνοντας τους όγκο. Προσοχή: Η 
χέννα δεν συνίσταται σε άσπρα μαλλιά, γιατί δίνει συχνά ένα πολύ δυνατό χρώμα.  
Βαφή: Σε μια κατσαρόλα διαλύετε 500γρ. χέννα σε σκόνη με νερό κάνοντας μια απαλή 
κρέμα. Αφήνετε να κρυώσει λίγο. Βάζετε πάνω στα μαλλιά στην του κεφαλιού και 
καλύπτεπε με το υπόλοιπο. Σκεπάζετε με πλαστικό ή πετσέτα. Αφήνετε από 30 λεπτά έως 2 
ώρες, ανάλογα με το πόσο έντονο επιθυμείτε το χρώμα. Ξεπλένετε με άφθονο νερό έως 
ότου αυτό τρέξει καθαρό. Στη συνέχεια, πλένετε με σαμπουάν. 
 
ΠΗΓΗ : Οι συνταγές της παρέας. 
 


