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Уређује

ОДБОР СТРУЧЊАКД

УВОД

Реч чај потиче од кинеске речи таи што означава 
ферментисано лншће дрвета СатеПа бтепзт. Дрво до- 
стиже висину 10 па чак и до 25 м., али, да би се лишће 
што лакше брало, подрезује се, те се у култури види нај- 
више до 1,5 м. високо дрвеће. По свој прилици пореклом 
је из Асама, Бурме, или Хајнана. Култивише се одавно 
у Кини, Источној Индији, Јапану, на Јави, Суматри и 
у другим земљама. Неке суседне државе у области Цр- 
ног Мора подигле су сопствене културе дрвета кинеског 
чаја. али, јопг за сада, не може се говорити о резултати- 
ма, пошто се лигаће бере тек, када је дрво старо 7 годи- 
на. Појава чаја у Европи забележена је првипут 1638 
г., једном приликом када је руски цар добио на дар 200 
накетића правог кинеског чаја од монголског кана. По- 
сле тога, убрзо, португалски и холандски морнари пре- 
носе чај у већим количинама, те је то у ствари време од 
кад се почео да употребљава овај чај у Европи.

За нас је од великог интереса да се укратко упозна- 
мо са начином спремања — ферментисања кинеског чаја, 
пошто се ферментисање примењује и на неко наше лн- 
шће, које већ много замењује кинески чај. У Кини се 
лишће после бербе остави на плетаре да увене и да се 
осуши, па се суво преноси у топле собе, које греју дрве- 
ним угљем (ћумуром). Загревање се врши неколико да- 
на. колико је довољно да се изврши ферментисање. Тим

1

Задружна штампарија — Одобрено од Централе за хемисће произбоде бр. *1689ДУ 
од 5/V 1942 — Нобинарска 63X95 - 35 кг
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^РАДСКА БИБЛЛОТфСА 
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ДЕСКО ВАЦ

своје изворе (систем аутархнје), па се и код нас обратп- 
ла велика нажња мирисавом биљу, које може да замени 
стране скупе чајеве. Наш укус жели оно што је пријат- 
но миришљаво (ароматично), оношто прија нашем орга- 
низму. Тако се ннје задржало само на сабирању и еуше- 
њу бпљног материјала, већ се отишло у томе иравцу до 
крајне могућности — ферментације.

За нас није никаква новост, да нас иослуже чајем 
сирављеним од ферментисаног куппновог. малиновог, 
дуњиног или од лишћа шумске јагоде. Шииак, црвени 
плод дивље р$же, добро осушен, даје не само ароматп- 
чан, већ п здрав витамински чај. Витамин Ц (С) у ме 
дицини игра велику улогу. Услед слабе, рђаве исхра- 
не јавља се скорбут у виду крварења зубних десни, ио- 
јављују се и други видни знацп, али све се то може от- 
клонитн употребом витаминских препарата, који најве- 
ћим делом постају прерадом зрелог шипка — плода див- 
ље — пасје — руже. Разумљиво је да у шипку нема мно- 
го вптамина, око 150 милиграма од 100 гр., али ипак вп- 
ше него што пх садрже други плодовп н поврће. Нп ор- 
ганизму здравог човека нису потребне велике количине 
Ц витамина, јер је довољно ако се примп дневно 50 ми- 
лиграма. Значи, ако уопште са храном не би уносили 
витамин, да би довољно било 33 грама зрелих сувпх 
ишикова, да би наш организам бпо подмирен за је- 
дан дан.

Поред неколико већ истакнутих чајева, поменућемо 
и воћне чајеве, који су својим изгледом, пријатним.ми- 
рисом и укусом, привукли велики број потрошача, те се 
сматрају чајем будућности.

Овпм нашим радом желимо да објаснимо шта све 
може да се троши као чај; на који се начин спрема чај- 
но биље; какве су материјалне могућности за лица која 
би се бавила сабирањем и трговином п на крају како ће- 
мо справљати чајеве — напитке, да би нам корисно по- 
служили у исхранп и уживању.

поступком биљно зеленпло-хлорофил разара се, разви- 
ја се пријатан мирис (арома), танин даје лишћу црну 
боју и из свога једињења ослобађа се кофеин. Када је 
завршено са ферментисањем прстима се увија а по аро- 
ми одређује се врста, односно вредност чаја, па се па- 
кује п шаље на светско тржипгге. На тржишту нарочито 
обдарена лица, »пробачи чаја«, пробањем справљених 
напитака одређују дефинитивну вредност чаја као трго- 
вачке робе.

Кофеин, који се у чају налази у количини до 2%, у 
мањим количинама делује на срце, освежава, док у ве- 
ћим количинама штетно делује на нервни систем, иза- 
зива несаницу, па га зато старије особе и нервозна лица 
избегавају и не пију увече.

Цена кинеског чаја одувек је била висока, због ра- 
да и транспорта, царина и других трошкова. Народу су 
те цене високе па се зато прибегава употреби домаћих 
чајева, који могу бити и иријатнији од кинеског чаја; 
истина, они не садрже кофеина, али у свему другом са- 
држај одговара. Своје домаће чајеве наш народ иско- 
ришћава одавно. Наша поља, ливаде и шуме дају нам у 
изобиљу мирисавих трава, цвећа, плодова и биљних де- 
лова, који се користе за справљање чајева. Липов цвет 
највише је у употреби, не само код нас већ и код дру- 
гих народа. Зовин цвет, познат као народни и лековити 
чај противу назеба, свуда се искоришћава. Јужни кра- 
јеви наше земље били су познати по развијеној разно- 
врсној флори; на високим планинама успева биљка ко- 
ја поред имена планине или краја одакле потиче, носн 
и име чаја: на пр. шарпланинскп чај: поједина места 
зову се: »чајиште«. Поред тога постоји још много дру- 
гих чајних биљака, које смо трошилп код нас и извози- 
ли. Све је то било још у предратно време.

Ванредне ратне прилике, када настају разне сметње 
у снабдевању животним намирницама и другим потре- 
бама, утичу да се користи оно што се већ у земљи нала- 
зи. Поједине земље упућене су за своје потребе само на

— 5 -



^РАДСКА БИБЛЛОТфСА 
^ч^РДЛОЈЕ Д0М?(Ј03Н5И

ДЕСКО ВАЦ

своје изворе (систем аутархнје), па се и код нас обратп- 
ла велика нажња мирисавом биљу, које може да замени 
стране скупе чајеве. Наш укус жели оно што је пријат- 
но миришљаво (ароматично), оношто прија нашем орга- 
низму. Тако се ннје задржало само на сабирању и еуше- 
њу бпљног материјала, већ се отишло у томе иравцу до 
крајне могућности — ферментације.

За нас није никаква новост, да нас иослуже чајем 
сирављеним од ферментисаног куппновог. малиновог, 
дуњиног или од лишћа шумске јагоде. Шииак, црвени 
плод дивље р$же, добро осушен, даје не само ароматп- 
чан, већ п здрав витамински чај. Витамин Ц (С) у ме 
дицини игра велику улогу. Услед слабе, рђаве исхра- 
не јавља се скорбут у виду крварења зубних десни, ио- 
јављују се и други видни знацп, али све се то може от- 
клонитн употребом витаминских препарата, који најве- 
ћим делом постају прерадом зрелог шипка — плода див- 
ље — пасје — руже. Разумљиво је да у шипку нема мно- 
го вптамина, око 150 милиграма од 100 гр., али ипак вп- 
ше него што пх садрже други плодовп н поврће. Нп ор- 
ганизму здравог човека нису потребне велике количине 
Ц витамина, јер је довољно ако се примп дневно 50 ми- 
лиграма. Значи, ако уопште са храном не би уносили 
витамин, да би довољно било 33 грама зрелих сувпх 
ишикова, да би наш организам бпо подмирен за је- 
дан дан.

Поред неколико већ истакнутих чајева, поменућемо 
и воћне чајеве, који су својим изгледом, пријатним.ми- 
рисом и укусом, привукли велики број потрошача, те се 
сматрају чајем будућности.

Овпм нашим радом желимо да објаснимо шта све 
може да се троши као чај; на који се начин спрема чај- 
но биље; какве су материјалне могућности за лица која 
би се бавила сабирањем и трговином п на крају како ће- 
мо справљати чајеве — напитке, да би нам корисно по- 
служили у исхранп и уживању.

поступком биљно зеленпло-хлорофил разара се, разви- 
ја се пријатан мирис (арома), танин даје лишћу црну 
боју и из свога једињења ослобађа се кофеин. Када је 
завршено са ферментисањем прстима се увија а по аро- 
ми одређује се врста, односно вредност чаја, па се па- 
кује п шаље на светско тржипгге. На тржишту нарочито 
обдарена лица, »пробачи чаја«, пробањем справљених 
напитака одређују дефинитивну вредност чаја као трго- 
вачке робе.

Кофеин, који се у чају налази у количини до 2%, у 
мањим количинама делује на срце, освежава, док у ве- 
ћим количинама штетно делује на нервни систем, иза- 
зива несаницу, па га зато старије особе и нервозна лица 
избегавају и не пију увече.

Цена кинеског чаја одувек је била висока, због ра- 
да и транспорта, царина и других трошкова. Народу су 
те цене високе па се зато прибегава употреби домаћих 
чајева, који могу бити и иријатнији од кинеског чаја; 
истина, они не садрже кофеина, али у свему другом са- 
држај одговара. Своје домаће чајеве наш народ иско- 
ришћава одавно. Наша поља, ливаде и шуме дају нам у 
изобиљу мирисавих трава, цвећа, плодова и биљних де- 
лова, који се користе за справљање чајева. Липов цвет 
највише је у употреби, не само код нас већ и код дру- 
гих народа. Зовин цвет, познат као народни и лековити 
чај противу назеба, свуда се искоришћава. Јужни кра- 
јеви наше земље били су познати по развијеној разно- 
врсној флори; на високим планинама успева биљка ко- 
ја поред имена планине или краја одакле потиче, носн 
и име чаја: на пр. шарпланинскп чај: поједина места 
зову се: »чајиште«. Поред тога постоји још много дру- 
гих чајних биљака, које смо трошилп код нас и извози- 
ли. Све је то било још у предратно време.

Ванредне ратне прилике, када настају разне сметње 
у снабдевању животним намирницама и другим потре- 
бама, утичу да се користи оно што се већ у земљи нала- 
зи. Поједине земље упућене су за своје потребе само на

— 5 -



станити. Под липом се не сме одмарати ни спавати, и ни- 
ко од ње не сме ништа узети. Као што ностоје три вр- 
сте липовог дрвета, тако имамо и врсте липовог цвета. 
Највише се цени цвет црне липе, јер најлепше мири- 
ше, затим долазе врсте: бела и сребрнаста липа.

Врста лние може се одредити само помоћу величи- 
не, облика, изгледа и боје лишћа. Бела сребрна лииа 
пма лншће много крупније него две наведене врсте;

ЛИПОВ ЦВЕТ
Р1о5 1ћЈПае

Липа је под тим именом позната код свих Словена. 
Постоји веома много врста липе, насталих укрштањем. 
Мирисави цветови привлаче инсекте и пчеле, који 
шу цветни сок, али том нриликом на својим крилима из 
цвета једног дрвета преносе полен на цвет другог дрве- 

па се тако врши укрттање. Према томе, постоји то- 
лико врста липовог дрвета, да ни стручњацима није ла- 
ко да брзо одреде којој врсти поједино дрво припада. 
Углавном има три типа: липолист, црна и бела липа. 
Липово дрво достиже велику висину, до 30 м. и старост 
до 1000 година. Самоникло, дивље липово дрво налазн 
се по шумама, највише у Босни, док се по парковима, 
поред путова и пред кућама ради дебелог хлада и при- 
јатног мириса гаји много. У погледу значаја липовог др- 
вета толико се код нас претерује да се у неким крајеви- 
ма наше земље сматра за свето дрво. Каже се да је грех 
кад се посече. Народно веровање да је липов цвет леко- 
вит одавно је познато. Шта више верује се да липов 
цвет даје добре резултате противу туберкулозе. Тако се 
у једној старој књизи лекаруши наводи: »Ко пати од су- 
шице, нека рано ујутру 40 дана. одлази под липу и изле- 
чиће се.«

У некнм местима постоје старе липе, које се гледају 
с великим поштовањем, па се у близини не сме нико на-

си-

Липов цвет — Р!о5 ШШаета,

на лицу је тамнозелено, голо, глатко: наличје белосиво, 
сребрнасто, да се већ и издалека може распознати, на- 
рочито када ветар дува, или за време жарких дана, но- 
што се лишће наличјем окреће према сунцу.

I Сабирање — берба.

Липа цвета јуна, па се цвеће бере док се сасвим не 
расцвета заједно са прицветним листићем 
ком. Не сме се пустити да се цвет потпуно развије. Бо- 
ље је брати док има пунољака, ношто мирисава мате- 
рија — етерпчнн зејтпн лако иснарава — ветрп, поред 
тога брзо прецвета п зазрни се, те није шГза какву упо- 
требу. Када се липов цвет бере најбоље је понети ле- 
ствице, а не иети се на дрво, да се гране не би ломиле; 
цвеће се не налази у крошњи већ споља те са бербом 
много брже нде. ако се на лествицама држи котарица,

припер-

-6-
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град':сч смзп отакл
чвРАДОЈЕ Д641АН0ВВ*- 

Шсковли
ДИВИЗМИН ЦВЕТнли цвеће пушта под дрво. где ее налазе разастртн чар-

Ногез Уегђазсј {НарбЦогтае е! уегб. рИ1отоЈс!езшавп или харгиЈа.
Пошто се брање у току дана заврши, најбоље је ако 

се одмах суши. Нежан цвет п мирис који лако ветри, 
налажу да се оно што је већ обрано одмах разастрс у 
танким елојевима, у хладу и на промајном месту. Чи- 
сте собе и таванп подесни су за суигење липовог цвета, 
али сушити с-е може и у сушницама на топлоти до 40°’. 
Најбољи се чајни материјал 
ако се бере но сунчаном дану, када је већ осушен од 
росе.

Дивизма, обична дивизма, царски скиптар, свећњак 
лепушац, папежева свећа, вунарка.

Биљка је двогодишња и налази се много иоред пу- 
това, а ради цвета у неким крајевима се п гаји. За сирав- 
љање чајева противу кашља 
много се употребљава, а но- 
ред тога и као чај за ужи- 
вање. Стабљика је виспне 

]/2—1,1/2 м.
лпшћем које се налази на 
доњем делу и све је обрасло 
длакама. Велики круини 
жути цветови налазе се на 
стабљици гроздасто поређа- 
ни; пријатна су мириса, 
потсећају на мед. Цветање 
се протеже од јуна па све 
до септембра.. Цвет садржи 
велике количине слузи, ете- 
ричног зејтина, који даје 
иријатан мирис цвету, за- 
тнм ее налази знатна коли- 
чина сапонина и грожђаног 
шећера (гликозе). те је ио 
томе сличан и тттариланнн- 
ском чају.

лииов цвет — добија.

Сувтт липов цвет чува се за домаћу употребу у кеса- 
ма, кутијама, теглама, а веће количине, у сандуцима 
обложеним пергаментом или којом другом врстом харти- 
је која не пропушта влагу. Увек се држи на сувом про-

са крупнттм

маЈном месту, али се не сме чувати више од Једне годи- 
не, пошто стајањем изгуби мирис те не претставља ни- 
какву вредност.

3—4 кг. свежег липовог цвета даје 1 кг. сувог.
Употреба. — Некада се липов цвет много трошно у 

медицпни иротиву кашља и за нрезнојавање. II у но- 
вије време много се користи у народној медицинп, алтт 
се још и по апотекама налази. Види се да је употреба 
лииовог цвета за справљање чаја велика, потпто се сву- 
да ио трговинама налази изложен у кесама или отворен. 
Овде сматрамо за потребно да скренемо пажњу онима 
који такав чај купују, да приликом куповине погледају 
изглед н мирис робе, јер се често дешава, да се иродаје 

% прегорео цвет и без мириса, који је по своме изгледу 
пре суво сено, него ли леп и пријатан липов цвет.

Справљање чаја. Пријатан напитак — чај добија се 
када за литар чаја поиаримо врелом водом 10 грама п- 
сецканог цвета, оставимо поклопљено 15 мин. па про- 
цедимо п но могућству засладимо медом или шећером. 
За једну чајну тнољу довољно је ставити катпику липо- 
вог ситно исецканог цвета.

*

% Берба цвета. Цвет се
бере док се није потпуно 
расцветао, на јбоље поигго се 
осуши од росе .и то од 9—
11 часова, јер на великој врућини лако увене и добија 
рђав изглед. Када се обере, одмах су суши на сунцу п

Дивизмин цвет — Р1оз Хегђазс!
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З^АДСКА БИ5ЛИОТЕКЛ
СвРАДОЈС ДОМ?,НОВНВ“

ЛЕСКОВАЏ
4-

на промајном месту. Пошто је овај цвет врло нежан, по- 
требно је да му се обрати пажња при брању п сушењуг 
јер се тако може добити добар чајни материјал било за 
личну потребу или нродају. Не само приликом бербе 
већ псто тако и код сушења мора се знати, да дивизмин 
цвет лако привлачи влагу. Када се овлажи, његова зла- 
тножута боја прелази у тамну металну боју, а уз то из- 
гледа као да је плеенив.

7 кг. свежег цвета даје 1 кг. сувог.

БАГРЕМОВ ЦВЕТ
Р1о5 КоћтЈае рзеисЈоасасЈае

Багрем, багрен, бела багрена итд.

Велико дрво које потиче из Северне Америке 
се културом свуда раширило. На гранама се налазе по 
два и два оштра трна. Лишће је лихоперасто, листићи 
јајаста облика са целим ободом. Вели миришљави цве- 
тови висе у пуним гроздовима. Цвета крајем маја и по- 
четком јуна.

, али

Чување. —' Суви дивизмнн цвет најбоље се очува у 
затвореним сувим стакленим теглама, на чијем се дну 
налази мало свеже жареног креча. Креч се зато дајег 
што лако упија влагу, која ипак нешто заостане у цве- 
ту; на тај начин спречава се штета која би могла наста- 
ти. Ако су велике количине спремљене за чување, мо- 
же се чувати и у сандуцима, обложеним пергаментом, 
целофаном или другом непропустљивом хартијом, али 
на дно мора да се стави довољна количина креча слично 
као и када се чува у теглама.

Дивизмин цвет, и поред све пажње, лако се ква-ри, 
па се не сме дуго чувати, већ до 1 год. Багрем — Поћтт р5еис!оасас1а

Берба цвета. —- Цвет се бере док се нпје потпуно 
развио, када је сунчано време, суши се у хладу на про- 
мајном месту.

Чување. За домаћу употребу суви багремов цвет 
чува се у кесама и кутијама, а за продају у сандуцима 
обложеним пергаментом пли другом хартијом која не 
пропушта влагу. Држп се на сувим промајним местима 
и највише до 1 године.

Употреба. — Багремов цвет одавно је познат као лек 
противу разних болести. Употребљава се као средство 
противу кашља н ради пријатног мириса као замена за 
кинески чај.

Багремове мауне употребљавају се као средство за

Дивизмин чај, као средство про-Справљање чаја.
тиву кашља и као чај за уживање одавно се употре- 
бљава.

Пријатан се напитак добија, ако се једна кашика 
ситног цвета за једну шољу прелије врелом водом, по- 
клопи, па после 10 мин. процеди и заслади. Чај је већ 
по садржају грожђаног шећера нешто сладуњав, те је 
довољно много мање шећера него за друге чајеве. (У о- 
вом погледу сличан је шарпланинском чају).
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вом погледу сличан је шарпланинском чају).



ни. Па и данас се много уиотребљава за лечење рана у 
Италији.

Наш народ верује да је мирисавост биљака очити 
знак лековитости п отуда велика омиљеност мирисавих 
трава. Наша хајдучка трава одговара овој претставн о. 
лековитом биљу. Јер у хајдучкој трави има етерског зеј- 
тина, који даје мирис, смоле, танина п других материја, 
од којих потиче иријатан ароматични мирис када се 
кува.

чишћење. пошто делују иургатпвно. Због деловања ко- 
је је слнчно деловању материног листа (ЈоНсиИ зеппае) 
багремове мауне назпвају се немачка сена.

Једна кашика ситног цвЛка до-- 
вољна је за шољу чаја. Одвојени цвет прелије се врелом 
водом, ноклопи, па после 5 минута процедп и заслађен 
медом или шећером уиотребљава.

Справљање чаја.

Лечећи ране нашпх националних заточника хајду- 
ка, добила је поносито име хајдучка трава.

Биљка је дуговечна и успева свуда. Налази се по- 
ред иутова, по камењарима п међама. Висине је до 70 
см. Лишће је коиљаста облика. врло ситно и иерасто. 
Цветићи се састоје из врло ситних главица са ио пет 
белих листића по средини. Плодница је ошљива и на 
њој су зрнца без пернице.

ХАЈДУЧКА ТРАВА
АсМПеа ММ1е1оМит

Столисник, спориш, куница, хајдучица итд.

Јелински мит*казује како је Ахил по Иатроклову 
савету оваквом биљком лечио рањеног Јеврипила, и за-

Берба. — Трава се бере цела, без корена, или само 
цвет, и од маја до јуна, када биљка цвета, алн док се 
цветићн нису сасвнм развили. Суши се на промајшш 
месту у хладу; најбоље ако се веже у цнте које се обесе 
ио конопцима на тавану. У мањпм количинама за дома- 
)1у иотребу чува се у кесама или кутијама. Велике коли- 
чине чувају се у врећама на сувом промајном месту.

Хајдучка трава много се уиотребљава за чај протп- 
ву назеба и за искашљивање а често и у метнавинп са 
другим травама. Лаје се и у мешавини са кореном^елог 
елеза противу кашља.

Iп.

Ц?

Справљање чаја. Хајдучка трава се не употребља- 
ва много као чајно биље због нагорког укуса. За шољу 

4 чаја довољна је једна кашика ситне суве траве. Обично 
се прелије врелом водом, а ређе кува, па се процеди и

Хајдучка трава - АсћШеа МШеТоПшп

то је славни шведски ботаничар Лине ову биљку про- 
звао но Ахилу Ахилеја. Огари Етрурци је такође уио- 
требљаваху за лечење рана, а исто тако и стари Римља- заслади.
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ГРАДСКА СИ5Л/ОТ5КА.
ЦЈАДС1Е ДОМДНОВИ^
^ч^|ЈЕСКОВАи

ШАРПЛАНИНСКИ ЧАЈ биљем Др. Гостушки у своме делу »Лечење болести ле- 
ковитим биљем« препоручује траву шарпланински чај 
као корисно средство противу плућних болести.

Шарпланински-чај много се трошио по целој земљи, 
па су изгледи били да ће потиснути све друге чајеве; 
али ратне прилнке су много еметале, да се троши у ве- 
ликим размерама и постане артикал не само домаће тр- 
говпне већ и за извоз.

Раширена употреба овог чаја привукла је пажњу 
стручњака да свестрано испитају биљку, и да ви- 
ше уиознају наш и страни свет са користима које пру- 
жа. Тако је ботаничкп опширно описао Др. Кушан; а 
хемиски састав изнео писац ове књижице. Нађани са- 
држај показао је да биљка садржи интересантне мате- 
рије за људски организам. Грожђаног шећера толико 
садржи, да справљени чај помало слади. Мирис потиче 
од етернчног зејтина, који даје арому. Поред тога, вели- 
ка количина слузи, танина и других састојака, оправ- 
давају што биљка носи име чаја. Шарпланински чај још 
није потпуно испитан, али све оно што је досад нађено, 
даје наде да ће и будућа испитивања ићи у прилог оно- 
ме што је народ казао, још када су природне науке биле 
у своме развоју.

Извршени су покушаји ферментисања, али нису би- 
»ш завршени услед ратних прилика. Домаћа индустрргја 
исто тако увидела је вредност овог чаја, те је пред рат 
био познат специјалитет под именом »Сивер чај«. Тај 
специјалитет највише је садржавао исецкане делове 
траве шарпланинског чаја, са додатком других лекови- 
тих материја. Познато је да су га трошиле наше клини- 
ке н болнице.

бЈсЈегЦ|$ зсагсЈЈса и друге врсте — бпзебасћ 

Шарпланински, љуботенски, качанички чај итд.
Наш народ дао је име овој биљци по пореклу са пла- 

нина на којима успева или места одакле се доноси. Бил>-
ка је трајна, успева у ју- 
жним крајевима и другим 
суседним државама. Ста- 
бљика је висине 30—60 см., 
усправна, * са много жутих 
цветића, који се налазе ио 
коленима, Прицветни листи 
ћи су жуте боје, слично 
приперку липе, а прави ли- 
стови ситни и са обе стране 
густо длакама обрасли.

Већ је Плиније позна- 
вао ову биљку, и он наводп 
да је уиотребљавана у на-. 
родној медицини. Диоску- 
рид, савременик Плинија, 
спомиње да она успева по 
високим планинама, на ка- 
менитим местима, па поред
осталог каже: 
неугодна," нешто стеже, у- 
блажава разна запаљења и 
т д.«. Овом чајном биљком 
и други су се позабавили. 
Драгендорф је 1899 г. твр- 
дио да се употребљава као 
замена

»укуса нијо *

-

Биљка се бере за време цветања од јуна 
до јула. Бере се етабљнка са листићима и цветовпма.^< 
док још нису нотпуно развијени. Суши се у хладу на 
промајним местима; осушени чај везује се у снопиће па 
тако чува или продаје.

Берба.кинески чаЈ. 
Франц Бергер укратко при- 
казује ову биљку и потвр- 
ђује да је одлична замена 

за кинески чај. Познати стручњак за лечење лековнтим

за
Шарпланински чај — бШегШз 

бсагсИса
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ЦЈАДС1Е ДОМДНОВИ^
^ч^|ЈЕСКОВАи
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»укуса нијо *

-
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за
Шарпланински чај — бШегШз 

бсагсИса
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Добија се добар напитак, ако сеСправљање чаја.
снтно исецкана трава, 10—20 г. на литар, прелије вре- само чист цвет. који са употребљава за справљање чаја 

на исти начин као и липов цвет.
Приликом сушења, да. се не би цветићи круннли и 

ситнили, потребно је да се томе обрати већа пажња,
Чување. — Суво зовино цвеће за домаћу употребу у 

мањим количпнама чува се у кесама, а велике количи- 
не чувају се у сандуцима, изнутра обложеннм перга- 
ментном или другом хартијом која не пропушта влагу. 
Најбоље је ако се чува на тавану или другим сувим про- 
мајним местима.

лом водом, закува неколико минута, на остави поклон- 
љено да стоји 5—10 мин. Иосле се нроцеди, дода мало 
шећера, иошто је већ сам доста сладуњав, и употребља- 
ва бпло као напитак или средство противу кашља. Чај 
је по укусу и мирису сличан липовом чају, има пренмућ- 
ство над другим чајевима што је сладуњав. Шта више- 
може се и без шећера иити, јер су га тако н пре рата си- 
ромашни становници на југу трошили.

-V
ЗОВИН ЦВЕТ

Р1о5 батћисј

Зсва, зовика, баздов, базга, баз итд.

Зовино дрво налази се по насељеним местима и око- 
лини, а поред тога распрострањено је на местима где је 
носечена гаума. Цвета од маја па све до јула.

Деци је зовино дрво познато, јер од гранчица граде 
нуцаљке. У вези са зовом иостоје многе празноверице и 
врачања. Тако у селима око Шапца, када се крава не да 
номусти, онда станара узме мекиње, зовина цвета, траве 
повратича, грабића и леске, све то замеси »неначетом 
водом« и даје крави говорећи: »Зовико! дозови ми моје: 
повратичу повратп ми моје; грабићу дограби ми моје, а 
лешчице по Богу сестрице, ти буди сведок свему овом: 
сваком нек је своје а и мени моје«.

Некада се употребљавало лишће, корен и цвет за 
лечење разних болести. док се у новије време задржала 
само употреба бледожутог непотпуно расцветалог цве- 
та за чајеве. Цвет се бере за све време док траје цвета- 
ње. Суши се на иромајним местима и у хладу, иошто је 
веома осетљив на.сунцу. Бере се са дугим иетељкама. 
па када се осуши, петељке се одвоје и бацају, а остане

[Зовин цвет — Р1о5 затђис!

Употреба. — Зовин чај је пријатна мириса, који пот- 
сећа на мед, па се зато одавно троши као замена за стра- 
не чајеве.

Справљање чаја.
шика ситног цвета, којп се попари врелом водом, покло- 
пи, па после 5—10 минута нроцеди и заслади медом или 
шећером. Употребљава се противу назеба и после јела, 
да би помогао варење хране.

За шољу чаја довољна је ка-
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ридис нане. II водена-барска нана (коњски босиљак) 
много се употребљава за кување чаја, који мирнше до- 
ста иријатно на »проминцле«. Кнајп, немачки народни 
лекар, највише је препоручивао ову врсту нане не само 
за справљање чајева, већ и као лековито средство про- 
тиву разних болести органа за варење. Исто тако и да- 
нас се много троши за справљање чаја и као средство 
које помаже варењу.

Берба наниног листа. — Лист се бере у време када 
нана почиње да цвета. Све врсте ове биљке цветају од 
јула до авгуета. Лист се бере пре него што се потпуно 
развије цвет, јер тада садржи највише миришља- 
вих материја које желимо. Вере се цело ненагрижено 
лишће, попгго се осуши од росе. Никада се не бере по 
кишном времену, јер тада лишће добија рђав изглед. 
У берби по лепом времену, добија се првокласни мате- 
ријал. По берби, истог дана, лишће се разастре у танке 
елојеве, да се не би подуспарило, суши се на сувом про- 
мајном месту што је могуће брже, да би задржало ми- 
рисне материје — нанин зејтин и ментол.

Чување, — Суво лишће за домаћу употребу најбоље 
се чува у етакленим теглама или затвореним кутијама, 
док се веће количине могу чувати и у врећама, на сувом 
промајном месту, али не више од 1 године.

Употреба. - Нанино лишће употребљава се за ку- 
вање чаја; у апотекама се продаје било као нанин лист 
или у разним мешавинама. Служи за справљање разних 
лекова, а у индустрнји за добијање наниног зејтина. и 
ментола.

Справљање чаја. - Чај се справља на тај начин што 
ее за једну шољу узме кашика ситно исецканог лишћа, 
прелпје врелом водом, поклопи па остави да стоји 5 мин. 
После тога се процеди и заслади.

Од пре неколико година, лишће дивље барске нане 
у околини Крагујевца, постало је предмет трговине, те 
ее извозило у великим количинама.

5 кг, свежег лишћа даје 1 кг. сувог.

НАНИН ЛИСТ
РоМит теп!ћае рјрегПае

Нана, метвица, питома нана, љута нана, паприца итд.
Нана је двогодишња биљка, која се много гаји, али 

постоје и друге врсте самоникле-дивље нане, које се по 
изгледу и мирису много разликују од питоме. За чај се

г

Питома нана — МепШа р!регИа

највише употребљава култивисана нана, која је поста- 
ла укрштањем двеју дивљих врста: водене-барске н вш-
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ГРАДСКА 'И15Л-:ОТЕКа

к ЈРДД1К ДОНДНОВВ^
ДЕСКОВАи

органских киселина и соли али се од побројаних мате- 
рија ове највише налазе у лишћу.

Чај од купиновог лишћа одавно је код других наро- 
да познат као одлична замена за кинески чајг јер има 
лепу боју и пријатну арому.

Берба лишћа.
али само младо. Да би се изглед и боја задржали, суши 
се у хладу на нромајном место.

Суво куииново лишће као чајна роба, увелико је 
предмет трговине. Поред обичног сувог лишћа налази 
се и ферментисанб лишће. Ово друго даје чају пријат- 
нију арому па се зато више цени.

Ферментисање није неки нарочити сложен посао.1) 
Може га свако извести. Ми ћемо дати кратка упутства 
како се долази до пријатног и јефтиног чаја. Већ у са- 
мом уводу описалп смо како се врши ферментисање ки- 
неског чаја, по чему се може закључити, да ни фермен- 
тисање купиновог лишћа не претставља сложен посао, 
да би се добио наш чај — ферментисано купиново лишће.

Када се купиново лпшће обере, остави се у кодиари 
или на гомили. да би се подусиарило. Ферменти које са- 
држп лишће врше своју улогу — изазивају ферментиса- 
ње — врење. Ово се остави 2—3 дана, затим да би се о- 
сушило изложи се сунцу, или се суиш на сувом промај- 
иом месту. Суво лцшће стави се над суд са- водом која 
кључа, па тако пола часа пари. Затим се поново суши у 
топлој соби и тако понавља трипут сваког другог дана. 
Може се и свеже обрано лишће сушити у рерни или пе- 
ћи за хлеб, али да исте не буду топлије него што ру- 
ка може да издржи, (40°). И на овај начин постиже се

КУПИНОВ лист
Ро1шт гикн 1гисПо5Ј

Купинов лист, оструга, купЈена итд.

Купиново лпшће некада се употребљавало у народ- 
ној медицини, ца прпмењпвало протпву зујања у уши- 

Једна стара лекаруша наводи: »Јегда кто имат шум 
неки: купиново листје младо растлк и сок смејсив са 
мједом и размути је и капли на ухо«.

Лишће се бере у току целог лета,

ма.

I

Купина — Пиђиз НисНобиз

IКуниново лишће садржи много таннна, па зато се у 
медицини и употребљавало. Диоскурид, грчки војни ле- 
кар и природњак, у првом веку пре Христа препоручи- 
вао је жвакање купиновог лишћа за јачање зубних 
десни.

/

0 Ферметисање-излагање пари-парење купиновог лишћа, када се 
спрема за трговину у већим количинама, може се вршити на практич- 
нији начин. Узмс се један велики лонац, запремине око 50 л. у њега се 
налије до четвртину воде и стави на ватру. У други суд који је нешто 
ужи са дном рупицама избушеним (нешто краћи од првог лонца) стави 
се суво купиново лишће у моменту када вода почиње да кључа, али из- 
међу судова, да лишће не би било у води, стави се троножац, поклопцем 
затвори, па од тренутка, када почиње да пара узлазм, држм се пола 
часа. После се извади, суши н пакује.

Код нас народ много употребљава купиново лишће 
# за лечење разних болести: назеба. кашља, крварења и

за лечење грла.
Новијим иснитивањима утврђено је да сви делови 

купиновог шибља садрже највише танина, затнм разних 1
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ГРАДСКА 'И15Л-:ОТЕКа

к ЈРДД1К ДОНДНОВВ^
ДЕСКОВАи

органских киселина и соли али се од побројаних мате- 
рија ове највише налазе у лишћу.

Чај од купиновог лишћа одавно је код других наро- 
да познат као одлична замена за кинески чајг јер има 
лепу боју и пријатну арому.

Берба лишћа.
али само младо. Да би се изглед и боја задржали, суши 
се у хладу на нромајном место.

Суво куииново лишће као чајна роба, увелико је 
предмет трговине. Поред обичног сувог лишћа налази 
се и ферментисанб лишће. Ово друго даје чају пријат- 
нију арому па се зато више цени.

Ферментисање није неки нарочити сложен посао.1) 
Може га свако извести. Ми ћемо дати кратка упутства 
како се долази до пријатног и јефтиног чаја. Већ у са- 
мом уводу описалп смо како се врши ферментисање ки- 
неског чаја, по чему се може закључити, да ни фермен- 
тисање купиновог лишћа не претставља сложен посао, 
да би се добио наш чај — ферментисано купиново лишће.

Када се купиново лпшће обере, остави се у кодиари 
или на гомили. да би се подусиарило. Ферменти које са- 
држп лишће врше своју улогу — изазивају ферментиса- 
ње — врење. Ово се остави 2—3 дана, затим да би се о- 
сушило изложи се сунцу, или се суиш на сувом промај- 
иом месту. Суво лцшће стави се над суд са- водом која 
кључа, па тако пола часа пари. Затим се поново суши у 
топлој соби и тако понавља трипут сваког другог дана. 
Може се и свеже обрано лишће сушити у рерни или пе- 
ћи за хлеб, али да исте не буду топлије него што ру- 
ка може да издржи, (40°). И на овај начин постиже се

КУПИНОВ лист
Ро1шт гикн 1гисПо5Ј

Купинов лист, оструга, купЈена итд.

Купиново лпшће некада се употребљавало у народ- 
ној медицини, ца прпмењпвало протпву зујања у уши- 

Једна стара лекаруша наводи: »Јегда кто имат шум 
неки: купиново листје младо растлк и сок смејсив са 
мједом и размути је и капли на ухо«.

Лишће се бере у току целог лета,

ма.

I

Купина — Пиђиз НисНобиз

IКуниново лишће садржи много таннна, па зато се у 
медицини и употребљавало. Диоскурид, грчки војни ле- 
кар и природњак, у првом веку пре Христа препоручи- 
вао је жвакање купиновог лишћа за јачање зубних 
десни.

/

0 Ферметисање-излагање пари-парење купиновог лишћа, када се 
спрема за трговину у већим количинама, може се вршити на практич- 
нији начин. Узмс се један велики лонац, запремине око 50 л. у њега се 
налије до четвртину воде и стави на ватру. У други суд који је нешто 
ужи са дном рупицама избушеним (нешто краћи од првог лонца) стави 
се суво купиново лишће у моменту када вода почиње да кључа, али из- 
међу судова, да лишће не би било у води, стави се троножац, поклопцем 
затвори, па од тренутка, када почиње да пара узлазм, држм се пола 
часа. После се извади, суши н пакује.

Код нас народ много употребљава купиново лишће 
# за лечење разних болести: назеба. кашља, крварења и

за лечење грла.
Новијим иснитивањима утврђено је да сви делови 

купиновог шибља садрже највише танина, затнм разних 1
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ферментисање. За домаћу уиотребу најзгодније је када 
ее узму два суда сличне величине. Један суд служи за 
грејање воде. а у други (ђевђир) се стави суво лишће, 
преко тога поклопац, тако да пара иродире у лишће.

5—6 кг. свежег лишћа даје 1 кг сувог и ферменти- 
саног лишћа.

Гранчице су јако бодљнкаве, што служи биљци за 
одбрану од животиња.

Берба лишћз.
лета, али је најбоље, када се бере за време цветања. Ка- 
да се лшнће обере, да би задржало своју лепу боју и из- 
глед, суши се на промајном месту и у хладу. И малино- 
во лишће може се ферментисати на исти начин као ку- 
пиново лишће. Ферментисањем малиновог лишћа доби- 
ја се много бољи чајни материјал, него када се употре- 
бљава само суво лишће.

35 Младо лишће бере се преко целог

Чај од купиновог лишћа справ- 
ља се од мале кашике ситно исецканог лишћа за једну 
шољу; то се ирелије врелом водом и остави 10 минута 
поклопљено. После тога се процедн и заслади.

Купинов чај лепе је боје, пријатна ароматична уку- 
са, па је због тих особина његова употреба много раши- 
рена; сматра се да ће овај ча.ј и у послератним време- 
нима да се одржи.

Справљање чаја.

Ч-
МАЛИНОВ ЛИСТ

РоПит гиђј ЈсЈаеЈ

Планинска малина, питома малина, купина-малина
суница итд.

Малина се налази као усправно или нешто положе- 
но двогодишње шибље, које избија из кратке дебеле под- 
земне стабљике. Гране у првој години понесу само ли- 
хоперасто лншће са 5—7 иера; лишће је јајаста облнка. 
Горње лишће је троперо, двојнотестерасто, оздо белича- 
сто. Тек у другој години избијају са стране полуштита- 
сти бели цветови.

Малина као дивља расте по планинамад-а култиви- 
ше се ради плода, који служи за справљање малиновог 
сока, Род је миришљав и укусан. Биљка цвета у мају

Малина — РиВиб 1<1еи5

Чување. — За домаћу употребу лишће се чува у ке- 
сама и кутијама, а велике количине се чувају у врећа- 
ма на сувом иромајном месту. Приликом сушења, пако- 
вања и чувања водити рачуна, нарочито ако су у пита- 
њу велике количине за трговину, да лишће не буде мно- 
го угужвано или изломљено, јер и од самог изгледа за- 
виси одређивање цене. ^

Справљање чаја. — Чај се справља на сличан начин 
као што се еправљају и други чајеви од лишћа: једна 
мала кашика исецкапг : лишћа довољна је за шољу чаја.

Малиново лишће садржи знатну количину танина, 
разних органских киселина, па зато малинов чај има 
пријатну арому и много се троши.

и Јуну.
II малиново лишће се употребљава као замена за ки- 

нески чај. Даје се највише у мешавини са купиновим и 
лишћем шумскнх јагода, а поред тога налази се и у дру-
гим мешавииама.
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ферментисање. За домаћу уиотребу најзгодније је када 
ее узму два суда сличне величине. Један суд служи за 
грејање воде. а у други (ђевђир) се стави суво лишће, 
преко тога поклопац, тако да пара иродире у лишће.

5—6 кг. свежег лишћа даје 1 кг сувог и ферменти- 
саног лишћа.

Гранчице су јако бодљнкаве, што служи биљци за 
одбрану од животиња.

Берба лишћз.
лета, али је најбоље, када се бере за време цветања. Ка- 
да се лшнће обере, да би задржало своју лепу боју и из- 
глед, суши се на промајном месту и у хладу. И малино- 
во лишће може се ферментисати на исти начин као ку- 
пиново лишће. Ферментисањем малиновог лишћа доби- 
ја се много бољи чајни материјал, него када се употре- 
бљава само суво лишће.

35 Младо лишће бере се преко целог

Чај од купиновог лишћа справ- 
ља се од мале кашике ситно исецканог лишћа за једну 
шољу; то се ирелије врелом водом и остави 10 минута 
поклопљено. После тога се процедн и заслади.

Купинов чај лепе је боје, пријатна ароматична уку- 
са, па је због тих особина његова употреба много раши- 
рена; сматра се да ће овај ча.ј и у послератним време- 
нима да се одржи.

Справљање чаја.

Ч-
МАЛИНОВ ЛИСТ

РоПит гиђј ЈсЈаеЈ

Планинска малина, питома малина, купина-малина
суница итд.

Малина се налази као усправно или нешто положе- 
но двогодишње шибље, које избија из кратке дебеле под- 
земне стабљике. Гране у првој години понесу само ли- 
хоперасто лншће са 5—7 иера; лишће је јајаста облнка. 
Горње лишће је троперо, двојнотестерасто, оздо белича- 
сто. Тек у другој години избијају са стране полуштита- 
сти бели цветови.

Малина као дивља расте по планинамад-а култиви- 
ше се ради плода, који служи за справљање малиновог 
сока, Род је миришљав и укусан. Биљка цвета у мају

Малина — РиВиб 1<1еи5

Чување. — За домаћу употребу лишће се чува у ке- 
сама и кутијама, а велике количине се чувају у врећа- 
ма на сувом иромајном месту. Приликом сушења, пако- 
вања и чувања водити рачуна, нарочито ако су у пита- 
њу велике количине за трговину, да лишће не буде мно- 
го угужвано или изломљено, јер и од самог изгледа за- 
виси одређивање цене. ^

Справљање чаја. — Чај се справља на сличан начин 
као што се еправљају и други чајеви од лишћа: једна 
мала кашика исецкапг : лишћа довољна је за шољу чаја.

Малиново лишће садржи знатну количину танина, 
разних органских киселина, па зато малинов чај има 
пријатну арому и много се троши.

и Јуну.
II малиново лишће се употребљава као замена за ки- 

нески чај. Даје се највише у мешавини са купиновим и 
лишћем шумскнх јагода, а поред тога налази се и у дру-
гим мешавииама.
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иетељке ноее на својим врховима беле цветове којп ли- 
че на мале штитове.

Берба лишћа. — Младо лишће бере се када је биљка 
у цвету од аирила до јуна. И доцније иреко лета лишће 
се може брати, али само бно, које је зелене боје и мла- 
до. Обрано лишће суши се у хладу и на нромајном 
месту.

ЈАГОДИН ЛИСТ
РоПит Јгадапае уезсае

Јагода, поземљуша, шумска јагода, дретза итд.

Јагода је Словенима била одавно иозната и јако о- 
миљена биљка. Наш народ символишући девојачку стид- 
љивост назвао је девојачки румени образ »румен јаго-

За домаћу употребу, суво лишће чува ее 
у кесама или кутијама, а у већим количинама чува се у 
врећама на сувом иромајном месту. Све оно што смо на- 
вели за купинов и малинов лист, вредп и за јагодин 
лист те се и он може ферментисати.

Справљање чаја.
шумских јагода даје веома прнјатан чај. Довољно је за 
шољу чаја једна кашика исецканог лишћа. Ни јагодн- 
но лишће не кува се, већ се прелије врелом водом, оста- 
ви 10 мин. да стоји, па се процеди и заслади. Поред то- 
га, ово лишће унотребљава се и као еаетавни део чајннх 
мешавина. Али највише се у ово наше ратно време тро- 
шн у мешавинп са купиновим и малиновим лишћем. Ја- 
годино лишће одавно је познато као замена за руски ча.ц 

4 кг. свежег лишћа даје 1 кг. сувог.

Чување.дице«.
Употребљава се у народној медицини противу раз- 

них болестп.

Суво пли ферментисано лпшће-

ДУЊИН лист
РоНит сусфтае уи1дагјб е! 1о1. сус!отае оП1опдае

Дуња, гуња, гдуња, мркатуња итд.

Иостоје подаци о познавању дуње још у 7 веку пре/ 
Христа. Стари народи, Грци и Римљани нарочито су је 
ценили. Лековито деловање семена од дуње противу 
пролива било је познато старим грчким, римским и а- 
рапс-ким лекарима. Па и модерна медицпна користи ис- 
куство старих народа, на и даље продужава са успехом 
употребу овог семена за исту сврху.

Јагода — Љга§'апа \ге&са

Постоје две врсте јагода: шумске п гајене баштен- 
ске јагоде. Само лишће шумских јагода употребљава се 
за справљање чаја. Из поданка који је нешто нагнут из- 
бија лишће; има цветне петељке и положене, кончасте 
изданке из којих опет местимице избија корен, па се та- 
ко јагода лако размножава ширењем. Лишће је троперо, 
јајасто, крупно тестерасто, оздо маљаво. Маљаве цветне
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иетељке ноее на својим врховима беле цветове којп ли- 
че на мале штитове.

Берба лишћа. — Младо лишће бере се када је биљка 
у цвету од аирила до јуна. И доцније иреко лета лишће 
се може брати, али само бно, које је зелене боје и мла- 
до. Обрано лишће суши се у хладу и на нромајном 
месту.

ЈАГОДИН ЛИСТ
РоПит Јгадапае уезсае

Јагода, поземљуша, шумска јагода, дретза итд.

Јагода је Словенима била одавно иозната и јако о- 
миљена биљка. Наш народ символишући девојачку стид- 
љивост назвао је девојачки румени образ »румен јаго-

За домаћу употребу, суво лишће чува ее 
у кесама или кутијама, а у већим количинама чува се у 
врећама на сувом иромајном месту. Све оно што смо на- 
вели за купинов и малинов лист, вредп и за јагодин 
лист те се и он може ферментисати.

Справљање чаја.
шумских јагода даје веома прнјатан чај. Довољно је за 
шољу чаја једна кашика исецканог лишћа. Ни јагодн- 
но лишће не кува се, већ се прелије врелом водом, оста- 
ви 10 мин. да стоји, па се процеди и заслади. Поред то- 
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4 кг. свежег лишћа даје 1 кг. сувог.

Чување.дице«.
Употребљава се у народној медицини противу раз- 

них болестп.

Суво пли ферментисано лпшће-

ДУЊИН лист
РоНит сусфтае уи1дагјб е! 1о1. сус!отае оП1опдае

Дуња, гуња, гдуња, мркатуња итд.
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пролива било је познато старим грчким, римским и а- 
рапс-ким лекарима. Па и модерна медицпна користи ис- 
куство старих народа, на и даље продужава са успехом 
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Јагода — Љга§'апа \ге&са

Постоје две врсте јагода: шумске п гајене баштен- 
ске јагоде. Само лишће шумских јагода употребљава се 
за справљање чаја. Из поданка који је нешто нагнут из- 
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плу рерну пећи; лишће се брзо иодуспарило, осушило 
и на крају добило лепу кафену боју. За вреие сушења, 
више пута смо га превртали, а пећ помало ложили. На 
тај начин је за кратко време све било готово, затим смо 
га на иромајном месту оставили да се просуши, да би 
смо га паковали.

4 кг. свежег лишћа даје 1 кг. сувог.
Справљање чаја. — Добија се пријатан ароматични 

чај, ако се на шољу стави једна пуна кашика ситно и- 
сецканог лишћа, ггрелије врелом водом, поклоии, па по- 
сле 10 минута процеди и заслади.

Чај од дуњиног лишћа спада у ред првокласних за- 
мена за кинески чај. Ароматичан и пријатан, помало ску 
пља уста, због великог садржаја танина, па се дешава 
да лица послужена овим чајем тешко праве разлику из- 
међу овог п кинеског чаја, ако им раније није скренута 
пажња.

јз/т отгкА

Ради плода, дуња се највише гаји у крајевима око 
Средоземног Мора, затим по Средњој и Јужној Европи. 
Много је раширена и код нас. Налази се као ниско гра- 
нато дрво (највише до 8 м.). Лишће је доста велико, ра- 
зне величине, јајаста облика и на наличју јако длака- 
ма обрасло.

Берба лишћа. — Лишће се бере, по берби илода, ује- 
сен. Узима се младо лишће, суши на промајном месту. 
Лишће садржи много танина, нешто етеричног зејтина 
ц друге материје, које дају чају веома пријатан укус.

А
РИБИЗЛИН лист

РоМит гјђез пјдгит е\ 1о1. гјђез гиђгит

Постоји више врста рибизле чије се лишће употре- 
бљава за справљање чаја, Рибизла је џбун висине 1—2 
м. без бодља, са усправним сурим гранама. Лишће је ве- 
лнко. стоји на дугачким дршкама, подељено је на три до 
5 режњева, неједнако је тестерасто, маљаво, а доцније 
постаје сасвим голо. Ради плода. бобице. који киси и сла 
ди, много ое гаји по вртовима. По проф. Еулеру, држи 
се да плод садржи неки витамин који је сличан Ц вита- 
мину док у деловању противу бактерија надмашује све 
витамине.1)

Плод и гранчица дуње — СуДопЈа ги!§апб

Суво лигаће за домаћу потребу у мањим 
количинама чува се у кесама и кутијама, веће количине 

' у врећама, на сувом промајном месту.
И дуњино лишће може се ферментисати са другим 

врстама лишћа. Ферментисањем дуњино лишће даје 
много.бољи чај него друге врсте ферментисаног лишћа, 
Може се ферментпсати као и купиново лишће; али ио- 
стоји и други начин, до кога смо дошли у више огледа. 
Узели смо свеже лишће, њиме напунили јопг доста то-

Чување.

Лишће се бере за време цветања 
априла и маја, а може и доцније. Вере се само младо

Берба лишћа.
.

1 Пецић, Ботаника за више разреде сред. шк. стр. 64
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нато дрво (највише до 8 м.). Лишће је доста велико, ра- 
зне величине, јајаста облика и на наличју јако длака- 
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ц друге материје, које дају чају веома пријатан укус.
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Постоји више врста рибизле чије се лишће употре- 
бљава за справљање чаја, Рибизла је џбун висине 1—2 
м. без бодља, са усправним сурим гранама. Лишће је ве- 
лнко. стоји на дугачким дршкама, подељено је на три до 
5 режњева, неједнако је тестерасто, маљаво, а доцније 
постаје сасвим голо. Ради плода. бобице. који киси и сла 
ди, много ое гаји по вртовима. По проф. Еулеру, држи 
се да плод садржи неки витамин који је сличан Ц вита- 
мину док у деловању противу бактерија надмашује све 
витамине.1)

Плод и гранчица дуње — СуДопЈа ги!§апб

Суво лигаће за домаћу потребу у мањим 
количинама чува се у кесама и кутијама, веће количине 

' у врећама, на сувом промајном месту.
И дуњино лишће може се ферментисати са другим 

врстама лишћа. Ферментисањем дуњино лишће даје 
много.бољи чај него друге врсте ферментисаног лишћа, 
Може се ферментпсати као и купиново лишће; али ио- 
стоји и други начин, до кога смо дошли у више огледа. 
Узели смо свеже лишће, њиме напунили јопг доста то-

Чување.

Лишће се бере за време цветања 
априла и маја, а може и доцније. Вере се само младо

Берба лишћа.
.

1 Пецић, Ботаника за више разреде сред. шк. стр. 64

-27--26-



лишће. Суши ее у хладу на промајном месту. У мањим 
количинама, суво лишће чува се у кесама и кутијама, а 
веће количине у врећама. И рибизлино лишће приликом 
сушења, чувања и осталог захтева исто тако пажњу као 
и раније наведено чајно лишће.

сто, има кратке петељке и раздељено је на 2^—5 режњи- 
ћа; осим тога крупно-рецкасто и мање длакаво. Род је 
налик на пуце од грожђа, округласт, прљавожуте. бле^ 
дозелене или тамнорумене боје. По њему се налазе бо- 
дљице.

Самоникло расте по каменитим шумама, али се због 
укусног рода гаји по вртовима.

Берба лишћа. — Лишће се бере младо, када је биљка 
у цвету априла до маја, може и доцније али само младо, 
зелене боје. Суши се у хладу на нромајном месту.

Рибизла — ПШез гиВгит

Употреба.
медицини противу промуклостн и кашља, а поред тога 
и за јачање десни око зуба. У лишћу се налази много 
танина, етеричног зејтина и других материја, које при- 
ликом кувања дају чају пријатну арому.

Справљање чаја.
справљ&ња чаја од малиновог лишћа.

Суво лишће се употребљава у народној

У свему се поступа као и код Огрозд — ПЉез §го55и!апа

Употреба. — Огроздово лишће некада се много упо- 
требљавало у народној медицини ради танина, који у 
знатним количинама садржи, док се у новије времс мно- 
го употребљава за кување чаја.

Справљање чаја. — Да би се добио добар и пријатан 
чај, поступа се у свему, као што је наведено за чај од 
купиновог лишћа.

ОГРОЗДОВ лист
РоПит пћеб дго55и1агЈае

Огрозд, морско грожђе, расте као врло гранат џбун, 
висине 60—90 см. Гранчице су беле и суновратне, а на 
њима се налазе по 2—3 бодље. Лишће је ситно округла-
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лишће. Суши ее у хладу на промајном месту. У мањим 
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и за јачање десни око зуба. У лишћу се налази много 
танина, етеричног зејтина и других материја, које при- 
ликом кувања дају чају пријатну арому.
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требљавало у народној медицини ради танина, који у 
знатним количинама садржи, док се у новије времс мно- 
го употребљава за кување чаја.

Справљање чаја. — Да би се добио добар и пријатан 
чај, поступа се у свему, као што је наведено за чај од 
купиновог лишћа.

ОГРОЗДОВ лист
РоПит пћеб дго55и1агЈае

Огрозд, морско грожђе, расте као врло гранат џбун, 
висине 60—90 см. Гранчице су беле и суновратне, а на 
њима се налазе по 2—3 бодље. Лишће је ситно округла-
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&ААСКА - ОТЕКА
1 »рше ттт^

' лесковац

Берба. — Бере се у јуну н јулу, када највише садр- 
жи лековитих материја.

Суши се у хладу на сувом иромајном месту. Тако за- 
држи леп изглед и зелену природну боју. Чува се у ке- 
сама или врећама на сувим промајним местима.

Употреба.
иознат као лек противу разних болести. Највише је у- 
потребљаван'као средство противу кашља; већ и њего- 
во латинско име значи кашаљ, или боље речено средство 
нротиву кашља.

5 кг. свежег листа даје 1 килограм сувог.
Подбелов чај који се пије као 

пријатан ароматичан чај, већ је у употреби као замена 
за кинески чај. Највише се употребљава зими, као сред- 
ство противу назеба. и кашља. Напитак се справља на 
сличан начин као и чај од купинова лишћа.

ПОДБЕЛОВ ЛИСТ

РоПит ТиззМадо 1аг1агае
Подбел, копитњак, коњска копита, пустица итд.

Трајна је биљка која у време цветања достиже до 12 
см. висину, а доцније још расте па тако може достићи 
до 30 см. Цветићи су жути, листови крупни, облика 
коњске копите. Велики листови достижу 10—15 см. у

Још давно пре Христа, подбел је био

Справљање чаја.

II >

ШИПАК ПЛОД ДИВЉЕ РУЖЕ
РгисШз супобђаИ

•ј Шипак, шипурак итд.

Плодови дивље и питоме руже, откада је доказано 
да садрже Ц витамин, привукли су велику пажњу. 
Шипков пекмез одавно је познат по свом пријатном ми- 
рису и укусу, али се дугим кувањем витамини распада- 
ју. Међутим, у индустрији се највише употребљава за 
добијање Ц витамина, јер садржи 150 милиграма на 100 
грама. Индустрија троши велике количине шипка, па је 
много утицала да се развије трговина овим земаљским 
производом.

Пријатан мирис п азнање да шипак садржи знатне 
количине овог витамина, који је неопходан нашој хра- 
ни, довели су до његове знатне употребе; када исхрана 
није разноврсна и обилата, потребан је додатак, и тако

Подбел — ТиззИа^о !аг!ага

пречнику. Пошто му је сличан лонухов лист, често се 
овим замењује. Расте свуда по Европи на иловачастом 
земљишту. Лшпће садржи етеричног зејтина, слузи, и 
друге лековите материје.
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1 »рше ттт^

' лесковац

Берба. — Бере се у јуну н јулу, када највише садр- 
жи лековитих материја.
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ПОДБЕЛОВ ЛИСТ

РоПит ТиззМадо 1аг1агае
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Справљање чаја.

II >

ШИПАК ПЛОД ДИВЉЕ РУЖЕ
РгисШз супобђаИ

•ј Шипак, шипурак итд.
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Подбел — ТиззИа^о !аг!ага

пречнику. Пошто му је сличан лонухов лист, често се 
овим замењује. Расте свуда по Европи на иловачастом 
земљишту. Лшпће садржи етеричног зејтина, слузи, и 
друге лековите материје.
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је дошло до унотребе овог чаја, који с правом носи на- 
зив витамински чај.

Берба ппода. — У лето када прецветају дивља (гоза 
салипа) д нитома ружа појављује се зеленкасти мали 
плод, који до јесени узри и постаје светлоцрвене боје. 
Такав зрео плод може се брати све док не падне снег, па 
п после, када време дозвољава. По бербн шипак се суши

каротпна, који је у вези са витаминима. Да би се добио 
што пријатнији чај поступа се по следећем: шипак се 
доста крупно стуче. да би се плод разорио, затим се уз- 
ме пуна мала кашика за шољу, увече прелије хладном 
водом, остави до сутрадан, па се закува 2—3 минута да 
кључа, оцеди и заслади. Важно је да се истакне да се Ц 
витампн налази у целом плоду, па и у семену.

Сви они који су пили шипков чај, слажу се да је 
најпријатнији чај, који су уопгате дотле пили.

ПЕТЕЉКЕ ОД ВИШАЊА
бРрИез сегазогит

Вишња као дивље дрво успева од Северне Индије^ 
Ирана, Курдистана иа до Северног Валкана. Одатле је 
нренесена и на друге стране. Расте као полудивље и 
културно дрво.

Гранчица са лишћем и плодом дивље руже — шипом 
РгисШб сипобђаН

у сушарама или пећима, иа температури до 40°, илн се 
остави да се суши на промајним местима, што много ду- 
же траје. Приликом сушења плод угњили, па треба о- 
братпти пажњу, да не укисне. Суви шипак чува се као 
и све друго чајно биље у кесама, или у већим количина- 
ма у врећама на сувом промајном месту.

Справљање чаја. — Шипков чај, као што би по са- 
држају могли помислити, сматра се као један од најбо- 
љих и најздравијих чајева и као замена за кинески чај;. 
ни по боји не заостаје од кинеског чаја. Воја долази од

Вишња — Ргипиз сегазиз

Наш народ одав-Употреба петељака од вишања.
но је употребљавао петељке бд вишања као средство ко-
Је изазива мокрење, и противу кашља.
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ГРАДСКА ШБГ

^АДОЈЕ ДОМ ЛШК"
ПЕСКОВАЦ

сКА\

Берба. — Приликом бербе плода вишања или спре- 
мања за зиму компота и других производа овог воћа, од- 
вајају се петељке, суше на сунцу, па за домаћу потре- 
бу чувају у кесама, или за продају у врећама на сувом 
промајном месту. Већ дуго времена петељке од вишања 
служе као добар чајни материјал и предмет трговине. 
Нарочито су у последње време много извожене.

Справљање чаја. — Добар напитак добија се, ако се 
за шољу чаја узме мала кашика ситно исецканих петељ- 
ки. Најбоље је ако се увече прелије хладном водом, па 
изјутра неколико минута кува. процеди и заслади.

Када плод сазри,Берба петељака од трешања.
нриликом бербе или приликом справљања компота, пек-
меза, печења ракиЈе или других производа за оставу, 
одвајају се петељке. Петељке се суше на сунцу, али са- 
мо после подне, кад сунце није јако. Осушене петељке 
не смеју бити црне, већ морају задржати свој ранији из- 
глед. Може се сушити и у сушницама за воће или у рер- 
нама пећи, али на ниској топлоти.

Чување. — Суве петељке чувају се у кесама за до- 
маћу потребу, или у врећама за продају, на сувом про- 
мајном месту.

Справљање чаја. — Чај иетељака од трешања одав- 
но је познат као лековит и пријатан напптак. Пошто су 
петељке доета тврди биљни делови, најбоље је ако се 
постуии као и код еправљаља чаја од вишњевих пете- 
љака. Дакле. увече се хладном водом прелије, сутрадан 
сс неколико минута кува; у погледу количине, исто се 
тако узима једна пуна кашика од чаја ситно исецканих 
петељака на шољу.

ПЕТЕЉКЕ ОД ТРЕШАЊА
5РрЦе$ ргипи$ аујигп

Трешња је високо дрво, које усиева ио шумама, али 
се због слатког плода гаји свуда по свету. Цвета апри- 
ла-маја. Од питомих врста трешања најпознатије су ру- 
штва или рскавац. Плод јој је чврст и сладак; ранка (ар-

БЕЛИ СЛЕЗ
Лист, цвет и корен 

РоПит, Ло$ е* гасПх АНИеае оЦЈсЈпаП$

Вели слез дугогодишња је биљка висине 1—1/2 м.; 
по целој иовршини длакава, те услед тога изгледа сива. 
Расте поред путова на влажним местима средње и јужне 
Европе, и у западној Азији. Много се гаји, јер даје до- 
бар принос. Лист, цвет и корен употребљавају се и да- 
нас противу разних болести, највише противу назеба и 
кашља. Са белим слезом имамо изванредан случај, да су 
скоро сви делови лековити, јер поред слузи садрже и 
друге лековите материје, ради којих се употребљава на- 
рочито зими. Као благо средство противу кашља даје се

Трешња — Ргипиз атшт

шлама) приспева врло рано, плод је крупан, сочан и 
сладак. Поред тих врста иостоје и друге: беле, белице и 
црне. црнице.
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ГРАДСКА ШБГ

^АДОЈЕ ДОМ ЛШК"
ПЕСКОВАЦ

сКА\
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много и малој деци у облику разних медицина, које по- 
главито садржеакорен белог слеза.

не гуле се, пошто им је кора нежна и садржи лековите 
материје. Све се може ситно исецкати на коцкице, да би 
се брже сушило. Сувом корену обратити велику пажњу, 
да се не би уплеснивио, јер се то лако дешава. Чува се 
у кесама или врећама на сувом промајном месту.

4 кг. свежег корена потребно је за I кг. сувог.
Справљање чаја. — Од лпста и цвета справља се чај 

на исти начпн као и други чајеви. Али корен као чајни 
материјал не сме се кувати или прелити врелом водом. 
Олуз, шећер, танин и друге материје које садржи ра- 
стварају се у хладној води, дају пријатнији и лекови- 
тији напптак, па се узима мала кашика исецканог коре- 
на за шољу чаја, прелије хладном водом, па остави да 
стоји пола часа. Затим се процеди н дода мало шећера, 
пошто је већ сладуњав.

Малој деци нроуиву кашља (до две године старости) 
даје се хладно справљепи чај од 2 грама корена на шо- 
љу (200 см3), док одрасли могу п у већим колттчннама 
употребити, пошто је нешкодљив.

Берба. Лист и цвет беру се кад је биљка у цвету, 
али у време док цвет није сасвим развијен. Брзо се су-
ше у хладу и на промаЈИом месту, па чуваЈу у кесама за 
домаћу употребу. веће количине лишћа у врећама, а 
цвет у сандуцима обложеним хартијом.

Лековите материје брзо се кваре, па се зато не сме 
чувати више од 1 год.

МЕШАНИ ЧАЈЕВИ

Да би се добила игго боља арома чајева. вршп се и 
мешање појединих врста чајног материјала сувог или 
ферментисаног. Тако имамо мешане чајеве.

По своме саставу мешанн чајеви су разнолики, па 
наводимо како се добија нозната мешавина:

Хајдучка трава.
Нанино лишће.
Купиново лпшће.
Малиново лишће.
Кора крушковог дрвета
Кориандров плод.
Узму се једнаки делови сувог биљног материјала, 

добро иситие, измешају, иа се чува у кесама или ку- 
тијама. Сем ове. могу се чинитн разне комбинације од
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Корен белог слеза нретставља најважнији део биљ- 
ке, који има иримену подједнако у народној медицини 
жао и научној.

Корен се копа сјесени или рано 
спр(.Тлећа, када се највпше сокова налази. Када се иско- 
па, опере се од земље, иа са дебљег корена огули кора, 
исече уздуж на 4 дела, иа што је могуће брже осуши, на 
сунцу, у рернама пећи или у сушарама. Млађи корени

Берба корена.
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дали ферментисано лишће дуње, крушке и дивизмина 
двета. Ова мешавина справља се на тај начин, што се 
узме свеже дуњино лшнће и крушкино, стави у рерну 
још доста топлу, и док се суши полако се ложи; лишће 
се више пута премеће и суши док зелена боја лишћа не 
п]>еђе у кафену. Када је завршено, извади се, ситно сец- 
ка па овоме дода око једна десетина сува дивизмина цве- 
та; најзад све се добро измеша и чува у кутијама као ди- 
визмин цвет (на дну суда жарени креч).

Чајна мешавина са крушковом 
кором употребљава се на сличан начин, као и чајеви ие- 
тељака трешања и вишања, док се друга мешавина са 
дивизминим цветом употребљава као купинов чај.

наведених врста чајева биљних и воћних 
кусу.

према у-

Већ смо видели употребу наниног, купиновог, мали- 
новог лишћа, затим изнели начин ферментисања. Упо- 
знали смо вредност хајдучке траве. Побројали смо воћ- 
не чајеве, те према томе у изнетој мешавини наилазп- 

на друге биљне делове, које до сада нисмо имали. Ко- 
ра крушковог дрвета додаје се мешавини чаја, да би се 
повећао садржај танина, јер све коре скоро без разлике 
садрже танине, и неке горке материје.

мо

Справљање чаја.

ВОЂНИ ЧАЈЕВИ
Тћеа 1гис*огит

Воће као здрава храна свуда се тронш где га има. 
Свеже воће по богаству у грожђаном и другим врстама 
шећера, са органским киселинама, солима и витамини- 
ма претставља све оно што је нотребно нашем орга-
низму.

Конзервисано суво воће или производи, за време 
зимских дана, када нема свежег воћа ни поврћа од вели- 
ког су значаја за исхрану. Мада воће, као што нам је 
познато. прерадом доста губи од своје првобитне вред-

Кориандор — СопапОгит заВуит ностп, ипак може да нас задовољи, јер за сада ништа 
друго не постоји да замени оно што нам воће пружа.

Наша земља позната је као земља у којој успевају 
разне врсте воћа, дакле; она је и воћарска. Извоз воћа 
заузимао је видно место у билансу спољне трговине.

Ово ратно време кад се стварају замене онога што 
се не може добити, довело је да се и воће поред свих 
других производа може користити и као замена за ки- 
нески чај. Тако се дошло до употребе воћних чајева од

Кориандров плод потиче од биљке, која се много га- 
ји у Банату, поред тога успева и самоникло (може се до- 
бити у апотеци). Кориандров плод изгледа као ситно 
семе, веома пријатна је мириса, па се ради тога даје у 
чајну мешавину.

Поред ове мешавине, ми смо успели да створимо јед- 
ну исто тако добру, али мање сложену чајну мешавину. 
Наша чајна мешавина разликује се од прве што смо до-
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4разних плодова: јабука, дуња, крушака, мушмула, оско- 
руша, и другог питомог и дивљег воћа.

У реду воћних чајева свакако да јабука (Рњиз та1из 
као једно најраспрострањеније воће, долази на прво ме- 
сто. Јабукин чај добија се највише од љусака (може п 
од исецканог плода) као отиадак ириликом домаће упо- 
трбе или при преради у фабрикама конзерви.

Справљање чајног материјала. — Обично се јабука 
за јело љушти, па љуске оставе на сувом промајном 
месту да се суше, затим се суве љуске ставе у рерну не- 
ћи или у великнм количннама у сушаре за воће и на 
слабој тонлоти досуше. Када је чај потпуно сув, његов 
је изглед у свеме сличан кинеском чају; мириса је вео- 
ма пријатна п црне боје. На исти начин, ако распола- 
жемо довољним количинама. можемо јабуке ситно сец- 
кати ножем (може и нож за резање купуса), па у свему 
поступати као и са љускама,

Исто тако справља се чај од крушака (Рп*из соштшпз) 
дуње (Субота \и1&апз), мушмуле (МезрИиз рсгта1нса): 
скоруше (богбиз ботезИса) и од другог воћа.

Чување. — Воћни чајеви у своме саставу, норед дру- 
гих материја, садрже и разне органске киселине (највп- 
ше вннске и јабучне) и соли, које привлаче влагу. Зато 
је потребно да се члшају у затвореним теглама. да се не 
би уплеснивили.

Справљање воћних чајева. — Воћни чајеви у погле- 
ду количина и справљања одговарају кинеском чају.

Воћни чајеви долазе у први ред чајева, Верује се 
да ће и после рата, у нормалним приликама, бити задр- 
жани у употреби. јер су веома здрави, укусни и могу се 
лако справ.љатм.

о-
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