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• Daugelio iš mūsų dalį dienos raciono 
sudaro daržovės.

• Maistui vartojami augalai turi ir 
gydomųjų savybių. 

• Kai kurios maistinės daržovės gali 
būti sudedamoji vaistinių preparatų 
dalis



Petražolės
-prieskoninis augalas

• Yra eterinių aliejų, vitaminų C ir A.
• Žadina apetitą, 
• Gerina virškinimą, 
• Skatina šlapimo išsiskyrimą ir 

prakaitavimą.



• Šviežių petražolių sultys balina 
pigmentuotą odą.

• Švieži lapai dedami ant uodų ir bičių 
sugeltų vietų.



Bulvė 
• Labiausiai lietuvių vertinama daržovė. 

• Tarkuotų bulvių sulčių kompresai 
dedami ant nuospaudų ir nudegimų.

• Sausą veido oda gaivina bulvių kaukės

• Nužvarbusiai odai tinka kaukė iš 
bulvių sulčių ir žolelių arbatos.



Morkos
• Naudojamos maistui, turi daug 

karotino iš kurio gaminasi vit, A.

• Vartojamos regėjimui gerinti

• Skatina epitelio regeneracija, 
aktyvina angliavandenių apytaką.

• Atgaivina, švelnina odą (daromos 
maitinamosios kaukės).



Juodieji ridikai
• Daromos mišrainės.

• Juodųjų ridikų mikstūra skatina 
tulžies pūslės išsiskyrimą.

• Kompresai dedami ant skaudamų 
sąnarių arba esant stuburo juosmens 
skausmams.

• Sultys įtrintos į galvos odą skatina 
plaukų augimą, stiprina jų šaknis.  



Svogūnai
• Vartojamas maistui. Turi daug vitaminų C, 

B1,B2, provitamino A.

• Viena iš seniausių daržovių (romėnai 
kabindavo palubėje kad nesiveistų musės, 
kiekvienas romėnas valgydavo daug 
svogūnų .

• Buvo gydomas skorbutas.

• Gydomos nušalusios vietos.



• Keptas svogūnas dedamas ant pūlinių.

• Svogūnų sultimis įtrinama galvos oda.

• Gydomas viršutinių kvėpavimo takų 
kataras.



Česnakas
• Česnakas-gamtinis antibiotikas.

• Senovės Egipte gydydavo žaizdas, 
infekcijas ir auglius.

• Senovės romėnai manė, kad česnakas 
suteikia jėgų ir palaiko drąsą.

• Europoje buvo vartojamas marui, o 
Pirmojo pasaulinio karo metu- vidurių 
šiltinei ir dizenterijai gydyti.



• Sutrinta česnako skiltelė naikina 
mikroorganizmus maždaug 280 val.

• Skatina šlapimo ir prakaito 
išsiskyrimą, mažina karščiavimą.

• Skatina kepenis gaminti 
detoksikuojamuo- sius enzimus, kurie 
neutralizuoja kancerogenus ir 
toksinus.

• Mažina kraujo spaudimą, 
cholesterolio kiekį kraujuje.



• Česnakas normalizuoja virškinimo trakto 
funkcija, slopina pilvo dieglius, mažina 
pilvo pūtimą ir raminamai veikia žarnyną.

• Tiesiogiai slopina auglio ląstelių 
medžiagų apykaitą.

• Skatina žmogaus imuninę sistemą kovoti 
su vėžinėmis ląstelėmis.

• Česnake yra vitaminų A,C PP, B, kalio, 
magnio, daug seleno ir apie 100 
biologiškai veiklių junginių.



Porai
• Hipokratas teigė, kad porai  be 

maistinės vertės turi ir gydomųjų 
savybių.

• Juose daug geležies, fosforo, sieros, 
kalio.

• Jie nekaloringi.



• Teigiama, kad žmogus, vartojantis 
daug porų, atjaunėja.

• Virti- skatina virškinimą, nuoviras-
skatina šlapimo išsiskyrimą, lengvina 
atsikosėjimą.



Kopūstai.
Gūžinis kopūstas.

• Senovės Egipte – didžiausias 
delikatesas.

• Senovės Graikijoje- dievo dovana.

• Kopūstų tyre gydė pūlinius, žaizdas, 
kepenų ligas ir nemiga.



Gerosios savybės

Išlieka šviežias iki naujo derliaus, 
daug vitamino C.

• Vit.U apsaugo skrandį ir12-te žarną 
nuo opų susidarymo

• Daug natrio ir geležies ir mažai 
kalorijų 100g- 27, o raugintuose dar 
mažiau.

• Kopūstų sultys gerina virškinimą, 
mažina pykinimą, rėmenį, vidurių 
užkietėjimą.



• Kvėpavimo takų uždegimams gydyti 
tinka kopūstų nuoviras su medumi.

• Smulkintų kopūstų ir kiaušinio 
baltymo mišinys-nebloga priemonė 
nudegimams ir pūlingoms žaizdoms 
gydyti.



Raudongūžiai kopūstai

• Turi kalcio, kuris būtinas mūsų 
kaulams, daug juose beta karotino ir 
kalio.

• Juose esantys fitoncidai neleidžia 
mikrobams daugintis.

• Cianidinas-gera priemonė kraujagyslių 
ligų profilaktikai, kitos medžiagos 
pašalina žalinga radiacijos pavojų.

•



Žiediniai kopūstai
• Anglai teigia: ”Geriausia gėlė- žiediniai 

kopūstai”

• Daug geležies, fosforo, vit,B1, B2.

• Nekoloringi.

• Skanūs ir maistingi bet kokiu pavidalu.



Brokoliai

• Daug baltymų, mineralinių medžiagų, 
vit. A ir C.

• Tai viena iš efektyviausių priemonių 
sklerozės profilaktikai.

• Padeda pašalinti radioaktyviąsias 
medžiagas iš organizmo.



Briuselio kopūstai
• Labai daug beta karotino, Vit,C,B1 ir 

B2, PP, magnio, fosforo, 
angliavandenių.

• Kalis-pagrindinis šio augalo turtas, 
padeda šalinti skysčius iš organizmo. 
reikalingas sergantiems širdies ir 
inkstų ligomis, padidėjus kraujo 
spaudimui.



Ar žinote,
• Kad tamsiai žalios daržovės apsaugo 

nuo žarnyno vėžio ir turi daug kalcio.

• Kad pomidorai-puikus likopeno, kuris 
apsaugo nuo prostatos vėžio, šaltinis.

• Kad mėlynos ir raudonos uogos mažina 
širdies ligų riziką ir skatina protinius 
sugebėjimus.



• Nepamirškite kasdien suvalgyti po 
350-400g. įvairiaspalvių vaisių bei 
daržovių ir būkite sveiki!


