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Fiecare planta medicinala si aromatica in parte poate avea numeroase alte 

utilizari, in afara utilizarilor in scop terapeutic.  

 

1. UTILIZARI CASNICE 
 

1.1. Utilizarea plantelor medicinale si aromatice in gastronomie 

Plantele medicinale si aromatice sunt folosite in mod traditional in bucatarie 

pentru diferite scopuri: aromatizant, colorant in prajituri si nu numai, 

condimentarea preparatelor sau pentru conservarea alimentelor pe timp 

indelungat. 

Simple sau combinate intre ele, proaspete sau uscate, plantele medicinale si 

aromatice pot da o savoare deosebita mancarurilor pe baza de legume si carne, 

supelor si sosurilor, orezului si chiar a painii. De asemenea, pot fi folosite pentru 

asezonarea salatelor si aromatizarea otetului, uleiului, bauturilor alcoolice si 

sucurilor de fructe.  

Felurile de mancare vor deveni mai gustoase, mai usor de digerat (deci mai 

sanatoase) si chiar cu un aspect mai placut (deci mai apetisante), daca sunt 

adaugate diferite plante medicinale si aromatice, in functie de aroma si gust, 

culoare si aspect.  

 

 

 

Iata cateva exemple: 

Cimbrul de cultura (Thymus vulgaris) este un condiment important in 

bucatariile europene. Fie ca este utilizat proaspat sau uscat, gustul placut, 

dulceag-picant al cimbrului de cultura se potriveste foarte bine felurilor de 

mancare mediteraneene, conferind o aroma speciala mai ales carnii de miel. 

Cimbrul este un ingredient foarte important in cadrul “ierburilor de Provence”. 

La noi, este folosit datorita aromei sale mai ales impreuna cu carnea de porc, 
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asociat cu usturoiul, in preparatele culinare gen fripturi si tocaturi. Poate da o 

savoare aparte carnii de pui sau peste, caz in care aroma sa poate fi combinata cu 

cea a piperului si a busuiocului. In mod traditional, se foloseste la mancarurile 

de iarna: carne conservata, afumata, fasole boabe, cartofi. Datorita proprietatilor 

sale de ameliorare aflatulentei, aceasta face mancarurile grele mai usor 

digerabile. Suporta procesul fierberii mult mai bine decat alte plante aromatice. 

Frunzele uscate de cimbru de cultura au in general o aroma mai intensa decat 

cele proaspete. 

 
 

Florile de galbenele (Calendula officinalis) pot fi folosite pentru a garnisi salate 

si supe, conferind o aroma picanta. Puteti incerca sa le adaugati omletelor sau 

orezului. Florile de galbenele, datorita pigmentilor, servesc si la colorarea 

untului, a branzei, a supelor si chiar in industria alimentara ca colorant 

alimentar. 

Sovârful (Origanum vulgare) se foloseste ca si maghiranul (cu care este înrudit 

si are aceleasi proprietati aromatice) în bucatarie ca planta condimentara foarte 

apreciata în prepararea sosurilor, supelor, salatelor, mâncarurilor cu carne, a 

celor cu paste fainoase si pentru pizza. Daca pomenim numai denumirea în 

limba italiana a sovârfului - oregano, nu trebuie sa fim mirati ca aceasta este 

planta condimentara traditionala pentru orice varianta de pizza. Datorita 

proprietatilor sale antimicrobiene se poate utiliza in conservarea alimentelor. 
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Bulbul, frunzele si semintele de fenicul (Foeniculum vulgare) sunt utilizate pe 

scara larga in bucataria traditionala a multor tari. Bulbul poate fi consumat crud, 

dar si oparit, fiert in baie de aburi, sotat, fript sau chiar marinat; in bucataria 

italiana este folosit crud, la salate, dar si prelucrat termic, la paste si risotto.  

Mezelurile si chiftelutele italiene contin ca aromatizant natural semintele de 

fenicul. In Germania, se foloseste in salate asociat cu cicoare si avocado. In 

India si China, este unul dintre ingredientele de baza ale amestecurilor de 

condimente.  

Cu fenicul pot fi asezonate aluaturi dospite, prajituri si preparate de patiserie.  

Pentru bauturi, feniculul isi ofera aroma lichiorurilor, ginului si absintului, un 

elixir traditional elvetian.  

Isopul (Hyssopus officinalis) Aceasta planta aromatica din familia mentei, 

merita cu siguranta mai multa atentie, tocmai pentru gustul picant-aromat, usor 

amarui pe care-l da sosurilor si preparatelor din carne, inlociund cu succes foile 

de dafin, alaturi de salvie si rosmarin. 

Carnurile mai grele si vanatul se impaca foarte bine cu isopul. Ca adaos la 

preparatele culinare, acesta are proprietatea sa sporeasca pofta de mancare, sa 

ajute la eliminarea gazelor din stomac si a apei din tesuturi. Ca insotitor al unor 

mancaruri satioase, isopul compenseaza efectul lor negativ asupra ficatului, 

impiedicand infiltrarea grasa a acestuia, drenandu-l si activandu-l. Frunzele 

proaspete, frecate cu sare si putin otet sau zeama de lamaie, apoi amestecate cu 

unt sunt un delicios adaos pe fripturile la gratar, peste prajit sau la legumele 

fierte natur, cum sunt cartofii, fasolea verde si morcovii. Isopul singur sau 

asociat cu catei de usturoi taiati felioare, se preteaza foarte bine pentru 

impanarea fripturii la cuptor. Se pot pune si imprejurul carnii, in tava, cateva 
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ramurele de isop, care parfumeaza astfel si exteriorul fripturii, sosul, facandu-le 

mai usor digerabile. 

 

In tocaturi, pentru umplutura, este de asemenea binevenit isopul, alaturi de ceapa 

si impreuna cu asmatuiul si mararul. 

Florile pot fi utilizate la ornamentarea salatelor, ca decor, iar frunzele tinere 

pentru aromatizarea salatelor de verdeturi si fructe. Poate fi utilizat si la 

prepararea felurilor de mancare robuste ca supa de cartofi si de fasole si al celor 

grase. In unele variante de reteta ale amestecului de condimente ”bouquet 

garni”, este intalnit printre ingrediente si isopul. Se poate folosi de asemenea la 

prepararea unei delicioase branze de casa, a uleiurilor aromate, iar gustul 

lichiorului de isop merita, cu siguranta, incercat. 

Salvia (Salvia officinalis) - ca mirodenie foarte gustoasa, salvia se 

intrebuinteaza in portii foarte mici, asemanator cimbrului, la mincaruri grase, 

cum ar fi friptura de porc, de gisca sau de curcan. Si vinatul devine mai gustos 

prin adaosul unei frunzulite de salvie. In prepararea brinzeturilor amestecate cu 

verdeturi (cu mirodenii) si a sosurilor condimentate se foloseste salvie macar din 

motive de sanatate. In anumite zone se coc ,,prajituri si cozonaci de salvie". La 

coca se adauga frunze de salvie taiate foarte fin, asemenea anasonului. 

 

 

 

Cateva variante de utilizare a salviei in alimentatie: 
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 se amesteca boabe fierte de fasole cu ulei de masline, usturoi si frunze 

maruntite de salvie iar apoi se pune acest amestec peste felii prajite de 

paine integrala, pentru un mic dejun extreme de sanatos; 

 se aromatizeaza mai mult propriul sos de tomate facut in casa cu ajutorul 

salviei maruntite; 

 se adauga salvie maruntita la omletele de dimineata; 

 tocmai ati scos de la cuptor o pizza facuta in casa, cu blat subtire, 

ingrediente sanatoase si naturale? Atunci puneti deasupra salvie uscata, 

chiar inainte de a incepe sa consumati felia de pizza; 

 se doreste o salata rapida si foarte gustoasa? E simplu: se amesteca frunze 

proaspete de salvie, ardei grasi taiati bucatele, castraveti felii, ceapa rosie 

si iaurt natural fara grasimi; 

 daca se gateste peste sau pui la cuptor, acoperiti cu folie de aluminiu, 

atunci se pune deasupra carnii frunze proaspete de salvie astfel incat la 

final gustul carnii sa fie marcat semnificativ de aroma delicata a salviei. 

Deoarece aroma salviei este foarte delicata, daca se foloseste la mancarurile 

indelung gatite la cuptor, atunci trebuie sa se adauge frunzele de salvie de-abia 

atunci cand mancarea este aproape gata, sau chiar gata, fiindca altfel procesul de 

gatire va diminua aproape in totalitate aroma salviei. 

 

Usturoiul (Allium sativum) este o planta cu o foarte mare valoare alimentara, 

cu un gust picant si o aroma inconfundabila. Usturoiul este utilizat in bucatarie 

la prepararea, condimentarea sau aromatizarea unui numar mare de preparate 

culinare de la carnati, salamuri, fripturi si pana la supe si salate. Frunzele si 

cateii de usturoi sunt folosite in domeniu culinar. Frunzele sunt mai putin 

aromate si iuti decat cateii, fiind utilizate in retete in mod asemanator cu cozile 

de ceapa.  
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Usturoiul este asociat cu carnea – de la carnea grasa de porc pana la carnea de 

pui – pentru ca usureaza digestia si impiedica depunerea colesterolului pe peretii 

vaselor sanguine. 

Usturoiul se prepara sub forma de mujdei, care poate fi foarte simplu, din 

usturoi pisat, cu apa si putina sare, pana la foarte complicat, semanand mai mult 

cu o maioneza si avand in componenta diverse alte arome. 

Aroma si iuteala usturoiului sunt obligatorii pentru unele preparate foarte 

populare la noi cum ar fi carnatii, micii sau ciorba de burata. De altfel, aproape 

toate formele de conservare a carnii de porc si majoritatea mezelurilor preparate 

industrial au in componenta usturoi. O lingura de mujdei poate da gust cartofilor 

prajiti. Usturoiul se poate adauga la mancare taiat marunt si putin calit, caz in 

care aroma este mai slaba si usor diferita de cea a usturoiului crud. Se poate 

adauga usturoi si la muraturi. Va fi o aroma in plus. 

Busuiocul (Ocimum basilicum) este un condiment alimentar cu aroma 

asemanatoare uleiului volatil de cuisoare, foarte des folosit in bucataria 

mediteraneana. Se adauga salatelor de cruditati si pastelor, dar si felurilor pe 

baza de peste (marinat), carne si preparate din carne (mezeluri, carnati), vanat, 

fasole uscata si varza acra, care sunt digerate mai usor, avand rol in combaterea 

spasmelor stomacale. Prin imprimarea unui gust balsamic ce evoca un amestec 

de lamaie, cuisoare, scortisoara si piper negru, se adauga in numeroase preparate 

de paste, pizza, in condimentarea diferitelor mancaruri de legume cum ar fi 

anghinarele, broccoli, morcovii si vinetele, in salate pentru imbunatatirea 

gustului de ierburi. Condimentul sub forma de herba recoltata inainte de 

inflorire, uscata si macinata fin, la care se adauga cimbru si putin rozmarin, este 

folosit in loc de piper negru, fara a provoca usturimi pe tubul digestiv.  

 

Iata alte utilizari culinare pentru aceasta extraordinara planta medicinala: 
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 aromatizant in oteturi, mustar, muraturi (de castraveti, varza); 

 corector al gustului la vinurile otetite; 

 condimente pentru pateuri si umpluturi; 

 aromatizant in lichioruri de tip Chartreuse; 

 sirop alimentar, aromat si racoritor, preparat din herba proaspata. 

 

 
 

Aroma caracteristica a leusteanului (Levisticum officinale) il face potrivit 

pentru muraturi si oteturi aromate, supe si mancaruri de cartofi, tocanite, mixuri 

de legume, sosuri de rosii. Leusteanul este foarte bun in borsuri si supe, mai ales 

in cele care contin cartofi, fasole, mazare si linte. Se potriveste foarte bine cu 

oua, creme de branza, morcovi, mere, ciuperci, orez, porumb. Aroma si gustul 

sau merg de asemenea la peste si fructele de mare. Tulpinele si semintele se 

folosesc la asezonarea muraturilor. Amestecat cu unt formeaza o pasta 

tartinabila interesanta care congelata se pastreaza indelungat si poate da gust 

fripturilor. Desi cele mai aromate sunt radacina si tulpina, cele mai folosite in 

gastronomie insa, sunt frunzele. 

Bucătăria mediteraneană, mai ales cea franceză şi italiană, întrebuinţează 

rozmarinul (Rosmarinus officinalis) proaspăt şi tocat mărunt la condimentarea 

multor preparate alimentare, cărora le dă un gust delicios, aromat, uşor amărui şi 

miros camforat. 

Cu acest condiment se prepară supe (de ciuperci), sosuri (Grill şi cu ciuperci), 

umpluturi, preparate vânătoreşti, fripturi (de viţel, miel, porc, peşte şi pasăre). 

De asemenea, intră în reţeta de preparare a oţeturilor aromate şi a saramurilor 

sau la aromatizarea unor băuturi şi dulciuri. În toate aceste preparate alimentare 

exercită un important rol de activator al funcţiilor digestive şi efect tonic în buna 
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asimilare a fierului, mai ales în curele antianemice la copii, bătrâni şi 

convalescenţi. 

 

Din vechime s-au constatat proprietăţile conservante şi antiseptice ale frunzelor 

de rozmarin, fiind utilizat la prevenirea degradării cărnii şi la păstrarea 

mâncărurilor în stare proaspătă timp de mai multe zile, pe vreme de caniculă. 

Rozmarinul este una din ierburile care au mai multa putere uscate decat 

proaspete (ca si cimbrul de cultura si oregano). Rozmarinul uscat este una din 

cele mai poternice mirodenii si nu trebuie folosit in exces, pentru ca poate da un 

miros prea “parfumat”.  

Prin contrast, frunzele proaspete de rozmarin permit mai multa libertate.  

Cand este uscat intra in componenta celebrului amestec provensal “herbes de 

Provence” alaturi de alte plante parfumate ca cimbru, tarhon, busuioc, levantica 

etc. Multi bucatari, mai ales cei influentati de bucataria mediteraneeana 

considera rozmarinul proaspat superior celui uscat, si-l folosesc de cate ori este 

posibil. 

Cand este uscat intra in componenta celebrului amestec provensal “herbes de 

Provence” alaturi de alte plante parfumate ca cimbru, tarhon, busuioc, levantica 

etc. 

Pelinul (Artemisia absinthium), planta medicinala mai mult decat demodata din 

punct de vedere culinar, abia daca mai este folosit astazi. Date fiind mirosul 

puternic si destul de neplacut de lamaie si amareala pronuntata, este dificil de 

gasit o aplicare. In orice caz, dozajul atent este esential. Se foloste pentru a 

aromatiza vinul, vinul pelin fiind socotit o bautura deosebita, cu proprietatea de 

a starni apetitul si de a usura digestia. Acest procedeu s-a pus la punct in 

incercarea de a masca gustul vinului pastrat in butoaie de lemn, care nu asigurau 
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o etanseitae perfecta, ducand astel la oxidari si schimbari in gustul si aroma 

bauturii. Pelinul nu doar masca aceste defecte, dar bautura astfel aromata avea 

chiar gust bun.  

Pelinul poate fi folosit ca si condiment pentru sosuri, salate si carne pe gratar, 

dar in catitati foarte mici, pentru ca este extrem de aromat. Mai ales este bun 

pentru a aromatiza carnea mai grasa (porc, rata, gasca, oaie), constituentii sai 

amari imbunatatind digestibilitatea si stimuland apetitul. Pe de alta parte, pelinul 

se mai poate folosi si pentru carnurile mai insipide (vitel, curcan), adaugand un 

gust interesant unor preparate altfel fara gust. Aceasta iarba pe jumatate uitata se 

potriveste bine experimentelor; de exemplu, se poate folosi pentru un “bouquet 

garni“ mai neobisnuit. 

In industria alimentara serveste la prepararea vermutului si a altor bauturi 

aperitive. Vermutul se prepara dintr-un amestec, in parti egale, de pelin + 

lavanda + maghiran + menta + rozmarin + salvie. Din amestec se iau 50 g si se 

pun intr-un litru de vin alb si se macereaza 8-10 zile, cu agitare repetata si se 

trece in sticle bine inchise. 

 

 

 

Rădăcina de cicoare (Cichorium intybus) prăjită este folosită și ca înlocuitor de 

cafea. Spre deosebire de cafeaua obţinută din boabele de cafea, cafeaua din 

cicoare nu prezintă riscul dependenţei sau al fenomenelor de psihoexcitaţie. In 
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plus, se pare că acest înlocuitor de cafea are efecte favorabile asupra digestiei şi 

calmează durerile abdominale. Sortimente de cicoare (cafea) : 

- cicoare pura (prajita si rasnita) 

- cicoare granulata (destinata obtinerii "cafelei" la filtru) 

- cicoare solubila (inlocuitorul Ness-ului) 

- cicoare combinata cu malt 

- cicoare aromatizata cu vanilie 

- capuccino cu cicoare 

 -  fara cofeina 

 - cu diferite arome de alune, ciocolata, frisca etc.  

  

 

 

 

1.2. Utilizarea plantelor medicinale si aromatice in igiena corpului 
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Pentru ca pielea intra in contact cu diferite substante toxice, este foarte 

important sa i se acorde atentie speciala. Astazi, producerea sapunului natural si 

a produselor cosmetice in casa (homemade) este o optiune posibila oricui.  

 

Oamenii fabrica sapun inca de acum 3000 de ani. Acesta este rezultatul reactiei 

a trei elemente pure: soda, grasime si lichid (apa sau lapte). Aceasta reactie 

poarta denumirea de saponificare. 

Soda caustica este materia prima, alaturi de grasime, si trebuie manipulata cu 

atentie deoarece poate produce arsuri. De aceea este indicat sa ai in apropiere o 

sticla de otet pentru a neutraliza soda in cazul in care ai intrat in contact cu ea. 

Nu exista o metoda de a produce sapun fara folosirea sodei caustice! Important 

de retinut este ca poti obtine sapun natural folosind soda caustica, aceasta 

neregasindu-se in produsul finit, daca respecti reteta si se cantaresc ingredientele 

cu mare precizie. 

Sapunul produs nu contine soda caustica nereactionata, deoarece majoritatea 

sapunurilor fabricate au un exces de grasime optim intre 5 si 8%, astfel incat sa 

nu existe soda nereactionata si sa nu usuce pielea. Tot in acest scop, se lasa 

sapunul la uscat circa 3 saptamani inainte de a-l folosi. 

Excesul de soda caustica in sapun va ridica nivelul pH-ului, astfel pielea poate fi 

iritata sau chiar arsa. Daca este prea putina soda caustica, sapunul va fi prea 

gras, pielea devenind unsuroasa. 

Pe langa ingredientele principale, pentru a particulariza sapunul si a-i imbunatati 

proprietatile, pot fi adaugate diverse elemente: uleiuri esentiale de plante 

medicinale si aromatice, parfum, coloranti, petale de flori, coji de fructe etc. 
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 Soda caustica se dizolva in apa si nu viceversa. Atentie la acest proces 

exoterm, caci solutia se va incalzi si va produce vapori toxici de care ar 

trebui sa te feresti atat tu, cat si eventuale animale de casa, copii. 

Recomandat este sa porti manusi si sa produci sapun natural intr-o 

incapere bine aerisita. 

 Incalzeste uleiul si masoara temperatura. Atat temperatura uleiului, cat si 

a sodei trebuie sa fie in intervalul 37-43 grade Celsius. 

 In momentul in care uleiul si solutia de soda caustica au aceeasi 

temperatura se adauga solutia de soda caustica peste ulei. Se amesteca 

pana ce compozitia se ingroasa de consistenta unei budinci mai subtiri. 

 Se adauga uleiurile esentiale, parfumul, plantele, taratele, petale de flori, 

coji de fructe sau chiar bucati de fructe uscate si se amesteca in 

compozitie pentru ca aromele sa se raspandeasca uniform. 

 Se pune sapunul in forma tapetata cu hartie cerata si se acopera cu un 

prosop sau o patura. Se lasa 18-48 ore, timp in care continua reactia de 

saponificare. In acest interval, sapunul trece printr-o stare de gel dupa care 

revine la starea opaca. Sapunul va continua sa se incalzeasca inca cateva 

ore. 

 Dupa 24 ore sapunul este suficient de tare astfel incat poate fi taiat. Dupa 

ce a fost taiat, va fi lasat la uscat cel putin 3-4 saptamani inainte de a se 

folosi, timp necesar pentru ca toate reactiile chimice sa se incheie. 

Recomandat este sa testezi pH-ul sapunului natural, folosind hartie 

indicator sau fenolftaleina. Sapunul pentru a fi folosit in siguranta daca 

prezinta un pH intre 7 si 9.5 

Uleiul: in principiu sapunul poate fi realizat din orice tip de ulei. Fiecare ulei 

folosit imprima sapunului anumite calitati: sapun tare sau moale, spuma 

persistenta, curatare eficienta, etc. De aceea este bine a se combina mai multe 

tipuri de ulei. Personal, inclin pentru combinatia ulei de palmier, masline, cocos 

si ricin. Pentru fermitate este bine a avea in compozitie un ulei ce se gaseste in 

stare solida la temperatura obisnuita: ulei de palmier, ulei de cocos sau unt de 

cacao. Aceste uleiuri sunt printre cele mai folosite si mai usor de gasit pe piata 

romaneasca. 

Apa: se va folosi doar apa distilata sau apa de izvor, deoarece apa de la robinet 

contine ioni care pot afecta rezultatul. Cantitatea de apa necesara diluarii sodei 

caustice trebuie sa fie 25-35% din cantitatea totala de ulei. 
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In cazul sapunurilor transparente (asa numitele "de glicerina"), acestea contin o 

cantitate suplimentara de glicerina precum si alcool si zahar pentru a deveni 

transparent. In industria cosmetica glicerina este folosita in majoritatea cremelor 

hidratante, pe post de agent de mentinere a hidratarii. O alta calitate importanta a 

glicerinei este aceea ca, fiind prezenta si in organismul uman, ea nu determina 

reactii alergice. 

Sapun natural – cateva retete de succes 

 

 

Sapun natural cu lavanda si tarate 

Ingrediente: 

 900 ml ulei de masline 

 600 ml ulei de cocos 

 190 g soda caustica 

 400 ml ceai de pelin 

 2 linguri tarate 

 4 linguri ulei de canepa 

 15 ml ulei esential lavanda (ylang ylang sau lemongrass) 

 

Sapun natural cu menta si cafea 

Ingrediente: 

 150 g soda caustica 
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 140 ml apa distilata 

 450 ml ulei de palmier 

 340 ml ulei de masline 

 170 ml ulei de cocos 

 30 g unt de shea 

 2 lingurite zahar 

 2 lingurite sare 

 2 linguri boabe cafea 

 200 g cafea macinata 

 5 lingurite ulei esential de menta 

Sapun natural cu trandafir si cacao 

Ingrediente: 

 230 ml ulei de cocos 

 110 g unt de cacao 

 300 ml ulei de masline 

 110 ml ulei de palmier 

 180 g soda caustica 

 400 ml ceai (urzica, papadie, macese, busuioc, tei) sau apa distilata 

 50 ml ulei esential de trandafiri, jojoba, menta, salvie, camfor sau santal 

(in functie de preferinte) 

 2 lingurite cacao 

 

Sapun natural cu plante medicinale 

 680 g apa rece 

 340 g soda caustica 
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 1560 g ulei de masline 

 453 g ulei de palmier 

 453 g ulei de cocos 

La aceasta cantitate de uleiuri s-a folosit roinita (Melissa officinalis) in jur de 56 

de ml.  

Se poate adauga la urma 1/4 ceasca de capete de musetel tocat si 1/4 ceasca de 

petale de galbenele. Se poate folosi ulei de catina sau suc de morcovi pentru o 

culoare mai galbuie. Acestea contin betacaroten.  

Se pot adauga cca 3-4 linguri de frunze maruntite si uscate de menta si rozmarin 

sau ulei esential din fiecare cca 20 ml. Mult timp dupa taiere sapunul miroase 

curat, a plante. 

Alte câteva idei pentru îngrijirea corpului 

Deodorant natural: 1g mentol se dizolvă în 30ml alcool de 90º. Se încălzesc 

50ml apă de trandafir în care se dizolvă 1g piatră acră. Se amestecă cele două 

soluţii şi se agită energic. Se păstrează într-un recipient din sticlă bine închis 

pentru a evita evaporarea. Un alt deodorant natural mai delicat poate fi constituit 

din câteva picături de ulei esenţial (lavandă, mentă, busuioc, etc.) adăugate într-

o linguriţă de apă, amestec cu care se tamponează apoi pielea. Se foloseşte 

imediat. 

 

Ulei pentru corp: se amestecă bine şi se păstrează apoi într-o sticlă de culoare 

închisă 50ml ulei de susan, 25ml ulei de ricin, 10ml ulei de germeni de grâu şi 

câteva picături de ulei volatil din plante medicinale. 

Ulei pentru plajă: 250ml ulei de măsline presat la rece, 10picături tinctură de 

iod şi sucul de la o lămâie se amestecă şi se păstrează într-o sticlă închisă la 

culoare. Se agită înainte de utilizare. 

Ulei de masaj anticelulitic: un pumn de frunze proaspete de iederă se lasă la 

macerat timp de două săptămâni în 200ml ulei de germeni de grâu, apoi se 

strecoară presând bine plantele şi se adaugă două picături de ulei eteric de 

rozmarin. Se păstrează într-un recipient din sticlă şi se aplică zilnic după duş 

prin mişcări energice de masaj. 
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Parfum: dacă vrem un parfum fără riscuri, putem să alegem unul cu uleiuri 

esenţiale, dar fără alcool. 

Săpun nutritiv: se prepară dintr-un săpun obişnuit de toaletă dat pe răzătoarea 

mică şi dizolvat în 300 ml de ceai tare din flori de tei amestecat cu 4 linguri de 

suc de grapefruit, ambele încălzite. Se mai înglobează 5 picături de ulei de 

micşunea şi 4 linguri de fulgi fini de ovăz. Când ajunge o masă păstoasă se pune 

în forme, se acoperă cu o pânză uscată, se lasă să stea 2-3 săptămâni într-un loc 

uscat şi cald, după care pot fi scoase din forme şi împachetate. 

 
 

După demachiere este binevenită o loţiune pentru faţă. O astfel de loţiune 

poate fi preparată simplu din 50ml apă de trandafiri sau de portocal, o jumătate 

de linguriţă de miere, 50ml apă de hamamelis şi 10 picături tinctură de muşeţel. 

Se dizolvă mierea în apa de trandafiri şi apa de hamamelis puţin încălzite, se 

adaugă tinctura de muşeţel, se pune amestecul într-un recipient din sticlă de 

culoare închisă şi se agită.  

Pentru tenul gras se poate prepara o loţiune din 80ml apă de hamamelis şi 20ml 

tinctură de salvie în care s-au dizolvat 4 picături ulei de rozmarin. Iar pentru 

tenul uscat şi sensibil este recomandată o loţiune din 90ml apă de trandafiri sau 

de portocal şi 10ml tinctură de gălbenele. Acestea, de asemenea, sunt cantităţi 

suficiente pentru mai multe utilizări şi e recomandabil ca, între timp, să fie 

păstrate în frigider. 

Una dintre cele mai vechi reţete de cremă pentru faţă a fost inventată de către 

greci şi se compunea din ceară de albine, ulei şi apă. 

O astfel de cremă, dar mai îmbogăţită, poate fi preparată din: o lingură ceară de 

albine, 150ml ulei presat la rece (poate fi de porumb, de măsline, de susan), o 
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lingură gel de aloe vera, două linguri unt clarificat, câteva picături de ulei volatil 

(muşeţel, lavandă, portocal sau un altul, după preferinţe).  

Ceara de albine se topeşte în puţină apă fierbinte, apoi se adaugă treptat untul 

clarificat, gelul de aloe vera (care în prealabil a fost amestecat împreună cu 

uleiul) şi uleiul volatil. Se pot adăuga şi câteva picături de ulei de migdale 

pentru efectul antirid al acestuia. Se amestecă continuu până când crema se 

răceşte, apoi se pune într-un vas de porţelan în care se păstrează la frigider. Din 

20-30 picături de ulei de migdale amestecate în 20g unt clarificat se poate 

prepara o cremă foarte eficientă contra ridurilor fine din jurul ochilor; şi aceasta 

se păstrează în condiţii mai bune la frigider. 

 

Igiena gurii şi a dinţilor 

Pentru aceasta putem prepara în casă un praf pentru dinţi din 40g coajă de 

portocală netratată lăsată la uscat până a doua zi şi amestecată apoi cu 30g 

frunze de mentă pulbere şi cu 10g sare de mare. Se mai poate prepara o pastă de 

dinţi naturală din pulpa de la o lămâie amestecată cu o linguriţă frunze de 

salvie mărunţite, o linguriţă pulbere din rădăcină de stânjenel, o jumătate 

linguriţă ulei de scorţişoară şi puţină apă distilată, atât cât să se formeze o pastă 

groasă. Ambele se păstrează în recipiente cu capac. Ca apă de gură poate fi 

folosită tinctura de arnică (în proporţie de câteva picături la un pahar cu apă), 

aceasta având efect antiinflamator.  

Uleiul de mentă este folosit că dezodorizant al gurii, corijând mirosul şi gustul 

neplăcut, când este folosit că apa de gură. Acesta se obţine prin dizolvarea într-

un pahar cu apa a câtorva picături din acest ulei, clatindu-se gura. 

Iată şi o reţetă pentru balsam de buze: două linguriţe de ceară de albine se 

topesc pe baie de aburi, apoi se amestecă cu o linguriţă de apă de trandafiri, o 



Curs de alte utilizari ale plantelor medicinale si aromatice 

 

___________________________________________________________________________ 
 

18 
 

linguriţă de ulei de sâmburi de struguri şi două linguriţe de ulei de migdale 

dulci. Se lasă să se răcească şi se păstrează într-o cutiuţă cu capac. 

Reţete pentru îngrijirea şi menţinerea frumuseţii naturale a părului 

Părul normal poate fi îngrijit cu succes cu ajutorul unui şampon preparat dintr-o 

linguriţă de fulgi de săpun natural (se obţin foarte simplu dând pe răzătoarea 

mică săpunul respectiv), 100ml de apă, uleiuri esenţiale sau extracte de plante. 

Modul de preparare este următorul: se pune apa la fiert, iar când începe să fiarbă 

se ia de pe foc şi se adaugă fulgii de săpun amestecând până la dizolvarea 

acestora. După răcire se adaugă 2-3 picături din uleiul esenţial ori extractul de 

plante preferat. Cantitatea este suficientă pentru o spălare. 

O reţetă mai elaborată pote fi obţinută din: 8 linguri flori de muşeţel uscate (ori 

salvie în cazul părului închis la culoare), o lingură mentă uscată, 2 linguri 

rozmarin, 600ml apă distilată, 60g fulgi de săpun natural, 3 picături ulei de 

eucalipt sau mentă, 2 linguri alcool. Se prepară astfel: din apă şi plante se face 

un decoct, care se lasă încă 30 minute acoperit, după care se strecoară presând 

bine plantele. Se încălzeşte din nou şi se adaugă fulgii de săpun amestecând 

până la dizolvarea lor. După răcire se adaugă alcoolul amestecat cu uleiul 

volatil, se toarnă într-un recipient închis ermetic şi se mai ţine 3-4 zile la 

temperatura camerei, înainte de prima utilizare, apoi se păstrează în acelaşi 

recipient. 

Un şampon purificator poate fi obţinut din 100ml apă distilată, 20g rădăcină de 

tătăneasă tocată, 2 gălbenuşuri, 20ml alcool de 50%. Din rădăcina de tătăneasă 

se prepară un macerat (timp de 3-6 ore), după care se înfierbântă, se strecoară şi 

se adaugă gălbenuşurile şi alcoolul. Se aplică în două reprize pe părul ud, se 

masează pielea capului şi se clăteşte părul de fiecare dată. 

Datorita continutului ridicat in clorofila si clorofiline solubile in apa, cu 

proprietati deodorante, epitelizante, cicatrizante si antiseptice, urzica este foarte 

folosita in prepararea sampoanelor anti-matreata, iar castanul, datorita 

esculozidei prezinta proprietati capilar-protectoare si este folosit alaturi de 

mesteacan in sampoanele regeneratoare, pentru un par des si stralucitor. 
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O dată pe lună se poate aplica acestui tip de păr o cură nutritivă din: 50ml ulei 

de migdale, 30ml ulei de floarea-soarelui, 30ml ulei de nucă, 30ml ulei de ricin, 

5ml ulei de trandafir. Acestea se amestecă şi se lasă la rece timp de două zile. Se 

aplică prin masare pe păr, se înfăşoară capul într-un prosop şi se lasă uleiurile să 

acţioneze peste noapte. A doua zi se spală şi se clăteşte cu multă apă. 

Din 100ml apă, o lingură de plante uscate (de exemplu muşeţel pentru blonde 

sau coajă de nucă pentru brunete) şi 6 linguri de suc de lămâie sau oţet de fructe 

se poate prepara o loţiune pentru clătirea părului după spălare în modul 

următor: din apă şi plante se prepară o infuzie în care, după 10 minute, se 

adaugă sucul de lămâie sau oţetul. Se aplică pe părul ud fără a se mai clăti după 

aceea. Pentru părul gras şi subţire este foarte eficient masajul cu macerat din 

următoarele plante (câte o linguriţă din fiecare): rozmarin, muşeţel (sau cimbru), 

urzici (sau coada-calului). Se poate adăuga şi o lingură de oţet de fructe. 

Un fixativ natural poate fi preparat din 250ml de apă în care se adaugă o 

linguriţă de miere, puţin oţet şi câteva picături de ulei aromatizat. Se aplică în 

locul loţiunii pentru clătire. 

 

 

1.3. Utilizarea plantelor medicinale si aromatice pentru alungarea insectelor 

Cunoscând gravitatea efectelor negative ale înţepăturilor de insecte, se vor lua 

măsuri preventive, pentru a evita să nu ne transformăm într-o ţintă vie în faţa 
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atacului acestor mici vieţuitoare. Plantele medicinale si aromatice ne sunt de un 

real folos. 

Măsuri preventive contra ţânţarilor: evitarea locurilor şi situaţiilor de risc; 

montarea unei plase la fereastră; suspendarea la fereastra camerei a unui săculeţ 

din pânză umplut cu usturoi curăţat, cu frunze de busuioc sau de tomate; 

suspendarea la capul patului a unui buchet de lavandă înflorită sau a unei batiste 

impregnate cu esenţă de măghiran sau ulei de lavandă; aşezarea pe noptieră a 

unui buchet de frunze de roiniţă, stropite cu ulei volatil de lavandă; folosirea în 

sezonul cald a unor haine de culoare deschisă; masarea pielii expuse 

înţepăturilor cu macerat din frunze de tutun în oţet de mere, decoct din flori de 

lavandă sau cu ulei volatil de roiniţă, mentă, lavandă şi cuişoare; consumul 

suplimentar de vitamină C, care va intensifica transpiraţia, al cărei miros 

specific îndepărtează ţânţarii; folosirea de sprayuri, creme şi pastile, preparate cu 

uleiuri esenţiale de mentă sau eucalipt care îndepărtează insectele. 

Soluţii de aplicare preventivă 

Uleiurile esenţiale în combinaţie cu alcoolul sau apa distilată, precum si 

unguentele naturale sunt remedii uşor de obţinut preparându-le acasă. 

Iată care ar fi câteva dintre uleiurile folosite ca ingrediente active împotriva 

muşcăturilor de ţânţari: 

 uleiul esenţial de lavandă 

 uleiul esenţial de eucalypt 

 uleiul esenţial de cimbru natural 

 uleiul esenţial de lemongras 

 uleiul esenţial de tea tree  

 uleiul de neem (preventiv) 

 

 

Reţetă de unguent 

78% unt de cacao 

20% ulei de neem 

http://www.elemental.ro/238-lavanda-bio-ulei-esential-lavandula-angustifolia-10-ml.html
http://www.elemental.ro/234-eucalypt-bio-ulei-esential-eucaliptus-globulus-10-ml.html
http://www.elemental.ro/365-cimbru-natural-ulei-esenial-mayam-10-ml.html
http://www.elemental.ro/237-lemongras-bio-ulei-esential-cymbopogon-flexuosus-10-ml.html
http://www.elemental.ro/240-tea-tree-bio-ulei-esential-melaleuca-alternifolia-10-ml.html
http://www.elemental.ro/149-ulei-de-neem-bio-presat-la-rece-mayam-50-ml.html
http://www.elemental.ro/230-unt-de-cacao-bio-mayam-100-gr.html
http://www.elemental.ro/149-ulei-de-neem-bio-presat-la-rece-mayam-50-ml.html
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2% ulei esenţial de mentă (eucalypt, lavandă) 

Mod de preparare şi utilizare: 

Topiţi untul de cacao pe baie de abur (~50-55 grd), luaţi de la sursa de căldură şi 

încorporaţi uleiul de neem, omogenizând continuu. Înainte de răcirea completă, 

picuraţi uleiul esenţial şi omogenizaţi în continuare. Înainte de solidificarea 

compoziţiei, turnaţi într-un recipient dezinfectat, şi păstrati la rece. 

Aplicaţi în zonele care posibil vor fi expuse la înţepături, într-un strat subţire. 

 

Atenţie: uleiul de neem are un miros considerat de mulţi ca fiind neplăcut, dar 

este foarte respingător pentru insecte. Inclus în unt de cacao şi ameliorat cu 

mirosuri proaspete provenite de la uleiuri esenţiale, aroma compoziţiei devine 

acceptabilă. 

În loc de untul de cacao se poate folosi ulei de masline sau de migdale. Legat de 

cantităţi, exprimarea procentuală a ingredientelor este cea mai facilă, dar vă 

ajutăm cu exprimare în mililitri. 

Pentru a prepara 100 ml unguent preventiv aveţi nevoie de: 

- 78ml ulei de bază 

- 20 ml ulei de neem 

- 2 ml ulei esenţial (pentru dozarea de volume mici se va folosi pipeta) 

http://www.elemental.ro/399-menta-ulei-esential-bio-mentha-arvensis-10-ml.html
http://www.elemental.ro/234-eucalypt-bio-ulei-esential-eucaliptus-globulus-10-ml.html
http://www.elemental.ro/238-lavanda-bio-ulei-esential-lavandula-angustifolia-10-ml.html
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Dacă doriți să evitați să fiți ciupiți și în același timp doriți să folosiți un produs 

natural vă puteți prepara singuri o soluție antițânțari. 

Aveți nevoie de: 

 250 ml de alcool din cereale (îl găsiți în supermarket-uri) sau vodka 

 30 de picături de uleiuri esențiale -lavandă, lămâie, eucalipt, tea tree, 

rozmarin, muscata trandafirie (le puteți folosi pe toate sau doar o 

cominație de 2 uleiuri esențiale) 

 un recipient cu pulverizator 

Se amestecă foarte bine ingredientele, iar soluția obținută se aplică pe piele. 

Dacă sunteți reticenți în a aplica pe piele un produs pe bază de alcool puteți 
încerca următoarea variantă: 

 10 picături de uleiuri esențiale - lavandă, lămâie, eucalipt, tea tree, 

rozmarin, muscata trandafirie 

 2 lingurițe de ulei vegetal, cel mai bun este uleiul de măsline 

 1 linguriță de gel de aloe vera (opțional) 
 

 

Soluţii de aplicare după înţepături  

Reţetă pe bază de alcool 

Soluţia răcoreşte, dezinfectează şi tratează pielea afectată de diverse înţepături 

sau iritaţii cutanate. 

Ingrediente: 
55% alcool (maxim 40 grade) 

32% apa distilată 
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10% gel de aloe vera 

3% ulei esenţial de lavandă (mentă, camfor, eucalypt) 

Mod de prepare şi utilizare: 

Amestecaţi ingredientele şi le puneţi într-un recipient de tip spray. Agitaţi bine 

înainte de a aplica prin pulverizare. 

Reţetă pe bază uleioasă (recomandată şi pentru copii) 

Ingrediente: 

71% ulei de măsline (sau din sâmburi de caise) 

15% ceară de albine 

10% ulei de gălbenele 

2% alantoină (se freacă cu puţină apă până devine o pastă) 

2% ulei esenţial tea tree  

Mod de prepare şi utilizare: 

Se topeşte ceara de albine pe baie de abur până ce devine lichidă, se ia de pe foc, 

se adaugă uleiul de măsline (caise), se încorporează uleiul de gălbenele, 

omogenizând continuu (cu un mini mixer dacă aveţi la îndemână). Atunci când 

compoziţia devine călduţă dar înainte de solidificare, adăugaţi pasta de alantoină 

şi picuraţi uleiul esenţial. 

Turnaţi în recipient dezinfectat, şi păstraţi la răcoare, ferit de lumina directă. 

Unguentul se păstrează bine până la 6 luni. 

Aplicaţi pe zonele afectate ori de câte ori este nevoie, într-un strat fin. 

În cazul înţepăturilor de ţânţari este recomandată spălarea cu apă şi săpun, 

aplicarea unei comprese cu apă rece sau gheaţă, comprese cu apă sărată şi 

tinctură de arnică şi iederă, tamponarea locului cu vată îmbibată într-o soluţie 

alcoolică, ulei de mentă (5 g la 100 ml alcool) sau cu o pastă preparată cu apă şi 

bicarbonat de sodiu, aplicarea de cataplasme cu varză crudă, praz crud sau 

pătrunjel, dezinfectarea locului înţepăturii prin frecare cu frunze zdrobite de 

ferigă, pătrunjel, coacăz negru, tomate sau cu rondele de lămâie şi oţet de fructe, 

masajul pielii cu tinctură sau cu unguent de gălbenele, suc de ceapă sau usturoi. 
 

http://www.elemental.ro/238-lavanda-bio-ulei-esential-lavandula-angustifolia-10-ml.html
http://www.elemental.ro/234-eucalypt-bio-ulei-esential-eucaliptus-globulus-10-ml.html
http://www.elemental.ro/142-ulei-din-samburi-de-caise-bio-mayam-50-ml.html
http://www.elemental.ro/160-ceara-de-albine-pura-pastile-mayam-100-gr.html
http://www.elemental.ro/248-ulei-de-galbenele-100-natural-in-baza-de-ulei-de-soia-50-ml.html
http://www.elemental.ro/222-alantoina-100-sursa-vegetala-pulbere-mayam-50-gr.html
http://www.elemental.ro/240-tea-tree-bio-ulei-esential-melaleuca-alternifolia-10-ml.html
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Iata cateva solutii naturale care vor indeparta tantari, viespi, paianjeni, 

furnici, purici, gandaci : 

1. Muscata, craite: uleiul esential de muscata sau craite este un excelent 

repulsiv pentru tantari. Amesteca 1 picatura de ulei esential de muscata sau 

craite cu 10 picaturi de ulei vegetal si aplica pe zonele expuse ale corpului. 

Atentie: uleiul esential de muscata este interzis in timpul sarcinii si alaptarii. 

2. Lavanda, cuisoare: contra viespilor si taunilor si a veninului lor periculos, 

mizeaza pe uleiurile esentiale de lamaita, lavanda, muscata si cuisoare. Intr-un 

flacon de 10 mL, amesteca 3 mL ulei esential de lamaita, 3 mL lavanda, 3 mL 

muscata si 1 mL cuisoare. Varsa acest amestec intr-un bol cu apa fierbinte si 

lasal sa difuzeze in locul unde stati.  

3. Rubarba contra melcilor. Rubarba este un puternic repulsiv pentru melci, 

fluturele alb al verzei si omizi. Amesteca 1 kg tije de rubarba in 8-10 L apa. 

Lasa la macerat la umbra timp de minim 24 ore. Filtreaza si pulverizeaza 1 data 

pe zi, timp de 3 zile. 

4. Usturoiul asfixiaza gandaceii. Datorita mirosului sau persistent, usturoiul 

pune pe fuga insectele si le poate chiar asfixia. Fierbe 2-3 catei de usturoi taiati 

intr-un litru de apa. Lasa la infuzat 12 ore, apoi filtreaza. Varsa intr-o sticla cu 

vaporizator si pulverizeaza direct pe insecte. Efect garantat!  

5. Arborele de ceai (tea tree), lavanda, lamaita: antipurici. Animalul de casa 

se scarpina? Probabil puricii sunt de vina (saliva lor iritanta provoaca 

mancarimi). Incearca uleiurile esential de arbore de ceai, lavanda si lamaita. Ele 

sunt eficace si nu prezinta riscuri pentru animal. Intr-un flacon de 100 mL, 

amesteca 10 mL ulei esential de arbore de ceai, 5 mL lavanda, 10 mL lamaita si 

alcool de 90o pana se umple flaconul. Vaporizeaza prin casa, pe blana 
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animalului, pe perne, de maxim 2 ori pe saptamana. De asemenea, se pun plante 

proaspete sau uscate de pelin printre haine si in pat contra puricilor si moliilor. 

6. Cedru contra moliilor: omoara moliile cu uleiuri esentiale de cedru, lavanda 

si rozmarin, la fel de eficace si sanatoase! Intr-un flacon de 10 mL amesteca 5 

picaturi cedru, 5 picaturi lavanda si 5 picaturi rozmarin. Varsa amestecul pe 

cuburi de lemn sau in pietre poroase ce pot fi tinute in dulap (sau pe discuri 

demachiante). Reinnoieste-le des, mai ales in septembrie, cand larvele moliilor 

ies din oua.  

7. Lavanda si menta contra furnicilor: intr-o sticla cu vaporizator, amesteca 5 

picaturi ulei esntial de lavanda, 10 picaturi ulei esential de menta si 1/4 litri 

alcool de 40
o
. Pulverizeaza de mai multe ori pe zi in locul pe unde trec furnicile. 

Prima măsură valabilă contra tuturor speciilor de insecte constă în renunţarea la 

produse cosmetice cu arome florale (deodoranţi, parfumuri, creme, săpunuri 

fine) şi la bijuteriile strălucitoare. 

În prevenirea atacului unui roi de viespi sau a unei viespi izolate, trebuie să se 

ţină seamă că agresivitatea acestei insecte creşte în prezenţa anumitor produse 

cosmetice, parfumuri sau aditivi alimentari. 

Aceste solutii pentru indepartarea insectelor pot folosi in acelasi timp si ca 

neutralizante de miros. 

Pentru a scapa de mirosurile neplacute din casa puneti intr-o cana de apa 10 

picaturi de ulei volatil de lavanda si 10 picaturi de ulei volatil de menta. 

Stergeti cu aceasta solutie peretii, podelele toate zonele care degaja mirosuri 

neplacute. Evitati suprafetele lacuite, pentru ca uleiurile volatile sunt un 

dizolvant redutabil si strica lacul.  

Uleiul volatil de extras din florile de levantica este folosit în farmacii pentru 

mascarea mirosului neplăcut al unor preparate medicamentoase, şi pe scară şi 

mai mare în industria articolelor de igiena si cosmetica, in aromoterapie si în 

industria parfumurilor. 

Uleiul volatil de menta este folosit în diferite produse farmaceutice (Carbocif, 

Colebil, Boldocolin, Inhalant etc.) şi corectiv pentru gustul unor medicamente. 
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1.4. Utilizarea plantelor medicinale si aromatice pentru aromoterapie 

Aromoterapia este ramura terapeuticii de inspiraţie fitoterapeuticã, ce 

urmãreste ameliorarea sau vindecarea diverselor boli si/sau dobandirea unei stari 

de spirit specifice, pe calea aromelor şi a parfumurilor, respectiv pe calea unor 

produşi volatili şi odoranti, extraşi din plante aromatice, produşi care se prezintã 

sub formă unor esenţe naturale sau a unor uleiuri volatile. 

Aromoterapia trebuie realizată într-o cameră foarte aerisită (dar temperatură să 

fie de cel puţin 20 de grade) şi poate fi combinată cu meloterapia (ascultarea 

muzicii preferate).  

Se mai întrebuinţează beţişoare parfumate şi diferite ustensile (lumanari, lampi 

de aromoterapie, saculeti cu plante uscate etc).  

Cada pentru bai aromoterapeutice se umple cu apă călduţă la care se adaugă 

după dorinţă sare şi spumă de baie, uleiuri parfumate, etc. 

 

Aromoterapia cu uleiuri volatile. Cum se folosesc uleiurile volatile? 
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• Masajul aromoterapeutic este cea mai eficientă modalitate de folosire a 

uleiurilor eterice. Pentru masaj, uleiurile se pot combina într-o soluţie de bază. 

Masajul mâinilor şi al picioarelor este o modalitate excelentă de a ne menţine 

într-o formă foarte bună. Toate punctele reflexogene din organism sunt stimulate 

prin această metodă. Acest lucru ajută la echilibrarea fluxului de energie din 

organism.  

• Pentru îmbăiere. Se pot folosi astfel: se pun în apa de baie pînă la 5 picături 

dintr-un anumit tip de ulei volatil sau până la 5 ml dintr-un amestec de uleiuri 

volatile. Această metodă este eficientă pentru pielea sensibilă, uscată şi 

bronzată. Cum procedaţi: umpleţi o cadă cu apă caldă (nu fierbinte, pentru că 

uleiurile se vor evapora prea repede). Adăugaţi în jur de 5 picături dintr-un 

anumit tip de ulei volatil sau 5 ml dintr-un amestec de uleiuri volatile. Se mai 

adaugă după dorinţă sare şi spumă de baie. Amestecaţi, cufundati-va in apa si 

relaxaţi-va minimum 10-15 minute. Puteţi folosiţi metoda de îmbăiere cu uleiuri 

volatile în fiecare zi. 

• Inhalare. Inhalarea este extrem de folositoare pentru îndepărtarea congestiei 

nazale, a guturaiului şi uşurarea respiraţiei. Vechea metodă de a sta cu capul 

acoperit cu un prosop deasupra unui vas cu apa fierbinte, inhalind aburi de 

camfor sau eucalipt, mai este încă la mare căutare şi de asemenea extrem de 

eficientă chiar şi în timpurile moderne. 

Uleiul esential de lavanda, utilizat in aromoterapie ajuta in ameliorarea 

migrenelor, a starilor de anxietate si insomniilor datorita componentelor sale 

care au proprietatea de a induce relaxarea si linistea. De exemplu, pentru 

inlaturarea stressului si insomniei se pun 2-3 picaturi de ulei de lavanda intr-un 

vas de aromoterapie care se aseaza in apropierea patului sau se picura ulei pe 

asternut. Chiar folosit in inhalatiile dinainte de culcare are efect linistitor si 

relaxant. 

 



Curs de alte utilizari ale plantelor medicinale si aromatice 

 

___________________________________________________________________________ 
 

28 
 

Dupa lavanda, rozmarinul este probabil cea mai importanta planta din familia 

Labiatae folosita in aromoterapie. Parfumul de rozmarin imbunatateste 

concentrarea si improspateaza simturile, fiindca planta poseda intr-adevar acea 

prospetime sugerata de numele ei: "roua marii". In aromoterapie este apreciat 

pentru puterea sa de a induce relaxarea, optimismul si un somn linistit. Poate fi 

folosit ca atare, sub forma de ulei esential in apa de baie sau inhalatii si sub 

forma diverselor produse comercializate: lumanari, betisoare, saculeti, cu aroma 

revigoranta de rozmarin. 

Un alt exemplu de planta medicinala folosita in aromoterapie este busuiocul, 

foarte util la combaterea depresiei, anxietatii, insomniilor. Uleiul esential de 

busuioc are un efect tonic si reglator asupra sistemului nervos, ceea ce il 

recomanda in astenia nervoasa (in surmenajul intelectual, in epuizarea 

nervoasa), in migrena, in starile depresive, etc., deoarece purifica si dinamizeaza 

in mod foarte eficient planul psiho-mental stimuland intelectul si asigurand o 

stare de pace afectiva. 

Uleiul de cimbru este un tonic nervos si un bun dezinfectant al pielii, 

adaugandu-se cu efect si in diverse amestecuri aromatice pentru masaje, bai sau 

impachetari. In caz de slabiciune fizica si psihica, sub forma de ulei esential in 

vas de aromoterapie - este renumit pentru efectele sale tonice si revigorante, 

pentru amplificarea capacitatii de control al emotiilor si intarirea imunitatii la 

stresul psihic.  

Uleiul de mentă este foarte folosit ca racoritor, pentru refacere, tonic nervin, ca 

afrodisiac, stimulent mental. 

 

Aromoterapia cu amestecuri de uleiuri esențiale 
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Deconectare - un puternic amestec de lavandă, iarbă de lămâie, mentă și lămâie 

pentru căndeluța de aromaterapie sau câte o picătură pe manșete. 

Calmant - pentru a te relaxa fără ajutorul sedativeleor - amestec de esență de 

lămâie, portocală, vetivera și ylang-ylang. 

Destressare - conține grapefruit, paciuli și santal. 

Afrodisiac - amestec de lux pentru momentele intime: extract de iasomie, 

trandafir, nucșoară, paciuli și cuișoare. 

Detoxifiant - un amestec deosebit de bun în combinație cu un program de 

dezintoxicare - poate fi adăugat la baie (în cadă chiar în momentul în care vă 

băgați în apă pentru a nu se evapora) sau la loțiuni și uleiurile pe care le folosiți 
pentru piele. Conține exxtract de semințe de morcov, semințe de țelină și boabe 

de ienupăr. 

Dis-de-dimineață - un amestec care să vă trezească și să vă pregătească pentru 

provocările de peste zi - conține portocal amar, mandarin și priboi. 

Înviorător - consolidează și stimulează - conține piper negru, iarbă de lămâie, 

pin și rozmarin. 

Favorizează meditația - pentru pacea interioară - conține dafin, cedru, elemi 

(rășină) și lemn de santal. 

Pe timp de noapte - un amestec de măghiran și lavandă, acestea fiind folosite 

de secole pentru a ajuta la relaxare și la inducerea somnului. 

Purificare - conține extract de boabe de ienupăr, portocal, rozmarin și petitgrain 

(ulei distilat din frunzele și tulpina portocalului amarui - citrus aurantium). 

Revitalizant - reîmprospătează și trezește simțurile - conține busuioc tei și 
mentă. 

Romantic - un amestec de lux pentru a crea starea de spirit potrivită unei 

povești de dragoste sau unui răsfăț - conține ylang ylang, lemn de santal, 

trandafir (Rosa damacena) și iasomie. 

Liniștitor - reconfortant - conține trandafir și rășină. 
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Favorizeată studiul - vă ajută să vă concentrați și să vă amintiți în timp ce 

învătați pentru examene - conține rozmarin și busuioc. 

Încălzire - un amestec încălzitor de ghimbir, portocală dulce și tămâie. 

 

 

1.5. Utilizarea plantelor medicinale si aromatice in scopul colorarii textilelor 

Unele plante medicinale servesc la obtinerea de coloranti vegetali care au 

calitatea ca sunt lipsiti de toxicitate.  

De exemplu, din fructele coapte de paducel se pot obţine coloranţi vegetali 

pentru lână şi borangic dând culori ocru-închis şi cafeniu-roşcat. Din frunze si 

buchete de flori de paducel se obţin culori ocru-închis în diferite nuanţe.  

Florile de galbenele se folosesc pentru vopsit în galben, iar florile de tei - la 

vopsit in galben deschis. Cu carbune de tei pregateau mesterii tarani vopseaua 

neagra cu care colorau florile de pe mobilier. 
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Frunzele de dud sunt folosite la colorarea lanii in maro inchis, iar sovarful la 

vopsit in rosu sau galben-auriu sau negru si cafeniu inchis in combinatie cu alte 

plante. 

Castanul salbatic este foarte folosit in vopsitorie, textile, pielarie:  

 amidonul extras din castane este utilizat la prepararea pastelor de culori si la 

imprimarea tesaturilor;  

 saponina extrasa din castane se utilizeaza in industria chimica la curatirea 

stofelor; 

 scoarta este utilizata la tabacitul pieilor, extragerea taninului, acizilor galici 

pentru industria colorantilor (brun, negru, galben). 

Fructele intens colorate de zmeur servesc drept coloranţi naturali, corectiv de 

culoare şi gust în diferite produse farmaceutice, iar în amestec cu strugurii roşii 

de viţă-de-vie servesc la obţinerea unui colorant violet-deschis pentru lână albă 

şi borangic. 

 

2. UTILIZARI IN SCOP DECORATIV 
 

Cultivate in gradini si parcuri, in vase pe balcon sau pe terase, plantele nu numai 

ca vor arata foarte frumos, dar multe dintre ele vor emana si un miros foarte 

placut.  
 

Va puteti aranja foarte usor o gradina de plante medicinale si aromatice, 

indiferent daca este vorba de un strat de plante pentru intreaga familie si pentru 

prieteni, de o gradinita pe balcon sau de un simplu ghiveci pe pervazul ferestrei. 
 

In plus, plantele medicinale si aromatice sunt o buna resursa de nectar pentru 

albine si fluturi. Ele atrag si alte insecte folositoare, cum ar fi bondarii, 

gargaritele, dar si pradatori naturali ai insectelor daunatoare. 
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Iata cateva exemple: 

Dat fiind aspectul ornamental al plantei, gălbenelele reprezintă una din speciile 

care se pretează cel mai bine pentru cultura în parcuri, spaţii verzi, în grădini, 

raspandindu-se foarte mult, putand fi cultivata chiar si in gradinile de legume. 

Musetelul arata minunat de-a lungul aleilor, pe borduri sau in straturile de flori. 

Cand va veti plimba pe o astfel de alee, veti simti mirosul intens. 

Levantica arata foarte bine alaturi de trandafiri. O puteti cultiva alaturi de alte 

plante, la marginea straturilor, parfumul ei ajungand pana la cele mai inalte 

balcoane. 
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Soiurile de busuioc cu talie inalta se cultiva in parcuri si sunt nelipsite din 

gradinile din mediul rural, datorita mirosului puternic, deosebit de placut si 

aspectului frumos al tufelor. In parcuri se utilizeaza la amenajarea rabatelor, in 

grupuri sau masive amplasate in apropierea cailor de acces (alei, drumuri, scari), 

fiind admirate in toata perioada de vegetatie, mai ales in timpul infloririi. 

Soiurile cu talie mica intra ca plante decorative crescute in ghivece sau ladite, 

asezate in balcoane spatioase sau la ferestre. 

Soiurile de craite cu inaltime mica pot constitui valoroase plante pentru 

balcoane, atat datorita pretentiilor reduse fata de conditiile de mediu si ingrijiri, 

cat si datorita florilor galbene, portocalii, rosii, cu durata mare de mentinere pe 

planta.  

Ornamental, leurda este plantată în parcuri, grădini şi spaţii verzi, pentru a 

valorifica locurile umede şi umbrite. 

In parcuri si gradini sunt plantati arbusti de paducel in scopuri ornamentale si de 

protectie, ca gard viu ghimpos dand decoratiuni frumos armonizate in 

combinatii cu alte specii dendrologice. 

Si dudul este un arbore decorativ, pretându-se la cultura în parcuri, izolat sau în 

grupuri, în aliniamente, etc., ca de altfel si castanul salbatic. 

 

Papadiile imbogatesc aspectul natural al gradinilor, datorita florilor lor 

frumoase, galben-stralucitoare, care atrag albinele. 

 

Florile contrastante ale echinaceei fac planta foarte atractiva. Este ideala pentru 

a fi cultivata in straturi obisnuite si pe randuri. Chiar si in vaza se pastreaza un 

timp indelungat. Puteti obtine un buchet deosebit de frumos daca veti combina 

echinacea cu fire de iarba, ochiul-boului si brumarele. 
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