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Plantele medicinale si aromatice au numeroase alte utilizari, in afara utilizarilor 

in scop terapeutic: ele sunt foarte utile in bucatarie, in obtinerea de produse 

pentru igiena corpului si infrumusetare, dar si in aromoterapie si spa prin 

bogatele uleiuri eterice pe care le contin.  

Cichorium intybus - cicoare 

Cicoarea este recunoscută datorită proprietăţilor sale medicinale şi pentru că este 

un excelent înlocuitor al cafelei. Orignara din nordul Africii si Asia, egiptenii o 

foloseau inca din antichitate pentru tratarea bolilor de ficat si detoxifierea 

sangelui. Mai tarziu, insusi Napoleon o folosea ca inlocuitor al cafelei. 

Planta contine fier, fosfor, magneziu, potasiu, calciu, cupru si multe vitamine, in 

special A, B1, B2, C si K. Din radacina acestei plante se prepara un ceai care 

favorizeaza digestia si stimuleaza functiile hepatice si renale.  

 

Intreaga planta de cicoare contine un suc laptos, al carui constituient major este 

inulina. Florile si radacinile plantei contin cicorina si principii amare. Pe langa 

inulina, radacina contine si zahar, taninuri, uleiuri, uleiuri volatile, pectina, 

rasina, levulina. Datorită substanţelor conţinute, în special cicorina şi colina, 

cicoarea are puternice efecte laxative, stimulând digestia. Reglează secreţia 

hormonilor pancreatici şi nivelul glicemiei sangvine. 

 

Unele studii precizează şi un efect hipocolesterolemiant al acesteia. Cercetările 

arată că inulina din cicoare reduce mult riscul de apariţie al cancerului intestinal. 

Ca toate plantele medicinale ce contin inulina, si cicoarea este recomandata 

pentru stimularea directa a metabolismului. 
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Sucul de cicoare se obtine din stoarcerea radacinilor proaspete; se poate 

consuma amestecat cu lapte, dimineata, fiind deosebit de benefic pentru 

sanatate.  

În scop alimentar, aceasta planta este cultivata pentru a se prepara cafeaua de 

cicoare, care, ca şi cafeaua, stimulează sistemul nervos, ajutând în primul rând 

la creşterea puterii de concentrare.  

Acest inlocuitor de cafea stimuleaza activitatea cerebrala si ajuta in lupta contra 

starilor de somnolenta si a asteniei.  

Se prajesc radacinile de cicoare, se macina fin, iar pulberea obtinuta se foloseste 

in loc de cafea. Se poate folosi perioade lungi chiar ani de zile.  

 

Spre deosebire de cafeaua obţinută din boabele de cafea, cafeaua din cicoare nu 

prezintă riscul dependenţei sau al fenomenelor de psihoexcitaţie. In 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,  

- cicoare combinata cu cereale coapte si macinate (in special orz),  

- cu diferite arome de alune, ciocolata, frisca etc.  
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Cicoarea a fost folosita timp indelungat ca substitut al cafelei, dar frumoasele 

flori albastre pot fi folosite ca infuzie pentru a curata tenul si a-i da o stralucire 

sanatoasa. 

In uz extern poate fi folosita la vindecarea ranilor datorita efectului cicatrizant, 

in furunculoze, acnee, dermatite. 

O lotiune nutritiva cu extract hidroalcoolic de musetel, tei, galbenele, coada 

soricelului, cicoare si sunatoare poate fi obtinuta usor pentru un efect de 

tonifiere, emoliere, epitelizare, hidratare si normalizare a metabolismului pielii. 

Este indicata pentru mentinerea integritatii celulelor epiteliae, pentru nutritia 

tenului normal si gras. 

 

Thymus vulgaris - cimbru 
 

Cimbrul de cultura este un adevarat antibiotic natural, care nu numai ca distruge 

majoritatea bacteriilor si microorganismelor daunatoare, dar intareste si 

capacitatea organismului de a se autoapara, stimuland imunitatea. Este o planta 

medicinala care ar putea modifica viziunea asupra a ceea ce inseamna tratament 

antiinfectios cu adevarat eficient, uleiul volatil obtinut din cimbrul de cultura 

avand efecte antibiotice extrem de puternice, cu un spectru foarte larg.  

 

 
 

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‖, 

alaturi de alte plante parfumate ca cimbru, tarhon, busuioc, levantica etc. La noi, 

este folosit datorita aromei sale mai ales impreuna cu carnea de porc, asociat cu 

usturoiul, in preparatele culinare gen fripturi si tocaturi. Poate da o savoare 



                 Ghid de utilizari ale plantelor medicinale si aromatice in  
              gastronomie, igiena corpului si aromoterapie 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 
 

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 a flatulentei, 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.  

 
 

Cimbrul este util in drenaj, dureri musculare sau reumatice, edeme, celulita. 

Stimuleaza microcirculatia. Purifica aerul. Este un bun parfumant barbatesc. 

Prin urmare, balsamul, gustul si mai ales calitatile medicinale i-au adus respectul 

si un loc fruntas nu doar printre condimente ci si printre plantele cu efect 

curativ. Cimbrul nu este deci folosit doar pentru a oferi gust, ci el intra si in 

alcatuirea sapunurilor, insecticidelor,  pastei de dinti, anumitor produse 

cosmetice, parfumurilor sau unguentelor antiseptice. Uleiul de cimbru este 

utilizat in aromoterapie pentru a calma durerea si pentru a imbunatatii starea de 

spirit a pacientilor.   
 

In aromoterapia cu uleiuri volatile, 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. In Grecia antica, cimbrul era un 

ingredient indispensabil in alimentatia tinerilor razboinici, carora - se spunea - le 

amplifica increderea in sine si curajul. Medicii greci, si apoi cei ai Evului 

Mediu, foloseau cimbrul pentru pacientii slabiti fizic si psihic, pentru efectele 

sale tonice si revigorante.  
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Ingrediente pentru un sampon solid:  

infuzie concentrata de rozmarin si cimbru, extract uleios de cimbru, extract 

uleios de rozmarin, uleiuri saponiifcate de masline, ricin, cocos, germeni de 

grau, migdale, palmier, argila verde +ulei esential de cimbru.  
 

Uleiul de cimbru stimuleaza microcirculatia la nivelul pielii capului, are actiune 

antimicotica, antibacteriana si antiseboreica. 

Uleiul de cimbru este un tonic general, are proprietati antiseptice puternice, insa 

daca este folosit nediluat poate irita usor pielea. 

 

Foeniculum vulgare - fenicul 
 

Feniculul este o planta originara din zona Mediteranei si este raspandita in toate 

tarile de pe glob, fiind cunoscuta si ca planta medicinala, si altfel: grecii l-au 

considerat ca pe un medicament, dar si ca produs alimentar, iar romanii l-au 

apreciat mai mult ca pe un condiment. Feniculul poate inlocui cu succes orice 

alta planta aromatica, fiind un stimulent foarte puternic pentru digestie si in 

general pentru functiile organismului. Seminţele de fenicul sunt de mult timp 

folosite pentru a combate balonarea, crampele abdominale, indigestia şi 

spasmele de la nivelul tractului intestinal.  
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Bulbul, frunzele si semintele de fenicul sunt utilizate pe scara larga in 

bucataria traditionala a multor tari. Ca leguma, feniculul se cultiva pentru 

frunzele sale ce aromatizeaza salate ca, de exemplu, cea de castraveti, varza si, 

in general, salatele de cruditati. In bucataria italiana si frantuzeasca este utilizat 

ca ingredient pentru sosuri. Dar de la fenicul se foloseste si tulpina si bulbul, 

astfel ca, in afara de salate, poate fi consumat alaturi de branza, se poate frige la 

gratar sau se poate servi in sos de rosii cu usturoi. Inainte de preparare, trebuie 

spalat foarte bine si poate fi pastrat congelat sau in saramura. 
 

Bulbul de fenicul este alb, uneori cu nuante de verde deschis, crocant, tare, 

atunci cand este crud. La gust se aseamana cu telina. 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.  

Feniculul este utilizat si in retetele din Iran, Arabia si zona Levantului, Europa 

centrala, unde este un ingredient apreciat la prepararea muraturilor, a painii 

aromate, a otetului aromat si a produselor de patiserie.  

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

praf de seminte de fenicul, adaugat la torturi, checuri, cozonaci dau acestora o 

aroma si un gust deosebit. 

 

 
 

Cum feniculul este originar din zona mediteraneeana, este tipic pentru 

bucatariile din aceasta parte a lumii, unde este folosit la condimentarea carnii, 

pestelui si fructelor de mare. Si aici este ingredient al unui amestec de 

condimente traditional, ‖herbes de Provence‖.  Ierburile de Provence reprezinta 

un amestec de cateva ierburi aromate mediteraneene si seminte de fenicul, 

specific regiunii Provence din sudul Frantei, renumita pentru cultura sa culinara.  

 

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

elixir traditional elvetian. 
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Feniculul este folosit datorita numeroaselor vitamine pe care le contine: acid 

ascorbic, vitaminele E, K, grupa B. Uleiul eteric de fenicul este foarte apreciat 

in domenii diverse ca parfumerie, aromoterapie sau cosmetica: lotiuni, ulei de 

baie si de masaj, sare de baie si alte produse de ingrijire personala (pasta de 

dinti, apa de gura), cunoscandu-se efectul sau calmant ce conferã o stare de 

confort şi relaxare. 
 

Sapun cu fenicul  

Proprietăţile diuretice şi detoxifiante 

si continutului de hormoni estrogeni 

al feniculului îl recomandă pentru 

reducerea celulitei prin masaj. 

Adaugat într-o bază de crema sau 

lotiune, ulei de fenicul poate fi de 

ajutor pentru îngrijirea pielii general, 

avand ca efecte: tonifierea pielii, 

eliminarea excesului de sebum, 

reducerea ridurilor, vindecarea  

 

 

echimozelor. Este in special benefic 

tenurilor grase, lipsite de stralucire, 

tenurilor mature, cu riduri. 

 

O utilizare casnica mai putin cunoscuta a feniculului si anume ca este inamicul 

natural al puricilor. Zdrobind o mana de tulpini cu frunze proaspete si frecand 

cu acestea blana cainilor sau a pisicilor, puricii vor fi alungati. Aceleasi rezultate 

se obtin daca se pun saculeti cu crengute de fenicul sub culcusul animalului de 

casa. 

 

Salvia officinalis - salvia 
 

Salvia are acţiune antioxidantă datorită acidului rozmarinic, este bactericida şi 

poate distruge bacilul Kock, se poate folosi în multe afecţiuni cu efecte 

deosebite si este de asemenea dezinfectant, colagog, coleretic, antiinflamator, 

cicatrizant, etc.  
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Aroma sa puternica o recomanda pentru multe alte utilizari: in gastronomie ca 

mirodenie, in parfumerie, cosmetica, iar datorita aspectului ornamental se 

cultiva in parcuri si gradini. 
 

 
 

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. Având un gust puternic aromatic şi astringent, 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.  
 

 
 

Cateva variante de utilizare a salviei in alimentatie:  

 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;  



                 Ghid de utilizari ale plantelor medicinale si aromatice in  
              gastronomie, igiena corpului si aromoterapie 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9 
 

 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.  

Salvia are o extraordinara valoare terapeutica, fiind folosita in medicina de mai 

bine de 2500 de ani. Insusi numele ei arata ca este “cea care salveaza” de 

boala. Pe langa actiunea ei terapeutica, salvia are un efect astringent, este 

aromata si racoritoare. De aceea - printre altele - ea este inclusa in produsele 

cosmetice si de ingrijire a pielii, precum si in lotiunile si sampoanele pentru par 

si in produsele de igiena gurii si a dintilor. Iata câteva idei de produse 

homemade pentru îngrijire personala: 

-  Pentru tenul gras se poate prepara o loţiune de fata din 80ml apă de 

hamamelis şi 20ml tinctură de salvie în care s-au dizolvat 4 picături ulei de 

rozmarin. 

-  Pentru tenul cu pori dilatati, patat, ofilit - se fac spalaturi in fiecare 

dimineata si seara cu decoct de salvie.  

Cand parul incarunteste, salvia il inchide la culoare, astfel incat suvitele 

deschise razlete nu mai sunt asa de evidente. In plus, ea stimuleaza circulatia 

sanguina si cresterea parului, conferindu-i acestuia din urma un aspect frumos si 

sanatos. Asa ca adaugati cu incredere infuzie de salvie sau preparati samponul 

recomandat in cursul nostru. 

De asemenea, se 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 salvie (în proporţie de 

câteva picături la un pahar cu apă), aceasta având efect anti-placa.  

Praf de dinti: 2 linguri de frunze de salvie (proaspata), 2 linguri de sare de 

mare. Maruntiti frunzele, impreuna cu sarea, intr-un mojar, pana ce obtineti o 

pudra fina, pe care o bagati la cuptor si o lasati sa se coaca. Cand este tare si 

"facuta", scoateti-o din cuptor, pisati-o inca o data si pastrati-o intr-o cutie sau 

un recipient etans. Folositi-o de 2 ori pe zi impotriva tartrului. Albeste dintii si 

improspateaza respiratia.  
 

Mentha piperita - menta 
 

Dintre toate ierburile, menta este una dintre cele mai revigorante, este "planta 

care invie spiritul". Menta este o planta indragita inca din antichitate datorita 

aromei sale precum si pentru gustul grozav de racoritor si pentru puterea sa mare 

de vindecare. Astfel, menta a fost si este folosita in medicina, cosmetica, 

aromoterapie, dar si in alimentatie. 
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Pe langa proprietatile medicinale, bucataria in special cea araba recunoaste si 

valoarea de condiment a mentei.   

Se foloseste in combinatie cu unele legume precum rosiile, cartofii, morcovii, 

precum si la dressingul salatelor de fructe.  

Deserturile de fructe, diverse bauturi racoritoare, lichiorurile sau ciocolata sunt 

adesea aromate cu menta datorita senzatiei de prospetime pe care o confera 

aceasta. Un exemplu inedit este prepararea iaurtului cu menta prin adaugarea a 

2-3 frunze proaspete de menta, a doi catei de usturoi pisati si sucul unei jumatati 

de lamaie, intr-un pahar cu iaurt. 
 

 
 

Aroma puternica a frunzelor de menta alunga soarecii si insectele nedorite 

(tantari, muste, furnici, albine, viespi).   

Reteta contra furnicilor: intr-o sticla cu vaporizator, amesteca 5 picaturi ulei 

esential 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. 

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

neutralizante de miros. 
 

In aromoterapia cu uleiuri volatile, uleiul de menta are efect stimulant si tonic 

datorita componentelor sale active. Oboseala mentala, stressul, starile depresive 

si durerile de cap sunt ameliorate daca se aplica ulei de menta pe tample si 

ceafa. Un amestec de uleiuri esentiale revitalizant  reîmprospătează şi trezeşte 

simţurile - conţine busuioc, tei şi mentă. 

Menta este folosita adesea si in unele produse cosmetice precum pasta de dinti, 

lotiunile, gelurile si cremele de corp sau fata, deodorante, sampoane sau geluri 

de dus pentru efectul sau racoritor si pentru beneficiile aduse trupului.  

Pentru igiena gurii şi a dinţilor putem prepara în casă un praf pentru dinţi din 

40g coajă de portocală lăsată la uscat până a doua zi şi amestecată apoi cu 30g 

frunze de mentă pulbere şi cu 10g sare de mare.  

Uleiul de mentă este folosit si ca 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.  
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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 usoara pentru oricine. 

Iata o reteta simpla, dar de succes: 

 

Sapun natural cu menta si cafea  
 

Ingrediente: 
 

•  150 g soda caustica 

•  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 

Lavandula angustifolia - levănţica 
 

Fitoterapia cu preparate din levănţica este foarte raspandita. Florile proaspete 

conţin 0,5—1% ulei volatil iar cele uscate 1—3% fiind foarte eficienta ca 

sedativ nervos, dar si pentru alungarea insectelor, in aromoterapie si cosmetica. 
 

 
 

 

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.  
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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.  

Iata o reteta de succes pentru 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  
 

Pe langa ingredientele principale, pentru a particulariza sapunul preparat in casa 

si a-i imbunatati proprietatile, pot fi adaugate diverse uleiuri esentiale de plante 

medicinale si aromatice, parfum, coloranti, petale de flori, coji de fructe etc. 

 

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

unguentele naturale sunt remedii pentru alungarea insectelor uşor de preparat 

acasă. Uleiul esenţial de lavandă este unul dintre uleiurile folosite ca 

ingrediente active împotriva intepaturilor de ţânţari si alte insecte ca soluţie 

naturala de aplicare preventivă. 
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 lasa-l sa difuzeze in 

locul unde stai. 

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  

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. 

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

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

picaturi de ulei volatil de lavanda. 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. 
 

Calendula officinalis - galbenele 
 

Aceasta planta medicinala poate avea mai multe intrebuintari: datorita 

esteticului ei poate fi o planta decorativa, datorita substantelor pe care le contine 

poate fi intrebuintata in fitoterapie si cosmetica, datorita gustului este utila in 

gastronomie sau poate fi folosita drept colorant in industria alimentara si in cea 

textila.  
 

 
 

Continutul bogat in substante active cum sunt: carotenoide (licopina, alfa si 

beta-caroten, rubixantina, luteina – ce ii dau culoarea galbena), flavonoizi, 

saponozide, rutinozizi, ulei volatil, vitamina C) confera actiune antiinflamatoare, 

cicatrizanta si emolienta, florile de galbenele intra in compozitia a numeroase 

preparate de uz extern pentru ingrijirea pielii pe care le putem prepara chiar 

acasa, pentru toata familia: sapunuri, creme cosmetice, uleiuri de masaj, 

unguente, sampoane si altele.  

Pielea noastra este sensibila, iar sanatatea ei se oglindeste in felul in care arata. 

Iarna este ea expusa gerului si umiditatii, de aceea trebuie sa avem si mai multa 

grija sa o hidratam pentru ca ea sa nu se usuce, sa-si mentina fermitatea si 

elasticitatea. In vederea acestui lucru este indicat sa recurgem la retete naturiste 

pe care le putem pune chiar noi in practica. 

Iata o reteta usoara pentru o crema cosmetica: 

Ingrediente:  
- 10 g ceara de albine 

- 15 g unt de cacao 

- 40 ml ulei de ricin 

- 60 ml ulei din samburi de caise 

- 40 ml infuzie de galbenele 
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Ceara de albine, uleiul de ricin, cel din samburi de caise si untul de cacao se lasa 

sa se topeasca in baie de apa la 60 grade. Amestecati bine toate ingredientele, iar 

apoi turnati peste infuzia de galbenele. Amestecati in continuare pana ce apa se 

absoarbe si ramane o crema. Lasati crema sa se raceasca (15 minute) si turnati-o 

apoi intr-un recipient din sticla cu capac. 

 

 
 

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.  

 

Melissa officinalis - roinita 
 

Roinita (denumita si melisa) este una din cele mai folosite plante medicinale din 

lume. Pentru extraordinara ei valoare terapeutica, roinita poarta un nume 

deosebit: ―Elixirul Vietii‖ – mai ales datorita efectului sau calmant asupra 

inimii. 

Toate partile plantei degaja un miros foarte placut si penetrant de lamaie, mai 

ales cand sunt usor frecate intre degete, motiv pentru care in multe limbi, la 

numele ei se adauga si cel de lamaita - in franceza i se spune melisse-citronelle; 

in germana Zitronen-melisse; in engleza -lemon-balm. 

Roinita isi gaseste locul in toate preparatele care cer aroma de lamaie (poate 

inlocui coaja rasa de lamaie) si in primul rand, in ceai, pe care-l parfumeaza 

deosebit de placut. Ceaiul aromat se poate bea fiebinte sau cu gheata. Aceasta 

planta se recomanda singura prin aroma dulce, ca de miere, pe care o 

raspandeste, intrebuintandu-se la prepararea lichiorurilor, bauturilor racoritoare, 

prajiturilor si altor dulciuri parfumate. In salatele si deserturile de fructe melisa 

este bine venita, iar buchetelele pot orna aperitivele, bauturile, inghetatele. 

Otetul aromatizat detine primul loc pentru preparatele din peste, sosuri cu 

maioneza si salate de legume proaspete sau fierte. Se foloseste uscata, la 
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condimentarea unor bucate: oua, marinarea carnurilor si a pestelui, dar si 

proaspata, in special in salate sau deserturi. 

Din roiniţă se prepară infuzie, decoct, tinctură, ulei şi lichior. Această licoare 

combate stările depresive, anxietatea, ameţelile, indigestiile şi crizele de 

apoplexie.  

 

 
 

Lichior de roiniţă  
Ingrediente: 1 litru de alcool de secară, 30 g de roiniţă proaspătă, 80 g coajă de 

lămâie, o linguriţă de angelică. 

Preparare: Ingredientele se pun la macerat timp de 10 zile, apoi se strecoară 

lichidul şi se adaugă 40 g de scorţişoară, 10 g de nucşoară, 4 cuişoare, 25 

seminţe de coriandru. Se lasă la macerat încă  

cinci zile, după care lichiorul se strecoară. După ce se „învecheşte", timp de 

şapte zile, se consumă câte un păhărel pe zi, înaintea meselor principale.  

 

Roinita este o planta valoroasa pentru uleiul esential care se obtine in urma 

distilarii frunzelor sale, Oleum Melissae, un ulei bogat in citrol, foarte aromat. 

Continutul frunzelor in ulei esential ajunge la 0,4 - 0,5%. Uleiul este intrebuintat 

in farmacie  (vindeca ranile, avand actiune antiseptica) si cosmetica (parfumuri, 

sampoane, sapunuri, balsamuri). 

Planta uscata de roinita este folosita ca aromatizant al dulapurilor si incaperilor 

si intra in compozitia amestecurilor (potpouri) de plante uscate.  

 

Perna cu roinita: o fata de perna din pânza de in se umple cu plante si se aplica 

pe locurile dureroase afectate de reumatism, traumatisme. In cazul in care aveti 

un somn agitat, se recomanda sa puneti intr-un saculet de bumbac un amestec de 

musetel, levantica si roinita, pe care sa il pastrati langa sau sub perna pe care 

dormiti. Acest amestec are un rol sedativ garantat.  
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Hyssopus officinalis - isop 
 

“Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi…”.  
Cunoscut încă din antichitate şi pomenit în Psalmii lui David, isopul, al cărui 

nume provine de la grecescul ―azob‖ ce înseamnă ―plantă sfântă‖,  este un 

remediu excelent în tratarea bolilor de plămâni, fiind indicat într-o diversitate de 

boli, de la simpla tuse până la probleme ale sinusurilor şi infecţiilor în gât, 

astmului şi bronşitei. Isopul acţionează de asemenea ca un foarte bun purificator 

al sângelui, având efect asupra vaselor capilare prin scăderea fragilităţii acestora, 

planta fiind foarte bună şi în tratamentul bolilor de ficat, în hepatite, balonari si 

arsuri la stomac, dar si leucoree, amenoree sau reumatism cronic. 
 

 
 

Isopul este o planta vesnic verde, in trei varietati deosebite dupa culoarea 

florilor (rosie, albastra si respectiv alba), cu o valoare condimentara speciala, 

recunoscuta pe langa cea terapeutica. 

Aceasta planta aromatica din familia mentei, merita cu siguranta mai multa 

atentie, tocmai pentru gustul picant-aromat, usor amarui. 

Isopul poate fi utilizat la prepararea unor mancaruri simple, ca supa de cartofi 

sau de fasole, precum si a unor mancaruri grase. Avand o aroma destul de slaba 

– care slabeste si mai mult prin uscare – se combina cu alte ierburi la fel de 

slabe. Frunzele verzi se pot adauga la salate, alaturi sau in loc de busuioc. 

Cateva frunze sunt de ajuns pentru a da savoare unui preparat final sau unei 

marinade. Florile pot fi utilizate la ornamentarea salatelor.  

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.  
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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, fiind si un ingredient valoros ce intra in reteta lichiorului de 

Chartreuse, ce merita, cu siguranta, incercat. 

Frunzele, tulpinile si florile de isop sunt foarte aromate si dau, prin distilare, o 

esenta foarte apreciata in parfumerie, aromoterapie si cosmetica. 

Uleiul esential de isop se utilizeaza in stare pura sau in compozitie cu uleiurile 

esentiale compatibile. Aceste compozitii se pot utiliza pentru imbogatirea 

produselor cosmetice, masaj, baie, duş-aromatic, comprese, aromatizoare pentru 

incaperi. Parfumul sau in nota de mijloc este greu de descris, deoarece nu 

seamănă cu al nici unei alte esenţe - seamănă cu un amalgam de busuioc, 

geraniu şi cimbru. Are gust fierbinte, amar şi un puternic efect asupra mintii, 

curăţând-o repede de „deşeuri‖ - dă o senzaţie de voiciune si claritate.  
 

 
 

 Aromoterapie: stres, neliniste, tristete, nervozitate excesiva, oboseala – 

calmeaza, echilibreaza emotional. 

 Bulgări efervescenti cu isop cu efect antiseptic, calmant si revigorant. 

 Sapunul cu isop curata, tonifica si reimprospateaza. Recomandat pentru toate 

tipurile de piele. 

 Sare de baie cu ulei esential de isop - acest ulei previne infecţiile, posedă 

acţiune antibacteriană, cicatrizantă şi epitelizantă în afecţiunile pielii.  
 

 

Silybum marianum - armurariu 
 

Este o planta tepoasa, de vreun metru inaltime, cu tulpini si frunze de un verde 

sters, cu flori rosietice, care fac niste seminte cu gust amarui. Acest scaiete este 

printre cele mai utilizate plante medicinale din lume. De ce? Pentru ca in 

semintele sale se ascund substante cu o extraordinara actiune benefica asupra 

ficatului. Studii facute in Germania, Statele Unite, Italia, Austria au aratat ca 
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armurariul este in prezent unul dintre cele mai puternice remedii naturale contra 

afectiunilor hepatice, aflate in explozie in ultimul deceniu. Mai mult, armurariul 

este un anti-toxic redutabil, ajutand organismul sa reziste celor mai puternice 

otravuri, de la ciupercile toxice, pana la gazele industriale sau metalele grele. 
 

 
 

Armurariul este la noi in tara o planta exclusiv de cultura, care creste in zone 

mai calde, cum ar fi Dobrogea, Oltenia, sudul Moldovei, Subcarpatii Sudici. 

Candva se cultiva in aceste zone pe suprafete intinse, fiind obtinut chiar un soi 

romanesc original, numit "de Prahova", bogat in silimarina, principala substanta 

activa a acestei plante. In zilele noastre, planta este cultivata doar pe suprafete 

reduse, de catre producatorii particulari. 

Presarea la rece a seminţelor este o tehnică naturală de obţinere a uleiului, 

pornind de la ideea de a nu mai folosi solvenţi, adică substanţe chimice, pentru 

extracţia uleiului.  

Din ciulinii Bărăganului, armurariu, se face un ulei bun pentru cei care suferă 

de boli de ficat si nu numai. 

Specialitate naturala cu gust tonic-amarui, uleiul de armurariu presat la rece este 

recomandat pentru bucatarie.  

Uleiul din seminte de armurariu produs in baza proceselor de extractie la rece, 

este un produs alimentar si dietetic extrem de valoros. Este utilizat pe larg in arta 

culinara pentru prepararea sosurilor precum si ca adaos in salate.  
 

Plantago lanceolata - patlagina 
 

Patlagina este una din cele mai raspandite plante din lume, denumita ―regele 

drumurilor‖ si pretuita inca din vechime pentru proprietatile vindecatoare 

recunoscute de medicina populara: in primul rand pentru tratarea maladiilor 

aparatului respirator, mai ales in cazul unor secretii abundente ale mucoaselor, 

in tuse, tuse convulsiva, astm pulmonar, chiar si in tuberculoza pulmonara. 

Cunoscuta din timpuri stravechi, inainte de recomandarile medicilor greci si 

romani din antichitate, chiar si in vechile sisteme traditionale din India si China, 

patlagina are calitati terapeutice foarte apreciate: antimicrobiene, emoliente, 
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antiinflamatorii, expectorante, diuretice, antidiareice, cicatrizante, depurative, 

astringente, hemostatice.  

 

In India, frunzele de patlagina se 

utilizeaza in alimentatia omului, iar 

in unele tari frunzele si semintele de 

patlagina, bogate in proteine si ulei 

gras, se folosesc in amestec cu alte 

specii, in hrana animalelor.  

Patlagina este o specie de origine 

euroasiatica, dar raspandita 

actualmente in flora spontana din 

toate continentele.  

In tara noastra creste spontan in 

toate zonele, de la ses si pina in zona 

montana. Cu toata aceasta mare 

raspandire, dat fiind folosirea pe 

scara larga a ierbicidelor, s-a impus 

preluarea in cultura a acestei specii. 

 

Cynara scolymus - anghinare 
 

Daca vreti sa faceti ceva cu adevarat de folos pentru sanatatea dumneavoastra, nu 

va mai despartiti de anghinare. Chiar daca aceasta planta-leguma vindecatoare 

este pomenita mai rar in carti, ea contine substante de exceptie, menite sa ii 

pastreze omului sanatatea.  

De exemplu: anghinarea determina intarzierea imbatranirii, vindeca arteroscleroza, 

regleaza rapid nivelul colesterolului, purifica ficatul de otravuri si de grasimi, 

elimina pietrele la rinichi si la fiere. Frunzele anghinarei sunt extrem de amare, dar 

tocmai amareala lor este garantul vindecarii si al sanatatii. Se folosec frunzele 

inainte de inflorire, sau intregul receptacul al plantei, atunci cand este folosita 

pentru gatit. 
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Anghinarea este folosita in bucataria mediteraneana si in medicina naturista ca 

un remediu pentru probleme hepatice. Lăudata de secole si ca un afrodisiac, 

aceasta este bogata in fibre. Conţine mai mult magneziu şi potasiu decat orice alte 

legume. Frunzele sale sunt de asemenea, bogate în flavonoide şi polifenoli, 

antioxidanti care pot reduce riscul de accident vascular cerebral si vitamina C care 

ajuta la mentinerea sistemului imunitar.  

Anghinarea poate fi pregatita sub forma de salata, supa sau garnitura pentru diferite 

mancaruri. Cea mai buna este anghinarea cruda. Atunci cand este adaugata in 

mancaruri, aceasta pierde o parte din vitamine si minerale. Anghinarea este 

recunoscuta pentru efectele sale hepatoprotectoare. Este ideal sa mananci anghiare 

la masa de pranz. Legumele tinere se pot consuma crude, sub forma de salata cu 

sosuri simple de iaurt si putin ulei de masline. Adauga suc de lamaie pentru a 

potenta efectele acestei legume. 

 

Origanum vulgare - şovârf 
 

De mii de ani aceasta planta a fost folosita, atat ca medicament, cat si ca aliment cu 

rol condimentar. Fiind recunoscut printre cele mai bune antiseptice naturale 

datorita continutului ridicat de timol, sovarful este foarte eficient in tratarea 

racelilor, a gripei, starilor febrile usoare, indigestiei, durerilor de stomac si a altor 

afectiuni ale sistemului respirator si digestiv. Infuziile usoare au si efect calmant, 

linistitor, iar daca sunt baute seara confera un somn adanc si linistitor. 
 

 
 

Şovârful se foloseste in bucatarie 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 

şovârfului - 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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Plantele medicinale si aromatice pot fi folosite cu succes in scopul colorarii 

materialelor textile, pentru obţinerea de coloranţi vegetali pentru lână, in şi 

borangic. 

Sovarful este util la vopsit in rosu sau galben-auriu sau negru si cafeniu inchis in 

combinatie cu alte plante.  

 

 
 

Valeriana officinalis - valeriana 
 

Cunoscută încă din antichitate pentru unele virtuţi terapeutice - de la astm la 

deficienţe de vedere - valeriana este, în secolul nostru, un panaceu răspândit in 

lume. Calitatile sale de calmant, decontractant si somnifer sunt recunoscute si 

folosite de veacuri.  

 

Planta este cunoscuta ca unul dintre cele mai bune remedii cu actiune sedativa. Are 

proprietatea de a micsora starile de excitatie, regleaza palpitatiile inimii si aduce un 

somn linistitor. Este hipotensiv. 

Calmeaza spasmele muschilor, recomandandu-se in colicile stomacale de natura 

nervoasa.  

Aromoterapia este terapia aromelor, miresmelor, esentelor care fie inhalate fie 

aplicate pe piele, se absorb si sunt purtate de catre sistemul circulator catre centrii 

nervosi… Esentele neutralizeaza influenta emotiilor negative asupra psihicului 

inducand o stare de buna dispozitie si liniste sufleteasca, precum uleiul esential de 

valeriana. 

Uleiurile volatile esentiale sunt cele care dau mireasma, parfumul plantei si 

totodata proprietatile curative pentru om, in acelasi timp actionand ca un adevarat 

sistem imun pentru planta; sunt folosite in cosmetica, masaj, aromoterapia 

olfactiva (esentele fie sunt pulverizate in mediul inconjurator pentru a fi inhalate, 

asimilate prin respiratie, fie cu ajutorul lampilor de difuzie electrice sau mai clasic 

din lut nesmaltuit; uleiul trebuie sa fie diluat intr-un agent uleios sau apa - 15 pic. 

in 50ml lichid). 
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Intern, valeriana este recomandată de fitoterapeuţi în insomnii, în cazul 

persoanelor depresive sau apăsate de obsesii, în nevroze, angoase şi ticuri, 

palpitaţii, tuse nervoasă, crize astmatice, sciatică, ameţeli, migrene, nimfomanie, 

sughiţ, febră intermitentă, viermi intestinali, hipertensiune, palpitaţii şi boli cronice 

de piele.  

 

Planta poate fi folosită cu succes sub formă de infuzie şi de tinctură.  

Infuzia se prepară dintr-o linguriţă de rădăcină la o cană de 200 ml apă. Planta va 

sta în apă timp de trei ore, apoi se pune la foc. După 3-4 clocote, ceaiul se 

îndepărtează de sursa de căldură şi se bea treptat.  

Tinctura diluata in apa se foloseste la tratarea tenului hipersensibil (mai ales la 

oamenii nervosi, stresati).  

 

Sinapis alba - mustar alb 
 

Indiferent sub ce forma ar fi - floare, samanta, condiment, ulei sau pulbere - 

mustarul poate da savoare vietii. Originar din regiunea mediteraneana, cultivat de 

mai bine de 3000 de ani, Romanii utilizau mustarul atat ca aliment cat si ca 

medicament. 

Mustarul alb se cultiva mai ales pentru semintele sale, care sunt utilizate atat in 

scopuri medicinale, cat mai ales in industria alimentara.  

Ele constituie de asemenea materia prima pentru obtinerea uleiului folosit in 

industria alimentara. Semintele de mustar mai sunt utilizate in industria 

conservelor si la prepararea mustarului alimentar.  

Mustarul este unul din condimentele cele mai cunoscute si mai populare. Oferta de 

sortimente de mustar este nelimitata, el insotind preparate devenite simboluri culinare 

pentru diverse tari. Probabil că nu vă puteţi imagina cum ar fi să mâncaţi cârnaţi sau 

crenwursti sau mici fără muştar. 
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Pasta obtinuta din semintele de mustar are o aroma specifica, nu foarte puternica, 

iar ceea ce primeaza ca interes este gustul iute moderat. Nu necesita colorare 

artificiala, pentru ca semintele sunt, deja, galbene. Uneori, culoarea este intarita cu 

adaos dintr-o alta planta, curcuma. La prepararea pastei de mustar se foloseste otet 

dar si vin, determinant pentru gustul final al compozitiei. Se mai pot adauga 

diverse alte ingrediente si mirodenii, de la miere de albine si hrean pana la 

coriandru sau chiar scortisoara.  

Pudra de mustar (faina de mustar) este de obicei facuta din seminte de mustar 

alb. Cand este uscata, este lipsita de gust. Se amesteca cu apa rece si, dupa 

aproximativ 10 minute, devine iute, in urma reactiei dintre diversele componente. 

In acest moment se pot adauga ierburi si alte condimente, obtinandu-se astfel o 

pasta de mustar dupa reteta proprie. 

 

Sortimente de mustar  
Mustar dulce - se face din boabe de mustar deschise la culoare. Este ideal pentru 

sos uri si pentru a da gust salatelor. 

Mustar mediu iute - este mustarul de masa, facut din amestec de boabe deschise 

si inchise la culoare. Este foarte bun la frigarui, carnati. 

Mustarul de Dijon - specialitate de mustar veche, iute, din seminte de mustar 

negru decorticate, amestecate cu suc de struguri acru si sare. 

Mustarul de Bordeaux - mai inchis la culoare si mai putin iute decat cel de Dijon; 

din seminte de mustar alb nedecojite, otet, zahar, ierburi si condimente, printre care 

tarhon. 

 



                 Ghid de utilizari ale plantelor medicinale si aromatice in  
              gastronomie, igiena corpului si aromoterapie 
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Mustarul de Düsseldorf - foarte iute, similar celui de Dijon, facut numai din 

seminte de mustar negru. 

Mustarul englezesc Colman - mustar negru, mustar alb in cantitate mica si faina 

de grau. 

Rotisseur - facut din boabe macinate mare. Este ideal pentru a fi pus pe friptura, 

sau pentru sosuri picante rafinate. 

Mustarul bavarez dulce - preparat din seminte de mustar alb rasnite grosier, 

miere si diverse ierburi aromatice; este bun pentru diverse feluri de carnati.  

 

 

 

CUPRINS: 
pag. 

Cichorium intybus – cicoare 1 
Thymus vulgaris - cimbru 3 
Foeniculum vulgare - fenicul 5 
Salvia officinalis - salvia 7 
Mentha piperita - menta 9 
Lavandula angustifolia - levănţica 11 
Calendula officinalis - galbenele 13 
Melissa officinalis - roinita 14 
Hyssopus officinalis - isop 16 
Silybum marianum - armurariu 17 
Plantago lanceolata - patlagina 18 
Cynara scolymus - anghinare 19 
Origanum vulgare - şovârf 20 
Valeriana officinalis - valeriana 21 
Sinapis alba - mustar alb 22 
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