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Je Ä•as lipových kvÄ›tÅ¯. KvÄ›ty sbíráme nejlépe odpoledne, celé i se svÄ›tlými listeny. Su&scaron;íme je rychle v prÅ¯vanu ve
stínu nebo pÅ™i umÄ›lé teplotÄ› do 35 ° C, v naÄ•echrané vrstvÄ› do 5 cm. PÅ™edsu&scaron;ení na slunci je nevhodné, proto
sluníÄ•ko a vy&scaron;&scaron;í teplota nepÅ™íznivÄ› pÅ¯sobí na úÄ•innost. DobÅ™e usu&scaron;ené kvÄ›ty a listeny si mají
uchovat svou pÅ¯vodní barvu a charakteristickou vÅ¯ni.
TakÅ¾e kvÄ›ty rozloÅ¾íme a su&scaron;íme ve stínu a po usu&scaron;ení uchováváme v dobÅ™e uzavÅ™ené nádob
kvÄ›t obsahuje celou Å™adu dÅ¯leÅ¾itých látek jako je sliz, flavonové glykosidy, tÅ™ísloviny, silice a látky podobné vitaminu E.
Hlavní úÄ•inky lipového kvÄ›tu jsou moÄ•opudné, Å¾luÄ•opudné, tlumící ka&scaron;el (pouÅ¾íváme pÅ™i suchém ka&scaron;
potopudné a uklidÅˆující (v kombinaci s tÅ™ezalkou Ä•i meduÅˆkou). Z lipového kvÄ›tu si mÅ¯Å¾ete udÄ›lat Ä•aj, koupel, nebo k
mÅ¯Å¾ete naloÅ¾it do medu a mít tak lipový med.
Ve formÄ› Ä•aje se pije pÅ™i horeÄ•natých onemocnÄ›ních dýchacích
ka&scaron;li, angínÄ›, zánÄ›tu prÅ¯du&scaron;ek a zahlenÄ›ní. Podporuje vypocení, které léÄ•bu urychlí a zároveÅˆ pomáhá
rozpou&scaron;tÄ›t hleny, ti&scaron;í kÅ™eÄ•e, sniÅ¾uje dráÅ¾divost ke ka&scaron;li, pÅ¯sobí protizánÄ›tlivÄ› a celkovÄ› uklid
Pomáhá také pÅ™i Å¾aludeÄ•ních kÅ™eÄ•ích, stÅ™evních kolikách a také proti revmatismu. Dále se pouÅ¾ívá pÅ™i onemoc
moÄ•ového mÄ›chýÅ™e a moÄ•ových cest, ulevuje i pÅ™i nachlazení ledvin a pÅ™i obecných obtíÅ¾ích s moÄ•ením.

Odvar z kvÄ›tÅ¯ ale pomÅ¯Å¾e i pleti a vlasÅ¯m. NamoÄ•te si plátÄ›ný kapesník do odvaru, pÅ™iloÅ¾te ho na pleÅ¥ a ne
pÅ¯sobit, zbavíte se neÄ•istot a pupínkÅ¯. Odvar skvÄ›le úÄ•inkuje i na lupy, podporuje rÅ¯st vlasÅ¯ a zklidÅˆuje pokoÅ¾ku hlavy
Pokud vám trochu odvaru zbude, smíchejte ho s odvarem z máty, získáte tak výbornou ústní vodu.
A je&scaron;tÄ›
jedna zajímavost: lipový Ä•aj se mÅ¯Å¾e pÅ™ipravovat i z kvÄ›tÅ¯ Ä•erstvÄ› natrhaných. Na váhu se jich pak dává pÅ™ibliÅ¾n
dvojnásobné mnoÅ¾ství neÅ¾ u su&scaron;ených kvÄ›tÅ¯.
Sirup z lipového kvÄ›tu
3 hrsti Ä•erstvého kvÄ›tu 1l vody 1 lÅ¾iÄ•ka kyseliny citrónové 1kg cukru nÄ›kolik hÅ™ebíÄ•kÅ¯
Lipový kvÄ›t omyjeme,
vroucí vodou a necháme louhovat do druhého dne. Pak pÅ™ecedíme, uvedeme do varu a pÅ™idáme kyselinu citrónovou a
postupnÄ› cukr. K ochucení pouÅ¾ijeme nÄ›kolik kouskÅ¯ hÅ™ebíÄ•ku. PovaÅ™íme 15 minut a horké plníme do lahví. Uchová
v temnu a chladnu. d@niela
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