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Jitrocel je v&scaron;eobecnÄ› známá, hojnÄ› rostoucí vytrvalá plevelná bylina. Na na&scaron;em území se vyskytují tÅ™i
druhy jitrocele &ndash; kopinatý, vÄ›t&scaron;í a prostÅ™ední. NejúÄ•innÄ›j&scaron;í je právÄ› jitrocel kopinatý, jehoÅ¾ typick
sbíráme od Ä•ervna do srpna, nejlépe pÅ™edtím, neÅ¾ rostlina vykvete. Úbytek léÄ•ivých látek v&scaron;ak s kvetením není n
drastický, takÅ¾e svÄ›Å¾e zelené listy mÅ¯Å¾eme bez obav sbírat aÅ¾ do konce léta.

Jitrocel je jednou z nejchoulostivÄ›j&scaron;ích rostlin, pokud jde o su&scaron;ení. Snadno se zapaÅ™í a listy pak
ztmavnou. Vlhké a pomaÄ•kané listy Ä•ernají. Sbíráme je tedy pouze za sucha a su&scaron;íme je co nejrychleji v tenkých,
nejvý&scaron;e 5 cm silných vrstvách na slunci nebo pÅ™i umÄ›lém teple do 40 °C. Zelenou, aÅ¾ zelenohnÄ›dou su&scaron;in
uchováváme v dobÅ™e uzavÅ™ených nádobách.
Jitrocel je od raného stÅ™edovÄ›ku známou a uÅ¾ívanou léÄ•ivkou. Jmé
dostal podle své schopnosti zacelovat rány. Díky obsahu látek hubících bakterie je rozdrcený Ä•istý jitrocelový list pÅ™iloÅ¾ený
ránu, popáleninu, vosí Ä•i vÄ•elí &scaron;típnutí, ideální pÅ™írodní první pomocí. Pomáhá dokonce i pÅ™i popálení kopÅ™ivam
&ndash; bÄ›hem nÄ›kolika minut zmizí v&scaron;echny nepÅ™íznivé prÅ¯vodní znaky tohoto &bdquo;úrazu&ldquo;.
Nálev
z jitrocele mÅ¯Å¾eme pouÅ¾ívat k vý&scaron;e uvedeným problémÅ¯m i formou obkladÅ¯, nebo pro omývání &scaron;patnÄ› se
hojících hnisavých ran a li&scaron;ejÅ¯.
VnitÅ™nÄ› uÅ¾ívaný jitrocel zase patÅ™í mezi nejúÄ•innÄ›j&scaron;í a nejoblíbenÄ
rostliny proti chorobám z nachladnutí, ka&scaron;li, zahlenÄ›ní prÅ¯du&scaron;ek a plic &ndash; usnadÅˆuje
vyka&scaron;lávání, rozpou&scaron;tí hleny a má dezinfekÄ•ní úÄ•inky. Je moÅ¾né ho bez obav kombinovat s léÄ•ivkami
podobných vlastností (mateÅ™ídou&scaron;ka, fenykl, podbÄ›l) nebo uÅ¾ívat samostatnÄ› a to i dlouhodobÄ›, protoÅ¾e nemá
Å¾ádné vedlej&scaron;í úÄ•inky.
Jitrocel (nejlépe Ä•erstvá jitrocelová &scaron;Å¥áva) pomáhá i pÅ™i potíÅ¾ích v zaÅ¾ívac
traktu, zejména pÅ™i vÅ™edové chorobÄ› Å¾aludku, tlustého stÅ™eva a dvanácterníku, uleví pÅ™i Å¾aludeÄ•ním a stÅ™evn
Uvádí se dokonce i jeho dobré schopnosti pÅ™i boji s Crohnovou chorobou.
Jitrocel patÅ™í mezi byliny Ä•istící krev.
Dne&scaron;ní bylináÅ™i zkoumají i léÄ•ivé schopnosti jitrocelových semen. SniÅ¾ují totiÅ¾ hladinu krevního cukru, pomáhají
upravit peristaltiku tlustého stÅ™eva. V ruské bylináÅ™ské &scaron;kole se prá&scaron;ek z rozdrcených semen pouÅ¾ívá
kvÅ¯li svým oÄ•istným a projímavým úÄ•inkÅ¯m.

TIP

Jitrocelový sirup milují v&scaron;echny dÄ›ti a mnozí z nás si na ten Ä•ervený sladký medikament z dÄ›tství pamatují. Zkust
ho sami vyrobit. Jeden kilogram Ä•erstvých listÅ¯ umelte na strojku na maso a svaÅ™te ho v litru vody s kilogramem nejlépe
nerafinovaného cukru a pÅ¯l kilogramem medu.
VaÅ™te deset minut na mírném ohni, dokud smÄ›s nezhoustne. Pak ji
pÅ™efiltrujte a chladnou nalijte do lahví. Jednoduchý a úÄ•inný pÅ™írodní lék bez chemie je na svÄ›tÄ›!
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