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4 Eessõna

Aeg on käes

HEA LUGEJA!

Veel mõned aastakümned tagasi olnuks mõeldamatu, et üks loo-

dusraviterapeut avaldab raamatu looduslikest antibiootikumidest. 

Tänaseks on aga paljugi muutunud ning nüüd on aeg selline raamat 

välja anda. Oletan, et inimene, kes mu raamatu vastu huvi tunneb, 

pole kuigi kirglik antibiootikumide tarvitaja ja neelab tablette vaid 

hädavajadusel. Mõnes olukorras polegi vaja tavapäraseid apteegira-

vimeid tarvitada, sest leidub küllaldaselt taimi, kelle toime sarna-

neb antibiootikumide omaga. Taimedest valmistatud ravivahendid ei 

koorma reeglina organismi ning mõnel juhul mõjuvad isegi bakteri-

tele, kellele ravimid enam ei mõju, sest haigustekitajad on nende suh-

tes resistentseks muutunud. Kindlasti ei tõrju taimsed antibiootiku-

mid tavapäraseid ravimeid meie elust välja, sest tõsiseid haigusi tuleb 

ka edaspidi ravida arsti poolt väljakirjutatud antibiootikumidega. 

Kuid kui tegemist on kergemate haigustega, võiks kaaluda taimsete 

preparaatide kasutamist. Raamatust leiate, milliseid drooge, ürte ja 

vürtse võiks haiguste raviks tarvitada. Lisaks sellele, et neist on lihtne 

valmistada mõjusaid ravivahendeid, tuleks drooge, ürte ja vürtse ka 

toiduvalmistamisel rikkalikult kasutada, sest tänu oma antibiootili-

sele toimele hoiavad nad ära nii mõnegi haiguse ja tugevdavad orga-

nismi kaitsevõimet. Kõige tõhusam viis haigustega võitlemiseks ongi 

püüda neisse mitte haigestuda. Tõsi, mitte alati pole see meie teha. 

Soovin teile raamatu lugemisel avastamisrõõmu ning indu ja edu 

koduste ravivahendite valmistamisel.
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Põhilised toimeained
Tänapäeval teatakse, et osa taimedes leiduvaid toimeaineid  

mõjub bakteritele, osa viirustele ja osa pidurdab seente kasvu.  
Tihti saavutatakse oodatud toime mitme aine koosmõjul.  

Kuid leidub ka toimeaineid, millel on eriline vägi.

Eeterlikud õlid
Eeterlikud õlid on looduses naturaal-
selt leiduvad kergelt lenduvad ühendid, 
mis annavad taimele sageli iseloomu-
liku aroomi. Eeterlikel õlidel on põletikke 
leevendav ja röga lahtistav toime ning 
nad võitlevad nii bakterite, viiruste kui ka 
seentega. 
Kõik eeterlikud õlid on rohkemal või 
vähemal määral mikroobivastase toi-
mega. Õige doseerimise korral on nende 
toime enamasti efektiivne ning lisaks 
mõjuvad nad organismile säästvamalt 
kui apteegiravimid. Mõned eeterlikes õli-
des sisalduvad ühendid on rasvlahustu-
vad. Nad võivad ladestuda mikroorganis-
mide rakumembraani ja pärssida nende 
ainevahetust. Eeterlike õlide mõju teine 
põhjus peitub nende pH tasemes. Nimelt 
on see kvaliteetsetes õlides kergelt hap-
peline, enamik baktereid vajab kasvuks 
aga aluselist keskkonda. 
Puhaste looduslike eeterlike õlide toime 
saladus peitub tegelikult väga paljude 
komponentide koosmõjus, mida pole 
siiani kahjuks eriti uuritud.
Eeterlikud õlid kogunevad taime kude-
des olevatesse membraaniga ümbritse-
tud „paunakestesse”, mis ei lase õlidel 

Aniis, apteegitill ja köömned sisaldavad 

väärtuslikke eeterlikke õlisid, mida leidub 

tervetes viljades (seemnetes) rohkem kui 

purustatutes. 
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auruda. See seletab ka, miks peenesta-
mata taimeosades säilivad õlid kauem 
kui peenestatutes, kus kattekihid on 
purustatud. Selleks et võimalikult suurel 
hulgal ravivaid aineid kätte saada, tuleks 
kasutada terveid, vigastamata vilju (see 
kehtib näiteks aniisi, köömnete ja aptee-
gitilli kohta) ning peenestada neid vahe-
tult enne tarvitamist. 

Laugu- ja sinepiõlid
Laugu- ja sinepiõlidel on terav lõhn ning 
maitse, mis tuleneb nende koostisesse 
kuuluvast väävlist või lämmastikust. 
 Lauguõli sisaldavad lauguliste sugu-
konda kuuluvad karulauk, küüslauk ja 
sibul, sinepiõli sisaldavad ristõieliste 
sugukonda kuuluvad aed-mädarõigas ja 
sinepid. Kui neid taimi lõigata või närida, 
algab keemiline protsess, mille tule-
musena muudetakse laugulistes leiduv 
alliin allitsiiniks ja ristõielistes sisaldu-
vad glükosinolaadid (peamiselt sinigriin) 
 allüülsinepiõliks. See seletab, miks neile 
taimedele omane tugev lõhn vallandub 
alles lõikamisel või närimisel.
Laugu- ja sinepiõlidel on bakteri- ja 
viirus vastane ning seente kasvu pärs-
siv toime. Neid on soovitatav tarvitada 
hingamis- ja kuseteede infektsioonide 
korral, sest nad hävitavad mikroobe ja 
soodustavad organismist vedelike välju-
tamist. Kuna laugu- ja sinepiõlide kuu-
mutamisel (alates 55 °C) toimeainete 
mõju kaob, pole mõtet neist taimedest 
teed teha, küll aga tarvitada kas külmalt 
või valmistada neist tinktuure.

 

Tarvitage toiduks

Laugu- ja sinepiõli sisaldavate 
taimede sage söömine aitab ära hoida 

hingamisteede ja põiepõletikke. 
Nendele lisaks tuleks tarvitada ka teisi 
bioaktiivseid ühendeid, nagu vitamiine  

ja mineraalaineid.

Sibulas ja küüslaugus on külluslikult  

antibiootilise toimega aineid.
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Teravamaitselised ained
Teravamaitselised ained, näiteks zingi-
berool ja gingerool (ingveris ja kalgani-
rohus), kapsaitsiin (tšillipaprikas ja pap-
rikas) ja piperiin (pipraterades) aitavad 
organismil võidelda erinevate mikroobi-
dega, ergutavad vereringet ja mõjuvad 
soojendavalt. Seepärast on teravamait-
selisi aineid sisaldavaid taimi soovitatav 

tarvitada külmal ja niiskel ajal, kui on oht 
külmetuda, eriti võiksid selliseid taimi 
manustada külmakartlikud inimesed. 
Kõik taimed, mis sisaldavad teravamait-
selisi aineid, ergutavad limaskestade 
vereringet. Kuna mikroobid vajavad mas-
siliseks paljunemiseks parajat tempe-
ratuuri, siis aitab organismi lühiajaline 
temperatuuritõus pärssida mikroobide 
arengut ning teisalt aitab neid organis-
mist väljutada. 
Kuumus ja kuivus  teravamaitselisi 
aineid ei kahjusta. Kui ingveri ja kal-
ganirohu toimeained lahustuvad vees 
hästi ja seepärast juuakse näiteks ing-
veriteed soojana, siis tšillipaprikas ehk 
vürtspaprikas ja pipras sisalduvad ained 
lahustuvad vees halvasti. Seega pole 
mõtet teha tšillist teed, vaid hoopis 
viina tõmmist või süüa võileivakattena, 
ja kuna temas sisalduvad ained on rasv-
lahustuvad, siis sobib ta ka salatikast-
messe. 

Parkained
Üheks parkaineks on näiteks rosmariin-
hape. Parkaineid leidub paljudes huul-
õielistes taimedes, näiteks rosmariinis ja 
sidrunmelissis. Parkainetel on iseloomu-
lik mõru maitse ja nad teevad suu „pak-
suks”. Parkained avaldavat nahale ja 
seedekulgla limaskestadele tugevat koo-
tavat toimet, kattes limaskestad kaitsva 
kihiga, mistõttu bakterid ei saa areneda. 
Parkained suudavad bakteritele ja vii-
rustele ka muul moel kahju teha. Välis-
pidiselt kasutakse parkaineid sisalda-
vaid taimi nahapõletike leevendamiseks, 
doseerimisega tuleb aga ettevaatlik olla. 
Parkainerikaste taimedega ravitakse 
ka suu- ja neeluõõne põletikke, neid 

Tšillipaprika ehk vürtspaprika ja ingver  

soojendavad organismi.
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tarvitatakse verejooksu peatamiseks 
ning haavaraviks. Seespidiselt soovita-
takse parkaineid sisaldavaid taimi tarvi-
tada kõhulahtisuse ja kuseteede infekt-
sioonide korral.

Flavonoidid
Flavonoidid on vees lahustuvad ühen-
did, mille hulka kuulub palju taime-
pigmente, mis annavad taime vilja-
kestadele ja lehtedele ning paljudele 
õitele iseloomuliku värvi. Flavonoidid 
on valgustundlikud ained ega  kannata 
eriti kuumust. Kuigi siiani on neid 
 suhteliselt vähe uuritud, on teada, et 
flavonoidid on võimelised neutralisee-
rima vabu radikaale ja turgutama meie 

immuunsüsteemi. Antibakteriaalseks 
raviks kasutatakse drooge ja vürtse 
mitte niivõrd neis sisalduvate flavonoi-
dide, vaid teiste ainete pärast, flavonoi-
didel on üksnes toetav funktsioon. 

Rosmariinis leidub väärtuslikke parkaineid. Petersell sisaldab märkimisväärsel hulgal  

flavonoide.
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Näidustused ja retseptid
Milliseid antibiootilise toimega drooge, ürte ja vürtse  
ühe või teise haiguse ravimiseks kasutada, milliseid  
tarvitada aga toiduks, et haigused külge ei hakkaks?  

Siit leiate nendele küsimustele vastuseid.

ei alane või tõuseb uuesti, röga on 
mädane, rohekas või verine, siis peate 
pöörduma arsti poole. Ka tõsiste kroo-
niliste haigustega (näiteks diabeedi, 
südame- ja kopsuhaigustega) inimesed 
peaksid laskma end arstil ravida.

Soovitused
 > Kui olete üldiselt hea tervisega, siis ärge 

parem palavikku alandage, sest palavik 
kiirendab haiguse kulgu. Püsige aga kind-
lasti voodis.

 > Jooge palju. Vedelik tõhustab sekreedi 
vedeldumist, lisaks kaotab organism ka 
higistamisega vedelikku. Vedelikuvahe-
tus aitab organismil mürkidest kiiremini 
vabaneda. 

 
INHALEERIMINE,  MÄHISED JA 
DESINFITSEERIMINE

Bronhiidiravi oleneb suuresti sellest, kas 
tegemist on alguse ehk kuiva köha või 
hilisema ehk rögase köhaga. Nõuandeid 
kuiva köha ravimiseks leiate peatükist 
„Köha” (näiteks tuleks krampliku köha 
korral juua tüümianiteed).
Järgnevalt toodud ravivahendid on mõel-
dud rögase köha raviks. 

Bronhiit

Bronhiit on kopsutorude ehk bronhide 
limaskesta põletik. Haiguse algfaasis 
on limaskest ärritunud, köha on kuiv ja 
sagedane. Ühe kuni kahe päeva pärast 
ilmub limaskestale sitke sekreet, mis 
rögana välja köhitakse. Hingamine on 
raskendatud, pärast köhimist võib tek-
kida vile või korin. Viirusliku bronhii-
diga kaasneb tihti nohu, kurgu-, pea- 
ja liigese valu. Et 90% juhtudest on 
bronhiidi põhjustajaks mõni viirus (sage-
dasti gripi- või rinoviirus, aga ka koro-
naviirus, väikelastel RS-viirus), pole anti-
biootikumravil mõtet. Mõnikord tunneb 
organism sissetungijad ära ja üritab neist 
palavikuga jagu saada. Bronhiit levib eel-
kõige külmal aastaajal, kuid haigust põh-
justavad vahel ka kuiv õhk või limaskesta 
kahjustavate ainete (näiteks tolmu ja 
suitsu) sissehingamine. Kui köha on kest-
nud pikemat aega ja röga on muutunud 
mädaseks, on tõenäoliselt lisandunud 
bakteriaalne infektsioon.

Millal pöörduda arsti poole? Kui kodu-
sele ravile vaatamata pole bronhiit 
1–2 nädalaga taandunud, vaid vastu-
pidi, vaevused isegi süvenevad, palavik 
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KERGE SIBUL ASIIRUP
Röga lahtistamiseks. Sobib  
täiskasvanutele ja lastele

 > Koorige üks suur sibul, tükeldage, pange 
keeratava kaanega purki ja lisage 2 spl 
vedelapoolset mett. Umbes 2 tunni 
pärast ongi siirup valmis.  
Manustage siirupit kolm korda päevas  
2 tl, lastele andke 3–6 korda päevas ½ tl. 

SIBUL AKOTT 

Sobib väikelastele

 > Niiske sibulakott suurendab ruumi õhu-
niiskust ning aitab tänu sibulas sisaldu-
vale laugu- ja sinepiõlile vedeldada röga 
ning ninasekreeti. 
Koorige üks keskmise suurusega sibul, 
tükeldage ja mässige niiske marli või 
köögirätiku sisse, siduge otsad kinni ja 
riputage lastetuppa (mitte liiga voodi 
lähedale). Sibulakott võib sinna jääda 
kogu ööks. Sibulalõhnast vabanemiseks 
tuulutage hommikul tuba.

APTEEGITILL EHK FENKOL 
MEEGA
Sobib lastele ja täiskasvanu-
tele

 > Apteegitillis leiduvad ained puhastavad 
kopse sekreedist, on nõrga mikroobi-
vastase toimega ja leevendavad krampe. 
Eeterlik õli lõdvendab bronhe väljastpoolt 
katvaid lihaseid, mille tulemusena suu-
davad need köhimisel paremini kokku 
tõmbuda, see aga soodustab jäiga sek-
reedi eraldumist. 
Võtke pooleliitriline purk head (vede-
lat) mett ja tilgutage sellesse 5–10 tilka 
apteegitilli eeterlikku õli või purustage 
5–10 g (umbes 2 spl) apteegitilli seem-
neid ja segage mee hulka. Laske mõni 
päev tõmmata. Lastele meeldib tee,  
millesse on lisatud seda magusat segu. 
Väikelastele (alates esimesest elu- 
aastast) segage pudru või joogi hulka  
5 ml segu. Ise võtke seda kaks korda  
päevas 5 ml. Diabeetikud peaksid  
arvestama, et ravivahend sisaldab  
suhkrut. Sibulasiirup valmib kiiresti ja maitseb hästi.
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TERAV MÄDARÕIKA-INGVERI-
SIIRUP
Visalt püsiva köha korral

 > Segage 50 g värskelt riivitud aed-mäda-
rõika juurt 100 g meega, lisage veidi 
 sidrunimahla ja äsja riivitud ingverit.  
Võtke siirupit 1 tl kolm korda päevas 
(soovitatavalt söögikordade vahel). Las-
tele alates 4. eluaastast andke ½ tl siiru-
pit 1–3 korda päevas. 
Kuna aed-mädarõigas on terava maitsega, 
ei sobi see siirup alla 4-aastastele lastele 
ega inimestele, kes põevad neerupõletikku 
või kel on mao- ja soolehaavandid. 

ANIISITEE
Röga lahtistamiseks ja välja-
köhimise kergendamiseks ning 
krampide leevendamiseks

 > Valage 1 tl värskelt purustatud aniisi-
seemnetele 150 ml keeva vett, laske 10 
minutit kaane all tõmmata ja kurnake. 
Jooge 2–3 korda päevas üks tassitäis toi-
dukordade vahel. Võite lisada veidi mett. 
Nelja- kuni kuueaastastele lastele andke 
täiskasvanutele mõeldud kogusest pool, 
ühe- kuni neljaaastastele lastele tee val-
mistamiseks võtke aniisiseemneid ¼ tl.

EETERLIK ANIISIÕLI
Tugevama ja kiirema toimega 
kui aniisitee

 > Tilgutage 3 tilka aniisiõli 1 tl mee peale ja 
laske suus sulada.  
Vaatamata tõhusale toimele tuleb eeter-
like õlidega olla ettevaatlik. Puhast lah-
jendamata aniisiõli ei tohi sisse võtta, 
sest ta võib esile kutsuda allergilisi 

reaktsioone. Aniisiõli tarvitamisest peak-
sid loobuma rasedad, lapsed ning östro-
geensõltuvate kasvajatega inimesed.

JAHE JA NIISKE RINNAMÄHIS
Kõrge palaviku, kinnise köha ja 
rinnapiirkonna valude korral

 > Jahedat ja niisket rinnamähist tehakse 
ainult kõrge palavikuga haigetele; sobib 
ka vanematele lastele. 
Sel ajal, kui mähis on rinnal, peavad jalad 
olema soojas. Külma- või muu ebameel-
diva tunde tekkimisel võtke mähis ära. 
Ärge alandage palavikku rohkem kui ühe 
kraadi võrra. 
Mähise tegemiseks kastke puuvillane 
riie umbes 25 °C kraadisesse vette, kuhu 
on eelnevalt lisatud 1–2 tilka pipar-
mündi eeterlikku õli. Väänake riie kor-
ralikult välja, asetage rinnale, katke fro-
teerätiku ja tekiga ning laske kuni ½ 
tundi mõjuda. Ärge tehke mähist üle 
kahe korra päevas.

RINNAPIIRKONNA HÕÕRUMINE 

Röga lahtistamiseks,  
köhakrampide ja -ärrituse  
leevendamiseks

 > Rinnapiirkonnale hõõrumiseks sobivad 
aedtilli, aniisi, apteegitilli ja tüümiani 
(aed-liivatee) eeterlik õli. Segage 2 tilka 
eeterlikku õli 1 spl toiduõliga (mandli- või 
päevalilleõliga). Soojendage käed ja mää-
rige õli rinnale ja/või seljale 2–3 korda 
päevas. Mässige tekk hoolikalt ümber 
keha ja lamage vähemalt pool tundi. 
Sobib teha ka väikelastele, kuid nende 
puhul kasutatakse eeterlikku õli vähem 
(kontsentratsiooniga umbes 0,5%).
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INHALATSIOON EETERLIKU 
KANEELIÕLIGA

Bronhidest röga  
väljutamiseks

 > Tilgutage õlilambile kuni 5 tilka kaneeli-
õli ja laske lambil pool tundi kuni tund 
põleda. Kui soovite tugevamat toimet, 
segage 5 tilka õli ½ l kuuma veega ja hin-
gake mõni minut sooja auru.  
Eeterlikku õli auru võivad hingata ainult 
täiskasvanud ja suuremad lapsed. Rase-
dad, imikud, väikelapsed, astmaatikud ja 
väga tundlike hingamisteedega inimesed 
peaksid eeterliku õli auru hingamisest 
loobuma. 

Millega  
vürtsitada toite?

Immuunsüsteemi tugevdamiseks ja 
bronhiidist jagusaamiseks on roogade 

valmistamisel soovitatav kasutada 
tavapärasest enam järgmisi drooge, ürte 

ja vürtse: aed-mädarõigas, aedsalvei, 
aedtill, aniis, apteegitill, ingver, 

kadakamarjad, kaneel, kardemon, 
kubeebapipar, köömen, küüslauk, 

lagritsa-magusjuur, loorber, lõhnav 
karusköömen (india köömned), 

muskaatpähkel, nelk, pipar, piparmünt, 
piparrohi, rosmariin, sibul, sidrunmeliss, 
sinep, suur mungalill, tähtaniis, tüümian, 

väike kalganirohi ja vürtsbasiilik. Seda 
pikka loetelu võiks veelgi jätkata.

Kaneeli eeterliku õli aur leevendab köha.
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Kandidoos ehk 
pärmseente 
infektsioonid
Normaalolukorras esinevad pärmsee-
ned terve inimese limaskestadel ja nahal 
ning olles muu mikroflooraga tasakaa-
lus, on nad organismi normaalseks talit-
luseks hädavajalikud. Vaevusi tekitab 
aga pärmseente vähesus või nende üli-
küllus. Viimastel aastatel on suurenenud 
pärmseente vohamisest tingitud seen-
infektsioonide (mükooside) arv. Kandi-
doose põhjustavad erinevad pärmseente 
liigid. Kõige levinum haigustekitaja on 
Candida albicans. Enamasti kandub ta 
ühelt inimeselt teisele otsese kehalise 
kontakti kaudu, kuid terve inimene ei 
pruugi nakatuda. Põhjuseid, miks pärm-
seen võib hakata äkki arutult paljunema, 
on mitmeid: stress, organismi sattu-
nud raskmetallid, ebatervislik toitumine 
(liiga palju suhkrut ja nisujahu), aller-
gia ja teatud ravimite (antibiootikumid, 
kortisoon, kemoteraapilised, antibeebi-
pillid) tarvitamine. Pärmseente voha-
mine kutsub hulgaliselt esile väga laia 
spektriga kaebusi: soor suus või tupes, 
kõhulahtisus või -kinnisus, maksa-
tsirroos, depressioon, migreen, väsimus, 
liigesevalud ja palju muud.

Millal pöörduda arsti poole? Kuna eel-
pool loetletud kaebused võivad viidata 
ka muudele haigustele, tuleks põh-
juse väljaselgitamiseks pöörduda arsti 
poole. Sellega et tohiks viivitada nõrga 
immuunsüsteemiga inimesed ja need, 
kel esineb tihti kõhulahtisust.

Soovitused:
 > Toituge tervislikult ja tasakaalustatult 

ning jälgige, et organism saaks toiduga 
piisavalt piimhappebaktereid (neid lei-
dub rohkesti hapendatud piimatoodetes, 
hapukapsas, hapukurgis jm) ja mõru-
aineid (leidub võililles, rukolas, endiivia-
salatis jm).

 > Pöörake tähelepanu hügieenile: vahetage 
kindla sagedusega hambaharja, vahetage 
iga päev aluspesu ja käterätikuid ning 
peske neid tulise veega.

 > Soolestiku mikrofloora parandamiseks 
(näiteks pärast teatavaid haigusi) võiks 
teha piimhappebakteri (kapslite) kuure. 

TAIMEDEGA SEENHAIGUSTE 
VASTU

Üha sagedamini tuvastavad arstid, et üht 
või teist infektsiooni esilekutsuv seen, 
kes varem allus antibiootikumravile, on 
muutunud resistentseks. Allpool toodud 
taimsete vahenditega on õnneks veel või-
malik seenhaigusi ravida.

KÜÜSL AUGUST VALMISTATUD 
RAVIVAHENDID 

Pidurdavad seente arengut. 
Sobivad täiskasvanutele

 > Küüslauk sisaldab allitsiini ja teisi bio-
aktiivseid aineid, millel on tugev anti-
bakteriaalne ja seente arengut pidurdav 
toime. Sealhulgas pärsib ta mõjusalt ka 
pärmseene Candida albicans levikut. 
Sööge päevas kuni 6 toorest küüslaugu-
küünt. Kui küüslauk üksi tundub söö-
miseks liiga vänge, lõigake küüned õhu-
kesteks viiludeks ja pange või leivale 
või sööge koos muu toiduga. Lõhna 
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leevendamiseks puistake küüslaugule 
peterselli. 

KÖÖMNE EETERLIK ÕLI 

Pidurdab seente kasvu

 > Köömnetes sisalduval eeterlikul õlil on 
tugev seenevastane toime, seda peetakse 
isegi tugevamaks, kui on toimeainel nüs-
tatiinil. Lastele andke köömne eeterlikku 
õli alates kolmandast eluaastast kuni 
kolm korda päevas 1 tilk ja täiskasvanutele 
vastavalt 2 tilka. Tilgad segatakse piim-
happebaktereid sisaldavasse naturaalsesse 
jogurtisse. Rasedatele, rinna- ja väikelas-
tele ei tohiks eeterlikku õli manustada. 

MUNGALILLE-ÕUNAÄÄDIKA-
JOOK 

Hapukas-vürtsikas ravijook

 > Õunaäädikal ja suures mungalilles sisal-
duval sinepiõlil on seentevastane toime. 
Võtke üks peotäis mungalille värskeid 
lehti ja õisi, valage üle 0,5 l mahe-õuna-
äädikaga, laske 2 nädalat seista ja kur-
nake. Segage 1 spl jooki ½ klaasi sooja 
veega. Jooge hommikuti enne sööki, siis 
on toime kõige tõhusam. Kui ei esine 
maoprobleeme, võib lisaks hommikusele 
korrale juua päeva jooksul veel jooki kaks 
korda poole klaasi kaupa. Äädikajook ärri-
tab tundlikku magu.  
Suus oleva soori korral loputage joogiga 
suud ja sülitage vedelik välja.

Toorest küüslauku tasub süüa iga päev.
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AEDSALVEIST VALMISTATUD 
RAVIVAHENDID 

Seenhaiguste ohjeldamiseks

 > Aedsalvei seentevastane toime tuleneb 
nii taimes sisalduvatest eeterlikust õlist 
kui ka park- ja mõruainetest.

 > Aedsalveitee. Valage 2 kuhjaga tl salvei-
lehti üle 250 ml kuuma veega, laske 
10–15 minutit tõmmata, kurnake. Jooge 
kuni 3 tassitäit päevas. 

 > Aedsalveitinktuur. Võtke 1 osa salvei-
lehti ja valage üle 5 osa viinaga, laske 2 
nädalat tõmmata ja kurnake. Võtke tink-
tuuri kuni kolm korda päevas, kokku kuni 
40 tilka. 

 > Eeterlik aedsalveiõli (tarvitatakse hai-
guse ägedas staadiumis). Tilgutage 1 tilk 
õli 1 tl mee peale ja laske suus sulada. Ei 
sobi rasedatele, rinna- ja väikelastele.

 > Aedsalvei soori vastu. Suus oleva soori 
korral võib abi saada, kui närida salvei-
lehte. Sülitage see pärast põhjalikku 
mälumist suust välja. Tehke seda protse-
duuri mitu korda päevas.

 > Ärge tarvitage aedsalveist valmistatud 
ravivahendeid, eriti tinktuuri ja eeterlikku 
õli, üle 4 nädala, sest salvei pikaaegset 
mõju organismile pole veel piisavalt uuri-
tud. 

AEDMAJORA AN VÕI TÜÜMIAN  

Vaginaalse seeninfektsiooni 
(tupeseene) raviks

 > Vaginaalse seeninfektsiooni korral aita-
vad aedmajoraan (ka harilik pune) ja tüü-
mian ehk aed-liivatee (ka teised liivateed). 
Tupeseene sümptomiks on  limaskestade 
punetus, sügelemine ja valgevoolus. 
Kahtluse korral tuleks põhjuse väljaselgi-
tamiseks pöörduda günekoloogi poole.  
Võtke väike pooleldi täis tops maitses-
tamata jogurtit, tilgutage sinna 1 tilk 
eeterlikku tüümiani- või majoraaniõli 
ja segage läbi. Asetage väike tampoon 
segusse ja oodake, kuni see on korrali-
kult läbi imbunud. Viige õhtul tampoon 
tuppe, hommikul eemaldage. Kui tupe-
seen ilmub tagasi, tehke kolm kuuri: iga 
kord pärast menstruatsiooni 10 päeva 
vältel.

Millega  
vürtsitada toite?

Seeninfektsioonidest hoidumiseks, 
haigestumise korral aga paranemisele 

kaasaaitamiseks pöörake 
toiduvalmistamisel erilist tähelepanu 
järgmiste, seente kasvu pidurdavate 

droogide, ürtide ja vürtside kasutamisele: 
aedkoriander, aedmajoraan, aed-

mustköömen, aed-mädarõigas, aedsalvei, 
aedtill, estragon, ingver, jaapani 

vasaabia, kaneel, karulauk, köömen, 
loorber, lõhnav karusköömen, nelk, 

paradiisiterad, piparrohi, roseepipar, 
rosmariin, sibul, sinep, sidrunhein, 

tšillipaprika ehk vürtspaprika, tüümian,  
väike kalganirohi, vürtsbasiilik, 

vürtsköömen.

 


