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Bazylia drobnolistna
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, o aroma-
tycznych liściach. Ze względu na niski pokrój i
drobne liście szczególnie polecana do uprawy
całorocznej w doniczkach na parapetach oraz w
kompozycjach ziołowych i na obwódki. Liście
mogą być spożywane w stanie świeżym lub su-
szone. Używane są do sałatek, sosów, sera, po-
traw z mięsa i warzyw. Reguluje trawienie.
Stosowana również jako lek przeciw biegunce,
zaparciom, zapaleniu pęcherza moczowego.

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Bazylia grecka mini
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, o aroma-
tycznych liściach. Ze względu na ozdobny, ku-
listy kształt, niski pokrój i drobne liście
szczególnie polecana do uprawy całorocznej w
doniczkach na parapetach oraz w kompozycjach
ziołowych i na obwódki. Liście mogą być spoży-
wane w stanie świeżym lub suszone. Używane
są do sałatek, sosów, sera, potraw z mięsa i wa-
rzyw. Reguluje trawienie. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Bazylia sałatowa
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, lecznicza o
aromatycznych liściach spożywanych w stanie
świeżym lub suszonym. Rośliny o szerokim po-
kroju i dużych, ciemnozielonych, lekko kędzie-
rzawych liściach. Aromatyczne liście typu
sałatowego wyróżniają ten typ bazylii. Roślina
używana również w celach leczniczych - reguluje
trawienie. Bazylię można uprawiać z siewu
wprost do gruntu w połowie maja. 

GRAMATURY: 1g

1g

Cząber ogrodowy
Satureja hortensis 

Roślina jednoroczna, miododajna o wzniesionej,
rozgałęzionej łodydze, wysokości 30-40 cm. Li-
ście drobne, całobrzegie, ciemno-zielone. Kwiaty
drobne, białe lub liliowe. Surowcem jest na-
ziemna część rośliny wydzielająca po roztarciu
intensywny zapach. Polecany jest jako przy-
prawa do mięs, potraw z grochu i fasoli. Posiada
właściwości dietetyczne, jako środek pobudza-
jący trawienie i przeciwdziałający wzdęciom. 

GRAMATURY: 1g

1g

OOggrróódd  zziioołłoowwyy

Bazylia właściwa
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, lecznicza o aromatycznych
liściach spożywanych w stanie świeżym lub su-
szonym. Dodatek do sałatek, sosów, białego sera,
potraw z mięs i warzyw. Reguluje trawienie. Sto-
sowana jako lek przeciw biegunce, zaparciom,
zapaleniu pęcherza moczowego. Bazylię można
uprawiać z siewu wprost do gruntu w połowie
maja. Nasion nie należy przykrywać ziemią, tylko
lekko przycisnąć. Zbiór liści na początku kwitnie-
nia. 

GRAMATURY: 1g

1g

Bazylia czerwona
Ocimum basilicum

Roślina jednoroczna, o długim okresie wegetacji.
Wymaga gleby próchniczej, żyznej o odczynie
obojętnym lub zasadowym. Stanowisko sło-
neczne, osłonięte od wiatrów. Surowcem jest
ziele i liść. Zawiera m.in. magnez, cynk, żelazo,
miedź, kobalt. Stosowana w kuchni jako dodatek
do drobiu, ryb, sosów, majonezu, kwaszonych
ogórków, pizzy, sałatek, baraniny i wieprzowiny.
Jest składnikiem pieprzu ziołowego i przyprawy
do piernika. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Bazylia cynamonowa
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, o aroma-
tycznych liściach o oryginalnym, cynamonowym
zapachu. Liście mogą być spożywane w stanie
świeżym lub suszone. Używane są do sałatek,
sosów, sera, potraw z mięsa i warzyw. Reguluje
trawienie. Stosowana również jako lek przeciw
biegunce, zaparciom, zapaleniu pęcherza mo-
czowego. Bazylię można wysiewać w marcu
/kwietniu do skrzynek lub uprawiać z siewu
wprost do gruntu w połowie maja.

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Bazylia cytrynowa
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, o aroma-
tycznych liściach o zapachu cytrynowym. Liście
mogą być spożywane w stanie świeżym lub su-
szone. Używane są do sałatek, sosów, sera, po-
traw mięsnych i warzyw. Wpływa korzystnie na
układ pokarmowy. Świeże liście można przecho-
wywać w stanie zamrożonym po wcześniejszym
natarciu ich oliwą. Gatunek wymaga gleby prze-
puszczalnej i słonecznego stanowiska. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
ZielonkiSp. z o.o.

• Zielonki
• Go∏´biew
• Krzeszowice

Nasiona pod
sta∏à kontrolà
jakoÊciowà

przedsi´biorcy

NASZE NASIONA DLA TWOJEGO OGRODU

jakoÊç 

WE

Ocimum basilicum
BBaazzyylliiaa  ccyyttrryynnoowwaa
ccyyttrryynnoowwyy  aarroommaatt  lliiÊÊccii

Bazylia mieszanka
Ocimum basilicum 

Odpowiednio skomponowana mieszanka kilku
odmian bazylii: zielonej, czerwonej, drobnolis-
tnej gwarantująca możliwość doboru kolorów,
kształtów liści do potraw. Rośliny jednoroczne,
przyprawowe, lecznicze. Mogą być używane
jako dodatek do kanapek, sałatek, sosów, bia-
łego sera, potraw z mięs i warzyw.  Nadaje się do
uprawy w doniczkach i skrzynkach na balko-
nach, tarasach i parapecie w domu. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g
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Nasiona pakowane w torebki papierowe – 8×15 cm z eurodziurką. Seria obejmuje 37 pozycji.
Zioła znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach życia:
– w kuchni, podnosząc walory smakowe, aromatyczne i trawienne przygotowywanych potraw;
– w lecznictwie, wpływając korzystnie na funkcjonowanie ludzkiego organizmu;
– w pszczelarstwie, jako rośliny miododajne i przyjazne owadom;
– w celach dekoracyjnych jako ozdoba ogrodów, balkonów czy parapetów. 

Mieszanki ziołowe

Ogród ziołowy

Anyż, Biedrzeniec 
Pimpinella anisum 

Roślina jednoroczna. Surowcem są owoce, które
znajdują zastosowanie w kuchni jako przyprawa
do ciast, pierników, słodyczy, kompotów, słod-
kich potraw z ryżu i owoców. Można go dodawać
do potraw z kapusty i marchwi. Służy do aroma-
tyzowania likierów i wódek. Działa leczniczo jako
środek wykrztuśny, przeciwbakteryjny, mleko-
pędny i rozkurczowy. Pobudza wydzielanie soku
żołądkowego, ułatwia trawienie i znosi kolki. Wy-
maga ciepłego i słonecznego stanowiska.

GRAMATURY: 1g

1g

Arcydzięgiel litwor
Archangelica officinalis 

Roślina dwuletnia. Surowcem są kłącza i korze-
nie o silnym, aromatycznym zapachu oraz smaku
początkowo słodkawym, później paląco-gorz-
kim. Są używane w lecznictwie przy zaburze-
niach trawiennych i nieżytach jelit. Olejek stosuje
się w przemyśle spożywczym i perfumeryjnym.
Surowcem o mniejszym znaczeniu są nasiona i
ogonki liściowe, które smażone w cukrze zastę-
pują konfiturę i są ozdobą do tortów i ciast. Upra-
wiany jest z rozsady.

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
Zielonki Sp. z o.o.

• Zielonki
• Go∏´biew
• Krzeszowice

Nasiona pod
sta∏à kontrolà
jakoÊciowà

przedsi´biorcy

NASZE NASIONA DLA TWOJEGO OGRODU

jakoÊç 

WE

Archangelica officinalis
AArrccyyddzzii´́ggiieell  lliittwwoorr

Mieszanka włoska

Zioła włoskie to mieszanka, w skład której wcho-
dzą zioła jednoroczne: bazylia, oregano i cząber
oraz wieloletni tymianek. Jak sama nazwa wska-
zuje są dodawane do potraw kuchni włoskiej ta-
kich jak pizza, spaghetti. Stosuje się je także do
mięs, zup, potraw z warzyw oraz jako dodatek do
kanapek, jaj i serów. Poprawiają smak i zapach
potraw, działają korzystnie na pracę żołądka. Po-
budzają przemianę materii i zapobiegają wzdę-
ciom.

GRAMATURY: 1g

1g

Mieszanka miododajna
wieloletnia

Odpowiednio skomponowana mieszanka ziół
wieloletnich, które w fazie kwitnienia przycią-
gają pszczoły i motyle. W skład miododajnej mie-
szanki wchodzą: szałwia lekarska, hyzop, tymia-
nek. Kolekcja roślin wabiących owady ma różno-
rodne przeznaczenie. Jest bardzo pożyteczna dla
pszczelarzy, może stanowić niezwykłą atrakcję
ogrodu (przyciąga motyle) oraz dostarcza nam
świeżych ziół. Taki ogród chętnie będą odwie-
dzały pożyteczne owady. 

GRAMATURY: 1g

1g

Mieszanka miododajna
jednoroczna

Odpowiednio skomponowana mieszanka ziół
jednorocznych, które w fazie kwitnienia wabią
pszczoły i motyle. W skład miododajnej mie-
szanki wchodzą: cząber ogrodowy, oregano i
ogórecznik lekarski. Rośliny wabiące owady mają
różnorodne przeznaczenie. Są pożyteczne dla
pszczelarzy, stanowią niezwykłą atrakcję ogrodu
(przyciągają motyle) oraz dostarczają nam świe-
żych ziół. 

GRAMATURY: 2g

2g
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Bazylia drobnolistna
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, o aroma-
tycznych liściach. Ze względu na niski pokrój i
drobne liście szczególnie polecana do uprawy
całorocznej w doniczkach na parapetach oraz w
kompozycjach ziołowych i na obwódki. Liście
mogą być spożywane w stanie świeżym lub su-
szone. Używane są do sałatek, sosów, sera, po-
traw z mięsa i warzyw. Reguluje trawienie.
Stosowana również jako lek przeciw biegunce,
zaparciom, zapaleniu pęcherza moczowego.

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Bazylia grecka mini
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, o aroma-
tycznych liściach. Ze względu na ozdobny, ku-
listy kształt, niski pokrój i drobne liście
szczególnie polecana do uprawy całorocznej w
doniczkach na parapetach oraz w kompozycjach
ziołowych i na obwódki. Liście mogą być spoży-
wane w stanie świeżym lub suszone. Używane
są do sałatek, sosów, sera, potraw z mięsa i wa-
rzyw. Reguluje trawienie. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Bazylia sałatowa
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, lecznicza o
aromatycznych liściach spożywanych w stanie
świeżym lub suszonym. Rośliny o szerokim po-
kroju i dużych, ciemnozielonych, lekko kędzie-
rzawych liściach. Aromatyczne liście typu
sałatowego wyróżniają ten typ bazylii. Roślina
używana również w celach leczniczych - reguluje
trawienie. Bazylię można uprawiać z siewu
wprost do gruntu w połowie maja. 

GRAMATURY: 1g

1g

Cząber ogrodowy
Satureja hortensis 

Roślina jednoroczna, miododajna o wzniesionej,
rozgałęzionej łodydze, wysokości 30-40 cm. Li-
ście drobne, całobrzegie, ciemno-zielone. Kwiaty
drobne, białe lub liliowe. Surowcem jest na-
ziemna część rośliny wydzielająca po roztarciu
intensywny zapach. Polecany jest jako przy-
prawa do mięs, potraw z grochu i fasoli. Posiada
właściwości dietetyczne, jako środek pobudza-
jący trawienie i przeciwdziałający wzdęciom. 

GRAMATURY: 1g

1g

OOggrróódd  zziioołłoowwyy

Bazylia właściwa
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, lecznicza o aromatycznych
liściach spożywanych w stanie świeżym lub su-
szonym. Dodatek do sałatek, sosów, białego sera,
potraw z mięs i warzyw. Reguluje trawienie. Sto-
sowana jako lek przeciw biegunce, zaparciom,
zapaleniu pęcherza moczowego. Bazylię można
uprawiać z siewu wprost do gruntu w połowie
maja. Nasion nie należy przykrywać ziemią, tylko
lekko przycisnąć. Zbiór liści na początku kwitnie-
nia. 

GRAMATURY: 1g

1g

Bazylia czerwona
Ocimum basilicum

Roślina jednoroczna, o długim okresie wegetacji.
Wymaga gleby próchniczej, żyznej o odczynie
obojętnym lub zasadowym. Stanowisko sło-
neczne, osłonięte od wiatrów. Surowcem jest
ziele i liść. Zawiera m.in. magnez, cynk, żelazo,
miedź, kobalt. Stosowana w kuchni jako dodatek
do drobiu, ryb, sosów, majonezu, kwaszonych
ogórków, pizzy, sałatek, baraniny i wieprzowiny.
Jest składnikiem pieprzu ziołowego i przyprawy
do piernika. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Bazylia cynamonowa
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, o aroma-
tycznych liściach o oryginalnym, cynamonowym
zapachu. Liście mogą być spożywane w stanie
świeżym lub suszone. Używane są do sałatek,
sosów, sera, potraw z mięsa i warzyw. Reguluje
trawienie. Stosowana również jako lek przeciw
biegunce, zaparciom, zapaleniu pęcherza mo-
czowego. Bazylię można wysiewać w marcu
/kwietniu do skrzynek lub uprawiać z siewu
wprost do gruntu w połowie maja.

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Bazylia cytrynowa
Ocimum basilicum 

Roślina jednoroczna, przyprawowa, o aroma-
tycznych liściach o zapachu cytrynowym. Liście
mogą być spożywane w stanie świeżym lub su-
szone. Używane są do sałatek, sosów, sera, po-
traw mięsnych i warzyw. Wpływa korzystnie na
układ pokarmowy. Świeże liście można przecho-
wywać w stanie zamrożonym po wcześniejszym
natarciu ich oliwą. Gatunek wymaga gleby prze-
puszczalnej i słonecznego stanowiska. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g
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Melisa lekarska
Melissa officinalis 

Roślina wieloletnia. Łodygi z sercowato-jajowa-
tymi liśćmi. Drobne białe kwiaty wyrastają w kąt-
kach liści. Roślina miododajna. Surowcem są
liście i wierzchołki pędów zebrane w czasie kwit-
nienia. Działa przeciwkurczowo i uspokajająco.
Napar pije się przy bólach głowy, przeziębie-
niach i dla podniesienia ciśnienia. Świeże liście
dodaje się do sałatek, sosów, ryb, majonezu, ki-
szonej kapusty, marynowanych śledzi, drobiu i
wieprzowiny. 

GRAMATURY: 0,3g

0,3g

Mięta pieprzowa  
Mentha piperita 

Roślina wieloletnia - bylina. Posiada wzniesione
lub płożące łodygi, z gładkimi, pachnącymi,
ciemnozielonymi liśćmi, z czerwonym lub fiole-
towym odcieniem. Jej atutami jest mentolowy
zapach i chłodzący smak. Liście używane są w
lecznictwie jako środek wzmagający apetyt,
przeciwfermentacyjny, żółciopędny i żółciotwór-
czy oraz poprawiający smak leków. Napar z liści
stosowany jest jako orzeźwiający napój.

GRAMATURY: 0,1g

0,1g

Ogórecznik lekarski
Borago officinalis 

Roślina jednoroczna, miododajna. W stanie świe-
żym zapachem przypomina ogórki. Surowcem
jest ziele zebrane w czasie kwitnienia. Zawiera
śluz, garbniki, saponiny, olejki oraz składniki mi-
neralne. Jest używany do wyrobu leków oraz w
stanie świeżym jako przyprawa. Działa moczo-
pędnie. Wywar z młodych liści i kwiatów stosuje
się na wzmocnienie serca i nerwów, przeciwko
kaszlowi i bólom reumatycznym. 

GRAMATURY: 2g

2g

Oregano
Origanum vulgare

Roślina jednoroczna, miododajna o rozkrzewia-
jącym się pokroju. Liście ciemnozielone, pach-
nące pieprzem (zawierają antyseptyczny tymol).
Kwiaty drobne, białe lub różowe. Napar z le-
biodki pije się przy kaszlu, dolegliwościach żo-
łądka, woreczka żółciowego, bólach głowy na tle
nerwowym i ogólnym wyczerpaniu. Służy do
okładów przy reumatyzmie. Liście można łączyć
z chili i czosnkiem. Dodaje się ją do pizzy, pomi-
dorów, jajek, sera i pieczeni. 

GRAMATURY: 0,1g

0,1g

Rokietta siewna
Diplotaxis tenuifolia

Roślina bardzo popularna w krajach śródziem-
nomorskich, polecana do uprawy całorocznej.
Roślina tworzy rozetę wydłużonych, lancetowa-
tych, powcinanych, zielonych liści. Aromatyczne
liście o charakterystycznym, lekko orzechowym
i korzennym smaku są spożywane w stanie świe-
żym, używane do sałatek, kanapek, przyprawia-
nia mięs, serów i wielu innych potraw. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

OOggrróódd  zziioołłoowwyy

Lubczyk ogrodowy
Levisticum officinalis

Mrozoodporna bylina o liściach podobnych do
liści selera, wysokości do 2 m. Wytwarza silny i
aromatyczny zapach. Posiada początkowo słod-
kawy, później piekący i gorzkawy smak. Surow-
cem są kłącza z korzeniami i liście. Używany jako
przyprawa typu „maggi“ do zup, wspaniały do
duszonego mięsa i serów. Znakomity jest smak
herbatki z lubczyka. Wysiew nasion wprost do
gruntu w kwietniu w rzędy co 60 cm. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Majeranek ogrodowy
Origanum majorana 

Roślina jednoroczna. Wymaga gleby ciepłej, za-
sobnej w próchnicę, żyznej, wapiennej i wilgot-
nej. Stanowisko słoneczne. Surowcem jest ziele.
W kuchni stosujemy jako przyprawę do mięs,
pasztetów, zup grochowych i fasolowych, żuru,
flaków.

GRAMATURY: 0,5g

0,5g
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Origanum majorana
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Rozmaryn lekarski
Rosmarinus officinalis

Roślina wieloletnia -bylina, aromatyczna, o sze-
rokim zastosowaniu w kuchni, kosmetyce i far-
macji. Wysokość roślin: 50-150 cm, łodygi
rozgałęzione, liście igiełkowate oliwkowo-szare,
kwiaty drobne, jasnoniebieskie. Aromatyczne ło-
dygi zbiera się na początku kwitnienia. Wymaga
osłoniętego, słonecznego stanowiska, gleby za-
sadowej, przepuszczalnej, dobrze rośnie na su-
chym podłożu. Ze względu na małą odporność
na przymrozki zalecana uprawa w pojemnikach.

GRAMATURY: 0,05g

0,05g

PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
Zielonki Sp. z o.o.

• Zielonki
• Go∏´biew
• Krzeszowice

Nasiona pod
sta∏à kontrolà
jakoÊciowà

przedsi´biorcy

NASZE NASIONA DLA TWOJEGO OGRODU

jakoÊç 

WE

Rosmarinus officinalis
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Kminek ogrodowy
Carum officinalis 

Roślina jednoroczna lub dwuletnia. Wymaga
gleby żyznej, wilgotnej, starannie uprawionej.
Stanowisko słoneczne. Nasiona wysiewamy
wprost do gruntu. Głębokość siewu 1 cm. Za-
biegi pielęgnacyjne: przerywanie zbyt gęstych
wschodów, odchwaszczanie i nawadnianie w
okresie suszy. Owoce kminku są popularną przy-
prawą do pieczeni, potraw z kapusty, serów, twa-
rogów, wędlin, sosów, zup, sałatek, past,
pieczywa, kiszonej kapusty oraz surówek.

GRAMATURY: 3g

3g

Kocimiętka
Nepeta cataria 

Roślina wieloletnia, miododajna o rozgałęzionej
łodydze wysokości 40–75 cm, z sercowatymi, zą-
bkowanymi liśćmi, od spodu omszonymi i ma-
łymi bladoróżowymi lub białymi kwiatkami. Ma
przenikliwy, podobny do miętowego zapach,
który lubią koty. Surowcem są liście i pędy kwia-
towe. Zawiera witaminę C. Napar przynosi ulgę
w przeziębieniu i gorączce. Usuwa zdenerwowa-
nie i kolkę u dzieci, bóle głowy i kłopoty żołąd-
kowe. Dodatek do mięsa i sałatek. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Kolendra siewna
Coriandrum sativum 

Roślina jednoroczna, aromatyczna, wysokości
30- 90 cm, bogata w witaminy i sole mineralne,
niskokaloryczna i dietetyczna. Jest jedną z naj-
ważniejszych przypraw w kuchni południowej
Europy. Młode świeże liście przypominają liście
pietruszki, ale o zdecydowanie silniejszym
smaku i aromacie. Dodawane są do sałatek, po-
traw z ryb, mięsa, zup. Nasiona kolendry są uży-
wane do potraw mięsnych i duszonych. 

GRAMATURY: 3g

3g
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Coriandrum sativum
KKoolleennddrraa  ssiieewwnnaa

Koper aromatyczny - włoski
Foeniculum aromatica

Bylina. Łodygi wzniesione do 1,5 m wysokości.
Tworzy rozgałęzione kwiatostany typu baldach
o jasnożółtych kwiatach. Liście delikatne, pie-
rzaste, podobne do liści kopru ogrodowego. Su-
rowcem są dojrzałe nasiona o silnym anyżko-
wym zapachu i korzennym smaku. Znajduje za-
stosowanie jako środek przeciw kaszlowy i wiat-
ropędny. Ułatwia trawienie i łagodzi niestra-
wności. Zmniejsza toksyczny wpływ alkoholu na
organizm. 

GRAMATURY: 2g

2g

Lawenda lekarska
Lavandula officinalis

Roślina miododajna, bylina ok. 60 cm wysokości, o
licznych łodygach z lilowym kwiatostanem, o trwa-
łym zapachu. Suszone liście, pączki oraz kwiaty
(zbiór na początku kwitnienia) używane są do przy-
rządzania potraw mięsnych oraz warzywnych. Za-
wierają m.in. olejki eteryczne, sole mineralne,
garbniki, cukry. Używane są też do odstraszania
moli. Kwitnące gałązki oraz świeżo pokrojone liście
można dodawać do sosów sałatkowych, sałatek,
win oraz octów winnych, a kwiaty do deserów.

GRAMATURY: 0,2g

0,2g

Hyzop lekarski
Hyssopus officinalis

Roślina wieloletnia - bylina. Surowcem jest ziele
zebrane w czasie kwitnienia, dwa razy w okresie
wegetacji. Zapobiega nadmiernemu poceniu
się, działa wzmacniająco i bakteriobójczo. Przy-
spiesza trawienie i pobudza apetyt. Jest uży-
wany w kuchni dietetycznej, jako dodatek do
pieczeni, jaj faszerowanych, kiełbas, zrazów, zupy
fasolowej i ziemniaczanej oraz marynat. Wy-
maga południowego i osłoniętego stanowiska,
gleby lekkiej, wapiennej.

GRAMATURY: 0,2g

0,2g

Estragon
Artemisia dracunculus 

Roślina wieloletnia, bylina. Inne nazwy: bylica,
dragonek. Surowcem jest aromatyczne ziele ze-
brane w czasie kwitnienia, o korzennym, ostrym
smaku. Używana jest do produkcji musztardy es-
tragonowej i octu. Świeża lub suszona jest przy-
prawą do potraw z baraniny, podrobów, sosów i
jajek. Estragon dodany w niewielkiej ilości do
kwaszenia ogórków czy kapusty nadaje im po-
żądaną jędrność i zapobiega zepsuciu. Ułatwia
trawienie. 

GRAMATURY: 0,05g

0,05g

Czosnek niedziwiedzi
Allium ursinum

Roślina wieloletnia - bylina, lecznicza i przypra-
wowa o charakterystycznym, silnym czosnko-
wym aromacie. Jadalne są wszystkie części
rośliny. Silne działanie przeciwzapalne, bakterio-
bójcze, grzybobójcze,  przeciwpasożytnicze i an-
tynowotworowe (przeciwutleniacz) zawdzięcza
związkom siarki. Powstająca podczas miażdżenia
czosnku allicyna wpływa także na układ ser-
cowo-naczyniowy, pokarmowy. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g
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Melisa lekarska
Melissa officinalis 

Roślina wieloletnia. Łodygi z sercowato-jajowa-
tymi liśćmi. Drobne białe kwiaty wyrastają w kąt-
kach liści. Roślina miododajna. Surowcem są
liście i wierzchołki pędów zebrane w czasie kwit-
nienia. Działa przeciwkurczowo i uspokajająco.
Napar pije się przy bólach głowy, przeziębie-
niach i dla podniesienia ciśnienia. Świeże liście
dodaje się do sałatek, sosów, ryb, majonezu, ki-
szonej kapusty, marynowanych śledzi, drobiu i
wieprzowiny. 

GRAMATURY: 0,3g

0,3g

Mięta pieprzowa  
Mentha piperita 

Roślina wieloletnia - bylina. Posiada wzniesione
lub płożące łodygi, z gładkimi, pachnącymi,
ciemnozielonymi liśćmi, z czerwonym lub fiole-
towym odcieniem. Jej atutami jest mentolowy
zapach i chłodzący smak. Liście używane są w
lecznictwie jako środek wzmagający apetyt,
przeciwfermentacyjny, żółciopędny i żółciotwór-
czy oraz poprawiający smak leków. Napar z liści
stosowany jest jako orzeźwiający napój.

GRAMATURY: 0,1g

0,1g

Ogórecznik lekarski
Borago officinalis 

Roślina jednoroczna, miododajna. W stanie świe-
żym zapachem przypomina ogórki. Surowcem
jest ziele zebrane w czasie kwitnienia. Zawiera
śluz, garbniki, saponiny, olejki oraz składniki mi-
neralne. Jest używany do wyrobu leków oraz w
stanie świeżym jako przyprawa. Działa moczo-
pędnie. Wywar z młodych liści i kwiatów stosuje
się na wzmocnienie serca i nerwów, przeciwko
kaszlowi i bólom reumatycznym. 

GRAMATURY: 2g

2g

Oregano
Origanum vulgare

Roślina jednoroczna, miododajna o rozkrzewia-
jącym się pokroju. Liście ciemnozielone, pach-
nące pieprzem (zawierają antyseptyczny tymol).
Kwiaty drobne, białe lub różowe. Napar z le-
biodki pije się przy kaszlu, dolegliwościach żo-
łądka, woreczka żółciowego, bólach głowy na tle
nerwowym i ogólnym wyczerpaniu. Służy do
okładów przy reumatyzmie. Liście można łączyć
z chili i czosnkiem. Dodaje się ją do pizzy, pomi-
dorów, jajek, sera i pieczeni. 

GRAMATURY: 0,1g

0,1g

Rokietta siewna
Diplotaxis tenuifolia

Roślina bardzo popularna w krajach śródziem-
nomorskich, polecana do uprawy całorocznej.
Roślina tworzy rozetę wydłużonych, lancetowa-
tych, powcinanych, zielonych liści. Aromatyczne
liście o charakterystycznym, lekko orzechowym
i korzennym smaku są spożywane w stanie świe-
żym, używane do sałatek, kanapek, przyprawia-
nia mięs, serów i wielu innych potraw. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

OOggrróódd  zziioołłoowwyy

Lubczyk ogrodowy
Levisticum officinalis

Mrozoodporna bylina o liściach podobnych do
liści selera, wysokości do 2 m. Wytwarza silny i
aromatyczny zapach. Posiada początkowo słod-
kawy, później piekący i gorzkawy smak. Surow-
cem są kłącza z korzeniami i liście. Używany jako
przyprawa typu „maggi“ do zup, wspaniały do
duszonego mięsa i serów. Znakomity jest smak
herbatki z lubczyka. Wysiew nasion wprost do
gruntu w kwietniu w rzędy co 60 cm. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Majeranek ogrodowy
Origanum majorana 

Roślina jednoroczna. Wymaga gleby ciepłej, za-
sobnej w próchnicę, żyznej, wapiennej i wilgot-
nej. Stanowisko słoneczne. Surowcem jest ziele.
W kuchni stosujemy jako przyprawę do mięs,
pasztetów, zup grochowych i fasolowych, żuru,
flaków.

GRAMATURY: 0,5g

0,5g
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Origanum majorana
MMaajjeerraanneekk  ooggrrooddoowwyy

Rozmaryn lekarski
Rosmarinus officinalis

Roślina wieloletnia -bylina, aromatyczna, o sze-
rokim zastosowaniu w kuchni, kosmetyce i far-
macji. Wysokość roślin: 50-150 cm, łodygi
rozgałęzione, liście igiełkowate oliwkowo-szare,
kwiaty drobne, jasnoniebieskie. Aromatyczne ło-
dygi zbiera się na początku kwitnienia. Wymaga
osłoniętego, słonecznego stanowiska, gleby za-
sadowej, przepuszczalnej, dobrze rośnie na su-
chym podłożu. Ze względu na małą odporność
na przymrozki zalecana uprawa w pojemnikach.

GRAMATURY: 0,05g

0,05g
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Rosmarinus officinalis
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Rumianek pospolity
Matricaria chamomilla 

Roślina jednoroczna. Surowcem są rozwinięte
koszyczki kwiatowe, które posiadają silny zapach
i korzenny, nieco gorzki smak. Napar z koszycz-
ków używa się do picia codziennej herbatki, rów-
nież w celach leczniczych przy zaburzeniach
żołądkowych jako środek żółciotwórczy i wiatro-
pędny. Posiada właściwości przeciwzapalne i go-
jące. Stosowany do płukania i okładów w
stanach zapalnych skóry i błon śluzowych. 

GRAMATURY: 0,2g

0,2g

Szczypiorek czosnkowy
Allium tuberosum

Roślina wieloletnia z płaskimi, zielonymi liśćmi o
łagodnym czosnkowym zapachu, około 50 cm
wysokości. Wytwarza podziemną cebulę. Kwiaty
białe, błyszczące, słodko pachnące, pojawiające
się późnym latem. Surowcem są liście i cebulki.
Stosuje się go do sałatek, zup i kanapek. Czosnek
posadzony w ogrodzie zapobiega parchowi jab-
łoni, rdzom i mączniakom. Napar ze szczypioru
można stosować przeciwko mszycom oraz wy-
mienionym chorobom   grzybowym.

GRAMATURY: 1g

1g

Szałwia lekarska
Salvia officinalis 

Roślina wieloletnia, miododajna, o prostych roz-
gałęzionych łodygach, od dołu zdrewniałych.
Wysokość roślin 40-75cm. Liście pokryte są włos-
kami, które nadają roślinie szaro-zieloną barwę.
Fioletowe lub różowe kwiaty umieszczone są w
kątach liści. Surowcem są dojrzałe liście i szczyty
pędów oraz całe pędy wraz z łodygami. Jest
przyprawą do potraw. Stosuje się ją w postaci
naparów do płukania jamy ustnej i gardła. 

GRAMATURY: 1g

1g

Szałwia muszkatołowa
Salvia sclarea

Roślina dwuletnia. Stanowisko słoneczne, gleba
lekka, zasadowa i dobrze spulchniona. Łodygi
proste, rozgałęzione z dużymi, pomarszczonymi
liśćmi i liliowymi, długo utrzymującymi się kwia-
tami. Wysokość rośliny 40–70 cm. Surowcem są
dojrzałe liście i szczyty pędów oraz całe pędy
wraz z łodygami. Jest przyprawą do mięsa i ryb.
Szałwię stosuje się do płukania jamy ustnej i
gardła. Naparem przemywa się oczy dla usunię-
cia ciał obcych. 

GRAMATURY: 0,5g

0,5g

Trawa cytrynowa
Cymbopogon citratus

Bylina o długich, ostrych liściach (40-100 cm) wy-
glądem przypominających trawę. Wykorzysty-
wana jest w kuchni południowoazjatyckiej do
wzbogacenia smaku zup, marynat, sałatek, de-
serów oraz herbaty. Napar z trawy cytrynowej
jest popularnym napojem odświeżającym, łago-
dzącym również problemy żołądkowe. Najbar-
dziej aromatyczną częścią jest bulwa, którą
należy rozgnieźć, aby wydobyć całą głębię
smaku i zapachu. 

GRAMATURY: 0,1g

0,1g
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Cymbopogon citratus
TTrraawwaa  ccyyttrryynnoowwaa//  ppaallcczzaattkkaa

Trybuła ogrodowa
Anthriscus cerefolium 

Roślina jednoroczna o liściach podobnych do
pietruszki. Jest źródłem wielu witamin, glikozy-
dów, karotenu, substancji mineralnych i olejku
lotnego. Surowcem jest ziele i owoce. Znajduje
zastosowanie jako środek przeciw biegunce,
chorobom nerek, pęcherza moczowego, dróg
oddechowych i układu trawienia. Używana jest
jako przyprawa do zup, sałatek, jaj, sosów ryb-
nych, dań z ziemniaków, drobiu i ryb. Może być
uprawiana w ogródkach i skrzynkach. 

GRAMATURY: 1g

1g

Tymianek właściwy
Thymus vulgaris 

GRAMATURY: 0,3g

0,3g

Roślina wieloletnia - bylina, miododajna. Surow-
cem są drobne łodygi, ze skórzastymi, szarozie-
lonymi liśćmi zebrane na początku kwitnienia.
Jest rośliną miododajną. Działa dezynfekująco,
ściągająco i pobudzająco. Świeży lub suszony
dodaje się do bulionów, marynat, farszów, zup i
sosów. Pomaga w trawieniu tłustego jedzenia.
Pasuje do potraw gotowanych w winie. W połą-
czeniu z rozmarynem ma działanie przeciwłupie-
żowe. Wymaga ciepłego, słonecznego i osło-
niętego stanowiska. 
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