
 

Oxymel wsparcie dla nerek i dróg

moczowych

Nikita  

Polecane na: napoje, przetwory    

Kuchnia (region): arabska, niemiecka, polska

 

  Warto wiedzieć:

 

 15 min  1 porcja

 

  Składniki:

 

świeża żurawina (może być

mrożona) - 200 g

 

świeże ziele nawłoci - 100 g

 

świeża pokrzywa - 100 g

 

 

ocet naturalny z nawłoci (można

użyć octu jabłkowego) - 1 litr

 

miód naturalny (np. spadziowego

lub nawłociowego) - 300-400 g

 

słoik o pojemności 1,5 - 

 

  Dodatkowe info:

 

Nawłoć ma właściwości osuszające, przeciwzapalne, ściągające

i antyseptyczne. W praktyce często wykorzystywana jest przy

schorzeniach dróg moczowych, nerek, kolce nerkowej, a nawet

dolegliwościach stawowych.

Żurawina ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, dzięki

czemu jest skuteczna, m.in. w walce z infekcjami pęcherza

moczowego. Medycyna ludowa zaleca stosowanie żurawiny

w przeziębieniach, anginie, schorzeniach reumatycznych, na problemy

z pęcherzem, w przypadku osłabienia pracy żołądka, jelit i trzustki,

a także na awitaminozę i przemęczenie.

Pokrzywa wykazuje właściwości moczopędne, dlatego zwiększa ilość

wydalanego mocznika z organizmu i polecana jest osobom cierpiącym

na kamicę nerkową oraz borykającym się z zatrzymaniem wody

w organizmie.

Połączenie tych trzech składników w oxymelu może nas wesprzeć

w problemach związanych z pęcherzem moczowym i nerkami

(oczywiście nie zastąpi nam w uzasadnionych przypadkach leczenia

farmakologicznego).

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Żurawinę pociąć na kawałki (lepiej

będzie się macerowała). Przełożyć do słoika,

dodać posiekane ziele nawłoci z kwiatami
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i posiekaną pokrzywę.

 KROK 2: Zalać octem z nawłoci. Jeżeli nie

mamy octu z nawłoci możemy użyć octu

jabłkowego.

 KROK 3: Słoik zakręcić i pozostawić do

maceracji na około 3-4 tygodnie w temperaturze

pokojowej, następnie odcedzić, odcisnąć dobrze

płyn i połączyć z miodem. Podczas maceracji

dobrze jest od czasu do czasu wstrząsnąć

słoikiem lub pomieszać zawartość drewnianą

łyżką.

 KROK 4: Przelać do butelek. Przechowywać

w ciemnym i chłodnym miejscu. Spożywać

3 razy dziennie jako kurację przez miesiąc lub

profilaktycznie 1 łyżkę dziennie.
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