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◦БИЛКИ ПРИ АНЕМИЯ◦
Билките помагат на организма да увеличи мак-

симално усвояването на хранителните вещества в 
храната и осигуряват някои полезни хранителни 
вещества. Някои горчиви билки, като пелин и ко-
рен от тинтява имат свойството да стимулират се-
крецията на храносмилателни сокове и раздвиж-
ват метаболизма. При анемия се препоръчват и 
билки, които са изключително богати на желязо и 
други минерали. Те също така съдържат и витами-
ни, които подпомагат асимилацията му. При ане-
мия изключително препоръчителни са билките:

 Коприва 

Листата, стъблата и корените на копривата са 
изключително богати на желязо и витамин С, по-
ради което това растение е най-известното сред-
ство за борба с анемията. Най-полезна е прясната 
коприва, през пролетта и през есента, след вто-



8

рата коситба, когато поникнат новите леторасли. 
Тя е най-крехка и с най-високо съдържание на по-
лезни вещества. Копривата може да се използва за 
приготвяне на супи и ястия.

Рецепти
$1$

Сутрин на гладно, 30 минути преди да се закуси, 
се изпива 1 чаша чай от коприва, а през деня още 1 
до 2 чаши, най-добре преди хранене. Чая се пригот-
вя, като 1 препълнена ч.л. нарязани листа от коп-
рива се попарят с 250 мл вряща вода и се оставят 
да покиснат. Получения чай се пие на малки глът-
ки, с цел да се усили действието му.

$2$

Тинктурата от коприва се прави рано на про-
лет или през есента от корените на копривата, 
които се измиват много добре. Корените се наряз-
ват на дребно и се пъхат в стъклено шише, докато 
се запълни до гърлото. Заливат се с 40 градусова 
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ракия (най-добре домашна) и се оставят 14 дни на 
топло. Приемат се по 3-4 капки във вода на гладно, 
2-3 пъти на ден.

Лапад
Лападът също се използва при лечението на 

анемия, особено когато тя се дължи на недостиг 
на желязо. Въпреки, че съдържанието на желязо 
в лапада не е твърде голямо, той има способност 
да увеличава усвояването му от тялото. Това озна-
чава, че сам по себе си лападът не може да лекува 
анемия, но когато се използва с други билки и хра-
ни богати на желязо, тази билка може да направи 
чудеса.

Рецепти
$1$

Билкова отвара се прави от корените на лапа-
да – 1 ч.л., коприва – 1 ч.л., корени божур – 1 ч.л., чер-
вена детелина – 1 ч.л., меласа – 2-3 супени лъжици 
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и вода – 5 чаши. Всички билкови съставки и водата 
се изсипват в тенджера като водата се оставя да 
заври, след което огънят се намалява. Вари се на 
много бавен огън 30-40 минути, без капак, за да се 
изпарява водата. Получената отвара се прецеж-
да и се добавя меласата. Приема се 3 пъти на ден. 
Ако вкусът е твърде горчив, може спокойно да се 
добави мед. Това билково лекарство също така има 
свойството да предотвратява повторната изява 
на анемията.

Глухарче
Това толкова разпространено цветенце e с из-

ключително много полезни свойства. То е ефек-
тивно за подсилване на имунитета, при анемия, 
прилага се при недостиг на витамини в организма, 
при диабет, чернодробни заболявания, храносми-
лателни нарушения и много други заболявания и 
състояния. От глухарчето може да се използва вся-
ка част – листата, стъблата, корените и цветовете. 
От него става дори вкусна салата и подправка за 
супа. Глухарчето ще ви бъде от помощ при анемия, 
поради способността си да засилва кръвообраще-
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нието и да стимулира кръвотворната функция на 
организма. За тази цел най-ефективни са неговите 
корени.

Рецепти

$1$

Отварата се приготвя от много добре измити 
пресни корени на глухарче. Изпечете ги във фурна-
та, смелете ги и ги смесете с мед. Приемайте от 
тази смес 3 пъти на ден преди хранене по 1 супена 
лъжица.

$2$

Чай се приготвя, като 1 с.л. почистени и изми-
ти корени, се нарежат на ситно и се заливат с 200 
мл студена вода. Оставят се да престоят една 
нощ, след което водата се прецежда. Изпийте ця-
лото количество в рамките на деня.


