
Örtlära



Att ta till vara på växter

 Plocka blad när de är unga (helst före midsommar)

 Blommor plockas när de just slagit ut

 Rötter plockas när växten har vissnat ner

 Torka växter mörkt och luftigt. På galler/handdukar/lakan/papper, 
eller häng dom i knippen

 Förvara torkade växter så hela som möjligt, samt mörkt och lufttätt.



Te vid förkylning (ca 2 tsk, 5-10 min, 2-4 ggr/dag)

Purpurrudbeckia/
Echinacea
(hela växten) 
stärker immunförsvar, 
bakteriehämmande

Älggräs (hela växten)-
svettdrivande, inflammations-
hämmande, desinficerande, 
antiseptisk, smärtstillande

Timjan-
antiseptisk, 

slemlösande, 
slemutdrivande



Mer te vid förkylning (ca 2 msk, 5-10 min, 2-4 ggr/dag)

Vitlök – bakteriedödande, svampdödande

Lindblommor –
svettdrivande, 
febersänkande

Fläderblom (äkta, inte 
druvfläder) – Svettdrivande, 

slemlösande, febersänkande



Te vid hosta (ca 2 tsk/kopp, dra 10-20 min)

Groblad – lenar slemhinnorHästhov/tussilago –
Lenar slemhinnor

Kungsljus
Blommorna. 

Slemlösande, lenar 
slemhinnor, 

hostbefrämjande

Timjan/backtimjan-
antiseptisk, 

slemlösande, 
hostdämpande

lokalbedövande



Te vid illamående (ca 1-2 tsk/kopp, dra 5-10 min)

Pepparmynta– lokalbedövande på magslemhinnan
Hallonblad – Vid t.ex. graviditet och åksjuka



Hudväxter

 Ringblom- För torr hud, självsprickor, nariga läppar, svårläkta 
sår, liggsår, bensår

 Daggkåpa – Som ringblom. Ska dessutom vara bra för ögonen, 
som te vid t.ex. ögoninflammation

 Styvmorsviol – mot eksem. Stillar klåda. Ska kunna användas 
mot t.ex. acne, mjäll och psoriasis

 Slåttergubbe (Arnica) – ökar genomblödning, tar ner svullnad. 
Används vid stukningar, blåmärken, inflammationer, 
träningsvärk och ledvärk.

 Kungsljus – smärtstillande. Smörj t.ex. på bröstet vid djup hosta.

Man kan använda örterna genom att t.ex. göra en örtolja (ta en 
burk full med ört, häll på raps/olivolja och låt stå i solen i 4-6 
veckor), eller genom att göra salva genom att blanda örtolja och 
bivax.



Övriga tips och trix

 Rinnkåda eller tuggkåda från gran kan användas utdragande. T.ex. 
vid var, bölder, stickor, värk, getingstick, fästingbett. Den rinnande 
är lätt att använda på en gång (värmd i handen, medan tuggkådan 
kan användas till att göra salva på (med bivax och olja)

 Åkerfräken innehåller saponiner, som kan användas som 
skummande tvålämne. Torkad åkerfräken kan användas 
som diskborste/stålull.

 Aloe vera, groblad och daggkåpa är bra på sår. 
Aloe veran är även väldigt bra mot klåda, t.ex. på 
myggbett, och som mjukgörande.



Tandkrämens historia

 Egyptierna ska för ca 7000 år sedan ha använt krossat oxhuvud, äggskal, pimpsten 
och myrra.  Kritpulver av liknande mineraler har sedan använts genom historien 
ända fram till 1900talet. De, och även kina och indien ska även ha använt salt.

 Romarna och grekerna använde förutom krita och salt även träkol och bark, samt 
kryddor mot dålig andedräkt.

 På ca 1700talet började läkare i Europa och Amerika ta fram tandpulver med 
natriumbikarbonat som huvudingrediens.

 På 1800talet började man smaksätta kritpulver med pepparmyntsolja och 
citronolja

 I början av 1800talet tillsattes även glycerin till kritpulver, salt eller tandpulver och 
skapade den första riktiga tandkrämen

 1873 lanserade Colgate sin första tandkräm. På burk.



Recept Tandkräm

Tandkräm 1

 4 tsk finkorningt havssalt

 2 tsk natruimbikarbonat

 2 tsk glycerin

Blanda salt med bikarbonat, och häll i glycerin. 
Tillsätt eventuellt mer salt. 

Tandkräm 2

 1 msk pulvriserat havssalt

 2 tsk kaolin

 2 msk krita

 1 msk glycerin

Pulvrisera saltet, blanda med kaolin och krita. 
Tillsätt glycerin.

Rör i eterisk olja, t.ex.: pepparmynta, anis, eukalyptus, citron, apelsin, timjan, 
kryddnejlika (de två sista är bakteriedödande, precis som saltet)



Recept piller

Örtpiller

 1 msk torkat ört

 1 krm lakritsrot eller potatismjöl

Mortla örten och sila. Blanda med 
lakritsrot eller mjöl. Tillsätt pyttelite
vatten så det blri en ”deg”. Rulla piller. 
Låt torka.

Det blir cirka 4-5 piller, och 2 piller 
motsvarar en kopp te.

Förslag på örter

 Fläderblom- mot influensa och förkylning. 
Svettdrivande

 Älggräs- ”Örtmagnesyl”, 
inflammationshämmande, smärtstillande, 
febernedsättande

 Ljung- insomningspiller

 Hästhov/timjan- host- och halspiller

 Kamomill- slemhinnemedel, lugnande

 Björk- fejktabletter


