
Ārstniecības augi pārtikā un 
holesterīna regulēšanā

Šajā prezentācijā jūs
uzzināsiet-

Kas ir holesterīns?

Ko jādara, lai holesterīns
būtu normālā līmenī?

Kādi ārstniecības augus
vislabāk izmantot?

Renārs Tinkus



Gudru cilvēku uzkrātās atziņas

• Latvija ir bezmaksas ārstniecības augu aptieka

• Kumelītes, liepziedi, asinszāle, ugunspuķe, nātres, ceļtekas, strutenes, 
sarkanais āboliņš, pelašķi u.c. ir lieliski, neatsverami cilvēka veselības 
uzlabotāji 

• Ārstniecības augus sasmalcinātā veidā var pievienot ēdieniem kā vitamīnu, 
minerālvielu un garšas bagātinātājavotu

• Turi godā sensenos latviešu veselības augus-ābolus, upenes, jāņogas, 
avenes – tie bieži vien būs tavi glābēji!

Māris  Tadeuševs



Asinis-cilvēka dzīvības sula

• Asinis ik mirkli apgādā katru mūsu organisma šūnu ar skābekli

• Lai asinis pilnvērtīgi pildītu savas funkcijas, ir jābūt tīriem asinsvadiem

Ko nozīmē tīri asinsvadi?

Uz to sieniņām nav sabiezējumu, bojājumu 

Kas šo ļaunumu dara?

HOLESTERĪNS!

Liāna



Kas ir holesterīns?
• Holesterīns ir taukviela, 

kas sastopama dzīvnieku 
izcelsmes produktos. Ar 
uzturu mēs to uzņemam 
samērā maz – reti vairāk 
par vienu gramu dienā. 
Bet organismā 
holesterīns tiek sintezēts 
lielākoties aknās.



Ko jādara, lai holesterīns būtu normālā līmenī?

• Regulāras fiziskas aktivitātes

• Jebkura fiziska aktivitāte: staigāšana, skriešana, peldēšana, sporta 
spēles, vingrojumi – aktivizē vielmaiņu organismā un veicina 
veselīgu holesterīna pārnesējvielu apjomu, tādējādi samazinot 
risku, ka tas uzkrāsies mūsu asinsvados.

• Atmest smēķēšanu

• Lai gan ikdienā smēķēšanu nesaistam ar holesterīna līmeni, 
smēķēšanas atmešana ir drošs ceļš uz holesterīna samazināšanu. 
Cigaretēs esošās vielas sasaistās ar enzīmiem, kuri mūsu organismā 
atbild par holesterīna līmeņa stabilizāciju. Tādējādi, ikdienā 
smēķējot, tavam organismam ir grūtāk pielāgoties un uzturēt 
pareizu holesterīna proporciju.



Kādus ārstniecības augus vislabāk izmantot?

• Ķiplokus!

• Pētnieki uzskata, ka ķiploki var pasargāt no sirds slimībām un insulta, jo 
īpaši efektīvi samazina holesterīna daudzumu asinīs.

• Šķiedrvielas!

• Arī šķiedrvielas ir labs līdzeklis cīņā pret paaugstinātu holesterīna līmeni 
asinīs. Tās atrodamas graudaugos, pākšaugos, augļos un dārzeņos. Tādēļ, ja 
ēdīsi sabalansētu uzturu, nodrošināsi sev pietiekamu daudzumu ar 
šķiedrvielām.

• Bišu maizi!

• Bišu maize ir dabisks, bišu radīts produkts, kura sastāvā ir ziedputekšņi, bišu 
siekalas un nektārs.



LIETO !!!

• Egļu skuju stipru tēju –vismaz 10 dienas pēc kārtas! Tu ievērojami 
uzlabosi savu imunitāti, iztīrīsi asinsvadus, papildināsi organismu ar 
vitamīniem un augstvērtīgām minerālvielām kā mangānu, magniju, 
kāliju, cinku u.c.

• MEŽS IR NE TIKAI LATVIJAS NACIONĀLĀ BAGĀTĪBA, BET ARĪ 
BEZMAKSAS APTIEKA, POZITĪVU EMOCIJU, CILVĒKA ENERĢIJAS, SPĒKA 
UN IEDVESMAS AVOTS !

Matīss



NEPAEJ GARĀM

Pavasarī plaukstošām ābeļu lapām:

Dzerot vienkārši uzlietu jaunu, plaukstošu ābeļu lapu tēju, tu 
savu organismu maksimāli piepildīsi ar tik svarīgo C vitamīnu.

Tā palīdzēs pret mazasinību, jo ir bagāta ar dzelzi. To ārsti 
rekomendē plaušu slimību gadījumos. Ābeļu lapu tēja ir labs 

mūsu asinsvadu tīrītājs un paši āboli izvada holesterīnu

Solvita



Latviešu tautasdziesmas par ārstniecības augu 
vākšanu   

• Visa laba Jāņu zāle,

Ko plūc Jāņu vakarā.

Vībotnīte, papardīte, sarkanais āboliņš

No Jānīša pavaicāju,

Kādu plūkt Jāņu zāli:

,,Plūc papriekšu balderjāni,

Tad sarkano āboliņu” Juris Zeiļuks



Atceries!

• Lielākā daļa ārstniecības augu jāvāc no maija sākuma līdz Līgo 
svētkiem, vislabāk- pirms saullēkta

• Tie jāžāvē vieglā caurvējā, bez tiešajiem saules stariem

• Vairākus ārstniecības augus var lietot kopā

• Ārstnieciskās tējas jādzer pusstundu pirms ēšanas

• Par to pareizu lietošanu var konsultēties arī ar savu ģimenes ārstu

• Ārstniecības augi jāvāc labā garastāvoklī un vēlams, dziedot



Novērtēsim dabas piešķirto dāvanu-Latvijas zaļos 
mežus, ziedošās pļavas, zilos ezerus un tautas 

radītās dziesmas!
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