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САЖЕТАК 
 

Аутохтона  флора Црне Горе је богата биљ-

ним врстама које посједују јестиве биљне 

дјелове због чега се сматрају јестивим. Спе-
цифичност ових биљних врста је и њихова 

истовремена љековитост због присуства фар-

маколошки активних материја. Код самони-

клих јестивих биљних врста уочен је и дру-

гачији садржај витамина, минерала и ензима 

у односу на култивисане врсте. Због тога су 

самоникле  јестиве биљке важан извор састо-

јака неопходних у хуманој исхрани, који по-

мажући физиолошке функције организма до-

приносе очувању здравља.           
 

Кључне речи: аутохтоне биљке, јестиве 

биљке, Црна Гора 
 

ABSTRACT 
 

Autochthon flora of Montenegro is rich in 

plants with edible parts, which are therefore clas-

sified to edible plants. Since they also contain 

pharmacologically active components they are 

medical plants at the same time. Autochthon 

edible plants have different vitamin, mineral and 

enzyme content in comparison to cultivated 

plants. This feature makes autochthon edible 

plants to be important source of active principles 

necessary in human diet as well as in 

physiological processes which contribute to ma-

intenance of human health.           
 

Кеy words: autochthon plants, edible plants, 

Montenegro 
 

УВОД 
 

Биљна флора Црне Горе је богата великим 

бројем самониклих биљних врста које имају 

јестиве плодове, стабљике, младе изданке, 
сјеменке, цвјетове, пупољке, изданке, лукови-

це или гомоље па се такве биљне врсте смат-

рају јестивим1,2. 

Неке дивље биљне врсте које се могу ко-

ристити у исхрани посједују значајне предно-

сти у односу на култивисане врсте. Уочен је 

виши садржај витамина, минерала и посебно 

ензима, у односу на култивисане врсте. Посе-

бна предност је однос појединих активних 

састојака у биљним соковима ових врста, који 

је како квантитативно, тако и квалитативнио 

најприхватљивији за хумани метаболизам 3.  
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Самоникло јестиво биље се насељава у 

оптималним еколошким и природним усло-

вима, индивидуалним за сваку врсту понаособ, 

гдје влада биолошка равнотежа и процеси без 
вјештачког прехрањивања, пестицида, кон-

зерванаса, синтетских боја, емулгатора, анти-

биотика и других адитива који се користе у 

гајењу култивисаних врста у циљу повећања 

приноса (нпр. повећавање масе листа, подзем-

ног органа и сл.)4,5.  

Значај ових биљних врста је присуство 

активних материја које ове јестиве биљне вр-

сте чини истовремено и љековитим, јер мине-

рали, витамини, ензими, масна уља, етерична 

уља, фитонцидне материје и други активни 

принципи утичу на физилошке функције ор-

ганизма и тако побољшавају опште здравс-

твено стање (нпр. јачају отпорност организма, 

поспешују размјену материја и сл.) 
6,7

. 
 

ПОДЈЕЛА САМОНИКЛОГ  

ЈЕСТИВОГ БИЉА 
 

Енергетска вриједност самониклог јести-

вог биља зависи од дијела биљке који се ко-

ристи у исхрани због чега је могућа груба 

подјела на: 

• Зељасто биље  

Употребљавају се листови, стабљике и 

надземни дјелови за припремање салата, чор-

би, варива. Зељасти дјелови су богати хлоро-

филом, витаминима и минералима. Прави су 

резервоари витамина Ц, А, Е, гвожђа, калију-

ма, фосфора, калцијума6
. 

• Плодови и сјемена 

Плодови и сјемена виших биљака чије се  

кртоле, коријење или луковице због високог 
садржаја скроба, пектина, шећера и других 

угљених хидрата користе за припремање хље-

ба, пиреа, каша, витаминских чајева, сокова, 

компота или као укусно воће6,7 . 

• Зачинско биље  

Користи се за побољшање укуса и варење  

хране. Могу да замијене увозне зачине као 

што су: бибер, чили, ђумбир6,7.  

• Биље за чајне мешавине 

Љековито биље чији се надземни дјелови 

користе за припрему чајева или витаминских 

апитака7
. 

• Печурке  

Добар су извор бјеланчевина високе био-

лошке вриједности, могу замијенити намир-

нице животињског поријекла. 

Овај приказ распрострањености неких  је-

стивих биљака  у Црној Гори обрађује биљне 

врсте које се могу сврстати у прве три поме-

нуте групе8,9. 

 

ЗЕЉАСТО БИЉЕ 
 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Aspidiaceae  
- папрат, навала 

Веома је заступљена у централном дијелу 

Црне Горе. Расте на влажним, сјеновитим мје-

стима  листопадних и четинарских шума до 

2000 м.н.в (надморске висине). За јело се упо-

требљавају млади, сочни, мекани изданци, 

још неразвијени, у облику спирале или пужи-

ћа увијени листови. Користе се за припрема-

ње чорби и варива. Богати су витамином Ц и 

каротеном. Други дјелови биљке, подземни 

орган-ризом (због присуства флороглуцин-

ских деривата који могу бити отровни) и пот-

пуно развијени листови са формираним спо-

рама (због опорог укуса) не користе се у ис-

храни 10.   

Equisetum arvense (L.), Equisetaceae  - 

преслица, раставић 

Насељава влажне: ливаде, ободе шума, 
земљиште поред потока, ријека, мочвара. Је-

стиве су фертилне стабљике (усправне, нераз-
гранате, бледо-жуте до бледо-мрке боје, соч-

не) које избијају из земље рано у прољећа 

(март, април). Потребно је претходно ољуш-

тити спољашњи дио изданка (тврд је због 
садржаја силицијумoве киселине и до 10%). 

Као храна једе се само срж која се кува и при-

према слично шпаргли. Изданак је богат ви-

тамином Ц и минералним материјама. Брзо се 

сасуше и нестају. Након њих појављују се 

стерилне стабљике (сиво-зелене боје, разгра-

нате) које се  не користе у исхрани. Њихова 

употреба је у фармацеутске сврхе код инфек-

ција уринарних путева, бубрежних конгломе-

рата, за олакшавање тегоба код реуматизма, 
гихта. Стерилне гранчице садрже: флавонои-

де (0,6-0,9%), естре кафене киселине (до 1%), 

силицијумову киселину (до 10%), пиридинске 

алкалоиде. Препоручена дневна доза у чајном 

напитку је 2g/100ml прокључале воде 3 пута 

дневно. Некада су се осушени изданци (због 
садржаја силицијумове киселине) користли за 

полирање дрвета и метала11. 

Allium ursinum (L.), Alliaceae - дивљи 

(шумски лук) лук, сремуш  

Веома позната и омиљена биљка. Расте у 

шумама буковог појаса и на кречњаку. Беру 

се млади, сочни листови од марта до априла. 
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Користе се као зачин, додатак чорбама и ума-
цима, као веома укусна салата са додатком 

маслиновог уља. Прољећни листови су бога-
ти: витамином Ц (20-50 %), каротеном (7%), 

минералним материјама, етеричним уљем(око 

0,07%). Подземни дјелови биљке-луковице се 

ваде у јесен. Садрже: сумпорне хетерозиде, 

ензиме, витамине Б групе, аминокисјелине, 

минералне материје. Луковице се користе свје-
же и као додатак куваним јелима. У медицин-

ске сврхе примјењује се код прехладе, брон-

хитиса, грипа, хипертензје, у превентиви ате-

росклерозе12 (слика 1). 

 
Слика 1. Allium ursinum (L.), Alliaceae - дивљи 

(шумски лук) лук, сремуш 
 

Asparagus officinalis (L.), Asparagaceae  - 

шпаргла, шпарога 

Од биљке се као храна користе само мла-

ди изданци убрани рано у прољеће (март, 

април). У приморским крајевима веома је за-

ступљена у јеловнику. Припрема се као мари-

нирано поврће. Поседује ниску калоријску 

вриједност (око 20 кcal/100g) уз истовремен 

висок садржај минералних материја (до 600 

mg/100g: P, Fe, J, Ca, Cu, Zn, Mn, Se, Mg). 

Садржи витамине Ц (5,6mg/100g), А, Е, вита-
мине Б групе, калијума (20mg/100g), β-каро-

тена (545µg), аминокиселина. Благотворно 

дјелује код уринарних инфекција, отежаног 
мокрења, болести јетре, камена у жучи и буб-

резима, даје се рековалесцентима за бржи 

опоравак. Нутриционисти (у Италији гдје се 

шпаргла највише користи у исхрани) сматрају 

да су три шпаргле довољна количина у днев-

ном јеловнику. У исхрани се не користе кори-

јен и плод. Због садржаја сапонина (аспараго-

зиди  А, Б, Д, Ф, Г, Х), флавоноида (рутин, 

хиперозид, изокверцитрин), стероидних сапо-

нина употреба коријена и плода оправдана је 
само у фармацеутске сврхе13 . 

Urtica dioica (L.), Urticaceae  -  коприва, 
жара 

Космополитска биљка, свугдје је има. По-

себно здрава, укусна и омиљена биљка. Мла-

ди листови убрани рано у прољеће или брани 

све до цвјетања биљке користе се на раз-
личите начине: за умак, чорбу, пире, пите и 

друга јела. Лист садржи: бјеланчевине, угље-

не хидрате, витамине Ц, А, К, комплекс вита-

мина Б, ПП, минерале (P, Fe, Ca, Mg, Zn), 

органске киселине (мрављу, лимунску), сло-

бодне амине (ацетилхолин, хистамин, серото-

нин), флавоноиде (до 1,8%), каротеноиде, β-

ситостерол (0,06%), лектине, хидроксикума-

рине, скополетин. Користи се у љековите 

сврхе код анемије, за заустављање крварења, 
бољу циркулацију, снижење шећера у крви, 

код аденома простате, за јачање имунолошког 
система. Препоручена дневна доза у чајном 

напитаку је око 15g уситњеног листа. Коријен 

и сјеме се не користе у исхрани, њихова упот-
реба је оправдана само у фармацеутске сврхе14

. 

Sambucus nigra (L.), Caprifoliaceae  - зова 

Насељава шумске чистине, ободе шума 

све до 1400 м.н.в. У исхрани се користе цвје-

тови и плодови. Цвијет садржи: флавоноиде  

1-3% (кверцетин, аспарагалин, хиперозид), 

самбунигрин, етарско уље (до 0,3%), тритер-

пене, хлорогенску киселину. Умочени у тије-

сто за палачинке и пржењем на уљу добију се 

веома укусне шницле. Мацерацијом свјежих 

цвасти у води, затим додатком шећера (у од-

носу 1: 0,8) добија се  веома популарн сок од 

зове. Цвијет испољава љековита својства код 

бронхитиса, упале грла и крајника, за презно-

јавање код грипа и назеба. Препоручена днев-

на доза у чајном напитку је 10-15g уситњеног 
цвијета. Плодови, црнољубичасте бобице,  
убирају се на јесен када су потпуно зрели. 

Садрже витамине Ц, Е, Б, каротен, шећере, 
органске кисјелине, пектине. Од плодова, 
понегдје се припрема пекмез који се користи 

као лаксанс код лакших облика опстипација 

(2-3 кафене кашике пекмеза растворене у чају 

од зове, пити пред спавање) 15. Остали варије-

тети зова као црвена планинска зова, аптови-

на и друге врсте се не употребљавају у исхра-
ни и не препоручују се у самомедикацији. 

Robinia pseudo-acacia L., Fabaceae – багрeм 

Насељава свијетле храстове шуме, широ-

ко је распрострењен, најчешће на кречњачкој 
подлози. У исхрани се користе крупни, ми-

ришљави цвјетови слаткастог укуса, у облику 

гроздастих цвасти. Цвасти се умачу у тијесто 

за палачинке и прже на уљу. Цвасти садрже: 
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флавоноиде, етерично уље, шећере, фитосте-
роле. Багрем се не користи у љековите сврхе. 

Остали дјелови биљке, посебно кора и плод 

су отровни!16  

Taraxacum officinale Weber, Asteraceae  - 

маслачак, жућеница 

Ливадска врста општег распрострањења. 

Користи се у исхрани од најстаријих времена. 

Рано у прољеће прије цвјетања биљке (и све 
док не отврдну) убирају се млади листови од 

којих се са додатком морске соли и маслино-

вог уља спрема веома укусна салата.  Листови 

садрже: витамине А и Ц, гвожђе, каротоиде, 

бјеланчевине. У исхрани се користи и кори-

јен. Кува се као кромпир. Пржен коријен се 

употрбљава као замјена или  додатак кафи. 

Садржи: сесквитерпенске лактоне, тритерпе-
не, ситостероле флавоноиде, инулин (и до 

40% у коријену старијих биљака вађених у 

јесен). Цијела биљка је љековита и користи се 

у медицинске сврхе. Користи се код атоничне 

диспепсије, холециститиса, вирусног хепати-

тиса, улази у састав чајних мјешавина за ури-

нарне проблеме, реуматизам и повишен ше-
ћер у крви. Препоручена дневна доза  у чај-
ном напитку је: 10g коријена припремљен као 

декокт, тинктура коријена 5-10ml 3х дневно, 

екстракт листа 5-10ml 3х дневно 17. 

Биљне врсте румекса из породице Polygo-

naceae веома заступљене у исхрани :  

Rumex acetosa L. -  кисјело зеље 

Rumex crispus L. – штавељ  

Rumex aquaticum L. - водени штавељ 

Убирају се рано у прољеће млади листо-

ви, киселкастог укуса од којих се припремају 

чорбе, пире и пите. Млади листови садрже 

значајну количину витамина Ц и А, флавоно-

иде, антоцијане. Старији листови који су гор-

ки и жилави због присуства калцијум оксала-

та не употребљавају се. Забиљежени су случа-

јеви тровања код прекомјерног узимања, на-
рочито код чобана који грицкају листове ру-

мекса. У исхрани се искључиво користе мла-
ди листови, старији и остали дјелови биљке 
не користе се у самомедикацији, свјеж лист и 

коријен нашао је примјену у хомеопатији18 . 

 

ПЛОДОВИ И СЈЕМЕНА 
 

Trapa natans (L.), Trapaceae  - касароња  

Расте по мочварма. Покрива велику повр-

шину Скадарског језера и била је од великог 
значаја у прошлости за исхрану у неродним 

годинама. Од биљке се користи плод са сје-

менкама. Плод убирају рибари када је  зрео, 

од септембра до новембра. Када су таласи на 

језеру, избаце их на обалу. Може се јести 

куван, печен, пржен и самљевен у брашно. 

Богат је скробом, бјеланчевинама до 6%, мас-

тима, шећерима и високе је енергетске врије-

дности. Нијесу позната нежељена дејсва у 

исхрани куваног, печеног и прженог плода1 9
. 

Corylus avellana (L.), Cornaceae  -  плод 

лијеске, љешник 

Насељава шуме и шикаре до 1800 м.н.в. 

Плод лијеске, љешник, непечен садржи: око 

60% масног уља (незасићене,есенцијалне 

масне киселине), 15% бјеланчевина, 10% уг-
љених хидрата, гвожђа и до 4 mg/100g, кали-

јум, манган, фосфор, цинк, бакар,  калцијум, 

витамине Б, А и Е. Некада су се користиле у 

исхрани и лијескине ресе (мушки цвјетови) и 

као осушене и уситњене додавале се хљебу. 

Велике је енергетске вредности: 100 g љеш-

ника садржу 700 kcal. Од лијеске се користе 

кора и лист у медицинске сврхе код упале 

вена, хемороида. Садрже: катехинске танине, 
смоле, етерско уље, минералне материје и до 

3%, витамин Ц, целулозу20.  

Fagus sylvatica (L.), Fagaceae  - буква 

Расте на надморској висини од 1500-1800 m. 

Око 80% црногорског континенталног под-

ручја покривено је буквом. Сјеменке су вели-

ке енергетске и витаминске вриједности  Са-

држе: масно уље (20-40%), скроб, шећере, 
бјеланчевине и доста витамина Е. Потребно је 

бити опрезан, не претјеривати у конзумира-

њу. Садрже алкалоид фагин који се разлаже 

код печења сјеменки на температури изнад 

100
0С. Ако се једу сирове у већој количини, 

могу да изазову мучнину, главобољу и буни-

ло слично пијанству. На сјеверу, у дурмитор-

ским  крајевима, сјеменке се користе за прев-

љење колача као замјена за орахе 21 . 

Olea europaea L., Oleaceae  -  маслина 

Заступљена је дуж цијелог црногорског 
приморја. У исхрани се користи плод и уље 

маслине. Плод је богат: масним уљем (60-

83%), бјеланчевинама, витаминима: А, Д, К, 

Е. Веома омиљено уље, добијено је хладним 

цијеђењем из перикарпа  зрелих плодова. Са-

држи: масне кисјелине (олеинска, стеаринска, 
палмитинска, линолеинска) воскове, смоламе, 
стероиде (до 0,25% бета-ситостерол, делта-7-

стигмастерол, делта 5-авенастерол) токофе-

рол (0,02%), флавоноиде (апигенин, лутео-

лин), иридоидне монотерпене, минерале, ен-

зиме и друге материје. Олеинска кисјелина и 

витамин Е су доказани антиоксиданси, па је 
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маслиново уље нашло примјену у исхрани и 

лијечењу. Користи се за кување и печење 

хране, а највише у салатама без термичке 

обраде. Препоручена дневна доза у исхрани 

су 3 до 4 супене кашике на дан. Код дигести-

вних проблема: чир на желуцу, цријевима, 

код колитиса, препоручена дневна доза је 15-

30 ml 2 до 3 пута дневно. Користи се и за 

спољашњу примјену: код  реуматизма, екце-

ма, опекотина . У фармацеутске сврхе користе 

се цвијет и лист маслине22
. 

Castanae sativa Mill., Fagaceae  -  питоми 

кестен   

Заступљен је у Боки Которској, око Ска-
дарског језера до 600 м.н.в. Од биљке се ко-

ристи плод чије сјеменке имају значајну енер-

гетску вриједност (215 kcal/100g плода). За 

разлику од  плодова ораха, љешника, букве 

гдје је главни састојак масно уље, код кестена 

је скроб кога у сировој сјеменки има и до 

50%. Богат је бјеланчевинама (до 4%), масти-

ма (до 2%) витаминима Ц, А и Б, минералима 

(калијум, калцијум, фосфор, бакар), флавоно-

ида (кверцетин, ескулетин), стерола. Користи 

се за израду посластица, пиреа, и као додатак 

другим јелима. Као фармацеутска сировина, 

користи се лист кестена за израду сирупа као 

благи експекторанс. Из перикарпа сјемена 

израђује се екстракт кестена (стандардизован 

до 20% есцина као активне компоненте) који 

се користи код проблема циркулације, проши-

рених вена, отока, хемороида.23 . 

Berberis vulgaris L., Berberidaceae  -  жу-

токорка, шимширика  

Расте до 1000 м.н.в. Користе се укусни 

бобичасти плодови црвене боје који су бога-
ти: шећерима, витамином Ц, антоцијанима, 

пектинима, воћним киселинама. У плоду нема 

алкалоида. Користе се за израду сокова, ком-

пота, џемова, мармелада. Плод се суши и зи-

ми користи за израду витаминских чајева. У 

народној медицини га користе за  проширене 

вене, бољу циркулацију, код аритмија, за 

смирење. Кора са стабла и коријена користи 

се у фармацеутске сврхе за екстракцију алка-

лоида берберина (има га око 1%). Дјелује као 

холагог, антихемораргил, стомахик, испољава 

бактерицидно и фунгицидно дјеловање. Не 

препоручује се у самомедикацији24
. 

Cornus mas L.,Cornaae  -  дријен  

Од биљке се користе укусни, хранљиви и 

здрави плодови – дрењине. У плодовима има: 

катехина, антоцијана, органских киселина (фе-
нол-карбонске), пектина, сахарозе, каротено-

ида, витамина Ц (и до 100mg/100g плода). Од 

дрењина се праве сокови, слатко, компоти, 

џемови, суше се за чај. У Русији пеку ракију, 

у Француској израђују вино и желе, у Ње-

мачкој израђују зачин за јела од тијеста и 

кромпира. Код нас је омиљен сок од драњина 

који се израђује без термичке обраде. Корис-

ти се и у љековите сврхе: малокрвност, сни-

жење шећера у крви, хемороида, дијареја, за 

брзи опоравак након грипа и прехладе. У 

фармацеутске сврхе из коштица се циједи 

масно уље, за спољашњу употребу код  реге-

нерације ткива и код бактријских инфекција 

коже. Компот или чај од осушених дрењина у 

дози 10g/200ml 2 до 3 пута дневно узима се 

код поремећаја цријевне флоре са дијарејом. 

 

Punica granatum L., Punicaceae  -  шипак, 

нар  

Нар је медитеранска биљка камењарских 

станишта. Масовно је заступљен на цијелом 

црногорском приморју и континентално све 

до 600 м.н.в. Од биљке се користи плод као 

воће. Плодови се још користе за изрду позна-

тог сока од шипка са или без додатка шећера 

и  без термичке обраде. Изванредног је укуса 

и љековитости.  Садржи витамине Ц, А и Б гру-

пе, минерале (калијум, фосфор), полифенолна 

једињења, антоцијане, шећере, воћне киселине, 
биљне хормоне. Љековитост сока нара испо-

љава се у превентиви од канцера, кардиовас-

куларних обољења, дијабетеса, бактеријских 

инфекција. Из сјеменки се циједи уље, прими-

јењено у дневној дози од 1-2ml три пута дне-

вно благотворно дјелује код рака дојке и про-

стате. У медицинске сврхе, због садржаја га-

лотанина (до 35%) и пиперидинских алкалои-

да (до 2%) некада се користила кора са стаба-

ла и коријена у облику декокта код цријевних 

паразима. Појава синтетских антхелминтика 

потисла је кору нара из употребе26,27 
. 

Arbutus unedo L., Ericaceae  -  магиња  

Расте најчешће у заједници са ловором. 

Плодови магиње су богати: витамином Ц, 

пектинима, шећерима (претежно фруктозом), 

флавоноидима (0,52-2,00%), органским кисје-

линама, алкохолима. Када су потпуно зрели, 

мекани су и веома укусни. Због садржаја ал-

кохола могу изазвати опијеност, мамурлук 

(препоручује се 1 до 2 плода дневно). Зато се 

у приморским крајевима од зрелих плодова  

припрема ракија и вино, а израђују се и мар-

мелада, ликери, желеи. Листови се понекад 

употребљавају као зачин, умјесто ловора28
. 

Она је  медоносна биљка. Карактеристично за 

магињу је да у јесен када плодови сазријевају 
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биљка и цвјета.. Омиљена су храна пчелама 

које производе мед нагорког укуса, свијетле 

боје, густине пекмеза. У приморским краје-
вима га дају дјеци код упале горњих дисајних 

органа и бронхитиса, а могу га користити и 

особе са повишеним шећером у крви (1 до 2 

кафене кашичице дневно). 

Malaceae – тзв. Sorbus vrste: 

Sorbus aria L. Crantz – мукиња, брекиња 

Sorbus domestica L. – оскоруша                                  

Sorbus aucuparia L. – калина, јеребика 

Mespilus germanica L. – мушмула, њеш-

пула 

Беру се касно у јесен, послије првих мра-
зева, садрже шећере и до 60%, органских кис-
јелина, витамине Е, А, Б, флавоноиде (квер-

цетин, кемферол, изохамнетин), антоцијане, 

танине. Недозрели плодови су опори и не 

могу се јести али када сазру или угњиле пос-

тају слатки и укусни. Зрењем се смањује ко-

личина танина, а расте садржај шећера. Прет-

поставља се да се процес сахаризације једним 

дијелом одвија на рачун разлагања тј. оксида-

ције полифенолних једињења. Од плодова се 

прави пекмез, осушени се користе зими за 

компоте. Свјежи плодови се користе код оп-

стипација, у виду топлог компота код проб-

лема дијареја29 . 

Ficus carica L., Moraceae - смоква  

Типична медитаранска биљка, веома здра-
во и калорично воћe (41kcal/100g свјежих и 

229 kcal/100g сувих смокава). Садржи: до 

60% угљених хидрата (моносахарида, полиса-
харида), флавоноиде, фуранокумарине (бер-

гаптен), пектине, витамине Б-групе, β-каро-

тен, минерале: фосфор, калцијум, калијум, 

магнезијум, гвожђе, бакар. Користе се свјеже, 

осушене, као слатко, џемови и желеи. Маце-

рат израђен од 2 до 3 осушене смокве узет 

ујуто прије јела јача имунолошки систем. До-

бра су храна рековалесцентима за бржи опо-

равак и дјеци за лакше искашљавање код 

бронхитиса. Куване у облику компота дјелују 

као благо лаксантивно средство које не изази-

ва болове и грчеве. Британска фармакопеја 

прописује сируп смокве (Syrup of Figs, Aroma-

tic Syrup of Figs, Elixir of Figs) као безбједан 

лаксанс за дјецу (1/2kk у 100ml воде) и одрас-
ле (1кк/ 100ml воде). У Кини се користе код 

дизентерије и ентероколитиса. Млијечни сок 

који се издваја приликом брања  плодова у 

народној медицини користи се против брада-
вица на кожи, курјег ока и жуљева, гљи-

вичних и бактеријских проблема на кожи. 

Неопходан је опрез приликом примјене мли-

јечног сока због  алергијске  реакције30 
. 

Zizyphys jujuba Mill., Rhamnaceae  -  

иглице, жижуле  

Заступљена је у Боки Которској. Све више 

се гаји као украсна биљка због веома лаког 
обликовања крошње. Користе се  свјежи и су-

шени плодови специфичног укуса. Садрже: 
тритерпенске сапонине (зизифис сапонини I, 

II, III, јујубозид-Б, јујубозид-А, агликон-јују-

богенин), танине (до 10%), флавоноиде, три-

терпене, шећере(глукозу, фруктозу, галакто-

зу), воћне киселине. Понегдје се стављају у 

лозову ракију  због укуса. Испољава: емоли-

јентно, антиалергијско, седативно дјелова-

ње31. 

Из породице Rosaceae веома су заступ-

љени и користе се плодови следећих врста: 

Rosa caninae L.  – шипурак 

Rubus fruticosus L.  – купина 

Плодови се користе свјежи или осушени, 

највише у зимском периоду као превентива 

од грипа, прехлада, вирусних инфекција, за 

јачање апетита код дјеце, поспјешује бољу 

функцију желуца, јетре, бубрега, за побољ-

шање општег стања организма. Биљке ове 

породице садрже: витаминиме: Ц, Е, К, Б1, 

Б2, Б6, П, провитамин А, каротен, воћне кис-

јелине, шећере, пектине, минерале (К, Са, Ва, 
Zn, Co, Cr, Fe, Cs, Sr)

32
. 

Vaccinium myrtillus L., Ericaceae  - боро-

вница  

Расте ободом четинарских и листопадних 

шума на око 2000 м.н.в. Користе се веома 

хранљиви и љековити плодови који садрже: 
шећере (до 30%), витамине Ц (до 6mg/100g), 

А, комплекс витамина Б, минерале: калијум, 

гвожђе, магнезијум, манган, фосфор, катехи-

нске танине, органске кисјелине (јабучну, ли-

мунску), масно уље и протеине у сјемену. 

Присутан је комплекс антоцијана сложеног 
састава,  хетерозиди (глукозиди, галактозиди 

и арабинозиди), цијанидин, пеонидин, делфи-

нидин, малвидин и  петунидин. Љековите ком-

поненте испољавају антиосидативна својства, 
посебно у заштити капилара од оштећења 

која им наносе слобони радикали (дијабетес, 
ретинопатија, глауком, катаракта, проширене 

вене, хемороиди). Користи: се код малокрв-

ности, за бољу функцију вида, побољшава 

циркулацију, смањује ризик настанка атерос-

клерозе, јача имунолошки одговор организма. 

Најквалитетнији су свјежи плодови или замр-

знути. Од боровнице се израђују сокови, сла-
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тко, џемови и суше се за припремање чајева. 

У народној медицини користи се лист за сни-

жење шећера у крви. Не препоручује се упот-

реба без надзора стручне особе15. 

Morus alba L., Moraceae  -  бијели дуд 

Morus nigra L., Moraceae  -  црни дуд 

Веома укусне зреле дудиње бијелог и цр-

ног дуда користе се у исхрани као свјежи пло-

дови, за израду слатког, сирупа, сокова, пек-

меза, осушене се мељу, додају тијесту за ко-

лаче умјесто шећера, понегдје се од фермен-

тисаних плодова пече ракија-дудовача. Свје-
же дудиње, потпуно зреле слатко-наки-селог 
су укуса. Садрже: инвертни шећер (глукоза, 

фруктоза до 10%), воћне кисјелине (јабучну, 

лимунску), пектине, витамин Ц (дo 60mf/100g), 

бета каротен, минерале (К, Na, F, Fe, Mg, Zn). 

Значајне су хранљиве вриједности, садрже: 

бјеланчевине 
(до 1.5g/100g), угљене хидрате 

(до 8,5g/100). У љековите сврхе користи се за 

искашљавање (дјеца: 1 до 2 кафене кашике 

сирупа 2 до 3 пуда дневно, одрасли 1 до 3 

супене кашике 2 до 3 пута дневно), презноја-

вање код грозничавих прехлада, код лакших 

облика опстипација. У фатмацеутске сврхе 

користи се лист дуда у препаратима намије-
њеним дијабетичарима33 . 

Malus silvestris Miller (sin. Pyrus malus 
silvestris L.), Malaceae - дивља јабука 

Расте ободом шума, на крчевинама, у про-

ријеђеним храстовим шумама  до 1000 м.н.в. 

Плод дивље јабуке садржи: воћне кисјелине, 

витамине Ц (до 30mg/100g) Б1, Б2, Б6, ПП, 

биотин, фолну кисјелину, аминокисјелине, 

флавониоде, минерале (Ca, Cl, P, Mg, Na, K), 

ензиме. Од плодова се израђује јабуково сир-

ће на следећи начин: опране јабуке се самељу, 

ако се при мљевењу не издваја јабуков сок 

додати мало воде. Посуда се повеже газом, 

остави да стоји на собној температури уз пов-

ремено мијешање и остави да стоји око 20 

дана да се заврши процес аеробне фермента-
ције гдје сирћетне бактерије оксидишу етил 

алкохол у сирћетну кисјелину. 

Користи се у кулинарству као зачин за са-

лате, чорбе и у љековите сврхе за спољашњу 

и унутрашњу употребу. Уситњен плод се и 

суши, оставља за зиму као додатак чајевима 

за прехладу када је пожељно презнојавање. 

Љековитост испољава: код снижења укупних 

масноћа у крви, повишеног крвног притиска, 

за измокравање као диуретик, за спољашњу 

употребу као облог код отока на зглобовима и 

венама34
. 

 

ЗАЧИНСКЕ БИЉКЕ 
 

Rosmarinus officinalis L., Lamiaceae  -  

рузмарин 

Медитерански ароматични жбун. Користе 

се младе гранчице са игличастим листићима. 
Садрже: до 2,5%етеричног уље (1,8 цинеол, 

ά-pinen, камфор, борнеол,борнил ацетат, ά-

терпинеол, линалол, β-кариофилен), деривате 

кафене киселине (росмаринска киселина), ди-

терпене (пикросалвин, исоросмарол, росма-

ридилфенол), флавоноиде (диосмин, хиспери-

дин),  тритерпене. Неизоставан зачин за рибу 

и рибље специјалитете. Њиме се ароматизује 

маслиново уље и конзервирају маслине. По-

бољшава укус и варење хране, јача апетит. 
Испољава антисептично, аналгетско, антиок-

сидативно дјеловање. Препоручена дневна 

доза осушених листића за припремање чаја за 

бољу циркулацију је 2g/100g прокључале 

воде 3 до 4 пута дневно. За побољшање опш-

тег стања организма користи се и тинктура у 

дози од 20 до 30 капи 2 до 3 пута дневно35. 

Salvia officinalis L., Lamiaceae  -  пелим, 

жалфија, кадуља  

Највише се користи за конзервирање меса 

и месних прерађевина, мање као додатак ку-

ваним јелима. У крајевима гдје пелим добро 

успијева, листови се осуше, уситне у ситан 

прах, дода се крупна морска со, мљевена цр-

вена паприка и овим зачином премазује свје-

же месо које се припрема за сушење. Одличан 

је конзерванс. Садржи: око 3% етеричног 
уља, флавоноиде, ди и три терпене, танине. 
Дјелује као бактериостатик, фунгицид, вирос-

татик, адстригенс, холеретик, антидијабетик. 

У медицинске сврхе користи се искључиво 

према препоруци стручне особе35. 

Menthae aquatica L., Lamiaceae  -  водена 

нана, метвица  

Расте на влажним ливадама, поред ријека. 
Користе се листови убрани прије цвјетања. 
Осуше, уситне и чувају у стакленим теглама. 
Метвица се користи  за ароматизацију супа, 
јабуковог сирћета, пецива, ликера, кисјелих 

салата. Садржи: етерично уље (ментофуран, 

β-кариофилен, лимонен, линалил ацетат), 

танине.  Помаже за лакше варење хране богате 
скробом и целулозом. Дјелује као спазмоли-

тик, карминатив, холеретик. Препоручена 

дневна доза као зачин у јелима је до 30g36 .  

Satureja montanа L., Lamiaceae  -  вријесак 

Заступљен је све до 1000 м.н.в. Додаје се 

као зачин у  масна и пикантна јела. Свјежа 

меса припремљена за сушење конзервирају се 
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премазивањем са уситњеним вријеском. Уби-

ра се надземни дио биљке у цвијету, суши у 

хладу из чешће превртање, са сасушених 

гранчица скидају се листови и цвјетови, усит-
не се и чувају у стаклене тегле. Његова љеко-

витост се испољава код проблема респира-
торног система. Ублажава проблеме сувог 
кашља, бронхитиса, астме, синуса и упале 

грла. Препоручена дневна доза као чајног 
напитка је 2g/100g прокључале воде 3 до 4 

пута дневно. У Црној Гори је у народној ме-
дицини позната љековитост вријесковог меда 

за дјецу код прблема бронхитиса и астме. 

Laurus nobilis L., Lauraceae  -  ловор  

Расте дуж цијеле јадранске обале. Од би-

љке се користи лист који се бере у новембру. 

Садржи 1-3% етеричног уља (ά и β пинен, 

цитрал, метилцинамат), сесквитерпенске лак-

тоне, у плоду ома масног уља до 55%). Кори-

сти се као зачин за кувана јела од киселог 
купуса, рибље чорбе и маринаде, дивљач, за 
конзрвирање рибе и сушеног воћа, као и за 

припремање зимнице. Дјелује као антисептик, 

побољшава пробаву, искашљавање. Из пло-

дова се цијети масно уље од кога се израђују 

масти  за олакшавање тегоба код уганућа згло-

бова, реуматичних болова, неуралгија37 
. 

Origanum vulgare L., Lamiaceae – пла-
нински чај 

Расте на висини све до 1600 м.н.в. Веома 

атоматична биљка и због тих својстава се 

користи за ароматизацију специјалитета од 

тијеста, хљеба, приганица. Арома потиче од 

етеричног уља (цис-сабинен,лимонен, ά и γ 

терпинен), садржи флавоноиде (лутеолин, апи-

генин, витексин, тритерпене. Препоручена 

дневна доза су 2 до 3 шољице чајног напит-

ка38,39  . 

Thymus serpillum L., Lamiaceae  - мајкина 

душица  

Од биљке се користи надземни дио веома 

ароматичног мириса и нагорког укуса. Арома 

потиче од етеричног уља које садржи: карва-

крол, борнеол, изобутилацетат, кариофилен, 

цитрал, цитронелал, линалол, ά –пинен, ά – 

терпинелол, тимол, флавоноиде, деривате ка-
фене киселине. Одличан је конзерванс. У на-

роду је познато да се у исхрани користи као 

зачин у супама код дечијих диспепсија. У 

љековите сврхе, мајкина душица се користи 

код респираторних проблема, против нади-

мања, грчева у стомаку. Препоручена дневна 

доза у облику чаја је 2g/100ml прокључале 

воде39
. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Аутохтоне јестиве биљке су не само дра-

гоцени извор активних састојака неопходних 

у хуманој исхрани, већ и важних информаци-

ја о односима и комбинацијама физиолошки 

активних принципа који у организму оствару-

ју ефикасну улогу. Утолико прије су неопхо-

дна даља истраживања самониклих јестивих 

биљних врста у циљу идентификовања свих 

активних принципа и утврђивања њихових  

физиолошких или фармаколошких ефеката. 
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