
Zelišča Kolarič 

Živimo svoje sanjeŽivimo svoje sanjeŽivimo svoje sanjeŽivimo svoje sanje    

Obiščite nas, veseli vas bomo 

Zelišča Kolarič 
Sv. Ana 30 a 
2233 Sv. Ana  
www.cajnica.si 

Najave sprejemamo po telefonu 
 
02 703 22 84 
031 752 828 (Jože) 
041 242 926 (Danica) 
 
ali elektronski pošti 
joze.kolaric@gmail.com  



Ponujamo vam izbrana bogastva ljudskega zdravilstva. 

Anin čaj je okusna mešanica enajstih zelišč, ki  
vsakomur prikliče nasmeh na obraz, Čaj za njo ugodno 
vpliva na ženske, Čaj za njega pomaga pri težavah s 
prostato in sečili, Dobrovoljček je čaj za srečo ...  
Vsi naši čaji so pridelani na ekološki način, ročno  
nabrani in sortirani in posušeni na način,  
da ohranjajo visoko vsebnost zdravilnih sestavin.  

Tinkture so pripravljene po recep-
tih, ki se že stoletja uporabljajo v 
ljudskem zdravilstvu. Alkoholni 
izvlečki ameriškega slamnika, 
trpotca, čemaža, gabeza, timijana, 
žajblja in drugih zelišč imajo dosti 
močnejši učinek kot čaji in jih zato 
uporabljamo v manjših količinah. 

Zeliščne blazinice imajo prav poseben učinek. Segreta 
blazinica, ki si jo položimo na prsni koš ali kateri  
drug del telesa, nas greje in oddaja posebno aromo,  
ki izboljšuje naše počutje, lahko pa je tudi privlačna 
dekoracija, ki prijetno odišavi prostor. 

Ljudje že tisočletja uporab-
ljamo med kot sladilo in 
tudi za zdravljenje bolezni. 
Medu ne uživamo samo  
kot namaz na kruhu ali kot 
sladilo za čaj v hladnih  
zimskih dneh, temveč je  
tudi v kuhinji vsestransko 
uporaben. Prav tako je zelo 
primeren za razne  
kozmetične pripravke.  
Zelo učinkovito naravno 
zdravilo je propolis.  

Rumeni cvet, ki ga vidite na prvi 
strani, je ognjič. Srednjeveška 
čarovniška modrost pravi, da nas 
pod posteljo raztreseni venci ognji-
ča varujejo med spanjem in nam 
uresničujejo sanje. Razlog, da smo 
si to zel izbrali za svoj simbol. 
 

V sanjah zakonitosti narave pogo-
sto ne veljajo, a v naravi ima vsa-
ka stvar svoj namen, tako tudi »za 
vsako bolezen raste rož'ca«, kot je 
rad povedal Vandotov Kosobrin. 

V zeliščni zemljanki, ki ji rečemo tudi čajnica, vam  
predstavimo nabrana zelišča in pripravke iz njih, njihov 
pomen, značilnosti in uporabo (čaji, tinkture, sirupi, 
mazila ...). Seznanili se boste tudi s postopki nabiranja in 
sušenja zelišč, v čajnici pa vas čaka sveže pripravljen čaj. 

Sprehodite se po zeliščnem vrtu. 
Uživate lahko v družbi stoterih 
zdravilnih rastlin, v opojnih  
vonjavah dišavnic in jih nekaj  
tudi podrobneje spoznate. 
 
V bližnjem čebelnjaku lahko  
opazujete čebele pri njihovem delu.  

Narava nam je dala vse, 
kar potrebujemo. A v 
sožitju z njo lahko živi-
mo le, če jo spoštujemo. 
Ohranimo jo čisto in 
ponudila nam bo darove, 
ki nam bodo pomagali 
ostati zdravi. 

Svoje sanje bomo lažje uresničili, če bomo zdravi, zato 
prisegamo na naravo in zaupamo v njene moči. 
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