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Pripravila: Sonja Kodelja 

SEDAJ JE ČAS ZA NABIRANJE BEZGA 

Po starem prepričanju se v deželo prikrade poletje, ko zacveti črni bezeg. Letos je  tukaj pri 

nas že zacvetel in jaz ob vsakem sprehodu uživam ob  vonju njegovih cvetov. Rada bi vam 

opisala nekaj njegovih značilnosti v zdravilstvu in kulinariki. 

Črni bezeg je grmovnica, ki zraste do 10 m visoko. Navadno cveti konec maja in junija, ko se 

na rastlini odprejo rumenkasto beli cvetovi z značilnim prijetnim vonjem in okusom. 

Iz odcvetelih cvetov se najprej razvijejo zelene jagode, ki do jeseni dozorijo in se obarvajo v 

rdeče in modro. Surovih jagod ne uživamo. V zdravilne namene se uporablja cela rastlina 

(mladi poganjki in listi, lubje, korenina, cvetovi in zrele jagode ). 

 
Včasih so revmatizem preprečevali tako, da so s seboj nosili bezgovo vejico, na katero so 

zavozljali tri vozle. / FOTO: iStockphoto 

 

Zdravilne cvetove bezga so v zdravstvene in lepotne namene uporabljali že v antiki. Egipčani 

so jih uporabljali za beljenje polti in zdravljenje opeklin. Danes je znano, da bezgovi cvetovi 
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vsebujejo številne zdravilne učinkovine, kot so eterična olja, čreslovine, sluz, jabolčna kislina 

ipd. 

Cvetovi pospešujejo izkašljevanje, utrjujejo sluznico v nosu in žrelu, krepijo odpornost proti 

okužbam, pospešujejo krvni obtok in potenje, delujejo diuretično in na koži protivnetno. 

Posušeni cvetovi se navadno uporabljajo za pripravo čaja. 

Lahko jih tudi zdrobimo in kot začimbo dodamo v kolače ali torte.  

Ker bezgov čaj pospešuje potenje in odvajanje vode iz telesa, se pitje čaja priporoča pri 

prehladnih obolenjih. 

Bezgove cvetove sušimo v senci ali v zračnem prostoru. Pazimo, da jih ne izpostavimo 

direktni sončni svetlobi, saj na soncu porumenijo. Cvetovi so suhi, ko se na dotik zdrobijo. 

 
 FOTO: iStockphoto 
 
Sveži cvetovi se v kulinariki uporabljajo za pripravo osvežilnih napitkov ali sirupa, lahko pa jih 

dodamo tudi v marmelade, kruh in biskvite. Bezgovo cvetje lahko tudi ocvremo v klasičnem 

pivskem testu ( slanem ali sladkem ). 
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Ko nabiramo bezgovo cvetje, je dobro, da se držimo nekaj preprostih napotkov: 

- bezgove cvetove nabiramo takoj, ko se popolnoma razcvetijo 

- kot vse zdravilne rastline tudi bezeg nabiramo v suhem in sončnem vremenu 

- pomembno je, da cvetov ne nabiramo ob prašnih ali asfaltnih cestah 

- cvetove pred uporabo dobro pregledamo, saj se v njih pogosto naselijo majhni 

hroščki ali uši 

Res je, da je bezeg zdravilna rastlina, vendar z njegovo uporabo ni dobro pretiravati, saj 

lahko izzove neprijetne reakcije v telesu. 

Vir: http://okusno.je/domace/cas-je-za-bezeg.html 
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Pripravila: Sonja Kodelj 

BEZGOV SIRUP                                                                                              

        
  Bezgov sirup razredčen s hladno ( mineralno ) vodo, je okusna in dobra pijača, ki še zlasti 

prija v poletnih dneh. Z malo vloženega truda ga lahko pripravimo kar sami iz bezgovih 

cvetov, vode, limoninega soka ali citronske kisline in sladkorja. Sladkor lahko zamenjamo s 

katerim od bolj naravnih sladil, kot sta na primer med ali agavin sirup. 
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Nabiranje bezgovih cvetov Bezgove cvetove obiramo previdno in jih zlagamo v košaro ali 

cekar, da ne otresemo z njega preveč dišečega cvetnega prahu, ki mu daje prepoznavni vonj 

ter je tudi zdrav. Bezeg nabiramo stran od cest in prašnih makadamskih poti, najbolje na 

kakšni godni jasi, da nam ga ni potrebno dodatno prati, saj s tem odplaknemo večino 

cvetnega prahu. 

Pripravite si steklenice, jih sterilizirajte, ter nato bezgov sirup najprej precedite, nato pa z 

njim napolnite steklenice. Tukaj je zelo pomembna čistoča, saj bo bezgov sirup le tako zdržal 

dovolj dolgo, da boste v njegovih okusih uživali tudi v mrzlih mesecih. 

Ponujam vam dva odlična recepta naših mam in babic za pripravo domačega bezgovega 

sirupa. 

1.Bezgov sirup (brez kuhanja) 

 

♦ Sestavine: 30 velikih bezgovih cvetov, 1 limona, 1 liter vode, 1,25 kg sladkorja, 20 g citronske 

kisline 

 

Bezgove cvetove pregledamo in jim odstranimo hrošče ter druge žuželke. Vzamemo večji kozarec za 

vlaganje in vanj natlačimo čim več popolnoma zrelih cvetov, ki jih še pokriva plast cvetnega prahu. V 

kozarec do roba nalijemo vodo in vrhnje cvetove obtežimo z rezinami limone. Kozarec zapremo in ga 

za 24 ur postavimo na toplo; če je mogoče, naj bo čez dan na soncu. 

 

Naslednji dan tekočino precedimo čez cedilo ali gazo in cvetove dobro ožamemo (da iz njih 

"iztisnemo" aromo). Tekočino prelijemo v večjo skledo ter ji dodamo sladkor in citronsko kislino. 

Dobro premešamo, da se sladkor nekoliko raztopi, potem pa sirup prelijemo nazaj v kozarec za 

vlaganje, ki ga zapremo in za tri dni postavimo na sonce, da se sladkor popolnoma raztopi. Vmes 

lahko sirup večkrat premešamo. Pripravljen sirup nalijemo v sterilizirane steklenice, ki jih takoj 

nepredušno zapremo. 

2.Bezgsov sirup 

 

♦ Sestavine: 40 velikih bezgovih cvetov, 3 l vode, 60 g citronske kisline, 3 limone, 3 

https://www.kulinarika.net/forumi/tema/14812/sterilizacija-steklenic-kozarcev-pokrovckov-/?offset=10
https://okusno.je/
https://okusno.je/
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kg sladkorja 

 

V večjem loncu zavremo vodo. Odstavimo in vmešamo sladkor ter citronsko kislino. Mešamo 

toliko časa, da se ves sladkor raztopi. Pustimo, da se sladkorni sirup ohladi na sobno 

temperaturo, potem pa v lonec dodamo očiščene bezgove cvetove, na koncu pa še na rezine 

narezane limone. Lonec pokrijemo s krpo in pustimo stati od 24 do 48 ur (vmes obvezno 

nekajkrat premešamo). Sirup precedimo čez gosto cedilo ali gazo in cvetove dobro 

ožamemo. Pripravljen sirup nalijemo v sterilizirane steklenice, ki jih takoj nepredušno 

zapremo. 

 

► Nasvet: Bezgov sirup lahko popestrimo z dodatkom šopka melise ali mete, narezanim 

ingverjem in podobno. 

Vir:https://okusno.je/domace/zdaj-je-cas-da-si-naredite-bezgov-sok.html 
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Napisal: Matic Šen 

ALJAŽ PEGAN  - »kamen v rokah« 

Aljaž Pegan je eden najuspešnejših slovenskih orodnih 

telovadcev, tekmoval je na drogu. Na tem orodju je prvi 

izvedel zahtevno prvino, ki se zato po njem 

imenuje pegan. 

Pegan je bil učenec OŠ Vič, dijaška leta pa je preživel na 

Srednji pedagoški šoli v Ljubljani. Kmalu po opravljenem 

zaključnem izpitu je svoj izjemen športni talent unovčil, 

ko je leta 1994 v Pragi postal evropski prvak na drogu. 

Kraljevsko gimnastično orodje je bilo ves čas njegove 

športne poti paradno. In prav orodje, ki je Aljažu Peganu v 

karieri največ dalo.  

Najlepši dan v športni karieri je Aljaž Pegan doživel leta 2005 v Melbournu, kjer je postal 

svetovni prvak na drogu. Na šampionatih je bil še trikrat svetovni podprvak. Najtežji poraz je 

doživel na svetovnem prvenstvu leta 2007 v Stuttgartu. Aljaž Pegan je na uspešni športni poti 

osvojil tudi pet kolajn na evropskih prvenstvih. Na najvišjo stopničko se je deset let po Pragi 

uvrstil tudi leta 2004 v Ljubljani. 

Uspehi: 

Aljaž Pegan je 32-krat zmagal na tekmah za svetovni pokal. Na olimpijskih igrah zaradi pravil 

Mednarodne gimnastične zveze, ki ne dopuščajo nastopa le tekmovalcem, ki nastopajo na 

posameznih orodjih, še ni sodeloval. Bil pa je izbran tudi za športnika Slovenije leta 2002. 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Drog
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pegan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Olimpijske_igre
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2. Tekmujmo proti učitelju… 

 Koliko časa lahko zdržiš v stoji na glavi? 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: https://www.dnevnik.si/1042585448/sport/ostali-sporti/gimnastika/trofejna-sportna-pot-brez-nakljucij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelj Učenec 

17 s ? 

https://www.dnevnik.si/1042585448/sport/ostali-sporti/gimnastika/trofejna-sportna-pot-brez-nakljucij

