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HISTORIA OPŁATKA

W zaraniu chrześcijaństwa istniał zwyczaj
wzajemnego obdarowywania się przez
wiernych chlebem. 
Zwyczaj ten nabrał w Polsce wyjątkowego
charakteru i stał się jednym z symboli
prawdziwie polskich świąt. 
Najstarsze zachowane formy do opłatków
pochodzą z XVII w. 
Dzięki ich twórcom możemy zobaczyć jak
kiedyś wyglądały kościoły, zamki, a nawet
całe miasta.

Opłatki od wieków wytwarzano z bardzo
rzadkiego ciasta pszennego, które wylewano w
misternie zdobione formy i pieczono. Czasami
opłatki barwiono. 
Takimi kolorowymi opłatkami przełamywał się ze
swymi bliskimi mały Fryderyk Chopin, pisze o
tym zresztą w jednym ze swoich listów.
"W czasie wieczerzy pierwszy brał do rąk
opłatek ojciec, a następnie pozostali członkowie
rodziny przełamywali się opłatkiem składając
sobie nawzajem najlepsze życzenia."

swietaztesco.wp.pl

www.fotolia.com
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Właściwości jemioły

Jemioła kojarzy się z okresem Świąt Bożego Narodzenia,
kiedy z ochotą całujemy się pod gałązką z naszymi
partnerami. Pocałunek pod jemiołą ma podobno
przynosić szczęście w miłości, ale czy wiedziałeś, że
roślina ta ma działanie lecznicze?
Dowiedz się, jakie:

Jemioła nie tylko do całowania

Zielony krzew w kształcie kuli jest półpasożytem, który
żeruje na drzewach. Obecnie jest jednym z symboli
Bożego Narodzenia. 
Według tradycji zakochani powinni pocałować się pod
gałązką jemioły w czasie świąt. 
Pocałunek pod jemiołą ma przynieść szczęście w miłości
oraz zapewnić płodność.

Jak jemioła wpływa na zdrowie?

Ziele jemioły od dawna było używane w medycynie
ludowej. Uważa się, że roślina ta dobrze oddziałuje
na układ krążenia. Obniża poziom ciśnienia krwi,
rozszerza naczynia krwionośne i pozytywnie wpływa na
stan serca. 

Preparaty z wyciągiem z jemioły stosowane są w leczeniu
chorób układu krążenia, takich jak miażdżyca,
nadciśnienie czy schorzenia serca. Jemioła wzmacnia
układ odpornościowy człowieka, a także niszczy komórki
nowotworowe. 

Wciąż prowadzone są badania, które mają potwierdzić
skuteczność tej rośliny w terapii antyrakowej. Poza tym
działa moczopędnie, wykazuje właściwości uspokajające i
może być stosowana w celu złagodzenia dolegliwości
związanych z menopauzą. Czasami bywa używana przy
zaburzeniach miesiączkowania oraz krwotokach z nosa.

                                                                                    portal.abczdrowie.pl

dwww.adpic.de
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