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Mni szek le kar ski (Ta ra xa cum of fi ci na le)

W po przed nim nu me rze „Wo -
lie ry” przed sta wi ∏am gwiazd ni -
c´, dzi siaj chcia ∏a bym na pi saç
pa r´ s∏ów o in nej bar dzo po pu -
lar nej ro Êli nie, a mia no wi cie
o mnisz ku le kar skim.

Joanna Karocka

JJest to bar dzo po pu lar na, ro snà ca w za -
sa dzie wsz´ dzie by li na z ro dzi ny astro -
wa tych. Pod tà na zwà ro zu mie si´ wie -

le ma ∏o ró˝ nià cych si´ mi´ dzy so bà form
(ga tun ków, pod ga tun ków). Nie któ rzy bio -
lo dzy uwa ̋ a jà, ˝e ga tu nek ten ak tu al nie
do pie ro po wsta je.

Mni szek do ra sta na wet do wy so ko Êci
50 cm, na ogó∏ jed nak sà to ro Êli ny ni˝ sze.
Li Êcie mnisz ka wy ra sta jà z zie mi, two rzàc
ro ze t´. Po mi´ dzy li Êç mi na wio sn´ po ja -
wia jà si´ kwia ty. Li Êcie sà ˝y wo zie lo ne,
wy ci na ne, wy d∏u ̋ o ne, roz sze rza jà ce si´
ku szczy to wi. ¸o dy gi sà pu ste w Êrod ku.
Po prze ∏a ma niu wy dzie la jà bia ∏y sok. Nie
roz ga ∏´ zia jà si´. Kwia ty sà ˝ó∏ te, po je dyn -
cze. Po prze kwit ni´ ciu po ja wia si´ tzw.
dmu cha wiec, czy li bia ∏a ku la za opa trzo -
nych w pu cho wy pió ro pusz na sion.

Ze wzgl´ du na po pu lar noÊç mni szek
jest jed nà z cz´ Êciej po da wa nych pta kom
ro Êlin. Za wie ra on doÊç du ̋ o ró˝ nych sub -
stan cji czyn nych, w tym wi ta mi ny B, C, D,
spo re ilo Êci pro wi ta mi ny A oraz cho li n´,
a z mi kro ele men tów po tas, man gan,
wapƒ, sód i siar k´.

Pta kom po da je si´ li Êcie, ale tyl ko m∏o -
de, z ro ze tek, któ re jesz cze nie za kwi t∏y.

Star sze li Êcie sà gorz kie i po ten cjal nie
szko dli we. Po za m∏o dy mi li Êç mi po da je si´
kwia ty (tak ̋ e pà ki i prze kwit ni´ te kwia ty)
oraz na sio na. Po da jàc na sio na, le piej od ci -
naç bia ∏y puch, po nie wa˝ przy ka˝ dym ru -
chu skrzy de∏ pta ka b´ dzie on la ta∏ po ca -
∏ym po ko ju. Kwia ty mnisz ka doÊç szyb ko
wi´d nà, a w po chmur ne dni i wie czo rem
si´ za my ka jà.

W je dze niu mnisz ka mo ̋ e my to wa rzy -
szyç na szym pta kom. M∏o de li Êcie mo˝ na
jeÊç tak sa mo jak sa ∏a t´. Pà ki kwia to we
lek ko ob sma ̋ o ne w ole ju sà przez nie któ -
rych uzna wa ne za praw dzi wy przy smak.
Z ko rze ni, kwia tów i li Êci mo˝ na przy go to -
waç pu rée. Trze ba jed nak pa mi´ taç, ˝e
mni szek jest doÊç sil nym Êrod kiem mo czo -
p´d nym.

A na spe cjal ne oka zje mo˝ na przy go to -
waç wi no z mnisz ka. Po trzeb ne nam b´ -
dzie: 2,5 li tra kwia tów bez zie lo nych przy -
list ków, garÊç ro dzy nek, 1 ∏y ̋ ecz ka zmie -
lo ne go im bi ru, 1,2 kg cu kru, sok z 2 po ma -
raƒ czy i jed nej cy try ny, dro˝ d˝e win ne
i 4 li try prze go to wa nej wo dy.

˚ó∏ te kwiat ki spa rzyç 1 li trem wrzà cej
wo dy i od sta wiç na 2-3 dni. P∏yn zlaç i uzu -
pe∏ niç po zo sta ∏à ilo Êcià pod grza nej wo dy

z roz pusz czo nym cu krem. Do let nie go
p∏y nu do daç sok z cy try ny i po ma raƒ czy
(ewen tu al nie rów nie˝ skór k´ z owo ców
nie opry ski wa nych che micz nie), ro dzyn ki,
im bir i dro˝ d˝e. Po zo sta wiç na dwa dni do
fer men ta cji w na czy niu owi ni´ tym p∏ót -
nem lub ga zà. Âcià gnàç wi no w´ ̋ em i kon -
ty nu owaç fer men ta cj´ w du ̋ ej bu tli opa -
trzo nej kor kiem z rur kà fer men ta cyj nà.
Prze laç wi no do bu te lek i po zo sta wiç na 
3-6 mie si´ cy. (Prze pis po cho dzi z ksià˝ ki
„Po lne ro Êli ny w kuch ni” au tor stwa Dag -
mar Lan ska).

UWA GA: Mni szek cz´ sto na zy wa ny jest
nie pra wi d∏o wo mle czem. Tym cza sem
mlecz to zu pe∏ nie in na ro Êli na, tru jà ca
(stàd cza sem nie po ro zu mie nia, bo mni -
szek jest wy mie nia ny ja ko ro Êli na ja dal na,
a mlecz ja ko tru jà ca). Sa me kwia ty i li Êcie
mnisz ka mo˝ na po my liç z ró˝ ny mi in ny mi
ro Êli na mi, w tym z tru jà cym mle czem. Ca -
∏ej ro Êli ny jed nak nie spo sób po my liç, po -
nie wa˝ u mnisz ka li Êcie i kwia ty wy ra sta jà
bez po Êred nio z zie mi, a u wszyst kich in -
nych po dob nych ro Êlin ∏o dy ga jest wy so ka
i roz ga ∏´ zio na, i do pie ro z niej wy ra sta jà
i kwia ty, i li Êcie.


