
                         Začinsko bilje 

 
Vlašac је зачинска биљка из породице луковица. Влашац је 

самоникло биље које од пролећа до јесени расте најчешће 

уз обале река и на влажним ливадама. Влашац се 

употребљава још од раног средњег века. Постоје 

различите врсте биљке, у зависности од њене висине 

и дебљине листова. 



 

Peršun  

Peršun je dvogodišnja biljka prijatnog mirisa.On je iz 

porodice štitonoša.Često ga sade u vrtovima kao začinsku 

biljku,upotrebljava se:koren,plod i listovi. 

 

Nana 



Нана или мента је космополитски род зељастих 

биљака из породице уснатица. Нана је широко 

распрострањена биљка. Висока је и до тридесет 

центиметара. Има пријатан мирис. Најчешће се 

користи код стомачних тегоба. 

Ovo su neke od tih vrsta 

Mentha aquatica 

Mentha arvensis 

Mentha asiatica 

Mentha australis 

Mentha canadensis 

Mentha cervina 

 



 

Bosiljak 

Босиljak је вишегодишња зељаста биљка пореклом из 

Индије из породице уснатица . Изданци су усправни, до 80 

cm високи, често љубичасти, покривени дугим коврџавим 

длакама. Има деловања као жалфија, матичњак и нана. 

Босиљак је ароматична биљка, пријатног мириса, која се 

користи у кулинарству (као зачин), а одавно је своје место 

нашао у медитеранској кухињи, нарочито италијанској и 

француској где је готово незаобилазан зачин за супе, пасту 

и јела од меса и рибе, а познат је и италијански сос песто 

који се прави од босиљка, пињола и маслиновог уља. 



Босиљак се набере, сложи у букет, увеже се у струку и 

осуши. Такав се чува преко целе године и износи са када 

свештеник свети водицу да њиме кропи укућане. Босиљак и 

његов пријатни мирис симболизују благодат Духа Светога. 

        Sobne Biljke 

 

  Anturium-Andraeanum 

   
 
врста цветајућих биљки, и највећи род оф тхе фамилије, 
Araceae.Неки од често кориштених назива су цвет репа , 
фламингов цвет, и пламенац. 

 



Овај род је пореклом из Америкe, где се распрострањен од 

северног Мексика до северне Аргентине и делова Кариба.

 

Орхидеје (Orchidaceae) су фамилија монокотиледоних 

скривеносеменица, веома богата врстама и раширена на 

свим континентима изузев Антарктика. Ова фамилија броји 

око 22.000 врста, а претпоставља се да их је више и од 

25.000 - тиме су орхидеје врстама најбогатија фамилија 

скривеносеменица  

 



 

 Isusov Venac 

 

Христов венац је биљка пењачица која на заклоњеним 

местима и уз заштиту може презимити напољу. Листови 

биље су прстасто дељени. Цветови су бели, љубичасти или 

црвени. Изнад звездасто распоређених цветних латица 

налазе се бројне нити, 5 жутих прашника и 3 смеђа тучка. 

Опрашени цветови дају јајолике, наранџастожуте, јестиве 

плодове. Плодови сродних врста познати под именима 

гранадила и маракуја. 

 



 

DRVO ŽIVOTA 

Дрво живота означава у религији дрво знања које повезује 

Земљу с небом и представља карту божанских квалитета.  

Мотив се појављује у бројним свјетским религијама и 

митовима. У јеврејској Кабали, Дрво живота представља 

божанску протканост свега физичког и небеског. 

 

Код старих Словена Дрво живота или Дрво свјетлости било 

је симбол живота, нечега од чега је све почело. Стари 

Словени су вјеровали да након смрти њихове душе одлазе у 

стабло и тамо пребивају остатак времена. Поштовање 

стабла настало је још од вјеровања да је човјек настао од 

дрвета. Наши преци су поштовали стабла првенствено јер су 

вјеровали да се у дрвећу налазе душе неких њима блиских 

покојника, те да их тај покојник штити.   


