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A vadrózsa a latin nevét
Rosa canina, amit szó szerint
kutyarózsának fordíthatnánk, onnan kapta,
hogy a rómaiak a rózsa gyökeréből kivont
anyaggal próbálták gyógyítani a veszett kutya
harapását.
Az sem kizárt, hogy a kutyafogra emlékeztető,
könnyen sérülést okozó hegyes tüskéknek is
hatása volt a kutyarózsa név elterjedésére.
Népies nevein gyepűrózsa, csipkerózsa, ebcsipke,
tüskefa. Schubert egyik dalában
pusztai rózsaként említik.
A vadrózsa termése, a csipkebogyó
más néven hecsedli, vagy petymeg. Ősszel
érik, de igazán akkor jó, amikor már megcsípte
a dér és a bogyók megpuhulnak, felszínük kissé
ráncossá válik.
. A belőle készült lekvárt hecsedlilekvárnak is nevezik.
Magas C-vitamin tartalma miatt a népi gyógyászatban
elterjedten használt.
Komisz gyerekjáték a csipkebogyó kipréselt belsőjét mások
ruhája alá csempészni. A szúrós szőrök sokáig tartó
kellemetlenséget okozhatnak.
Róla kapta nevét Csipkerózsika a
Grimm mesék mesehőse, akinek 100 évig tartó álmát – a
gyerekbarát meseváltozatban – a rózsabokrok sűrű
bozótján hősiesen áttörő herceg
csókja oldotta fel.

A vadrózsa elnevezés valójában
több alfajt takar.

A csipkebogyót
számos receptben
használják.
C-vitamin tartalma
magasabb, mint
a citromé.

A csipkebogyó szárított formában
egyszerűen tartósítható is, így hosszabb
távú felhasználásával is tervezhetünk.
Gyűjtsük a csipkebogyót olyan helyről, ahol biztosan
nem érte vegyszer vagy más káros hatás. Egy késő őszi
kirándulás kiváló gyűjtési lehetőség. A szárításhoz ép, még
kemény héjú terméseket használjunk.
Melegítsük a sütőt 55-70 fokosra – változtathatjuk is
közben. Óvatosan mossuk át a bogyókat. A tepsit béleljük
sütőpapírral, majd egy rétegben terítsük szét rajta a
csipkebogyókat. Figyeljünk rá, hogy ne maradjanak rajtuk
szárdarabok. Addig hagyjuk a sütőben, amíg azt nem
látjuk, hogy száraz, és már töredezni kezd. Régebbi fajta
sütőn, ahol a nem tudunk hőmérsékletet állítani,
támasszuk ki a sütő ajtaját, hogy ne melegedjen túl.
A szárított terméseket száraz, hűvös
helyen, légmentesen záródó
üvegben tároljuk.
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CSIPKEBOGYÓSZÖRP
Hozzávalók:
1kg csipkebogyó, 3 liter víz, cukor
Elkészítés:
Szabadítsuk meg a bogyókat a szártól és a végektől,
majd mossuk meg őket. Sterilizáljunk néhány befőttesüveget és tetőt,
forrásban lévő vízzel, vagy mikrohullámú sütőben.
Vágjuk durvára a bogyókat, de akár aprítóban is ledarálhatjuk őket, majd
tegyük egy nagy, vastag aljú lábosba. Öntsünk rá vizet, forraljuk fel, ezután
alacsonyabb hőmérsékleten pároljuk még 15 percen keresztül. Szűrjük át egy
konyharuhán, és hagyjuk csepegni még egy fél óráig a tál felett, hogy minden
folyadék át tudjon folyni (fel is akaszthatjuk a mosogató csapjára).
Mossuk ki az anyagot, vagy használjunk újat, és a szűretet ismét eresszük át
rajta. Használjuk duplán hajtva, hogy biztosan ne jussanak át az irritációt
okozó szőrdarabok.
Tegyük vissza a szűretet egy tiszta lábosba, és fél literenként 325 g cukrot
adjunk hozzá.
Lassan melegítsük, amíg a cukor feloldódik, majd három percre
forraljuk fel, és ha hab keletkezik rajta, azt szedjük
le a tetejéről.

Frissítő nyári
italunkhoz használjunk
jégkockába fagyasztott
rózsaszirmot és
díszítsük mentaággal
az üdítőitalt.

Mindig duplán
hajtott, vagy sűrűn
szőtt textilt használjunk
a csipkebogyó
recepteknél, hogy
megszabaduljunk az
irritációt okozó
szőröktől.

Azonnal töltsük a főzetet a
fertőtlenített üvegekbe.

Hecsedli lekvár
A csipkebogyó
főzetek és lekvárok
bontatlanul körülbelül négy
hónapig tarthatók el.
Lehetőleg elkészítés után
rögtön, de felbontás után
feltétlenül hűtőszekrényben
tároljuk őket és hamar
fogyasszuk el.

A csipkebogyót ne
fogyasszuk nyersen.
Mindig szűrjük át a
készítményeket, hogy
ne maradjon bennük
tüskés szőr.

Hozzávalók:
1kg csipkebogyó, kb.1 liter víz,
340g cukor, 1 friss citrom
Elkészítés:
Mossuk meg a bogyókat, távolítsuk el a leveleket és végeket.
Száradás után óvatosan vágjuk be a bogyókat két oldalról, nyissuk
szét, és kanalazzuk ki a szúrós magokat. Figyeljünk rá, hogy ne
kerüljön szőr a lekvárba.
Tegyük a megtisztított bogyókat egy vastagtalpú edénybe, és
körülbelül 40 perc alatt főzzük puhára annyi vízzel, ami éppen ellepi.
Amikor megpuhultak passzírozzuk át egy nagyon finomlyukú szitán,
és tegyük vissza az alaposan elmosott edénybe.
Adjuk hozzá a cukrot és a citrom levét. Utóbbi segít az élénk szín
megőrzésében. Forraljuk gyakori kevergetés mellett, amíg egy
sűrű, fénylő, tejföl állagú masszát nem kapunk. Ha egy
kanálnyi lekvárt jéghideg tányérra rakva érintésre
enyhén remegni kezd, elkészült a lekvárunk
(ez a lekvár-teszt). Tegyük kifőzött befőttesüvegekbe
és rakjuk száraz dunsztba, vagy tároljuk
hűtőszekrényben, és
fogyasszuk el hamar.
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RÓZSASZIROM

RÓZSASZIRMOS MÉZ
A rózsa baktérium és vírusölő,
hatású, ezért torokfájás
enyhítésére is használják
Hozzávalók és kellékek:
Rózsaszirom, méz, sterilizált befőttesüveg, fakanál
Elkészítés:
Tegyünk rózsaszirmokat egy befőttesüvegbe, és
csurgassunk rá mézet. Keverjük össze, hogy minden
szirmot befedjen a méz. Fedjük le a kifőzött tetőkkel,
majd tegyük el 6 hétre a kamrába vagy a hűtőbe.
6 hét múltán az egészet passzírozzuk át egy sűrű
szövésű kendőn.
Használjuk ízesítésre, illetve adalékként
bármihez, amihez
mézet használnánk.

Cukrozott
rózsaszirmok díszítésre
Hozzávalók:
Kezeletlen ehető rózsaszirom, 1 nagy tojásfehérje,
100g porcukor – vagy házilag őrölt kristálycukor
Elkészítés:
Óvatosan gyűjtsünk különálló rózsaszirmokat a rózsabokorról.
Gyengéden mossuk át őket, vigyázva, hogy ne szakadjanak el
vagy törjenek meg. Tegyük őket konyhai papírtörlőre és várjunk
amíg teljesen megszáradnak.
A cukrot oszlassuk el egy tányéron. Az enyhén felvert (még
nem habos) tojásfehérjével egyenként kenjük be a
rózsaszirmok mindkét oldalát egy kenőecset segítségével,
majd tegyük őket a cukros tányérba, és vigyázva forgassuk
a szirmokat addig, amíg teljes felületüket cukor nem fedi.
Szórhatunk rájuk plusz cukrot, ha szükséges. Ezután
helyezzük őket egy sütőpapírra tett sütőrácsra,
és várjuk meg, amíg megszáradnak és
megkeményednek.

A rózsaszirom ehető, és kiválóan
ízesíthetjük és díszíthetjük vele
kifinomultan elkészített fogásainkat.
Például, mogyoróvajas, vagy lekváros
kenyerünket hintsünk meg
rózsaszirommal.
A rózsaszirommal díszíthetünk házilag
készített csokoládét, kekszeket,
salátákat, tehetjük a tányér szélére,
vagy sütemény tetejére.

A friss, vagy szárított
rózsaszirmokból rózsavizet,
könnyű hűsítő teát vagy tinktúrát is
készíthetünk.
A teához a rózsaszirmokra öntsünk
forrásban lévő vizet, majd hagyjuk őket
ázni egy éjszakán át.
Másnap szűrjük át egy konyharuhán,
vagy szövetkendőn és üvegbe töltve
tároljuk a hűtőszekrényben.
Gyomorfájdalmat enyhítő
hatással bír.
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Virágnévjáték
Sok virág nevét használják
személynévként.
Az ABC első betűjével kezdve
menjünk betűnkként sorban és
próbáljunk meg minden
kezdőbetűhöz találni egy
virágból képzett
személynevet.

Használjuk a rózsa jellegzetes részeit
arra, hogy a résztvevők segítségükkel
elgondolkodjanak a következőkön:
TÜSKE: milyen rossz dolgok történtek veled ma?
VIRÁG: milyen jó, örömteli dolgok történtek veled ma?
RÜGY: valami, ami még csak most fog megtörténni.
Kezdjünk a tüskével, folytassuk a rózsa virággal,
és a végére hagyjuk a rügyet.
A növény részeinek használatával segítjük a
résztvevőket, hogy mélyebben
elgondolkodjanak a megéléseikről és
könnyebben megosszák egymással
az érzéseiket.

A BŰVÖS RÓZSA
Csipkerózsika bűvös rózsájával fogunk
játszani.
Szedjünk jó sok rózsa virágot, legalább annyit,
ahányan vagyunk.
Üljünk körbe. A kezdő játékos tépjen le egy szirmot a
virágról, majd adja tovább a virágot a mellette
ülőnek. Ő újra tépjen le egy szirmot és adja tovább a
megmaradt virágot. Ez így megy, amíg el nem fogy az
utolsó szirom is a rózsáról. Akinek az utolsó szirom
jut, kiesik a játékból.
Adjunk egy újabb virágot a körben következő
embernek, és folytassuk így tovább,
amíg már csak egyetlen játékos
marad a végére.
Ő lesz a nyertes.

Virágpréselés
Kellékek:
Virágok, papírlapok, nehéz könyvek
Elkészítés:
Válassz ki néhány neked tetsző virágot, vagy
növényi részt. Lehetnek köztük levelek,
szirmok, laposabb termések. Helyezd őket
papírlapok közé, majd nyomd le nehéz
könyvekkel.
Néhány nap múlva ellenőrizd. Egészen addig
hagyd rajta a könyveket, amíg a növényi
részek teljesen ki nem lapulnak és
meg nem száradnak. A préselt
növényeket felhasználhatod
különböző alkotások
részeként.

MINDFULNESS
Indulj el rózsakereső sétára egy barátoddal.
Az úton figyeld meg a hangokat, illatokat,
szagokat, fényeket, amiket magad körül érzékelsz.
Ha egy vadrózsabokorra akadtok, álljatok meg, és
csak figyeljétek egy percig csendben. Próbálj csak a
rózsára gondolni, a virág különleges tulajdonságaira
fókuszálni.
A csendes megfigyelést követően szakíts egy darabot
a rózsából és fogd gyengéden a kezedbe. Ülj le, hunyd
le a szemed két percre és beszélj a barátodnak arról,
hogy mit érzel.
Végül lélegezz egy mélyet a rózsa illatából, feküdj
le és három percen keresztül csak figyeld
a saját légzésed és
a barátod lélegzését.
A mindfulness gyakorlatot
követően szedjük össze a
tapasztalatainkat. Rajzoljuk
vagy írjuk le, hogyan éreztük
magunkat
a gyakorlat közben.
Tegyünk be egy megnyugtató zenét,
és próbáljunk 15 percen keresztül
csak erre fókuszálni.
Amikor befejeztük, osszuk meg a
munkánkat társunkkal.

