
XAROP PER LA TOS

INGREDIENTS :
CEBA
MEL
LLIMONA

RECEPTA :
Es talla una ceba a lo llarg i a la juliana, la posem dins un recipient

gran i hi afegim 6 cullerades de mel i el suc d'una llimona.
Ho deixem tota la nit en maceració, l'endemà filtrarem el líquid i 

ja el podrem guardar en una ampolla tapada, per prendre una cullerada quant tinguem
tos. Si es vol fer més quantitat de xarop dupliquem o tripliquem les quantitats 
indicades.

              
  ceba                                                                mel

                                                       

     
llimona



UNGÜENT PER A PICADES

INGREDIENTS :
MANTEGA DE KARITÉ
FULLES DE CALÈNDULA
OLI D'ESPIGOL

RECEPTA :
Desfem la mantega al bany maria, un cop desfeta hi afegim la 

calèndula, es remena durant mitja hora, i es deixa refredar ( si es vol a la nevera )
l'endemà es torna a fer el mateix procés i s'hi afegeix un xic d'oli d'espígol. Quan 
encara és calent es filtra amb un drap de cotó posat dins d'un embut o colador  i amb 
la mà de morter es van aixafa'n les fulles de la calèndula, en acabar es posa ( abans 
que es refredi ) en un pot de vidre tapat  hi es guarda a la nevera.

El pes dels ingredients és el mateix ( massa karité = massa 
calèndula ).

Es pot fer servir per qualsevol tipus de picada , petites cremades ,
irritació a la pell ..... 

                  
                       karité                                                         calèndula

                                                          espígol



ALCOHOL D'ESPÍGOL

INGREDIENTS :
ALCOHOL DE 90º
ESPÍGOL
ROMANÍ
ESPERNALLAC

RECEPTA :
En una ampolla , si pot ser opaca millor, que tingui el broc ample 

hi posem unes branquetes d'espígol, romaní i espernallac hi l'omplim amb l'alcohol. 
La tapem i la deixem macerà uns 10 dies .

Tindrem preparat l'alcohol d'espígol per fer massatges quan 
tinguem dolors musculars, a les articulacions, reuma .....

           espígol                                                        romaní

                                                 

esparnallac



OLIS AROMÀTICS PER LES AMANIDES

INGREDIENTS :
OLI D'OLIVA
FARIGOLA
SAJOLIDA
ALFÀBREGA
BITXOS
PEBRE

RECEPTA :
Amb ampolles d'uns 200 cc més o menys , posem les branquetes de les 

plantes medicinals que més ens agradin, una de diferent en cada ampolla, i després 
les omplim amb l'oli deixant-les macerar uns 10 dies, menys l'alfàbrega que  amb 3 és
suficient. Els bitxos i el pebre millor si s'aixafen un mica. 

Quan el posem al setrill trèiem les branquetes per que no privi de sortir 
l'oli. 

Ara que ve l'estiu tindrem diferents olis per condimentar les amanides 
( l'oli d'alfàbrega és molt bo amb el tomàquet ). I quan sigui l'hivern per sucar les 
torrades.  
   

farigola                                 sajolida                                   alfàbrega

                  bitxo                                                             pebre



TALLER :

LA QUÍMICA DELS REMEIS NATURALS



QÜESTIONS

1.- En l'elaboració de l'ungüent per picades hi ha diversos mètodes 
de separació, quins?
2.- Per què cal filtrar en calent? Quin concepte químic ho explica?
3.- Per què ens fan plorar les cebes?
4.- Quin és el principi actiu d'aquest xarop?
5.- Quina és la funció de l'etanol en la mescla amb herbes 
aromàtiques? Dibuixa la seva molècula.
6.- Busca les propietats medicinals de les herbes aromàtiques com la 
farigola, sajolida i alfàbrega.



SÉRUM ANTI-EDAT PELLS NORMALS (2% D'OLIS
ESSENCIALS)

INGREDIENTS :
OLI VEGETAL:
10 ml oli vegetal de nou d' albercoc
10 ml oli vegetal de rosa mosqueta

OLI ESSENCIAL:
5 gotes de Palô de Hô
3 gotes de Gerani de rosa
4 gotes de taronja dolça



CREMA FACIAL NUTRITIVA

INGREDIENTS :
FASE AQUOSA: 
29g. d'aigua o aigua de roses o Aloe Vera o hidrolat
1g. de glicerina vegetal

FASE OLEÏCA:
12g. d'oli vegetal de nou d'albercoc
1g. de mantega de Karité
3g. d'emulsionant(triticum dolce)

ADITIUS:
5 gotes de vitamina E
16 gotes de geogard (conservant)
10 gotes d'oli essencial (Palo de Hô, gerani,...)

RECEPTA :
Netejar utensilis.
Pesar els ingredients en dos recipients per separat.
Escalfem les dues fases al bany maria (65-70ºC).
Emulsionem amb una batedora durant 3 min.
Mentres seguim batent, anem refredant el recipient i seguim batent
3 min. més.
Afegim els conservants i principis actius.
Deixem en la nevera 24hores abans d'usar.



OLEAT PER A CREMADES SOLARS

INGREDIENTS :
OLIS VEGETALS:
macerat d'oli vegetal de calèndula.

OLIS ESSENCIALS:
30 gotes espígol o lavanda
10 gotes de palo de Hô
10 gotes de gerani

RECEPTA :
Si només s'utilitza els olis essencials és més ràpid.



DESODORANT NATURAL (regulador de la suor)

INGREDIENTS :
OLIS ESSENCIALS:
1 gota de
1 gota de gerani
1gota de java
2 gotes jojova



LOCIÓ PER POLLS

INGREDIENTS :
OLIS ESSENCIALS:
20 gotes landa vera
20 gotes lavandin
20 gotes jojova



CREMA PER LES MANS

INGREDIENTS :
OLI VEGETAL:
8 ml oli vegetal d'Argan
40g de mantega de Karité

OLI ESSENCIAL:
15-20 gotes de jara (antiinflamatori)
15-20 gotes de Gerani
20-40 gotes de katrafay (antiinflamatori)


