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SUSZ KONOPNY

Co można zrobić z suszu
CBD? Czyli jak zrobić

domowy macerat olejowy

OLEJ CBD

Konopne ABC.
Czy można dodawać olej

CBD do posiłków?

PRZEPISY KONOPNE 

Jesienno- zimowe przepisy z
wykorzystaniem konopi 
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W tym numerze pokazujemy, jak w łatwy sposób

można przygotować bogaty w CBD macerat olejowy,

który następnie można wykorzystać do gotowania,

dressingów czy nawet do przyrządzenia zupy. 

Wiele osób zastanawia się również czy olejki CBD

można dodawać  do pożywienia.  Odpowiedź brzmi

krótko- TAK! Łączenie olejków CBD z pewnymi

produktami, przede wszystkim tymi w bogate w

zdrowe tłuszcze jak donoszą  badania podnoszą
skuteczność wchłaniania CBD i transportowanie go

do krwioobiegu, zwiększa się tym samym jego

biodostępność. 

Ponadto znajdziemy pyszne przepisy jesienno-

zimowe na każdą porę dnia. Dzień zaczynamy od

pożywnego śniadania w formie dyniowego smoothie,

na drugie śniadanie polecamy sałatkę z dressingiem

konopnym, następnie zielona zupa krem z groszku, 

na deser ciasto marchewkowe w dość nietypowej

odsłonie!! Obowiązkowym składnikiem każdego

dania czy przekąski są oczywiście KONOPIE. Dużym

plusem jest to, że w każdy przepis mówi nam jaką
dokładną ilość oleju użyć, dzięki czemu łatwo można

poznać miligramową zawartość CBD i dostosować  

do codziennego zapotrzebowania!

Macerat
konopny 

&
 olej CBD
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KONOPNY  MACERAT  OLEJOWY
 

Zdekarbolyzowane ziele konopne włóż

do słoika, zalej wybranym olejem (może

być również olej kokosowy, masło, tłuszcz

gęsi) i wstaw do kąpieli wodnej na 2-3

godziny (najlepiej do tego wykorzystać

garnek). Słoik powinien być zanurzony w ¾

w wodzie. Pilnuj temperatury wody,

powinna być gorąca, jednak nie wrząca

(najlepiej 60-80 C).

Aby uzyskać lepszy rezultat można ten

proces powtarzać przez kolejne 2-3 dni,

(jednak nie jest to konieczne) Na koniec,

przecedź i przelej do innego zamykanego

słoiczka,

 

10g suszu konopnego (w tym przypadku

CBD wynosi 5%

300 ml oliwy z oliwek (lub innego)

Co potrzebujesz?

 

 

Zawartość CBD

300ml maceratu -> 500mg CBD

10ml maceratu    -> 16,6mg CBD

 

Pamiętaj o tym, aby w gotowym oleju nie

pozostał żaden materiał roślinny, gdyż

może spowodować szybsze zepsucie się

maceratu.PS -zamknięcie ziela w słoiku

sprawia, że ta metoda maceracji jest

bardzo dyskretna.

 



KREM  Z  Z I E LONEGO  GROSZKU
z  mace r a t em  k onopn ym

Składniki:

-> 4 porcje

 

3 łyżki masła

cebula

3 ząbki czosnku

2 ziemniaki

300g  zielonego groszku (mrożonego)

400ml bulionu warzywnego

2 łyżki soku z cytryny

sól, pieprz do smaku

chilli opcjonalnie

do dekoracji: czarnuszka, nitki chilli

10 ml maceratu konopnego (dodaj na koniec) Zawartość CBD w jednej porcji -> ok 4mg CBD

W garnku  rozpuść masło na małym ogniu, dodaj

pokrojoną w kosteczkę cebulę  czosnek i drobno

pokrojone ziemniaki. Od czasu do czasu zamieszaj 

i smaż do momentu aż warzywka się zarumienią.

Następnie dodaj groszek i wlej bulion warzywny.

Kiedy wszystko już będzie miękkie, zmiksuj na puree.

Dopraw do smaku sokiem z cytryny, pieprzem, solą 

i chilli (opcjonalnie). Przed podaniem udekoruj

czarnuszką, chilli i na sam koniec dodaj macerat

konopny do rondla z zupą lub bezpośrednio na talerz. 
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DRESS ING  KONOPNY
z  mace r a t em  k onopn ym

Dressing Składniki:

40ml maceratu konopnego

20ml wody

1 łyżka octu ryżowego

2 łyżki miodu

2 łyżki musztardy

szczypta soli, pieprzu

1/4 łyżeczki słodkiej papryki

¼ łyżeczki suszonego czosnku

Zawartość CBD 10ml dressingu-> ok 10mg CBD

W małej misce  lub słoiczku wymieszaj składniki

dressingu. Dopraw solą i pieprzem do smaku. 

Odłóż na bok. 
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Propozycja podania - Jesienna sałatka

 

Mieszanka sałat

1 czerwone jabłko

Mieszanka orzechów i suszonych owoców

(żurawina, rodzynki)

Ser feta

Pokrój jakbłko w cienkie paseczki i w dużej misce połącz

składniki sałatki. Polej sosem sałatkę i wymieszaj, aby

wszystko połączyć. Podawaj jak najszybciej.



ZASTOSOWAN IE  OLEJKÓW  CBD
 

Przeciwzapalne                  

Immunstymulujące

Przeciwutleniające

Antydepresyjne

Przeciwdrgawkowe

Przeciwwymiotne

Antypsychotyczne

Przeciwnowotworowe

CBD czyli kannabidiol,  

jest jednym z ponad 100

kannabinoidów,  naturalnie

występujących związków w

konopiach i obok THC jest

najlepiej poznaną i zbadaną

substancją. W przeciwieństwie

do THC, CBD nie jest substancją

psychoaktywną i dzięki swoim

właściwościom ma wielki

potencjał terapeutyczny. Wśród

najczęściej wymienianych

właściwości można znaleźć: Olej kokosowy

Oliwa z oliwek

Olej sojowy

Olej sezamowy

Ryba

Orzechy

Awokado

Mięso i jajka

Olej CBD to ekstrakt konopny pozyskiwany różnymi metodami ekstrakcji,

wśród najczęstszych ekstrahentów można znaleźć np. etanol, butan, oliwa

z oliwek, suchy lód, CO2 (obecnie najlepsza forma ekstrakcji, wymagająca

specjalistycznego sprzętu i wiedzy). Dostępny jest w formie płynnej, pasty

czy też kapsułek. Produkty te należą do chętnie wybieranych, ze względu

na możliwość z łatwego dozowania, a także precyzyjnego dawkowania.

W jaki sposób przyjmować olej CBD?
Oleje CBD przyjmuje się w sposób doustny raz lub kilka razy dziennie,

a butelki z kroplomierzem ułatwiają prawidłowe dawkowanie.

Kannabinoidy nie są rozpuszczalne w wodzie, ale za to rozpuszczają się w

tłuszczach, alkoholu. Jeśli zatem chcemy dodawać olej CBD do posiłków

zalecane jest stosowanie produktów bogatych w zdrowe tłuszcze tj.

 



PUMPK IN  SP I CE  SMOOTH IE
z  o l e j k i em  CBD  1 0%  

Składniki:

szklanka puree z dyni

2 dojrzałe banany

małe awocado

szklanka mleka roślinnego

1 łyżka miodu

szczypta cynamonu, kurkumy, imbiru

4 krople ojeku CBD (10%)*

 

Zawartość CBD w jednej porcji -> 10mg CBD

*zakładamy, że 1ml to 20 kropli

 

 

Wszystkie składniki oprócz olejku CBD wrzuć

do blendera i zmiksuj na wysokich obrotach 2-3

minuty, aż do osiągnięcia jednolitej konsystencji.

Na sam koniec dodaj olej CBD i przelej do

szklanek. Szybki,odżywczy i rozgrzewający koktajl

idealnie nadaje się jako pożywne i smaczne

śniadanie lub przekąska na poprawę nastroju

jesiennej aury.
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MARCHEWKOWE  KULK I  MOCY
z  o l e j k i em  CBD  1 0%  

Skadniki:

-> ok 20 kulek

2 duże marchewki (obranej i drobno posiekanej

10 daktyli

1 szklanka wiórków kokosowych

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

1/4 łyżeczki soli morskiej

łyżeczka mielonego cynamonu

10 kropli oleju CBD 10%*

 

Zawartość CBD w jednej porcji -> 2,5mg CBD

*zakładamy, że 1ml to 20 kropli

 

 

Daktyle namocz we wrzątku na co najmniej 15 minut, 

 a następnie odsącz i zblenduj. Zetrzyj marchewkę na

tarce o małych oczkach, aż otrzymamy prawie gładką

masę połącz z wszystkimi składnikami (poza kokosem

i olejkiem CBD). Do tak przygotowanej masy dodaj

wiórki kokosowe oraz olejek CBD. Z masy zrób kulki 

i obtaczaj je w kokosie, kakao lub cynamonie.

Są pyszne zarówno od razu po przygotowaniu jak

i po schłodzeniu w lodówce.
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A już wkrótce pojawi się  ebook, a także wersja papierowa książki, nie tylko z

przepisami konopnymi, ale również sposobami na przyrządzenie przykładowo

masła czy nalewki. Poradnik z częścią teoretyczną i praktyczną powstawał z myślą
o osobach, pacjentach którzy szukają informacji o konopiach i ich działaniu, a także

sposobach jak w prosty sposób można samodzielnie wykorzystać susz konopny,

kryształy CBD, a nawet pyłek konopny, aby przygotować preparaty zielarskie

bogate w substancje czynne.  Z poradnika dowiemy się więcej na temat

właściwości konopi i związków występujących w roślinie, dowiemy się czym jest

dekarboksylacja i jak ją przeprowadzić,  a także w jaki sposób można przeliczać
stężęnie kannabinoidów.

@HERBASFERO

@TRUSTHEMP_

@KONOPNAPORADNIA

open your mind for new horizons
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Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób wykorzystać konopie lub chcesz się dowiedzieć w jaki sposób sprawić, aby potrawy nabrały
nowego konopnego charakteru, a przy tym być jedną z pierwszych osób, która dowie się o publikacji książki  -odezwij się do nas!

Cieszymy się bardzo, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że przepisy, które tu znajdziesz

sprawią Ci radość, zainspirują i zachęcą do  dalszego odkrywania  zakamarków

kuchni konopnej.

Więcej przepisów prosto z konopnej kuchni znajdziesz na blogu:

www.trust-hemp.com  oraz www.herbasfero.com

E-book, który trzymasz przed sobą powstał we współpracy z HERBA SFERO,

Wszystkie produkty konopne potrzebne do wykonania przepisów pochodzą ze sklepu WWW.TRUST-HEMP.COM

@HERBASFERO

@TRUSTHEMPHERBS

@KONOPNAPORADNIA

KONTAKT

PAULINA@HERBASFERO.COM

INFO@TRUST-HEMP.COM



ODPOWIEDNICH
SKŁADNIKÓW 

SZUKAJ NA

WWW.TRUST-HEMP.COM
O P E N  Y O U R  M I N D  F O R  N E W  H O R I Z O N S

 
KOD:

KUCHNIA
KONOPNA

-10%


