
Olej z černého pepře 
 

Černý pepř jsou sušené plody rostliny papriky, jehož vědecké jméno je Piper 
nigrum.  

 
V dávné minulosti byl považován za posvátný a byl dokonce používán jako 

forma měny. Byl tak cenný, že byl měněn za zlato - byl považován za cennější než 
zlato. Jako zboží byl jeden z nejvíce ceněných - byl vyvážen z Indie do zbytku světa.. 
Je to koření které je velmi časté a populární po celém světě. Černý pepř má 
tisíciletou tradici v užívání jako pomocník při malárii, choleře a dalších problémech 
souvisejících s trávením.  

 
Mezi hlavní složky černého pepře patří esenciální oleje limonen, pinen, 

myrcen, Phellandrene, Beta karyofylen, Beta Bisabolene, sabinen, linalol, 
Pinocarveol, Alpha Termineol, kamfenu a Alpha Terpenene. Je také bohatý na 
minerály a vitamíny, jako je vápník, mangan, železo, vitamin-K, beta karoten, fosfor, 
draslík a selen.  

 
Tyto složky jsou v silné koncentraci v oleji lisovaném z Černého pepře.  
 
Černý pepř - olej (stručný přehled) podporuje okysličení buněk, stimuluje 

endokrinní systém, zvyšuje energii, podporuje trávicí soustavu a pomáhá při 
revmatické artritidě. Je to účinný antioxidant na bakterie a viry. Užitečný při 
ztrátě chuti k jídlu, při kolikách, zácpě, kašli, nachlazení, průjmu, dyspepsii, 
nadýmání (v kombinaci s fenyklem), při chřipce, pálení žáhy, neuralgii, 
špatném krevním oběhu, při nedostatečném svalovém tonu, při bolestech zubů 
a při závratích. 

 
Zdravotní výhody oleje z černého pepře 

 
Trávicí: černý pepř, je mimořádně prospěšný pro trávení, protože stimuluje celý 
trávicí systém, ze slinných žláz v ústech do tlustého střeva, včetně podpory sekrece 
žaludečních šťáv, jako jsou kyseliny a žluči do žaludku pro usnadnění trávení. Může 
být bezpečně používán jako koření do potravin pro lidi mající dietu jíž je zakázáno 
chilli.  
 
Proti nadýmání: Černý pepř olej působí proti nadýmání - pomáhá odstranit plyny a 
brání jejich další tvorbě v žaludku a ve střevech. Má mírné projímací účinky, ale 
bezpečně pro systém, na rozdíl od ostatních projímadel, jako je ricinový olej. Čistí 
střeva a zároveň zbavuje infekcí v zažívací a vylučovací soustavě.  
 
Proti křečím: Je účinný proti křečím - ulevuje v případě křečí táhne svaly.  
 
Protirevmatické a anti-artritické: dvě z nejlepších vlastností oleje z černého pepře. 
Protepluje, stimuluje a zlepšuje krevní oběh, čímž vyvolává okamžitou úlevu při 
revmatismu a artritidě, zejména v zimě, kdy se příznaky zhoršují nejvíce. Je rovněž 
účinný při odstraňování toxinů, jako kyseliny močové z krve, a tím prospívá lidem 
trpícím chronickým revmatismem, artritidou a dnou.  



Pocení: zvyšuje pocení a močení. Obě tyto vlastnosti hrají důležitou roli při 
odstraňování toxinů z těla, čištění pórů  kůže a dezinfekce těla. Pocení a močení 
pomáhá odstranit další vodu a tuk z těla,  tím snižuje hmotnost, krevní tlak tak, aby 
tělo bylo uvolněné. Tímto také snižuje záněty. 
  
Antioxidant: chrání tělo před poškozením  oxidanty (volnými radikály) a také 
napomáhá k nápravě po jejich poškození. Zpomaluje stárnutí – jeho projevům jako je 
ztráta zraku, makulární degenerace, vznik vrásek, degenerace a uvolnění svalů, 
ztráta pohyblivosti v kloubech, nervové poruchy a ztráta paměti. 
  
Antibakteriální: má dobré antibakteriální vlastnosti bez nežádoucích účinků. Je 
velmi účinný při léčbě bakteriálních infekcí v ústech, tlustého střeva, trávicího 
systému, a močových cest. Také dezinfikuje potraviny, do kterých se přidává a chrání 
je před bakteriálními infekcemi po delší dobu.  
 
Další účinky: dík vápníku pro kosti, draslíku pro regulaci krevního tlaku a dík selenu 
pro správnou tvorbu kostí, nehtů, vlasové folikuly a zubů, i pro správnou funkci 
mozku.  
 

Zajímavé použití je i v pomoci při odvykání závislostem (např. kouření). 
Zmírňuje abstinenční příznaky. Stačí inhalovat, ale možné je i vnitřní užívání. Při 
chuti na cigaretu stačí jedna kapka pod jazyk.  
 
Upozornění: užívání ve velkém množství může způsobit nervozitu, neklid, zvracení, 
podráždění a zánět střev, nespavost, přehřátí a silný pach pepře. Také je třeba 
vyvarovat se dotyku oleje z černého pepře sliznic – očí, nosu atd, protože může 
způsobit podráždění,  např. kýchání a pálení očí.  
 
Psychické působení - Olej odkládání masky 
 

Černý pepř odhaluje masky, za nimiž lidé skrývají části sebe sama. Od dětství 
jsme vedeni k tomu, že určité chování, pocity a myšlenky jsou „dobré“, jiné nejsou. 
Mnoho lidí pak místo toho, aby se snažilo své zdánlivě nevhodné chování pochopit, 
začne ho odsuzovat, kritizovat a potlačovat. Naučí se, že kvůli tomu, aby byli 
milováni a přijímáni, musí tyto nežádoucí aspekty ukrýt za nějakou maskou. 

 
Černý pepř člověka vyzývá, aby se ponořil do méně známých částí sebe 

sama. Naše skutečné pocity a motivace budou existovat stále, ať už je přijmeme 
nebo ne. Čím více je budeme zatlačovat, tím více se budou snažit protlačit ven a 
projevit se – třeba v podobě nervního, nutkavého chování, nebo závislostí. 

 
Černý pepř také znovu zažehuje plamen duše, rozdmýchává motivaci, zvyšuje 

energetickou hladinu a urychluje proces léčení. Poskytuje člověku sílu překonat 
vnitřní výzvy a problémy a žít v plném přijetí vlastního Já.   
 

Černý pepř je vhodný pro lidi, kteří jsou plni úzkosti a neustále si dělají starosti. 
Pomáhá nám, abychom opustili negativní energie a přijali vlastní sílu. 
 

Přináší fyzickou výdrž a odvahu překonat věci, které nám dělají problémy. 
 



Pomáhá nám také „strávit“ nezdravé pocity vůči lidem a zvláště vůči sobě. Užitečné 
pro všechny, kteří jsou příliš sebekritičtí, mají výčitky nebo se na sebe zlobí. 
 
Dávkování: vnitřně - ráno (nalačno) a večer (před spaním) jednu čajovou lžičku,  
dochucení pokrmů - dle chuti; vnější použití - dle potřeby 
 
V kuchyni se hodí především k dochucování jídel a marinování masa. 
 

www.panenske-oleje.cz 
 

http://www.panenske-oleje.cz/

