
Rakytník rašetliakový - olej  
Olejnatá oranžovočervená tekutina charakteristickej vône a chuti je získavaná z plodov 
rakytníka rašetliakového (lat.: Hippophae rhamnoides) lisovaním za studena. Rakytník je ker 
alebo menší strom z rodu olivovitých, vyskytujúcich sa hlavne v Číne, Mongolsku, Nepále, 
Indii a na Sibíri, teraz rozšírený aj po celej Európe. Je tŕnitý, obvykle 2m vysoký, má zeleno 
strieborné listy a oranžové bobule, vysádza sa najmä ako dekoračná drevina. Skvelé 
výsledky má rakytníkový olej predovšetkým pri lie čbe rakoviny.  
 
Charakteristika: 
Jedná sa o zmes karoténov a karotenoidov – tokoferolov, látok obsahujúcich chlorofyl-
glyceridy, kyseliny oleinové, linoleové, palmitinové, vacenivové a stearinové. Ďalej sú v nej 
prítomné mineráli, aminokyseliny, flavonoidy, steroly, bioomega 7  – esenciálne mastné 
kyseliny (Omega 3,6, a 9) . 
 
Účinky: 
• Je vhodný pri prevencii rakoviny, obmedzuje vznik nádoru po chemoterapii a ožarovaní 
• Má antioxidačné a protizápalové účinky 
• Používa sa pri zápaloch pošvy alebo maternice, pri erózii maternicového čípku 
• Chráni, obnovuje a vyživuje bunky 
• Zmenšuje riziko srdcovo-cievnych chorôb 
• Znižuje hladinu „zlého“ LDL cholesterolu a hladinu „dobrého“ HDL zvyšuje 
• Chráni pred vznikom aterosklerózy 
• Obmedzuje vznik trombov 
• Má antimikrobiálne účinky 
• Je dobrý pri vredových ochoreniach 
• Vhodne pôsobí pri infekciách močového systému 
• Je vhodný pri akútnych zápaloch žlčníku, pečene, žalúdočnej sliznice ap. 
• Regeneruje a omladzuje pokožku, chráni ju pred UV žiarením 
 
Použitie: 
Vnútorne - pri akútnych zápaloch napríklad žlčníku, pečene alebo žalúdočných slizníc 
používajú dospelí 1 čajovú lyžičku 2 – 3x denne pred jedlom.  Na preventívne pôsobenie 
oleja je vhodné použiť 1 čajovú lyžičku denne pred hlavným jedlom. 
Vonkajšie - pri kožných traumách sa prikladajú olejové zábaly z rakytníku (vatový alebo 
mulový) na celý deň. Pri zápaloch pošvy a endocervitidách sa potierajú steny pošvy a 
maternice pomocou vatových tampónov. Pri erózii maternicového čípku sa používajú 
tampóny dôkladne namočené (5 – 10 ml na tampón), po dobu 4 – 6 týždňov, je potrebné 
opakovať túto procedúru 8 – 10x denne. 
- ako maska na pleť: 1 žĺtok a ½ lyžičky rakytníkového oleja sa zmieša a nanesie na pleť. Po 
zaschnutí sa umyje. Používa sa jedenkrát týždenne pre vyhladenie pleti.  
 
Použiteľnosť: 
Trvanlivosť rakytníkového oleja je pri teplote od 5° do 15 °C šesť mesiacov, po otvorení olej 
uchovajte v chladničke a spotrebujte do 3 mesiacov. Olej sa nesmie variť, musí sa ukladať 
do tmy a chrániť pred svetlom. 
 
Využitie v kuchyni: 
Rakytník rašetliakový – olej sa užíva len na lyžičku, na kuchynskú úpravu je nevhodný. 
 
www.panenske-oleje.sk   


