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Skromna rastlina, 

ki raste tako rekoč

za vsakim vogalom in cestnem robu, 

obrobju travnikov, na krajih, nad 

katerimi skoraj vse druge rastline 

vihajo nos. In neizmerno trpežna

rastlina. Tisočkrat ga lahko 

pohodimo, poteptamo, povozimo, pa 

mu ne bo kaj hudega.

Verjetno ne želi zamuditi niti enega dekleta, 

ki se bi sprehodilo mimo. Zgodba je namreč 

takšna, da je trpotec v resnici začaran 

mladenič, ki je skrit ob poteh, rad dekletom 

gledal pod krila. Za kazen je bil začaran v 

rastlino in tako še vedno raste na in ob poteh 

ter opreza za dekleti v krilih.   



Ozkolistni trpotec

Srednji trpotec

V Sloveniji raste okoli 15 vrst trpotcev.

Veliki trpotec



Že vrabci čivkajo, da se liste trpotca 
uporablja tudi za izdelavo zdravilnega
SIRUPA.
Malo manj ptičkov ve, da okus njegovih še 
ne razprtih cvetov močno spominja na
GOBE in tako lahko s prgiščem klaskov-
cvetov pripraviš jurčke z jajčki brez enega 
samega  jurčka.   

Toda le redke ptice vedo, da se iz njegovih 
stebelc izdeluje STOLE ZA POLETNI 
KLEPET v dišeči senci grmov. Nič manjše pa 
ni povpraševanje po LEŽALNIKIH za vse 
utrujene leteče prebivalce travnikov. Prav si 
prebral.  Ne verjameš? Poglej fotografijo.

ŠŠŠ



KAKO GA IZDELAŠ SAM?

Za en običajen stolček bo dovolj vsaj 10 stebelc.
1. Prvo stebelce prepogneš med kazalcem in mezincem roke. To bo naslonjalo. 
2. Nato položiš novo bilko na dlan (prste) tako kot kaže slika. 
3. Konce naslonjala zapogneš preko nje - enega med kazalec in sredinec, drugega med prstanec in mezinec. Priporočam, da 
stebelce na točki pregiba prej nekoliko sploščiš. Nič hudega , če se ti kakšna bilka zlomi. Vaja dela mojstra. 
4. Nato na dlan dodaš novo stebelce in preko njega med prste zapogneš konce prejšnje bilke. In spet dodaš novo stebelce. 
5. Z dodajanjem in prepogibanjem stebelc nadaljuješ dokler ti ne ostane le še eno. Tega shrani za zaključek. 
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6. Če pa si pripraviš več materiala in imaš dolge prste (to ne pomeni da kradeš ☺), se lahko sedalo podaljša v ležalnik. 
7. Nato s prosto roko objameš vsa stebelca in previdno izvlečeš prste izpod sedala.
8. Malo popraviš naslon in vsa stebelca prevežeš z zadnjo bilko. 
9. Stolček obesiš na kakšno vejo in čakaš na prve obiskovalce. Za boljšo opaznost in vabo lahko v stolček zatakneš dišečo 
cvetlico. 
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Če ti uspe, fotografiraj obiskovalce in pod fotografijo napiši kakšen zabaven žuželkin komentar. 



V primeru dolgčasa lahko s člani svoje družine pobirate stave, 
katera žuželka bo prva preizkusila tvojo mojstrovino. Ker boste 
med tem postali lačni, pa prilagam še vitaminsko bogat recept 
za pečena jajčka s trpotcem.

RECEPT 

UMEŠANA JAJČKA
Z JURČ PARDON S TRPOTCEM

Na ponvi na olju na kratko praži za dlan 
še zaprtih trpotčevih cvetov. Dodaj jajce 
ali dve in vse skupaj malo razmešaj in 
peci dokler jajce ne zakrkne. Malo posoli 
ali pa ne.

Dober tek.





VIRI

FOTOGRAFIJE:
Stran 1, 2:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plantago_major_002.JPG
http://rozcebovec.weebly.com/ozkolistni-trpotec-plantago-lanceolata.html

Ostalo: avtor prispevka

Recept:  Dario Cortese
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