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                                 BAZILIKA – OCIMUM BASILICUM 

              

 
Bazilika je enoletno zelišče, ki zraste do 50 cm visoko. Listi so živo 
zeleni, suličasti ali ovalni s kratkim pecljem. Dolgi so od 3 do 11 cm in 
široki od 1 do 6 cm. Cvetovi so beli ali rožnati. Imajo svilnat videz in 
prijeten vonj 

 



Bazilika dobro uspeva v sveži, lahki in z organsko snovjo bogati zemlji. 
Potrebuje dobro odcedno zemljo. Uspeva na soncu, sence ne prenaša. 
Zime ne preživi na prostem. 
Baziliko lahko gojimo tudi v posodah. Posejemo ali posadimo jo v 
cvetlične lončke in namestimo na toplo na južno osončeno okno. Tako 
lahko preko cele zime nabiramo sveže liste za uporabo v kuhinji. 
Uporaba: 
Uporabljamo liste, ki jih sproti trgamo z rastline. Uporabimo sveže liste 
kot začimbo ali pa jih posušimo. Posušeni listi so manj aromatični.  
Bazilika ima številne zdravilne  učinke. Eterično olje deluje pomirjujoče. 
Čaj iz bazilike blaži trebušne krče in uravnava apetit. Bazilika je 
sestavni del sredozemske kuhinje. Uporablja se za izboljševanje okusa. 
Baziliko uporabljamo kot okrasno rastlino na terasah in balkonih. 
Cvetovi privlačijo čebele. Odganja komarje. Izvleček iz bazilike se lahko 
uporablja kot repelent. 
 
 
VIR: https://www.vrtnarava.si/rastline/opisi/zelisca/bazilika   (dostop 
15.4.219) 
Sliki: http://druzina.enaa.com/dom/Bazilika-v-vrtu-in-na-
krozniku.html  
https://www.pinterest.com/pin/542050505133310946/ 
 

 

 

POTEK DELA: 
Dijaki so zelišča spoznavali že v prvem polletju šolskega leta, ko smo v okviru odprtega 
kurikuluma Izbrane zgodovinske teme, spoznavali prehrano v preteklosti. V zgodovini so 
zelišča igrala pomembno vlogo, posebej, ko še niso uporabljali soli, pa tudi takrat, ko je bilo 
potrebno prikriti kakšen spodrsljaj pri kuhi. Ugotovili so, katera zelišča in začimbe so uvažali 
iz daljnih dežel in katera so bila domača. 
Nekateri dijaki so si izbrali zelišče, ki so ga predstavili v dogovorjeni obliki, na A4 formatu. 
Vsak je svoj izdelek - predlog predstavitve za določen mesec poslal mentorici po elektronski 
pošti. Vseh 12 predstavitev bomo objavili na spletni strani naše šole, prosili pa bomo šolskega 
fotografa, da fotografira vse dijake skupaj. Tvorili bodo šolsko leto. Izdelke bomo povečali, jih 
nalepili na trši papir in obesili na steno pred učilnico. 
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