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BAZSALIKOM
A királyi fűszer. A konyha egyik kötelező fűszernövénye. Jellegzetes illata, dús aromája
kihagyhatatlan a mediterrán konyhák ízeiből.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Az olasz konyha alapvető fűszernövénye. A bazsalikom kitűnően alkalmas pizza feltétnek,
paradicsom- és egyéb saláták alkotórészének, különféle hús- és halételek fűszerezéséhez,
fűszeres szósznak, fűszervajnak, sőt frissítő fűszernövény-italnak is. A spagetti és töltött tészta
is elengedhetetlen nélküle. Leveleit lehetőleg frissen használjuk fel, és csak a főzés végén adjuk
az ételhez. Sokoldalúan használható továbbá: levesek, főzelékek, pesto, pácok, sültek,
paradicsommártás, darált húsok, kolbászáruk, és növényi ecetek ízesítéséhez. Íze a legjobban
citrommal és fokhagymával kombinálva érvényesül. Bármilyen paradicsomos étel kiegészítő íze.

TERMESZTÉSE
Szereti a napot és nedvességet. Ha virágzik, elveszti ízét, ezért szakítsd le megjelenésük
kezdetekor a virágokat. Nyár közepén műtrágyázd a földet. Magról vethető növény, a magot
tavasszal nedves, gazdag talajban, kell elvetni. Elegendő a kert melegebb pontjain egy centi
mélyen a földbe dolgozni a magokat, miután az utolsó reggeli fagy veszélye is elmúlt. A
lakásban, apró cserépben elő is nevelhetjük, s így tavasszal már egy fejlett palántát ültethetünk
ki a szabadba. A nagyobbacska növények dugványozhatók, sőt hajtásaik meg is
gyökereztethetők. Ha a növény fejlődése közben néha visszacsípjük a csúcshajtást, akkor a
bazsalikom bozótosan, elágazódásokkal gazdagon fejlődik, s talán még élete is meghosszabbodik
kissé.

BETAKARÍTÁSA
A még fiatal leveleit és virágzó hajtásait a virágzás kezdetén gyűjtik össze. Nem jó az egész
szárat levágni, ugyanis ha csak a leveleket csípjük le, akkor könnyebben nőnek helyette újak. Ha
a növény el kezd virágzani és magozni, akkor megfásodik és kevesebb levele lesz.

ELTARTÁSA
A nem frissen felhasznált részeket néhány napig tárolhatjuk a hűtőszekrényben, de ezt a
növényt le is fagyaszthatjuk. A bazsalikom levelét árnyékos helyen ki is száríthatjuk, viszont úgy
sokat veszít aromájából. Érdemesebb lefagyasztani, jó minőségű olajban, ecetben eltenni vagy
pestoként elkészíteni.

GYÓGYHATÁSA
A növénynek emésztést elősegítő, görcsoldó, aromás és gyulladáscsökkentő tulajdonságai
ismertek. Megakadályozza vagy csillapítja a rosszullétet, és nyugtató tulajdonsága miatt segít
alvászavarok, idegesség és enyhe félelmi állapotok esetében is.

„A lakásban tartott bazsalikom távol tartja a legyeket, levelének nedve pedig
rovarcsípések kezelésére is alkalmas.”
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BORSFŰ
Leggyakrabban használt magyar nevei a borsikafű vagy csombor. Borsos, csípős íz jellemzi.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Borsos aromája miatt a diétás konyhában bors helyettesítésére használják. A borsos ízű
levelekkel húsokat, kolbászt, hurkát, mártásokat ízesítenek. Kiemeli a babból készült ételek
ízét, ugyanakkor más hüvelyesekből készült fogások ízesítésére használják. Bableves,
babfőzelék, burgonyaételek, káposztafélék, saláták, húsételek, gombás ételek, vadpácok,
majonéz és különféle mártások fűszere. Befőzéseknél is alkalmazhatjuk, például az uborka
eltevésénél. Ne főzzük az étellel együtt, csak a főzés befejezése előtt pár perccel adjuk az
ételhez.

TERMESZTÉSE
A csombor egynyári növény, amely magról vagy dugványról szaporítható. A magokat egyenesen a
földbe vessük 3 cm mélyre, vagy csak szórjuk a talajra. A bab és a hagyma jobban fejlődik, ha
borsfű közelében van. Meleg és fénykedvelő, szárazságtűrő, az egész országban termeszthető
öntözés nélkül is. Középkötött, trágyázás utáni friss talajt szereti. Cserepekben ablakpárkányon
is termeszthetők.

BETAKARÍTÁSA
Vágjuk le őket, amint elérik a 15 cm magasságot, mielőtt kivirágoznának. Akasszuk fel
kötegekben egy jól szellőző helyen. Amikor megszáradtak, szedjük le a leveleket a szárról, és
légmentes edényben tároljuk. Nagyobb területen virágzás idején sarlóval vagy kaszával az alsó
elágazásnál vágjuk - esetleg kétszer is -, majd szárítás után a növényt úgy szint lemorzsoljuk és
rostáljuk.

ELTARTÁSA
Friss leveleit és hajtásait a tél beköszöntéig szedhetjük. A szárításra és fagyasztásra szánt
részeket a virágzás előtt szedjük le. Az angol botanikus, Nicolas Culpepper szerint is legjobb
szárítva használni ezt a fűszert. A szárított Borsika füvet légmentesen záródó edényben, száraz,
sötét, hűvös helyen tároljuk.

GYÓGYHATÁSA
Gyomorerősítő, felfúvódást gátló, étvágygerjesztő és görcsoldó hatása miatt is értékes
fűszernövény. Vászonzacskóba zárva, akár molyirtóként is használhatjuk.

„A Borsika fűből készített lábfürdő igen előnyös a fáradt lábakra, ráadásul
tisztító, dezodoráló hatása is van.”
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BORSMENTA
A menta a legrégebbi ismert gyógynövények közé tartozik. Sokoldalú gyógynövény.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Klasszikusnak számít a mentalevelekből készített ízletes, frissítő tea. Visszafogottan alkalmazva
fenséges aromát kölcsönöz a bárány- vagy szárnyas ételeknek, a darált húsoknak, salátáknak,
szószoknak, túrónak és az édességeknek. A friss leveleket teák, kozmetikumok, desszertek,
sütemények, édességek és jeges italok készítéséhez használhatjuk fel.

TERMESZTÉSE
A mentának napfényre vagy félárnyékra van szüksége. A tápanyagban gazdag, nedves, jó
vízáteresztő képességű talajt kedveli. Tőosztással és hajtásról szaporítható. A menta nagyon jól
terjed. A legjobb, ha cserepekben ültetjük el, amelyeket a peremükig a földbe ásunk.

BETAKARÍTÁSA
A fiatal leveleket, hajtásokat igény szerint szedhetjük. Lehetőleg azonnal használjuk fel a
leveleket, akár teának, akár főzéshez.

ELTARTÁSA
Száríthatjuk vagy fagyaszthatjuk. A növény részeit árnyékos és szellős helyen száríthatjuk ki,
tárolásuk pedig üvegedényben történik. A hűtőben- vagy jégkockákkal- lehűtött mentatea kiváló
szomjoltó. Az élénkítő hatást fokozhatjuk, ha zöld teát adunk a főzethez.

GYÓGYHATÁSA
Gyógyításra leveleit használjuk. Csillapítja a rosszullétet. Segít emésztési zavarokban, görcsoldó,
szélhajtó és gyulladáscsökkentő. Fájdalomcsillapító hatásúak, ezért bevethetők fejfájás és
migrén esetén. Főbb hatásai még: érzésteleníti a gyomor nyálkahártyáját, ezért jó hányinger,
hányás ellen. Egy kávéskanálnyi száraz borsmenta levelet 1-2 dl vízzel forrázzuk le, 15 percig
hagyjuk állni, majd leszűrjük. Hányinger esetében hidegen fogyasszuk teáját.

„A borsmenta tápértéke igen gazdag: sok benne a niacin, foszfor és a cink is. A niacin
bőrünk szépségének, fiatalságának megőrzésében játszik szerepet, a foszfor
elengedhetetlen az erős és egészséges csontrendszer fenntartásához, a foszfor pedig az
immunrendszert támogatja.”
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CITROMFŰ
Mézfűnek, méhfűnek, citromszagú melisszának is hívjuk. A citromfű a borsmenta mellett a
legkedveltebb teanövény. Jól bevált, évelő gyógynövény.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Nemcsak teája finom, hanem fűszerként különböző ételek ízesítésére is alkalmas. Friss leveleit
felhasználhatjuk salátákba, levesekbe és szószokba. Fűszerezhetünk vele halakat, húsokat és
szárnyasokat (de ne főzzük együtt a citromfűvel), valamint a túró ízesítésére is kiváló. A citrom
illatára emlékeztető friss levelét továbbá főzelékek, töltelékek, gyümölcslevesek,
gyümölcssaláták, gomba-, és vadételek, fűszerecetek ízesítésére használjuk. Kiváló desszertek,
valamint limonádé, tea, Martini-koktél és vaníliapuding ízesítésére is. Közvetlenül tálalás előtt
adjuk a meleg ételekhez.

TERMESZTÉSE
Szaporítása a szabadföldi magvetésen kívül történhet palántálással vagy tőosztással is. Évelő, 7-8
évig marad egy helyen, ezért vetésforgón kívül helyezzük el. A kertben meleg, védett helyre van
szüksége, jó áteresztőképességű talajjal. A citromfű erősen fényigényes. A félárnyékot rosszul
viseli, viszont jól tűri a szárazságot. A citromfüvet télen, a lakásban, cserépben, ládában tovább
tarthatjuk.

BETAKARÍTÁSA
A növényekről folyamatosan szedhetünk leveleket. Óvatosan szedjük, mert a nyomásnak kitett
helyeken könnyen megbarnul. Az első évben a virágzás kezdetén (júniusban), majd a második
évtől kezdődően még szeptemberben is szedhetjük. A szárról lefosztott leveleket szárítsuk meg
száraz, szellős, napfénytől védett helyen.

ELTARTÁSA
Szárítást követően naptól védett helyen tárolható. Szárítva azonban sokat veszít aromájából,
ezért inkább fagyasszuk.

GYÓGYHATÁSA
Rossz közérzet, gyomor- és bélpanaszoknál, epe- vagy májbántalmaknál, szívpanaszoknál,
menstruáció alatt, és megfázásnál is segít a citromfű, illetve nyugtató hatása révén az
alvászavarok leküzdésében is.

„Nemcsak mint fűszer- és gyógynövény állja meg a helyét, hanem
nagy nektártartalma folytán kiváló méhlegelő is.”
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FODORMENTA
A fodormenta vagy zöldmenta, népies nevén köményes menta vagy kerti menta,
évelő fűszer-, és gyógynövény. Íze kellemes, mentolos.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
A fodormenta erőteljesebb ízű. Meleg és hideg teák, joghurtos mártások és túró ízesítésére
használjuk. Kellemes italú tea, vagy teakeverékek alkotórésze. Ízletes fodormentaszósz
készíthető belőle, mely a báránysültnek különösen pikáns íz világot kölcsönöz. Illóolaját
az illatszer és élelmiszeripar édesipari termékek (cukorkák, fogkrémek, szájvizek, szappanok,
samponok, rágógumik) íz- és illatösszetevőjeként hasznosítja.

TERMESZTÉSE
A fodormenta szárai és levelei azonban a borsmentáéval ellentétben többnyire
sötétzöldek. Vízpartokon, nedves réteken előforduló évelő növény. Kertekben jól termeszthető.

BETAKARÍTÁSA
Gyűjtési ideje a nyári hónapokra (június-augusztus) esik. A növény föld feletti részét – levelét,
szárát, virágát – használjuk, ezért a további hasznosításra szánt növény begyűjtését lehetőleg
telihold idején végezzük, kora délután, napsütéses időben.

ELTARTÁSA
Lehetőleg száraz, árnyas helyen, letakarva szárítsuk, és légmentesen lezárva tároljuk. A nyers
növény nagyobb mennyiségét megtörve, 2-4 hétig meleg, növényi olajban tárolva, majd leszűrve
mentolos olajat készíthetünk.

GYÓGYHATÁSA
A fodormenta leginkább lazító, nyugtató, gyulladáscsökkentő, vízhajtó, nyálkahártya- és
sebnyugtató, enyhe fertőtlenítő, lázcsillapító. Hatóanyagainak köszönhetően jó szélhajtó,
görcsoldó és emésztésjavító hatású (epetermelést fokozó), de gyomorerősítőként is elfogadott.
Illóolaját megfázás esetén inhalálásra használják. Meghűlés esetén köhögéscsillapító hatású.

„A zöld fodormentát „mentolos mentának” is hívják, holott
mentoltartalma alacsonyabb, mint a borsmentáé.”
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KAKUKKFŰ
A mediterrán konyha elengedhetetlen fűszere. Alap növénye minden fűszernövény kertnek.
Apró termetű cserje, örökzöld levelekkel, évelő, furcsán erős ízű.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
A kakukkfű alkalmas levesek, szószok, vagdalt húsos fogások, pástétomok, vadak, bárány- és
marhasült, szárnyasok, egytálételek, gombák, paradicsomos ételek és természetesen a pizza
ízesítésére. Jól kombinálható petrezselyemmel és babérral. Adjuk sűrű hús- és egyéb
levesekhez, pácokhoz, töltelékekhez, mártásokhoz. A semlegesebb ízű zöldségeknek is nagyon jó
karaktert ad, passzol a cukkínihez vagy a krumplihoz, akár tepsiben sütjük, akár pürének vagy
tejszínnel összeforralva készítjük. Sőt salátákat is különlegesebbé tehetünk vele, ha az öntetbe
kevés kakukkfüvet morzsolunk. Mértékkel bánjunk vele, mert frissen nagyon erős az íze. Együtt
főzhetjük az étellel, vagy felszolgálás előtt frissen is rászórhatjuk a fogásra.

TERMESZTÉSE
Kertben, ablakban, erkélyen megterem, de kiránduláskor a mezőn is szedhetünk kakukkfüvet.
Magvetéssel vagy tőosztással történhet. Tavasszal, vetőmaggal vagy dugványozással. Szereti a jó
vízelvezetésű, homokos talajt, nem igényel sok vizet. Meleg éghajlaton, félig árnyékban nő jól.
Ugyanakkor cserepekben is jól termeszthető.

BETAKARÍTÁSA
A növényt a telepítés évében egyszer, a második évtől kezdődően kétszer, kedvező időjárás
esetén háromszor is vághatjuk. Legkorábban a májusban virágzó kakukkfüvet szedhetjük meg
először, majd augusztus végén másodszor. Ügyeljünk, hogy elfásodott részek ne kerüljenek a
betakarítottak közé. Júniusban és júliusban van a legjobb ízük.

ELTARTÁSA
Levegős, szellős helyen papírra szétterítve száríthatjuk ki. Üveg- vagy porcelánedényekben
tárolhatjuk. Szárítás után az illata még erősebb lesz. Frissen történő felhasználásra
természetesen folyamatosan szedhetjük. Fagyasztva is tartósíthatjuk.

GYÓGYHATÁSA
Jóízű teát is készíthetünk belőle, ami segít a torokfájás és a köhögés megszüntetésében.
Emésztési zavarok esetén is jó szolgálatot tesz, gyulladás gátló és vizelethajtó, csökkenti a
menstruációs fájdalmakat.

„A kakukkfű késlelteti az öregedési folyamatokat. Ezen kívül jó
tápnövény a méheknek, és a méznek igen jellegzetes ízt kölcsönöz.”

8

KORIANDER
A koriander a zellerfélék családjába tartozó növényfaj. Az egész növényt és fűszerként
használt magját egyaránt szokás koriander néven nevezni. Ősidők óta használt, erősen
aromás egyéves növény.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Fiatal leveleit felhasználhatjuk saláták, szószok, currys fogások ízesítésére, érett magvait pedig
egészben vagy megőrölve vad- és halételek, sütemények, kenyerek, almás rétes fűszerezésére,
befőzéshez is, mint például céklához. A koriander passzol a káposztához és a burgonyához is,
valamint az édes-savanyú ízesítéssel eltett zöldségekkel. Ne főzzük bele az ételbe, csak a főzés
végén szórjuk rá. Vizes papírba göngyölve a hűtőben néhány napig friss marad.

TERMESZTÉSE
Levele könnyen összetéveszthető a petrezselyemmel, de íze jellegzetesen aromás. A kertekben
a napsütötte helyeket kedveli, laza, jó áteresztőképességű talajjal, de termeszthetjük ezt a
növényt nagy cserepekben a konyhaablakban vagy a balkonon.

BETAKARÍTÁSA
Csak a fiatal leveleket vágjuk le. A szabadban júniustól augusztusig folyamatosan szedhetjük.,
míg a lakásban több, eltérő időben ültetett növényekről akár egész évben csipkedhetjük a
leveleket. A szabadban ernyőit akkor gyűjtik be, amikor a magvak még nem értek be teljesen.

ELTARTÁSA
Árnyékos, szellős helyen összekötik és felakasztják száradni. Később az utólag megérett
magvakat papír vagy kendő fölött kirázzák. Tárolásuk jól zárható edényben történik sötét
helyen. A magvakat nagyjából egy évig lehet eltartani. Míg a por változata viszonylag gyorsan
elveszíti aromáját.

GYÓGYHATÁSA
A növénynek aromás, étvágyfokozó, emésztést elősegítő, görcsoldó és gyulladáscsökkentő
tulajdonságai vannak.

„Egy megerőltető napot követően adjunk az esti fürdővízhez élénkítés és
dezodorálás céljából egy maréknyi koriandermagot Ehhez zárható,
textilből készül zsákot.”
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LESTYÁN
A lestyán az zellerfélék családjába tartozó évelő fűszer-, és gyógynövény.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Friss, fagyasztott vagy szárított állapotban egyaránt felhasználható. Levesek, saláták, diétás
ételek és italok, ecetek fűszerezésére, de a likőr- és konzerviparban is nélkülözhetetlen.
Fűszerként kellemes: a levelét levesekbe, salátákba, magvát kenyértésztákhoz, salátákba,
rizshez, meghámozott gyökerét levesekben lehet használni.

TERMESZTÉSE
A kertben a lestyánnak napos vagy félárnyékos, nem túl száraz helyre van szüksége. Erős fagyok
esetén gondoskodni kell téli védelméről. Magról szabadföldbe vetéssel és palántázással
szaporítható, az idősebb egyedek sarjai tőosztással is szaporíthatók. A magvetést októbernovemberben, illetve márciusban érdemes elvégezni, a tőosztás csak tavasszal, a sarjak
megindulása után javasolt.

BETAKARÍTÁSA
A leveleit tavasszal vagy kora nyáron, terméseit késő nyáron, gyökerét pedig ősszel gyűjtik be. A
gyökeréből mindig csak egy darabot vágjunk le, hogy a növény ne sérüljön túlságosan, és el ne
pusztuljon.

ELTARTÁSA
A gyökeret darabokra vágjuk, a napon megszárítjuk, majd papírzacskókban tárolhatjuk. Leveleit
árnyékban szárítjuk, amelyeket az egész ernyővel együtt szedjük le, és később ezekből rázzuk ki
a magvakat. Üvegedényben tárolhatjuk, a szárított leveleket pedig textil- vagy papírzacskóban.

GYÓGYHATÁSA
Vizelethajtó hatású, vesekő és vesehomok képződésének megelőzése céljából alkalmazható.
Emésztési bántalmakra, gyomorégésre, menstruációs zavarok kezelésére és nyákoldóként száraz
köhögésben is adható.Teája jó gyomorerősítő, emésztést serkentő, vizelethajtó. Veseésepekőteák alkotórésze, jó házi szer nikotin- és alkoholmérgezéseknél.

„A Lestyán gyökeret Maggi - fűszernek is nevezik, mivel az
ételízesítő jellegzetes ízét ez adja.”
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LEVENDULA
Jellegzetes aromás növény. Illatáért évszázadok óta termesztik, de gyógyászati alkalmazása
is széleskörű. Felhasználása a legkülönbözőbb területeket érinti. Dekorkozmetikumok,
parfümök, szappan, aromaterápia stb. A gasztronómia is felhasználja különböző ételek
illatosítására, ízesítésére, illetve desszertek alapanyagaként.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Előételekhez vagy desszertekhez kiválóan illik kifinomult illata. Készíthetünk belőle teát,
szörpöt, likőrt, sőt még fagylaltot is. Különleges aromát kölcsönöz a különböző sós lepényeknek,
tortáknak, és süteményeknek. Kiemeli a sültek ízét, a csirkéét, a bárányét, a sertéssültét.
Speciális ízt ad a kecskesajtnak, gyümölcssalátának, őszi- vagy kajszibaracktortának. Ugyanúgy
illik birsalmasajthoz, mint a sárgabarackkompóthoz.

TERMESZTÉSE
A levendulát könnyű termeszteni. Minden kerttípushoz alkalmazkodik, nincs szüksége különösebb
öntözésre. Szereti a könnyű, alaposan kiszárított földet. Nem visel el túl sok vizet. Tartsuk
mindig száraz, napos helyen. Ültethetjük virágládába vagy cserépedénybe is.

BETAKARÍTÁSA
A levendula szüretelése szigorú éghajlati szabályokhoz kötött. Begyűjtése általában virágzás
idején történik, júniustól augusztus végéig, olykor szeptember elejéig.

ELTARTÁSA
A leszedett levendulát tartsuk távol a hőségtől és napsütéstől. Függesszük fel a csokrokat fejjel
lefelé, és tegyünk alá újságpapírt. Később, amikor összemorzsoljuk a száraz virágot, tegyük
kartonpapírba (műanyagba soha, mert el fog rohadni).

GYÓGYHATÁSA
Nyugtató és görcsoldó hatású, nagy jelentősége van olyan pszichés panaszok kezelésében, mint a
stressz, a fáradtság, ideges nyugtalanság, görcsök, alvászavar, szorongás, lámpaláz. Teaként
fogyasztva vagy illóolajos fürdővízben ellazítja az izmokat, elősegíti a relaxációt, és elmulasztja
a fejfájást. Külsőleg elősegíti a különböző sebek és égési sérülések, rovarcsípések gyógyulását.

„Ha kertünkben paradicsom is van, ültessünk levendulát a palántákhoz,
hogy megvédjük a peronoszpórától. Csigák ellen szárított, morzsolt
levendulát talajtakaráshoz.”
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MAJORANNA
A majoránna erősen domináns hatású fűszer. Az egyik legnépszerűbb és legízletesebb
fűszernövény.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Népi neve Pecsenyevirág. Hiszen levelével kiválóan fűszerezhetünk vadakat, halakat,
szárnyasokat. A krumplifőzelék elképzelhetetlen nélküle. Továbbá levesek, főzelékek,
pástétomok fűszere. Tehetjük tésztaételekbe és ragukba is. Frissen a legjobb, de szárítva is
megőrzi kellemes aromáját. A mediterrán konyha általában a bazsalikommal és
a kakukkfűvel együtt használja. Édeskés, pikáns ízével zöldfűszerként fantasztikus, teljesen más
ízeket érzünk, ha friss majoránnát használunk. Önmagában nemcsak virágos-borsos, enyhén
mentás ízt ad az ételnek, hanem keserűvé is teszi azt, amennyiben túlságosan sokat használunk
belőle.

TERMESZTÉSE
Igazi mediterrán növény, a hideget nem szereti. Balkonládában és kertben is egyaránt
termeszthető. Kertekben napos helyre és tápanyagban gazdag, lehetőleg mésztartalmú talajra
van szüksége. Mérsékelt nedvességre van szüksége, semmiképp ne legyen nagyon vizes. A
magokat 3 cm mélyre vessük el. A palántákat akkor ültessük ki, amikor 7,5 cm magasak.

BETAKARÍTÁSA
A leveleket és fiatal hajtásokat május végétől szeptemberig folyamatosan szedhetjük.

ELTARTÁSA
Nyár végén szedjük be a növényeket, amikor virágoznak, vagy mielőtt teljesen virágba
borulnának. Vágjuk le a szárakat a virágfejekkel együtt és hűvös helyen szárítsuk őket. Tegyünk
alá egy papírzacskót, hogy arra hulljanak a levelek. Amikor a levelek és a virágok megszáradtak,
szedjük le a szárról őket és légmentes edényekben tároljuk.

GYÓGYHATÁSA
Étvágytalanságra, puffadásra, gyenge gyomorra, idegességre, fejfájásra, köhögésre, légzési
problémákra kiváló gyógyteát készíthetünk, ha egy teáskanál szárított majoránnát 3 percig forró
vízben áztatunk, majd leszűrjük.

„A majoránna vonzza a méheket. Úgy tartják, hogy ha nagy csalán
mellett nő, a majoránnaolaj erősebb lesz.”
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OREGÁNÓ
Az oregánó (népi nevén szurokfű) közkedvelt mediterrán fűszer és gyógynövény, a görög
konyha alapfűszere. Illatos leveleit különböző ételek ízesítésére használják.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
A görög saláta nélkülözhetetlen fűszere. A szurokfű jól megy az olasz tészta- és paradicsomos
ételekhez, pizzákhoz, a fehér és vörös húsokhoz, a karfiolhoz, a brokkolihoz vagy a cukkínihez. A
fokhagyma, a petrezselyem, a zsálya, a kakukkfű, a bors és a bazsalikom nagyon jól illik a
növényhez. Az oregánót általában a legkülönbözőbb hal- és húsételek fűszerezésére is
használjuk, de bevethető burgonyaételek, szószok, és párolt zöldségek ízesítésére. További
felhasználása grillezett húsokhoz, sült zöldségekhez, egyéb levesekhez, töltelékekhez, babos
ételekhez, pástétomokhoz, mártásokhoz, mediterrán jellegű ételekhez ízesítésére. A frissen
szedett leveleket salátákhoz, fűszervajhoz is használhatjuk. Az oregánó a főzés során elveszti
jellegzetes ízét, épp ezért javasolt a főzés legvégén az ételhez adni.

TERMESZTÉSE
Vetőmaggal tavasz közepén, napsütötte helyre ültessük. Nem kell a talajt gazdagítani, szegényes
talajban aromásabb lesz. A kertben napos, lehetőleg száraz, meleg helyre van szüksége. Ha nem
nő elég szépen akkor gyakran segít a mulcs /fakéreg/.

BETAKARÍTÁSA
Fiatal hajtásait tavasztól a tél kezdetéig gyűjthetjük. A szárításra szánt növényeket a virágzási
időben vágjuk le, miközben az elfásodó részeket elkerüljük.

ELTARTÁSA
Az oregánó rácson szárítható hűvös, jól szellőző helyen. Miután megszáradt, a leveleket le lehet
szakítani az ágakról és felhasználásig légmentesen záródó edényben tartani.

GYÓGYHATÁSA
A levelekből és virágokból főzött tea enyhíti a köhögést és egyéb légúti panaszokat,
mandulagyulladást és az emésztési problémákon is segít.

„A szárított fűszer ízének intenzitása majdnem háromszorosa a frisshez
képest. Épp ezért, ha friss oregánóval dolgozunk, akkor minimum dupla
mennyiségű fűszert kell adni az ételhez.”
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ROZMARING
Különböző fajtájú évelő növény. Tűszerű aromás leveleinek édes, gyantás illatuk van.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
Sokoldalúan alkalmazható intenzív ízű fűszernövény. Pizza, tészta, burgonya, szárnyas, gombás-,
és halételekhez illik. Zsályával és hagymával pácok, szószok, bárány-, és birkahúsból készített
ételek, vadhúsok (őz, szarvas, nyúlhúsok) ízesítésére, illatosítására alkalmas. Aromája akkor
érvényesül a legjobban, ha együtt főzzük az étellel. A rozmaringágak jól passzolnak ecetbe és
olajokba is, és ez a növény kitűnő fűszervajba és marinádokba egyaránt.

TERMESZTÉSE
Vetőmaggal vagy dugványozással, tavasszal ültethető. Megtűri a csekély nedvességtartalmú és
csekély tápanyagdús, száraz talajt, de a jó talajban jobban növekszik. A túl sok víztől elhal. Sok
napfényre van szüksége.

BETAKARÍTÁSA
A zöld aromás levelek fogyaszthatók. Virágzás kezdetén, később kétszer vágják. A fás részek
felett kell vágni. Illóolajat is készítenek belőle, ilyenkor vágás után azonnal lepárolják. Szellős,
árnyékos, fedett helyen szárítják.

ELTARTÁSA
Fiatal hajtásvégeit egész nyáron keresztül frissen gyűjthetjük. Cserépben nevelt növényről akár
egész éven át. Tárolás céljára árnyékos helyen kell kiszárítani a növény leveleit. Jól zárható
edényben hűvös és sötét helyen tárolható.

GYÓGYHATÁSA
A rozmaringnak aromás, görcsoldó, tonizáló, emésztést elősegítő, élénkítő, érösszehúzó,
vízhajtó, gyulladáscsökkentő és puffadás gátló hatásai ismertek. A rozmaringlevelekkel
elkészített fürdő élénkíti a vérkeringést, nyugtatja az idegeket, erősíti az igénybe vet bőrt és a
hajhullás ellen is véd a fejbőr jobb vérellátásának biztosításával.

„Grillezés közben a faszénre helyezett elfásodott rozmaring ág
kellemes illatot áraszt, így távol tartja a szúnyogokat.”
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TÁRKONY
Jellegzetesen fűszeres illatú, kissé kesernyésen csípős ízű fűszer. A tárkonynak különféle
fajtái léteznek (francia, német és orosz), amelyek közül a lágy és aromás francia tárkony
különösen ajánlható konyhai használatra.

KONYHAI FELHASZNÁLÁS
A friss vagy szárított tárkonylevelek alkalmasak levesek, szószok, szárnyas ételek, túrós, hal, és
tojás receptek ízesítésére. Továbbá saláták, zöldségek, valamint zöldbab-, zöldborsó-, és
burgonyafőzelékek, gyógynövényes ecet ízesítéséhez.

TERMESZTÉSE
Dugványokkal termeszthető, kora tavasszal. Meleg, száraz, napos helyre ültessük. Lazább
szerkezetű, tápanyagban gazdag, nedves talaj szükséges, melegebb széltől védett helyen.

BETAKARÍTÁSA
Az elenni kívánt leveleket májusban vagy júniusban kell leszedni, a virágzó hajtásrészeket pedig
júliusban vagy augusztusban. A fiatal zöld hajtásokat szedjük és használjuk frissen. A szárított
tárkony sokat veszít ízéből.

ELTARTÁSA
Kiszárításához árnyékos, szellős helyre van szükség. Tárolásukhoz üveg- vagy porcelánedények
alkalmasak. A tárkonyt nemcsak fagyaszthatjuk, hanem olajban, ecetben vagy sóval is
eltehetjük.

GYÓGYHATÁSA
Aromás és emésztést elősegítő hatása van. A magas vérnyomás ellenszere. Időnként enyhe
nyugtató és altatószerként is bevetik. A tárkonyból készült tea tisztítja a vesét, az epét, és
hurutos megbetegedések esetén is jól használható. 3 deci vízhez 2 kávéskanál szárított tárkonyt
tegyünk, majd 5 perc állás után szűrjük le.

„A tárkonyt a biokert részeként is használhatjuk. Ültessük uborka
mellé, mivel segíti annak beporzását.”
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ZSÁLYA
A zsálya jól bevált, évelő gyógy- és fűszernövény. Számos különböző zsályafaj létezik,
egymástól erősen eltérő aromával.

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA
A zsálya adja meg a vajas és tejszínes mártások igazi ízét. Nagyon jól megy
a paradicsomos ételekhez, jó alkotóeleme az olaszos paradicsomos mártásoknak. Pizzákhoz is
szokás használni. De a húsos ragukhoz vagy levesekhez is nagyon jól illik. Felhasználhatjuk borjú, marha- és sertéshús, valamint szárnyas ételek fűszerezésére. Teljes aromája csak akkor
érezhető, ha együtt főzzük az étellel, vagy már a sütés kezdetén hozzáadjuk a húsokhoz. Más
konyhai fűszerekhez a nehezen passzol. Meglehetősen erős ízű, így vigyázzunk azzal, hogy
mennyi fűszert teszünk az ételbe.

TERMESZTÉSE
A zsálya évelő növény, ami magról, de akár zölddugványozással is termeszthető. A magokat
tavasszal kell ültetni, 1-2 cm-es mélységben. Magról ültetve a bokor csak 2 év alatt éri el rendes
méretét, emiatt általában az ősszel vágott, 10 cm-es hajtásokról történő tavaszi ültetést
ajánlják. Szinte valamennyi talajban jól nő, csekély nedvességre és sok napfényre van szüksége.
Fagyérzékeny, védeni kell a téli hidegtől.

BETAKARÍTÁSA
Ha szárítani, fagyasztani vagy eltenni szeretnénk, röviddel a virágzás előtt vágjuk le a
hajtásokat. A gyűjtési ideje május-szeptember. A kifejlett ép leveleket gyűjtjük (olykor a
virágát is), évente kétszer is lehet vágni őket.

ELTARTÁSA
A friss zsályát 4-5 napig lehet a hűtőben tárolni magában, vagy olívaolajba téve akár hetekig is
eláll, és a zsálya ízű olajat utána remekül felhasználhatjuk salátaöntetként. Érdemes
lefagyasztani is, de szárítva is megállja a helyét.

GYÓGYHATÁSA
A zsálya antiszeptikus, gyulladáscsökkentő, antioxidánsokban gazdag, jól hat a memóriára,
nyugtatja a bél- és idegrendszert, javítja a koncentrációt. Izzadás-szabályzóhatású,
antimikrobiális hatású (baktérium-, gomba-, és vírusellenes), tartósító hatása hasznosítható az
ételekben, cukorbetegségre, torokfájásra, nőgyógyászati problémákra, vértisztító hatású,
megszünteti a hajhullást. Agy-, és idegerősítő: Specifikus a szív megnyugtatására.
Külsőleg: torok-, mandulagyulladás, ínygyulladás, fogínysorvadás, foglazulás, ínyvérzés,
fogkőoldásra öblögető szerként javasolják naponta többször, étkezés után. A zsályás kezelés
után 30 percig táplálék, illetve folyadék fogyasztása nem ajánlott.

„A kertben ültetve a zsálya elriasztja hernyókat, különösen a káposztalepkéét. Érdemes a
zöldségest körbesáncolni ezzel az illatos évelővel, de a rózsák alá is ültethetjük, ugyanis a
zsályát nem szeretik a tetvek.”
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