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BABÉRLEVÉL  

A babér a legrégebben ismert és igen elterjedt fűszernövények közé tartozik. Örökzöld 

cserje vagy fa egészben használt levele értékes karakterű fűszer. 

 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A babérlevél különösen kedvelt fűszernövény, leggyakrabban pörköltekhez, gazdag húsételekhez, 

mártásokhoz, levesekhez, szószok ízesítésére, valamint ecet aromásítására használják. 

A babért a főzés utolsó szakaszában rakjuk ételeinkbe, mivel ha túl korán alkalmazzuk, 

kesernyéssé teszi az ételt.  

 

TERMESZTÉSE  

Az ország enyhébb klímájú vidékein szabad földben vagy üvegházakban tartható. A babért 

cserépben is lehet termeszteni, és a téli hideg ellen érdemes bel térben tartani. Cserépben 

ritkán nő meg magasra, de a sűrűségét nem befolyásolja. 

A babér nem igazán egy bokor, inkább fa, és előnyben részesíti a gazdag, jó vízelvezetésű talajt, 

valamint a napos helyet. Helyezzük távol más növényektől, mert ha egyszer elindul, akkor szeret 

terjeszkedni. Elég könnyen terjeszkedik, bár a folyamat eltarthat, egy évig is.A talaj legyen 

viszonylag nedves, mert nem szeret szárazon lenni. 

Nyár végén vagy kora ősszel a legjobb ültetni. Ültetése dugványozással történjen egy közepes 

méretű cserépbe, és tartsuk egész télen jól megöntözve, bel térben. 

BETAKARÍTÁSA 

Amint a növény eléri a pár éves élettartamot meg lehet kezdeni a betakarítást. A leveleket 

használat előtt meg kell szárítani, mert a friss babér keserű. 

 

ELTARTÁSA 

A dézsás növényekről a leveleket egész évben szedhetjük, de szárítva is tárolhatjuk őket. 

GYÓGYHATÁSA 

A babért számos tulajdonsága teszi hasznossá, a magas vércukorszint, a migrénes fejfájás, a 

bakteriális és gombás fertőzések, és a gyomorfekély kezelésére. 

A babér olaját zúzódások és húzódások kezelésére használják. Kimutatták, hogy a babérlevél 

segíti a szervezet folyamatos inzulin termelését és csökkenti a gyomorfekély hatását. A babérnek 

aromás, étvágygerjesztő, emésztést segítő, élénkítő hatása ismert. Külsőleg is bevethetjük, mint 

fájdalomcsillapító szert. A babér olajából készült borogatás feszesíti a bőrt és gondoskodik 

regenerációjáról. 

„Néhány babérlevelet és egy-két szál rozmaringot szétszórunk a polcokon, ahol gabonát vagy lisztet 

tárolunk, ezzel megakadályozva a rovarok beleköltözését.” 
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BORÁGÓ  

Népiesen uborkaszagú fűnek is nevezik. De elterjedt a borvirág, báránynyelv, hegyes útifű, 

elnevezése is. Nem csak dísze a kertünknek, de csodálatos gyógynövény is.  Illatos növény, 

friss gyümölcsre hasonlító illatot áraszt! 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Először Spanyolországban kezdték termeszteni, mint főzelék- és fűszernövényt. Virágát 

fűszerként salátákba, köretek és sütemények díszítésére, savanyúság eltevésénél használják, 

legtöbb esetben szárítva. A virág nagyon mutatós sütiken, frissen vagy kandírozva. A borágó 

virág hamar hervad, de jégbe zárva koktélok, turmixok, gyümölcslevesek dekoratív kiegészítője. 

A zsenge levelek finomak salátába, főleg nagyon apróra vágva uborkához adva. Íze a nyers 

uborkáéra emlékeztet, ezért mártások és savanyú főzelékek egyik ízesítőjeként ismert, 

nyersuborka-eltevésnél is használják. Fiatal, zsenge levele apróra vágva gyenge ízű levesekhez, 

hideg italokhoz, krémsajtba, szendvicsek ízesítésére, mártásokhoz, salátákhoz és sószegény 

diétához alkalmas. 

 
TERMESZTÉSE 

30–160 cm-re növő, egynyári növény. Virága égszínkék, néha rózsaszín vagy fehér színű. Csillag 

alakú virágait akkor hullatja el, amikor azok ehetővé válnak. Magról közvetlenül szabadföldbe 

április folyamán szaporítható. Nyitott napos fekvést, jó vízáteresztő képességű talajt igényel. 

Eléggé ellenálló a különböző betegségekkel szemben, de a lisztharmat és a meztelen csigák 

károsíthatják. Ha túlburjánzik, érdemes visszavágni. Sok helyen kertekben dísznövényként is 

ültetik. 

 

BETAKARÍTÁSA 

A levelek szedését a bimbók megjelenése előtt kezdhetjük. A fiatal, félig fejlett, zsenge 

leveleket kézzel törjük le a tőről. Magfogása nehéz, mert az egyes virágok nyílása, ezzel együtt 

a terméskötés és a magérés sem egyszerre történik. A termések éréskor négy részre esnek szét 

és gyorsan kihullnak a rekeszekből, ezért a teljes érés előtt szedjük le a magszárakat és 

utószárítással érleljük meg a magokat. A növény virágos hajtását, valamint magját gyűjtik és 

hasznosítják gyógyászati célokra. Május- júniusban virágzik. 

ELTARTÁSA 

A növény virágát és leveleit fagyaszthatjuk, vagy szárítva is tárolhatjuk. 

GYÓGYHATÁSA 

Kitűnő tulajdonságai főleg kalcium- kálium- és egyéb ásványi só-tartalmának köszönhetők. 

Csökkenti a vér zsír- és koleszterin-szintjét, gyógyszerek alkotórésze. Teának főzve jó 

vizelethajtó; főleg vese- és hólyagbántalmak esetén ajánlott. A borágó leveleinek forrázata 

serkenti a stresszre reagáló mellékvesék működését, tehát alkalmazható 
például pánikbetegség esetén szorongás oldására. 

 

„Kiváló biokertész a káposzta félék, uborka, cukkini védő növénye, de kiváló 

méhlegelő is egyben.” 
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CITROMVERBÉNA  

A citromverbéna egy nagyon illatos fűszernövény. Lombhullató cserje. Sárgászöld, érdes, 

hosszúkás levelei vannak, éterikus olajat tartalmaznak, ami a rendkívül finom citromaromát 

adja. 

 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A levelek intenzív, citromos aromája jól érvényesül teában, valamint kitűnő gyümölcssaláták, - 

sörbetek, pudingok és fagylaltok ízesítőjeként. Halat és szárnyast is fűszerezhetünk vele, viszont 

csak a főzés legvégén adjuk az ételhez.  

TERMESZTÉSE 

A mi éghajlatunkon nem virágzik, meleg területeken fehéres rózsaszín virágot hoz. 

Nem télálló, a hideget  legfeljebb -5°C-ig viseli el. Legjobb cserépben nevelni és a hidegek 

beállta előtt telelőhelyre vinni (télikert, veranda, lépcsőház). 

Az áttelelt növényeket tavasszal rövidre vágjuk vissza. 

Védett, napos, vagy félárnyékos helyen tartsuk. Földje jó vízáteresztő legyen. 

BETAKARÍTÁSA  

A fiatal leveleket májustól szeptemberig szedhetjük. A legjobb, ha az egész hajtáscsúcsot 

lecsípjük. Télen a szárított leveleit használjuk.  

ELTARTÁSA 

Szárításra vagy fagyasztásra a virágzás előtt, júniusban vagy júliusban leszedett hajtások 

alkalmasak. Szárított levelei hosszan megtartják jellegzetes aromájukat. 

                     GYÓGYHATÁSA 

Jó ízű teája hatásos emésztési zavarok, puffadás, gyomorgörcs esetén. Zsíros ételek fogyasztása 

esetén segíti a májműködést. 

Gyermekek is fogyaszthatják. Csökkenti a nyugtalanságot, stresszt és alvászavarok esetén is 

jótékony hatású. A belőle készült tea továbbá kiváló stressz oldásra, gyomorrontásra és 

lázcsökkentésre. Nyugtató, csillapító tulajdonságainak köszönhetően enyhíti a heves megfázás 

tüneteit, ellazítja az izmokat, jó az asztmára, bélgörcsre, szorulásra és hasmenésre. 

 

 
 
 
 

Citromverbéna tea 

„Tegyél négy levelet egy csészényi forró vízbe, hagyd állni öt percig, keverd meg, 

szűrd át, adj hozzá egy citromkarikát és egy kis mézet, és lassan kortyolgatva 

iszogasd meg.” 
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FEKETE BORS  

A só után a második leggyakrabban használt ételízesítő és az emberiség legrégebbi fűszere a 

bors. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Ez a sokoldalú fűszert szinte bármilyen ételhez adható. Húshoz (vörös húsokhoz és szárnyasokhoz 

egyaránt), halhoz, levesekhez, pácok ízesítésére, de akár még gyümölcsökhöz, salátaöntetekhez 

és bizonyos fűszeresebb süteményekhez is adható. A húsok esetében steakhez, grill húsok 

pácolásához és sütés előtti fűszerezéséhez is remek, de főtt húsokhoz is gyakorta használjuk. A 

borsot nem szabad hosszú órákon át főzni, mert elveszti az aromáját. 

 

TERMESZTÉSE 

A fekete, zöld, rózsaszínű és a fehér bors ugyanazon a növényen terem. A fűszerbogyók színe 

attól függ, hogy mennyire éretten szedték le őket. Ennek megfelelően különböző az ízük és 

különböző a fűszer feldolgozásának módszere is. A fekete borsot érés előtt szüretelik, mikor a 

füzérek sárgulni kezdenek, éjszakára állni hagyják, ez alatt megindul benne a fermentáció 

(erjedés, erjesztés). Később lehetőleg egyenletes hőmérsékleten szárítják, ami alatt a külső rész 

megfeketedik, összezsugorodik. Innen a jellegzetes borsmegjelenés. 

BETAKARÍTÁSA  

Az éretlenül leszedett bogyót a napon vagy géppel szárítják, amíg a héja megfeketedik és 

ráncossá válik. A legerősebb ízzel bír a különbözőképp kezelt borsok közül. 

ELTARTÁSA 

A bors egészben hűvös, zárt helyen nagyjából egy évig tárolható. Az őrölt bors maximum fél évig 

áll el minőségromlás nélkül. Ajánlott nem áttetsző borsdarálót használni, amiben a fénytől 

védett, szárazon tartott borsszemeket csak akkor őröljük meg, amikor szükségünk van rá. 

GYÓGYHATÁSA 

Elősegíti az emésztést, meggátolja az emésztési zavarokat, mivel stimulálja a savtermelést. 

Torokgyulladást, köhögést elmulasztó és köptető hatással bír. Megszabadítja a szervezetet a 

méreganyagoktól, így segít megőrizni a máj egészségét. Segít a koleszterinszintet normális 

szinten tartani. Krémbe keverve jó a csalánkiütésre. A borsnak nagyon magas a mangán, a K-

vitamin és a vas tartalma. Míg az ételekhez hozzáadott só például vízvisszatartási problémákat 

eredményezhet, a bors vízhajtó hatású: stimulálja a vizeletürítést és az izzadást, így 

megszabadítja a szervezetet a kártékony méreganyagoktól. Ezáltal pedig segít a máj 

egészségének megőrzésében is. 

  

 
„A bors kisebb vágási sérülések esetén is jól jöhet: segít elállítani a vérzést, 

antibakteriális és antioxidáns tulajdonsága pedig elűzi a baktériumokat és elősegíti a 

gyógyulást.” 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferment%C3%A1ci%C3%B3
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IZSÓP  

Az izsóp nálunk talán kevéssé ismert fűszernövény, pedig már az ókorban is használták 

Európában, ahová Kis-Ázsiából érkezett. A középkorban nagyon népszerű volt. Illata kissé a 

kámforra emlékeztet, íze pedig kesernyés. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Bár kissé kesernyés ízű, mégis nagyon jól harmonizál az olasz illetve a görög konyha ételeivel. De 

bátran használjuk a sültekhez, húspácokhoz, és mártásokhoz is, kiváló pikáns ízt kölcsönöz 

nekik. Háztartásunkban húsok, páclevek, köretek ízesítésére használhatjuk. Különösen 

ajánlották zsíros ételekbe, mert segít elkerülni a gyomorpanaszokat. 

 
TERMESZTÉSE 

Szaporítása szabadföldi helyrevetéssel, palántáról vagy idősebb tövek szétosztásával lehetséges. 

Nagyon jól bírja a szárazságot és a szélsőséges időjárást is, még a fagyot is jól viseli. Közepesen 

melegigényes növény. A magok csírázásához 5-6 °C-os talajhőmérséklet szükséges. A növények 

növekedésének a 20 °C feletti hőmérséklet kedvez, ennél hűvösebb időben virágzása elhúzódik. 

Mivel fagytűrő képessége jó, gyökerei és gyökértörzse a nálunk előforduló teleket károsodás 

nélkül vészeli át. Zöld, félig fásodó hajtásai mínusz 4-6 °C-on is virítanak, enyhe teleken 

folyamatosan szedhetők. 

 

BETAKARÍTÁSA 

Közvetlenül virágzás előtt az alsó fásodott részek felett megvágva gyűjthető. Virágzás kezdetén 

kell gyűjteni a növény föld feletti zöld részeit. 

ELTARTÁSA 

Szárítás után összemorzsolva jól záródó üvegben kell tárolni, nehogy az értékes illóolajok 

elillanjanak. Teakészítéshez, ételek ízesítéséhez a leveleket, arcgőzölő vizekhez a virágos 

hajtást szárítjuk, kis csokrokban, függesztve. 

GYÓGYHATÁSA 

Az izsóp kiváló köhögéscsillapító, izzadás gátló, vérnyomásemelő. Használható herpesz, asztmás 

és hörghurutos bántalmak ellen, étvágyjavító hatású. A belőle készült erős tea külsőleg ajánlott 

például ínygyulladás esetén öblögetésre, valamint jó gombaölő és izzadás gátló szer is. Manapság 

gyakran találkozhatunk vele kozmetikumokban, aromaterápiás termékekben. 

 

 

 

„Aki méheket szeretne kertjébe, ültessen izsópot! Aki nem, az pedig óvakodjon 

tőle, mert elmorzsolt leveleinek illata hasonlít a mentáéra, így magához vonzza 

a kis mézkészítőket.” 
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KAPOR 

A kapor a magyar konyha megkerülhetetlen fűszere. Erős ízű fűszernövény. 

 

KONYHAI FELHASZNÁLÁS 

Fokozza a zöldségek, húsok, mártások és a tenger gyümölcseinek ízét. A kapor nagyon jó fűszere 

a legtöbb halnak, kifejezetten kellemes társa a csirkehúsnak, báránynak és a borjúnak, a 

zöldségek esetében többek között az uborka, a zöldbab, a cékla, káposzta, karfiol, sárgarépa, 

póréhagyma, krumpli és paradicsom méltó társa. A különféle mártások, levesek, raguk mellett a 

kapor a savanyított fogásoknak is igazi partnere, nem csak ízét adja a különféle 

savanyúságokhoz, hanem gátolja a baktériumok szaporodását, ezért is hasznos felhasználni a 

mindenfajta házi savanyúságokhoz. 

Kaporral nagyon finom mártásokat készíthetünk, amelynek alapja lehet paradicsom, majonéz, 

krémsajt vagy épp tejföl. Ezeket a mártásokat felhasználhatjuk húsokhoz, zöldségekhez, 

különféle snackekhez, de salátaöntetként is megállják a helyüket. A kapros salátaöntetekhez 

nyugodtan adjunk egy kevés jó minőségű ecetet. 

TERMESZTÉSE 

Közepesen melegigényes. Fejlődése során hőigénye változik: kezdetben az 

alacsony hőmérséklet előnyösebb számára, míg bimbós állapotban a magas. A csírázás-kelés 

időszakában hidegtűrő, később hőigényes. Vízigénye a szárba indulás és a virágzás között a 

legjelentősebb. A könnyen melegedő, jó tápanyag ellátottságú talajokat kedveli. 

BETAKARÍTÁSA  

Levélfűszernek a 30–35 cm-es magasság elérésekor szedjük, ez még a szárba indulás előtti 

szakasz. Ekkor a hajtások zsengék, zöldek, dúsan levelesek. A levágott leveles hajtásokat igen 

vékonyan kiterítve, száraz, fedett helyen szárítsuk meg és apróra összetörve zárt edényben 

tároljuk. A magokat folyamatosan szedjük, mert az elvirágzás sorrendje szerint szakaszosan érik. 

A megbarnult, de még nem pergő ernyőket metszőollóval vágjuk le és a levélhez hasonlóan 

mesterségesen szárítsuk tovább. 

ELTARTÁSA 

Levele, fiatal virága és beérett termése egyaránt alkalmas fűszerezésre. A hajtásokat és a 

leveleket frissen és szárítva is használjuk. Zöld virágos részét nyersen és szárazon morzsolva, 

magját egészben és darálva is fogyasztjuk. 

GYÓGYHATÁSA 

A kaporban lévő illóolajak megakadályozzák a baktériumok elszaporodását, alkalmas a sebek 

fertőtlenítésére, erős antioxidáns hatásának köszönhetően védi a szervezetet, csökkenti a 

bélben történő gázképződést, enyhíti a hányingert, segíti az emésztést, jótékony hatással van a 

rossz leheletre, megoldást kínál a csuklásra, finoman vízhajtó és húgyúti fertőzések esetén is 

enyhít a tüneteken. 

„Kaportea álmatlanság és magas vérnyomás ellen: Egy teáskanálnyi kaportermést törj össze, majd forrázd le 3 dl vízzel. 

Hagyd állni csészében 15 percig, majd szűrd le. Kevés mézzel ízesítheted, de legjobb, ha csak magában fogyasztod - este, 

lefekvés előtt.” 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9klet
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KÁNYAZSOMBOR  

Fokhagymakányafűnek is említik, mert megdörzsölve levele fokhagyma illatot áraszt. A 

kányazsombor trükkös növény, mert olyan vegyületet is előállít, ami gátolja a többi növény 

fejlődését. Gyakorlatilag kiirthatatlan és boldogan él, terjed szerte-szét Amerikában. Odaát 

igazi bosszúság, de itthon ártalmatlan, ehető vadnövény. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Friss, növényi részeit használják fel. Fokhagymára és mustárra emlékeztető aromája miatt 

fűszerként használják, salátát vagy pestót ízesítenek vele. Salátákba darabolhatjuk, vagy 

mascarponéval összeturmixolva, egy kevés sóval, valamint egy csipet cukorral fantasztikus, 

kenyérre kenhető krém készíthető belőle. Később megjelenő magjai savanyúságba kiválóak. 

 

TERMESZTÉSE 

Évelő növény, 20–100 cm magasra nő. Április-május hónapokban virágzik. Az árnyékos vagy 

félárnyékos helyeket és a tápanyagban gazdag földet szereti, főképp erdőkben és fás 

patakpartok, cserjésekben, erdőszélekben mentén fordul elő. A nedves talajt kedveli, de nem 

bírja a savas talajt. A kányazsombor, kora tavasszal hajt ki, és elárasztja a világos, nedves erdős 

részeket, felemésztve a talajban levő tápanyagot. Komoly veszélyt jelent számos területre, mert 

képes elfojtani más, őshonos fű nemű fajokat. 

 

BETAKARÍTÁSA 

Egy növény több ezer magot termel, melyek több méteres körzetben szóródnak szét, a talajban 

akár öt évig is termékenyek maradhatnak. 

ELTARTÁSA 

Virágzó hajtásvégeit frissen használjuk fel a felhasználhatósága szerint. 

GYÓGYHATÁSA 

Gyógyhatásait tekintve emésztésjavító, antibiotikum és vértisztító. Kevesen tudják, hogy 

rendkívül finom étel, A- és C-vitaminforrás, valamint kiváló gyógynövény is egyben. 
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KÍGYÓGYÖKERŰ KESERŰFŰ  

Magyar nevét onnan kapta, hogy fekete gyökere S (kígyó) formában kétszer megtekeredett.  

A hazai flórában védett növény és  gyógynövény is. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Fiatal hajtásaiból és leveleiből a spenóthoz hasonlóan tápláló és erősítő főzeléket készíthetünk. 

 

TERMESZTÉSE 

Magyarországon üde kaszálóréteken, magaskórósokban, lápréteken él savanyú, sok szerves 

anyagot tartalmazó talajokon. Mintegy 1 m magasra növő, lágyszárú növény. Gyöktörzsről 

szaporítható, nedvesség kedvelő, akár 1 m magasságot is elérő mutatós évelő növény. Kerti 

tavakat övező nád- és sásfélék dekoratív virágzó kiegészítője lehet. Májustól júliusig virágzik, 

rózsaszín füzérvirágzata igen jó méhlegelő. A folyamatos vízellátást biztosítsuk neki, mert a 

nyári hőság és szárazság megviseli. A betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenálló növény. 

 

Természetes élőhelyeiről nem gyűjthető, Magyarországon VÉDETT növény. 

 

BETAKARÍTÁSA 

Fiatal hajtásait, leveleit tavasszal használhatjuk, gyöktörzsét ősszel szedjük fel. 

 

ELTARTÁSA 

Az erőteljesen terjedő gyökerei miatt kiválóan alkalmas talajtakarónak is. 

GYÓGYHATÁSA 

Összehúzó hatásánál fogva vérző sebek, fekélyek, ínyvérzés kezelésére alkalmas. Cserzőanyagai 

gyógyítják az emésztőrendszer hurutos megbetegedéseit, hasmenés, vérhas és 

vastagbélgyulladás esetén kiváló eredménnyel alkalmazható. Közérzetjavító, élénkítő anyagai 

fokozzák a szellemi frissességet. Vértisztító máj- és veseerősítő hatású, késlelteti az idő előtti 

öregedést, használata segít a korai őszülés és kopaszodás ellen. 

 
 
 
 
 
 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Cde_kasz%C3%A1l%C3%B3r%C3%A9tek&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magask%C3%B3r%C3%B3sok&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1pr%C3%A9tek
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KÖMÉNY  

A magyar konyha egyik népszerű fűszernövénye. Ez az egyik olyan fűszer, amely kevésbé 

érzékeny az éghajlatra, ezért szinte egész Európában megterem. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Fanyar, érdekes íze miatt más fűszerekkel ritkán kombinálják. Bizonyos ételekbe (saláták, 

körözött) beleszórjuk, másokba (kelkáposzta főzelék, húsok) belefőzzük, a rántott levesnél 

(köménymagleves) viszont a rántásba tesszük. Levesek, saláták, főzelékek, sültek, káposztás, 

burgonyás, sajtos, túrós ételek, kolbászfélék, körözöttek, puha sajtok, péksütemények, 

pogácsák ízesítője; a savanyúságok és a savanyú káposzta elengedhetetlen fűszere. 

Fűszerkeverékek és kivonatok alapanyaga. Egészben és őrölt formában is használható. Karakteres 

íze miatt, más fűszerekkel nem szokás összekeverni, sem együtt használni. 

TERMESZTÉSE 

Viszonylag alacsony környezeti igényeinek köszönhetően a csapadékosabb területeken vadon is 

előfordul. Kertekben a növény a napos helyeket és lehetőleg mésztartalmú talajokat részesíti 

előnyben. Növekedésének első évében csupán tőleveleket hoz, a másodikban viszont már 

kifejlődik a fehér vagy rózsaszínes virágzat. Július és szeptember között érő termését főként 

gyógyászati célokra, valamint fűszerként használják. 

BETAKARÍTÁSA 

Az ernyővirágzatokat a magérés kezdetén gyűjtik, ekkor barnára színeződnek, majd szellős 

helyen egy kendő fölött felakasztva szárítják ki. Később kirázzák a magvakat.  

 

ELTARTÁSA 

A kiszárított, kirázott magvakat üveg- vagy porcelánedényben tárolják. 

GYÓGYHATÁSA 

Étvágyfokozó, emésztést elősegítő, görcsoldó hatása van. Ezen kívül a menstruációs fájdalmakra 

is használhatók, valamint segítenek a rossz szájszag ellen. 

 

 

 

 

 

Kömény tea: 

„Elkészítéséhez csupán fél teáskanálnyira van szükség a magokból, amiket 2 dl 

forrásban lévő vízzel kell leönteni, majd fél órára állni  hagyni .” 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sajt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Brassica_oleracea
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KÖRÖMVIRÁG  

A körömvirág az egyik legsokoldalúbb gyógynövényünk. Kedvelt és gyakori dísznövény is 

egyben, mely szegélyekben, kerítések mentén szinte magától terjed. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A körömvirág azonban gasztronómiai múlttal is büszkélkedhet. A középkorban a szakácsok 

szezonális levest főztek belőle, levelét salátákba tették. A mai konyhaművészet az ehető 

szirmokat ízletes süteményekbe, pudingokba, levesekbe, salátákba és rizsből készült ételekbe 

használja fel. 

TERMESZTÉSE 

A körömvirág Dél-Európában őshonos, egyéves növényként Angliában vidéki kertek egyik fő 

virága, az alacsony hőmérsékletet rosszul tűri. Az igényes virágokkal ellentétben, a körömvirág a 

legtöbb talajjal, félárnyékos hellyel szemben toleráns, mindaddig, míg a talaj jó vízáteresztő 

képességű. Származásából adódóan a növény a napfényben gazdag helyeket részesíti előnyben. 

Homok, vagy középkötött mezőségi talajok alkalmasak a termesztésére. Ültethetjük 

virágcserépbe, szabadba, vagy ahová csak szeretnénk. Csaknem minden körülmények között 

virágzik.  Hidegtűrő képessége jó, kisebb fagyokat is kibír. Szereti az őszi és a téli csípős 

időjárást. Virágai a hidegebb hónapokban a legszebbek, a virágzás a nyár közeledtével leáll.  

BETAKARÍTÁSA 

A növények május végétől virágoznak, a virágzatok szedését 3-4 naponként a fagyokig 

végezhetjük. A szedést kézzel végezzük, úgy, hogy a virágokon a csészelevelek alatt 1 cm 

szárrész maradjon. A virágokat kosárba vagy egyenesen szárítókeretre helyezzük, vékony 

rétegben, hogy ne törődjenek. A sziromleveleket (nyeles virágok) külön is begyűjthetjük úgy, 

hogy a virágzatból kitépjük. 

ELTARTÁSA 

Az élénksárga szín és a jó minőség megőrzése érdekében azonnali szárítás szükséges. Kisebb 

mennyiséget vékony rétegben kiterítve szellős, árnyékos helyen, nagyobb mennyiséget 

műszárítóban 35-40 oC-on száríthatunk. A száraz virágzat erősen nedvszívó, ezért a 

csomagoláshoz doboz (papír) vagy bélelt papírzsák szükséges.  

GYÓGYHATÁSA 

Teáját, ha rendszeresen fogyasztjuk, vértisztító hatású, javítja a keringést és elősegíti a sebek 

gyógyulását. Már napi egy-két csésze tea elfogyasztása csodát tesz. Továbbá rák és rákszerű 

daganatoknál, májbetegségeknél, lábgombásodásnál, visszereknél, vénagyulladásnál, gyomor 

bélrendszerei betegségeknél, vastagbélgyulladásnál hatásos. A körömvirág kenőcstől műtéti 

hegek szemmel láthatóan gyönyörűen gyógyulnak tőle. A látás is javul, ha a szemet langyos 

teával mosogatjuk. 

 

 „Zöldségeinkre is erősítő hatással van, illetve a 

gyökérfonálférgeket elűzi, és távol tarja a levéltetveket is.” 
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LEVÉL ZELLER  

A levélzeller (szárzeller) más néven halványító zeller. Íze "gyengédebb" a gumós zellerénél. 

Földalatti része csak vékony hajszálgyökerekből áll, és nem fogyasztható. Szára viszont 

annál inkább elsőrangú saláta-alapanyag, mindamellett kiváló káliumforrás is. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Lédús, kellemesen aromás zöldségféle, amelyet levesek, köretek tartozékaként főve vagy 

párolva fogyasztunk, de talán nyersen a legfinomabb. Számos salátában ott a helye, sőt, ízletes 

szárait csak úgy, magában is elropogtathatjuk, vagy italkorcsolyák, krémek mellé, mártogató 

zöldségként kínálhatjuk. Zöldjét levesek, saláták ízesítésére nagyobb mennyiségben is bátran 

használhatjuk, mert nem olyan intenzív az íze, mint a gumós zeller zöldjének. 

 

TERMESZTÉSE 

A zeller nem igényel nagy meleget, s a túlságosan napos helyek sem kedvezőek számára, de a 

mérsékelten napsütötte, árnyékos helyeken szépen fejlődik. Sok csapadékra van szüksége, egész 

tenyészidőben rendszeresen öntözzük. Nevelhetünk palántát, de akár vethetjük helybe is; ebben 

az esetben később ritkítanunk kell. Magja nagyon apró, így mélyre nem kerülhet. A növény 

érzékenyen reagál a hidegre, ezért csak fagyosszentek után ültessük ki. A szárzellert húsos, 

hosszú levélnyeléért fogyasztják. Két formáját lehet megkülönböztetni. 

1. Az önhalványuló forma fajtáinak levélnyele sárga, 

2. A nem önhalványuló formáé pedig zöld. Ez utóbbit vagy mesterségesen halványítják vagy 

zölden fogyasztják. A zöld szárak kevésbé rostosak és erősebb ízűek, mint a sárga levélnyelűek. 

 

BETAKARÍTÁSA 

A levélzeller sok levelet fejleszt, levélnyele vékony. A zellerszárakat leválasztjuk a 

gyökércsonkról, megmossuk őket, majd zöldjüket és szárvégeiket levágjuk. A szárukon lévő, 

olykor vastag szálkákat-szálakat lehúzzuk, aztán felaprózzuk, illetve a receptben megjelölt 

módon dolgozunk vele tovább. A fiatal leveleket frissen, csokorba kötve értékesítik. 

ELTARTÁSA 

A leveleket érdemes apróra vágva lefagyasztani, vagy csokorba kötve megszárítani és később az 

felhasználni. Nejlonzacskóba csomagolva a mélyhűtőbe is eltehetjük, majd felengedés nélkül 

adjuk a forró ételhez. 

GYÓGYHATÁSA 

A zellerlevél nyelében található anyagok hatására javul a vese kiválasztó működése, ennek 

következtében a káros salakanyagok hamarabb távoznak a szervezetből. Kutatások igazolják, 

hogy egy olyan összetevőt is tartalmaz, mely vérnyomás-, illetve gyulladáscsökkentő hatású. 

 

 

 

 

„A zeller a kertben nagyon jó védőnövény. A káposztafélék meghálálják társaságát, 

ugyanis a káposztalepke esküdt ellensége a zeller. Egy sor káposzta mellé egy sor zeller. 

Viszont a zeller leveléért nevelt palántákat érdemes ilyen formában ültetni.” 
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MEDVEHAGYMA 

Évelő, erősen fokhagymaszagú növény. Bár íze a fokhagymára emlékeztet, a medvehagyma 

annál lágyabb. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A finomra vágott levelekkel ízesíthetünk salátákat, leveseket, szószokat és zöldségféléket. 

Ízesíthetünk vele bármilyen főételt, készíthetünk vele fűszervajat, jó körözöttbe, tökéletes 

tésztákba, szószokba, salátákba. Egyszóval ezerarcú, hagymaízű csodanövény. Vajas vagy zsíros 

kenyérre mellé kínálva is megállja a helyét. 

TERMESZTÉSE 

A növény elsősorban csak humuszban gazdag, árnyékos, nedves erdőkben, források mentén, 

nálunk főleg bükkösökben a hegyvidékeken terem. Áprilisban-májusban virágzik. 

 

BETAKARÍTÁSA 

A zsenge leveleket áprilisban és májusban kell szedni, tehát még a virágzás előtt, a hagymáját 

nyár utóján és ősszel. A medvehagyma hagymáját ugyanúgy használhatjuk fel, mint a 

fokhagymát. 

ELTARTÁSA 

Frissen a leghatékonyabb és legfinomabb. Eltartható aprítva sóval összekeverve, olajban, 

valamint a legegyszerűbb, ha lezárt nylon zacskóban lefagyasztjuk. Célszerű kis zacskókban 

lefagyasztani és úgy eltenni, hisz akkor nem kell felengedni mindet.  Leveleit leginkább frissen 

használják fel, mert szárítva gyógyhatásuk gyengül. 

GYÓGYHATÁSA 

A medvehagyma tulajdonságai lényegében megegyeznek a mi fokhagymánkéval, ám gyógyereje 

jóval nagyobb. Ezért különösen alkalmas a szervezet tavaszi salaktalanítására, és elősegíti 

az idült bőrbetegségek gyógyítását is. Kedvezően hat a gyomorra és a bélrendszerre. A frissen 

felhasznált levelek tisztítják a vesét és a húgyhólyagot, elősegítik a vizelet 

ürítését. Felbecsülhetetlen értékű vértisztító szer, amely mindenekelőtt a krónikus bőrbajok 

kezelésénél vált be. Egészségessé teszi a vért, kiűzi és elpusztítja a mérgező anyagokat. 

 

 

 

 

„A levelek formája hasonlít a gyöngyvirág leveleire, ami viszont 

mérgező, így ha nem vagyunk biztosak, hogy jó levéllel van 
dolgunk, akkor a kezünk között kicsit össze kell morzsolni. Ha 

fokhagymaillat árad a tenyerünkről, akkor nem tévesztettük el!” 
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METÉLŐHAGYMA  

Üde, fűszeres ízű, évelő fűszernövény. A hagymához és a fokhagymához hasonlóan a 

metélőhagymában is sok a C-vitamin és nagy mennyiségben tartalmaz ásványi anyagokat. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A metélőhagyma apróra vágott zöldje saláták, túrókrémek, fűszervaj, zöldséges és 

egytálételekhez, tojásos fogások, tejszínes szószok, hús- és halételek remek kiegészítője. 

Remekül illik még rántottához, burgonyás ételekhez vagy kiváló sajt mellé is. Finomra felvágva 

vajas vagy zsíros kenyérre szórva, sült húsok mellé vagy levesek dekoratív összetevőjének. Ha 

főtt ételhez adjuk, csak a főzés legvégén keverjük az ételbe, így 100%-ban érvényesül az íze. 

TERMESZTÉSE 

Az egyik legkönnyebben gondozható hagymaféle. A metélőhagymát nevelhetjük egy közepes 

méretű cserépben, ablakban erkélyen, teraszon vagy kertben is. Cserépbe már február végén 

vethetjük a magokat, amelyet akár a konyha ablakba vagy bármilyen ablakpárkányba 

tehetünk. Ha a szabadba szeretnénk vetni, akkor április végén, május elején szórjuk ki a 

magokat, vagy ültessük ki a már kifejlődött növényeket. A kertekben napos vagy félárnyékos 

helyre és tápanyagokban gazdag, lehetőleg mésztartalmú talajra van szüksége. Nagyon hamar 

megerősödnek a tövek, így ezeket tavasszal vagy ősszel tőosztással már lehet is szaporítani. 

BETAKARÍTÁSA 

A hosszú, cső alakú leveleket áprilistól októberig folyamatosan vághatjuk le, közvetlenül a talaj 

fölött. 

ELTARTÁSA 

A növény apróra vágott levelét lefagyaszthatjuk, a legjobb, ha jégkockatartóban. Olajban és 

sóban is eltehetjük. Kiszárítása kevésbé ajánlatos, mert nemcsak a színe, hanem aromájának 

nagy része is elvész. 

 

GYÓGYHATÁSA 

A metélőhagymát elsősorban étvágyfokozó és emésztést segítő növényként használják. Emellett 

100 g metélőhagyma majdnem 50mg C-vitamint tartalmaz. 

Zöldmártás metélőhagymával 

Hozzávalók: 300 g zöldfűszer, 2 fej hagyma, 4 kemény tojás, 1 kanál ecet, 2 kanál olaj, 150 g joghurt, 1 csipet cukor, só, 

bors,1 csokor metélőhagyma. 

A zöldfűszereket a metélőhagymával együtt megtisztítjuk és felvágjuk apróra. 

Egy tálban összekeverjük az ecetet az olajjal, tejföllel, sóval, cukorral, borssal, majd egy órára betesszük a hűtőbe, hogy 

jól összeérjen. A tojásokat megfőzzük, majd megpucoljuk és felvágjuk, majd belekeverjük a mártásba. 

Ezt a zöldfűszeres mártást kínálhatjuk húsok, vagy halételek mellé, de nagyon jól illik a nyári grill ételek mellé vagy a 

fóliában sült burgonya mellé. 
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METÉLŐPETREZSELYEM  

Ez a népszerű fűszernövény a hagyományos magyar konyha fontos alkotórésze, eredetileg 

mediterrán növény. Kora tavaszi vitaminforrás. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Apróra vágott levele, szára használható levesekben és szószokban, hal- és tojásételekben, húsok 

töltelékében, zöldségételekben, salátákban és salátaszószokban, főtt- és sültburgonyához, 

fűszervaj készítéséhez. Szép, fodros levelei kiválóan alkalmasak díszítésre. Ne főzzük bele az 

ételbe, csak tálalás előtt szórjuk bele. 

 
TERMESZTÉSE 

Vetőmagról szaporítható. A magokat sekélyen vetve permetezzük vízzel, hogy állandóan nedves 

legyen a talaj körülötte, egészen addig, míg ki nem kel. A kikelt petrezselyem már nem igényli 

ezt a mennyiségű vizet, de nagy nyári melegben naponta érdemes öntözni. A 

metélőpetrezselyem jobban elviseli a szélsőséges talajokat, de élvezhető gyökeret nem fejleszt, 

viszont annál dúsabb lombozatot hoz létre. Könnyen áttelel, tavasszal csak az elszáradt 

leveleket kell eltávolítani róla. Cserépben, világos, meleg helyen, télen is szedhető. 

Zöldségágyak, sőt virágágyak szegélyezésére is lehet ültetni, így egyidejűleg díszít és hasznot is 

hoz. 

BETAKARÍTÁSA 

Szüretelni akkor kell, ha már elég nagyok a levelek, és megerősödtek az apró növények. Éles 

ollóval vágjuk le mindig a levélkéket, és lehetőleg úgy, hogy a szárból egy-két cm-nyi rész még a 

tövön maradjon, így biztosan nem sértjük meg a friss levélkezdeményeket. 

ELTARTÁSA 

A leszedett levélkéket többféle módon tárolhatjuk. Egyik módszer, hogy fénytől védett, de 

szellős helyen leszárítjuk. Másik megoldás, ha frissen zacskóba téve (darabolva vagy egészben) a 

mélyhűtőbe tesszük, de ha frissen szeretjük fogyasztani (pl. vajkrémekhez, krumplipüréhez), 

akkor nedvesítsünk át egy papírtörlőt, tekerjük bele a petrezselyemzöldeket, és úgy kerüljön 

zacskóba, majd a sima hűtőszekrénybe. Így akár 1-2 hétig is friss, üde fűszert kapunk. 

GYÓGYHATÁSA 

Étvágyjavító, segíti az emésztést, vizelethajtó és vértisztító hatású. A-provitamint, C- és E-

vitamint, vasat és kalciumot tartalmaz. Fogyasztása a szervezet számára különösen a téli 

hónapokban előnyös. A petrezselyem zöldje és gyökere egyaránt gyomorerősítő, vesetisztító, 

étvágygerjesztő hatású. Flavonoidokat is tartalmazó illóolaja gyulladáscsökkentő hatású. 

 
 

„A petrezselyemről ősidők óta azt tartják, hogy felélénkíti a férfiak szerelmi 

kedvét.” 
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REBARBARA 

Zöldség, amit desszertként fogyasztunk. Furcsa egy növény: nem a levelét, nem a termését, 

de még csak nem is a gyökerét esszük, hanem a szárát. A rebarbara terjedelmes bokorrá 

növő évelő növény. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A levél nyeléből pikáns ízű kompót, krémleves és lepény készülhet, de meghámozva érdemes 

nyersen is megkóstolnunk. Fontos észben tartanunk, hogy a levélnyeleket fogyasszuk, ne mást. 

TERMESZTÉSE 

A rebarbara mindenütt megterem, de szereti a napos helyet és a tápanyagokkal bőségesen 

ellátott talajt. De félárnyékban is nevelhető. Árnyékos helyen a levélnyele vékony marad. A 

leggyorsabban tőosztással vagy az idős bokrok tövéből előtörő sarjakkal március végén 

szaporítható. A magvetésből csak két-három év múlva lesz kifejlett tő. Palántaként – mivel 

hidegtűrő növény-, már korán kiültethetjük a kertbe, de nyáron jól viseli a meleget is. 

BETAKARÍTÁSA 

A tövekről a levelek szedését már március közepén meg lehet kezdeni, és május végéig folytatni. 

A leveleket csavarással törjük, és nem vágjuk, egyszerre lehetőleg ne kopasszuk meg a bokrot. 

Egy szedéskor három-négy levélnyélnél többet ne szedjünk egyszerre, mert akkor nagyon 

meggyengítjük a tövet. Mindig az alsó leveleket szedjük, szedésre a legjobb a hajnali vagy kora 

reggeli órák. Hetente maximum kétszer szedjünk levelet, a 20 cm körüli levélnyél a 

legízletesebb. 

ELTARTÁSA 

A levélnyélből tavasszal, illetve ősszel, amikor kevés a vesekövet okozó oxálsav tartalma, 

különféle ételeket, szörpöt, bort készíthetünk. 

GYÓGYHATÁSA 

A rebarbarában számtalan hasznos vitamin és ásványi anyag található többek között magas a 

foszfor, a vas, és a magnézium tartalma is. 

 
 

 

 

„Leve biológiai növény védőszernek alkalmazható a tetvek ellen.” 

 



 

 

 

18 

SÁFRÁNYOS SZEKLICE  

Régi fűszer- és festőnövény. A fűszert a virágfészekből kicsipegetett virágszirmok belsejében 

lévő bibék adják. Gyenge illatú, kesernyés ízű. Szinte ugyanarra való, mint az évezredek óta 

termelt és használt sáfrány: élelmiszerek festésére és étolaj nyerésére. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A sáfrányos szeklice szirmai a húslevesnek, a tésztaféléknek, a bornak és a vajnak szép, sárga 

színt kölcsönöznek. Továbbá mártások, sütemények, rizsételek, de sajtok, gyógyteák és italok 

színezésére, ízesítésére használják. 

TERMESZTÉSE 

Meleg- és napfényigényes, szárazságtűrő növény. Szélsőséges talajok kivételével az egész ország 

területén termeszthető, szereti a meleg fekvésű, jó vízgazdálkodású, mélyrétegű talajokat. A 

gyenge homoktalajok nem alkalmasak termesztésére. Fehér magját április elején kell a kert 

napos helyére elvetni. A szúrós levelű növény 100-150 cm magasságot is elér, ezért 

térválasztóként is jó szolgálatot tesz. Sárga fészekvirágzatát július-augusztusban nyitja. Ekkor 

kell a szirmokat a virágból kicsipegetni és óvatosan megszárítani. Sűrű kelés esetén ritkítást 

igényel 10-12 cm-re. 

BETAKARÍTÁSA 

A tűzvörös, nyelves virágokat kézzel kicsípik, július közepétől 3-4 naponként. A teljes virágzás 

után a szirmok ráhajolnak a fészekre, lángvörös színűek lesznek.  Virágzási ideje 4-5 hét. 

ELTARTÁSA 

A virágszirmot leszedést követően azonnal szárítani kell, természetes szárítása vékony rétegben 

kiterítve történhet. Sérülésre érzékeny. Mind a szárazanyag, a szín és hatóanyag megvédése 

érdekében jól zárható, nem átlátszó üveg, porcelán, fa, vagy esetleg bádogdobozban ajánlott 

tárolni. 

GYÓGYHATÁSA 

A terméséből kivont olaj csökkenti a koleszterinszintet, a szívinfarktus megelőzésében is szerepe 

van, de vérnyomáscsökkentő hatása is ismert.  Sőt, még bőrápolóként is alkalmazzák. A népi 

gyógyászatban a virágok főzetét erős köhögés, fulladás ellen használták. 

 

 

 

 

„Teája, vértisztító hatású, vese, máj és epebántalmak ellen, vagy 

izzasztószerként használt gyógynövény.” 
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SZEGFŰBORS  

A leggazdagabb ízű fűszer. Három az egyben! Akár így is mondhatnánk, ha a szegfűborsra 

gondolunk, hiszen gazdag ízében egyszerre érezhető a fahéj, a bors és a szegfűszeg 

aromája. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Az európai konyha leggyakrabban halak, húsok pácolásához használja, illetve kolbászok, 

pástétomok és más húskészítmények fűszerezésére. A szegfűbors jó fűszere a szárnyasoknak, 

kifejezetten kellemes a bárányhoz és a nyúlhoz, de marhahúshoz, sertéshúshoz is nyugodtan 

adható. Zöldségekből készített levesekhez, krémlevesekhez, salátákhoz is illik, a különféle 

köretek is jól fűszerezhetők vele. A paradicsomnak kifejezetten jól áll a szegfűbors íze. Fekete 

és zöld borssal keverve, együtt összetörve különlegesen aromás, gazdag ízű keverék készíthető 

belőle, amivel a pácolni szándékozott húsokat is bekenhetünk, de nyugodtan adhatjuk ragukhoz 

is. Csak mérsékelten használjuk más fűszerekkel együtt, mert egyes fűszereket kiemel, másokat 

viszont könnyen elnyomhat.  

Őrölt formában a szegfűbors jól alkalmazható desszertek, sütemények fűszerezésére; gyümölcsös 

desszertek, tejalapú piték, pudingok, különféle csokoládés édességek, illetve a karácsonyi 

desszertek körében.  

TERMESZTÉSE 

Az örökzöld fák 9–10 m magasra nőnek. Az apró virágokból fejlődik a kehelybe burkolódzó 

termése – egy zöldről sötétvörösre érő, lédús bogyó, amelyben két, borsó méretű magot hoz. 

BETAKARÍTÁSA 

A  termést, zölden szedik le, és addig szárítják, amíg héja megbarnul, megráncosodik, és benne 

a magvak zörögni kezdenek. Az aszalt szegfűbors kemény, ráncos, bors-, illetve borsószem 

méretű; tetejét a négymetszetű kehely maradéka koronázza. Egy-egy fáról évenként mintegy 50 

kg száraz szegfűbors nyerhető. 

ELTARTÁSA 

A szegfűborsot jól záródó edényben, hűvös helyen érdemes tárolni. Aromáját legjobban őrölt 

formában adja ki, de a ragukhoz, főtt ételekhez érdemes egészben, fűszerlabdába rejtve adni. 

GYÓGYHATÁSA 

A szegfűborsból készített teát különféle görcsök oldására, megfázásra illetve emésztőrendszeri 

problémákra használták. Ezen kívül kezelték vele a cukorbetegséget, az ízületi- és 

izomfájdalmakat, valamint a véraláfutásokat. a szegfűborsban rejtező olaj hatékony 

fájdalomcsillapító és jó érzéstelenítő. 

 

 
„Íz világának köszönheti igazi sikerét. A csípős és illatos fűszerből a fahéj, a bors és 

a szegfűszeg mellett, - a fejlett ízlelőbimbóval rendelkezők - kiérezhetik a kardamom, 

a borókabogyó és a szerecsendió ízét is.” 
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VADCITROM 

Nevével ellentétben, nem igazi citrusféle, csak közeli rokona. 2-3 méterre növő cserje igazi 

különlegesség a kertben. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Érdekes aromájú ital készíthető belőle. Halételek, teák ízesítésére kitűnő, valamint remek 

lekvár, illetve zselé főzhető belőle. Levelei megfőzve kellemes ízűek, bár használatra inkább 

korai zsenge leveleit javasolják. 

TERMESZTÉSE 

Magról vagy dugványozásról szaporítható. Könnyen nevelhető. Napfényt és tápanyagban gazdag, 

jó vízelvezetésű talajt szereti. Ötszirmú fehér virága április közepén – még mielőtt a levél 

kifejlődött volna – kezdi bontani illatos, szép szirmait. Sötétzöld levele összetett, három levélből 

áll össze. Dörzsöléskor igazi citrusfélékhez hasonló citromillatot áraszt. A kétéves növények - 

takarással – már kiültethetőek a szabadba. 7-8 éves kortól fordul termőre. Dézsás termesztésre 

is alkalmas. Virágzás után a növényt metszéssel könnyen alakíthatjuk. Az elhalt ágakat kora 

tavasszal, virágzás után vágjuk ki, és kora nyáron nyírjuk meg a sövénynek ültetett növényeket. 

Fagytűrése kiváló.  

Télen az ültetés utáni első egy-két évben takarjuk tövét a rózsákhoz hasonlóan! Sajnos, rövid 

életű, 20-25 éves korábban lassan tönkremegy. 

BETAKARÍTÁSA 

Mutatós termése savanyú, kissé kesernyés, 4-5 cm átmérőjű, ősszel érik, melynek a fehér héján 

kívül minden része ehető.  

ELTARTÁSA 

A frissen szedett gyümölcsben kevés nedv van, ezért hagyjuk állni két hétig, akkora 20%-kal 

nagyobb a lé tartalma. Apró termetéhez képest rengeteg magot tartalmaz és szokatlanul keserű. 

A gyümölcs emberi fogyasztásra alkalmatlan ugyan, viszont védősövényként igen hatásos, mert 

szívós ágai és 5 cm-es tüskéi megállásra késztetnek minden betolakodót. 

GYÓGYHATÁSA 

A növény gyümölcse C-vitaminban nagyon gazdag. 

 

 
 

A héja nyersen nem fogyasztható.  

Kettévágva kinyomhatjuk a levét, negyedelve kiharaphatjuk a húsát, anélkül, hogy 

hozzáérnénk ajkunkkal a héjához. A magja nem mérgező, de nem is finom, ne rágjuk 

el, egészben se nyeljük le - ki kell dobni. Héjastul megfőzve készíthetünk 

belőle édes naranccsal keverve angolos narancslekvárt, de kevesebb, mint fele legyen 

vadcitrom. (Az angol "marmalade" eredetileg sevillai keserű narancsból készül.) 

Pusztán a héjból is készíthető lekvár vagy ételízesítő, de a héj belső fehér részét 

dobjuk el, csak a külső sárga részt használjuk. 
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ZAMATOS TURBOLYA  

A turbolya magyar népies neve: illatos turbolya, olasz saláta, zamatos turbolya, édes 

petrezselyem. Franciaországban sok helyütt termesztik, nálunk vadon nő. Az egész növény édes, 

fűszeres, ánizsra emlékeztető illatú. Íze erősen eltér a petrezselyemétől, mivel gyenge, zamatos 

levelei édeskések és ánizsillatúak – ezért édes petrezselyemnek is nevezik. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A Francia konyha kedvelt fűszere, zöldség- és csontleves, szárnyas-, és halételek ízesítője. 

Kiváló még sült húsok, főleg báránysültek, tojásételek fűszerezésére is. Mindenféle gomba, 

gombás ételek és gombás mártások, fűszervaj elengedhetetlen fűszere. Kora tavasszal 

megjelenő zsenge hajtásaiból salátát is készítenek, később a levelek már keserűvé és rágóssá 

válnak. Ha főtt ételhez adjuk, csak a tálalás előtt, frissen keverjük hozzá. 

 

TERMESZTÉSE 

Egynyári, 50-70 cm magas, orsógyökerű, rendszerint ősszel kelő és áttelelő növény. Nevelhetjük 

magról, cserépben és ládában vagy kertekben egyaránt. A turbolyának napfényre vagy 

félárnyékra van szüksége, és az egyenletes nedvességpótlást is biztosítani kell neki. A növények 

egymástól 10-20 cm távolságban fejlődnek a legjobban. Vetésforgóban ne szerepeltessük, mert 

az elszóródó magokból minden évben megújítja magát. Könnyen elvadul és a következő évben 

már gyomosít. Utak, kerítések mellett, köves, értéktelen területek hasznosítására alkalmas. 

BETAKARÍTÁSA 

Igen fiatal, zsenge hajtásait kora tavasztól kezdve folyamatosan szedhetjük, május közepétől 

egészen november végéig. Egyszerre azonban a levelek felénél többet ne távolítsunk el, hogy a 

fejlődés töretlen maradjon. A turbolyát mindig virágzás előtt takarítsuk be. Amint a virágok 

megjelennek, a levelek megerősödnek és így elvesztik zsenge, lágy ízüket. 

ELTARTÁSA 

A megszárított növényeket összetörve fűszerként is használhatjuk, ezért érdemes május-június 

hónapban a virágos, illóolajban gazdag részét szárítani. Ez történjen száraz, napfénytől védett 

helyen, vékonyan kiterítve. 

GYÓGYHATÁSA 

Természetes antioxidáns; C-vitamin és flavonoid-tartalma igen magas. Teája segít a légző- és 

emésztőszervi megbetegedések, valamint vese- és hólyagproblémák enyhítésében. Kiváló 

salaktalanító és javítja a vérkeringést. 

 
 

  

 

„A turbolya az egyik leggyorsabban fejlődő növény. Néhány hetente érdemes 

újravetni, hogy mindig legyen frissen használható.” 


