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Á Z S I A I  S A L Á T A  / W A S A B I N O /  

Igazi ínyenceknek való a wasabino. A neve csípősségére és ízére is utal. 

 
KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Fűszeres, csípős íze a tormáéra hasonlít, minden salátát frissítővé varázsol. Az idősebb levelek nagyobbak, 

leginkább wok-ételekhez használhatók. 

TERMESZTÉSE 

Jól bírja a hideget, a hűvösebb hónapokban is jól termeszthető. gyengécske gyökérzete van. Ez azt 

jelenti, hogy jó minőségű talajt, sok tápanyagot és gyakori öntözést igényel. Fűtetlen üvegházban egész 

télen szedhető. Gyorsan nő, az első leveleket már három hét után szedegethetjük róla, teljes 

tenyészideje 40-45 nap. Vetés: II-IX, üvegházban télen. Térállás: 30x30 - 25x25 cm. 

 

 

 

 

 

S P E N Ó T   

/Matador/ 

A spenót vagy paraj, ismert és gyakori kultúrnövény, a házi veteményes kertek gyakori levélzöldsége. 
A legkellemesebb íze és legnagyobb ásványi anyag tartalma azonban a tavaszi és az őszi hónapokban 

van. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Gépsonkával, reszelt sajttal, mustáros, fokhagymás, olívaolajos öntettel kellemes nyári vacsora. A 

jégsaláta tovább megőrzi frissességét, mint társai. Hűtőszekrényben tárolva levelei több napon keresztül 

vagy akár egy hétig is frissek, ropogósak maradnak. A friss spenótlevelek hűtőben 4-5 napig eltarthatók. 

Műanyag zacskóban, vizesen ne tároljuk a leveleket, mert hamar befülled és tönkremegy. A parajt főzve 

nem tanácsos fagyasztani, válasszuk inkább a gyors, 1-2 percig tartó blansírozást, a rövid, kíméletes 

párolást, fonnyasztást és úgy fogyasszuk, vagy tegyük a mélyhűtőbe. 

TERMESZTÉSE 

Friss fogyasztásra és fagyasztásra alkalmas. Szaporítása magról történik. Vetése már február végén 

megkezdhető vagy májustól egészen októberig vethető, de magjai már 4°C-on is csírázni kezdenek. A 

termesztési gyakorlatban a spenótot a hidegtűrő növények közé sorolják. A Spenót rövid ideig veszi 

igénybe a talajt, tehát bőséges tápanyagra van szüksége. Ültetését tekintve sortávolsága 25-30 cm 

vetésmélysége pedig 1-2 cm legyen. Vízigénye nem nagy. Szüretelését tekintve a nagy leveleket szedjük 

le, hogy utána a kicsik ösztönözve legyenek a még nagyobb növekedésre. 

GYÓGYHATÁSA 

Magas vitamin és ásványi só tartalma van. K-vitamin, A-vitamin-, mangán-, folsav, magnézium, vas, C-

vitamin, B2-vitamin, kalcium-, kálium-, és B6-vitamin, élelmi rostok, réz, növényi fehérjék, foszfor, cink 

és E-vitamin. 
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F E J E S  S A L Á T A  

/Larissa/ 

A kerti saláta vagy egyszerűen saláta mérsékelt égövi egy- vagy kétéves növény. Bőtermő, egészséges, 

ellenálló növények. 

 
KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Sok országban nyersen és hidegen fogyasztják, például salátákban, hamburgerekben vagy tacóban. Más 

országokban, pl. Kínában a kerti salátát főve fogyasztják, és a szár felhasználása épp olyan fontos, mint a 

levélé. 

TERMESZTÉSE 

Üvegházba, fóliába való fajta (fűtöttbe és fűtetlenbe egyaránt), de korai szabadföldi salátának is vethető. 

Erős, ellenálló fajta, gyorsan nő, jól záródó, nehéz fejet képez. Rövid tenyészidejű és kis hőigényű 

(virágzásnál érzékeny a fagyokra), emiatt kiválóan alkalmas korai és szabadföldi termesztésre, illetve ezek 

miatt felhasználható elő-, utó- vagy köztes terményként is. Állandó helyre vetik, vagy palántázzák. 

Talajra nem, de tápanyagra, fényre igényes. Különösen a fejlődés első időszakában kíván sok vizet, de a 

teljes tenyészidőszakban kedveli a nedves talajt. 

Fogyasztása nálunk nagyon idényszerű: márciustól júniusig tart, májusban tetőzik. Ha ősszel megjelenik a 

piacon, akkor újra szívesen vásárolják. 

GYÓGYHATÁSA 

Tápértéke, a magas C-vitamin, (40 mg), de sok B-vitamint, (B1-, B2-, B6-vitamint) meszet, fehérjét, 

kalciumot, káliumot, foszfort, és vasat tartalmaz. Íz anyagai jó hatással vannak a gyomor működésére. 

Cukorbetegek, túlsúlyosak is fogyaszthatják. 

 

G R E E N  I N  S N O W  

Ázsia zöldsaláta. Fogazott levelei fűszeres mustáros aromát bocsájtanak ki. Gyorsan megújuló, 

egészséges fajta.  

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Fiatal leveleit használják zöld salátákba, a felnőtt leveleket vagy az egész növényt pedig használhatjuk 

zöldségleves, illetve wokban készíthető ételek elkészítéséhez is. Kínában, a zöld leveleivel pácolják a 

halat vagy húst. 

TERMESZTÉSE 

 

Erős, ellenálló fajta, gyorsan nő, jól záródó, nehéz fejet képez. Ez a növény nagyon szívós és általában 

nyár végén vetik a szabadban vagy fűtetlen üvegházban. Késő őszi és téli kultúra. Gyorsan megújuló, 

többszörös betakarítás is lehetséges. Különösen gyorsan nő. 

GYÓGYHATÁSA 

Az Ázsia salátáknak sok C-vitamin és a magas vastartalmuk van. Ezek tartalmazzák a bioaktív anyagokat, 

amelyek támogatják az egészséget. A fűszeres csípős ízét az úgynevezett glükozinolátoknak köszönheti. 
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J É G S A L Á T A  

A jégsaláta a fejes saláták egyik változata. Tömör fejet képző, vastag, húsos, ropogós levelű 

salátafajta, mely igen magas víztartalommal rendelkezik. Levelei már önmagukban is dekoratívak, 

fényesek, szép sárgászöldek, szinte kínálja magát ez a növény. Előnye más salátákkal szemben, hogy 

leveli több napon át frissek, ropogósak maradnak. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Gépsonkával, reszelt sajttal, mustáros, fokhagymás, olívaolajos öntettel kellemes nyári vacsora. A 

jégsaláta tovább megőrzi frissességét, mint társai. Hűtőszekrényben tárolva levelei több napon keresztül 

vagy akár egy hétig is frissek, ropogósak maradnak. 

TERMESZTÉSE 

Magról könnyedén szaporítható. A kert napos részébe érdemes ültetni a jégsalátát, mert levelei csak akkor 

lesznek igazán szépek, és ízletesek, ha kap elég napfényt. Félárnyékban a fejek becsukódnak és élvezeti 

értékük is lecsökken. Szabadföldbe a magokat már március végén ellehet szórni, szakaszos vetéssel 

egészen június elejéig lehet ültetni. A magokat ritkán vessük, majd kikelés után a palántákat egyeljük, 

vagyis minden második palántát szedjük ki, hogy a megmaradt növényeknek legyen elég helye a 

fejlődéshez. Tavasszal beéri kevés csapadékkal, majd a fejek kialakulásakor érdemes kissé többet öntözni, 

majd ismét le kell csökkenteni a locsolás mértékét. A kifejlett fejeket érdemes a kora reggeli órákban 

szedni, majd hűtőszekrényben még kb. 1 hétig lehet tárolni. 

GYÓGYHATÁSA 

Rendkívül magas rosttartalma miatt kitűnő hatással van az emésztőrendszerre.  Energiatartalma: 14 kcal, 

58 kJ/100 gramm. 

L O L L O  R O S S O  

A Lollo típusú tépősaláták Európa mediterrán térségéből, pontosabban a napos Itáliából kerültek 

hozzánk. Három típusával találkozhatunk a hazai piacon: a Lollo rosso, Lollo bianco (vagy bionda) és a 

Lollo verde változatokkal. Színes folt a zöld salátaágyon. A Lollo rosso tépősaláta különlegessége a 

vörösbarnára színeződő levélzete. Előnye a fejes salátával szemben az, hogy keményebb leveleinek 

köszönhetően tovább megőrzi frissességét. 

 
KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Nagyon jól mutat a többi salátával kombinálva vagy egyszerűen felvágottas tálak, sajttálak, szendvicsek 

díszeként. Öntet az utolsó pillanatban kerüljön a salátára. Felhasználás előtt alaposan mossuk meg, majd 

szárítsuk meg papírtörlővel (esetleg salátacentrifugával) a leveleket. Az öntetettel - amely inkább 

könnyebb, olívaolajos, joghurtos legyen, mint majonézes - közvetlenül a tálalás előtt borítsuk nyakon, 

nehogy összeessen a salátánk.  

TERMESZTÉSE 

15-30 cm magas egynyári salátafajta, amely pirosas zöld tölgyszerű leveleivel és enyhén édeskés levelével 

kedvenc növényünk lesz a kertben. Ültethetjük magról, de akár kész kifejlett palántákat is telepíthetünk. 

GYÓGYHATÁSA 

A Lollo salátában sok az ásványi só, illetve kiemelkedő a kalcium-, magnézium- és vastartalma. A színért 

felelős béta-karotin (amely az A-vitamin elő vitaminja) erősíti az immunrendszert, véd a rákos- és légúti 

megbetegedésekkel szemben, hozzájárul a fogíny, bőr, haj egészségének megőrzéséhez. Emellett B1-, B2-

, niazin, B6-, C-, valamint Na-, K-, P-tartalma jelentős. 
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M A D Á R S A L Á T A  

Van, aki galambbegyként, mások mezei salátaként vagy épp báránylevelűként ismerik. Madársaláta 

manapság kifinomult éttermek kínálatában éppúgy szerepel, mint a változatosságot kedvelő 

háztartások salátástáljain. Vitaminkoncentrációja a nyári hónapokban a legnagyobb – valóságos 

szupernövény! 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Az élénkzöld, bársonyos tapintású zsenge levelek a legízletesebbek. A zöld levelű saláták közül az egyik 

legaromásabb, ezért is tekintenek rá sokan királyi salátaként. Dióra emlékeztető, enyhén borsos ízeit a 

citrom még különlegesebbé varázsolja. Egy szelet vajas kenyérre szórva, fűszer sóval meghintve 

egyszerűen összeállítható reggeli, tízórai vagy uzsonna lehet. Ha a kenyérre kerül még némi sonka, sajt 

vagy főtt tojás, esetleg paradicsom-, paprika- vagy uborkaszelet, pillanatok alatt látványos és különleges 

harapnivalót tálalhatunk. A hűtőszekrény zöldségtároló rekeszében tisztítás nélkül maximum 1-2 napig 

várakoztassuk, készüljön belőle mihamarabb ízletes, változatos saláta, akár fejes-, illetve jégsalátával 

elegyítve, különböző öntetekkel, vagy társuljanak hozzá más zöldségek, gyümölcsök, esetleg olajos 

magvak, amelyek kiemelik kellemesen gazdag ízeit! 

TERMESZTÉSE 

Szinte a kert bármely részében megél, igénytelen egynyári növény, alacsony a víz és hőigénye, talajban 

nem válogatós, és gyönyörű kékesfehér virágaival még díszíti is környezetünket. A gyümölcsfák árnyékában 

is ugyanolyan szépen fejlődik, mint egy tűző napos területen, így szinte bárhová ültethetjük a palántákat. 

Tavaszi termesztésének jelentősége éppen koraiságában rejlik. Mélyebb vetés esetén lassan kelnek a 

növények, csak később lesznek szedhetők. Felhasználás előtt minden esetben le kell csipkedni a 

levélrózsákhoz tartozó gyökérmaradványokat, majd folyóvíz alatt érdemes alaposan megmosni, majd 

lecsepegtetni. 

GYÓGYHATÁSA 

Ásványi anyagokban, vitaminokban egyaránt igen gazdag. A fejes salátához képest kétszeres mennyiségű 

C-vitamint tartalmaz. Jelentős mennyiségben található benne B6- és A-provitamin is. A növényvilágban 

csupán a petrezselyemzöld előzi meg vastartalmát, amely a benne található C-vitaminnak köszönhetően 

rendkívül jótékonyan hasznosul a szervezetben. Már 10 dkg madársaláta fedezi a normál étrend melletti 

folsavszükséglet felét, jódtartalma pedig egészen kiemelkedő (100gr/62 mg), de kálium, kalcium, 

magnézium, réz és cink egyaránt számottevő mennyiségben található benne. Mindemellett igen magas a 

víztartalma (majdnem 93 %), amihez alacsony kalóriatartalom párosul. Tisztító és immunerősítő hatása 

következtében sportolók, kismamák, diétázók és természetesen az egészségükre tudatos figyelmet 

fordítók egyik kedvence – tanácsos mindig frissen fogyasztani. 
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M I Z U N A  

Rendkívül egészséges zöldség. A mizuna kínai eredetű salátaféle, de manapság Japánban a 

legnépszerűbb, a neve is japán, annyit tesz: „vízi zöld”. Nevezik még mustárspenótnak, tévesen 

naméniának, kiotói vízizöldnek és sárkányfogó salátának is. A káposztafélék családjába tartozik, 

enyhén mustáros ízű leveleit (és velük a növény szárát) fogyasztjuk. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Aromás, kissé borsos, csípős ízzel rendelkezik. Karakterisztikája miatt igen meghatározó, leginkább a 

borsos, tormás, mustárok ételekhez illik, de salátakeverékekben is isteni lehet. Párolva és főzve is 

fogyasztható, a wokban készült ételekhez általában azonban csak ízesítőként szokták adni, míg virágba 

szökött szárát ínyencségként fogyasztják.  

TERMESZTÉSE 

A mizuna jól tűri a hőséget, ugyanakkor a kisebb fagyokat is elviseli, fólia-takarással egészen decemberig 

szedhető. A konténeres, edényes termesztésre is alkalmas, félárnyéki, napos helyett is kedvelő növény 

minden talajban otthonosan érzi magát, azonban vízigénye jelentős. Ha jó helye van, nagyon gyorsan nő 

és rengeteg levelet hoz, akár már a vetés utáni második héten is fogyaszthatunk belőle és akár öt szedésre 

is elég levelet hoz. Levelei hosszúak, erősen szeldeltek, cakkos szélűek. Az üde zöld levélhúson világos, 

vastag főerezet rajzolódik ki. Fagytűrő, másodvetésre is alkalmas zöldség. A távol keleti káposztafélék 

közös jellemzője a rendkívüli növekedési tempó, mind a pak-choi, mind a mizuna alig 30-45 nap alatt eléri 

a szedési méretet. 

GYÓGYHATÁSA 

Rendkívüli immunerősítő hatással rendelkezik, kiemelkedően magas a vas és foszfor tartalma, de rengeteg 

béta-karotin is található benne. Gazdag azonban káliumban, C-vitaminban, kalciumban, magnéziumban, 

folsavban, E- és K-vitaminban. Emellett más keresztesvirágúakhoz hasonlóan a mizuna is igen gazdag a 

rákmegelőzésben fontos szerepet játszó úgynevezett glükozinolátokban. Ráadásul még élelmi rostból is 

jelentős mennyiséget tartalmaz, így az emésztésünk rendben tartásához is hozzájárul. 

 

P A K  C H O I  

A Pak Choi, más néven kínai fehérkáposzta. Eredetileg Kínából származik, de egyre népszerűbb az 

európai élelmiszerboltokban, különösen az Egyesült Királyságban. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Levélnyelét és levelét fogyasztjuk. Pak-choi ugyanis egy leveles káposztaféle, a mángold pedig a cékla és 

a spenót rokona. Leginkább forró olajon megfonnyasztva, keleties ételekbe keverve, vagy köretként 

fogyasztva finom. Levelét nyersen beleszelhetjük olyan salátákba, amelyekbe zöld leveleket szánunk, vagy 

hozzáadhatjuk zöld turmixokhoz. A levélnyél kitűnő kiegészítő ízt ad a káposztasalátáknak, de Kína több 

régiójában savanyítják is, úgy készítik el, mint a kovászos uborkát. Emellett elkészíthetjük az egész 

növényt keletiesen, dobva-rázva, de a kelkáposztát is helyettesíthetjük vele bármilyen receptben. A 

levélnyél és a levél vitamin- és ásványianyag-összetétele eltér, némelyek a levélnyélben, mások a levélben 

koncentrálódnak, érdemes tehát mindkettőt fogyasztani. Egészségmegőrző, rákmegelőző vegyületei 

jobban hasznosulnak a szervezetben, ha a bordáskelt nem egészben, hanem közvetlenül az elkészítés előtt 

felszeletelve fogyasztjuk. 

TERMESZTÉSE 

A távol keleti káposztafélék közös jellemzője a rendkívüli növekedési tempó, mind a pak-choi, mind a 

mizuna alig 30-45 nap alatt eléri a szedési méretet. 

GYÓGYHATÁSA 

Viszonylag könnyen termeszthető, és magas a C-vitamin-, béta karotin-, folsav- és kalcium-tartalma, 

valamint számos fontos ásványi anyagot tartalmaz. 
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R U K K O L A  / R U C O L A  C O L T I V A T A /  

Nemes rukkola. Az igazi rukkola, íze teltebb, lágyabb, mint a vad fajtáé, ugyanakkor érdekes és 

pikáns.  Saláta és fűszernövény. 

 
KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

A rukkola intenzív dió ízű és kellemesen, enyhén csípős, ami a retekre emlékeztet. Tésztaételek, levesek 

kiváló ízesítője, de pestóba vagy rizottóba keverve is finom. Használhatjuk egyszerűen salátaként vagy 

salátakeverékekben. Salátának inkább a fiatal leveleket részesítsük előnyben, az idősebbek csípősebbek, 

fűszerezésre alkalmasabbak. 

TERMESZTÉSE 

Egynyári növény, minden évben újra kell vetni. Rövid tenyészidejű. Szabadföldön vagy fólia alatt is 

termeszthető. Napfényre vagy félárnyékra és egyenletes nedvességre van szüksége. Íze szokatlan, de 

kellemesen csípős, pikáns. Gyorsan növő, igénytelen salátafajta. A leveleket márciustól októberig szedjük.  

GYÓGYHATÁSA 

Viszonylag magas a jódtartalma, ezért fogyasztása pajzsmirigy-problémákkal küzdőknek csak kis 

mennyiségben javasolt. 

R U K K O L A  / R U C O L A  S E L V A T I C A /  

A kedvelt rukkola nemes formája, nagyobb, szélesebb levelekkel. Íze leginkább a mustáréhoz 

hasonítható, innen ered másik neve is, a bormustár. 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Társíthatjuk kevés balzsamecettel, pirított csirkemellcsíkkal, friss uborkával és koktélparadicsommal, 

frissen reszelt parmezánnal. Saláták készítésénél azért ügyeljünk arra, hogy ne a rukkola domináljon az 

ételben, inkább csak színesítse azt. Emellett használhatjuk tésztaételek, rizottók, pizzák tetejére szórva, 

de akár húsok mellé szervírozott köretekhez is. Adhatjuk szendvicskrémekhez, túróhoz, de önmagában egy 

kevés olíva- vagy dióolajjal és citromlével meglocsolva is páratlan. Olaszországban likőrt (rucolinó) és 

pesztót is készítenek belőle. A hűtőben 2-3 napig eltartható, fagyasztásra kevésbé alkalmas, elveszíti 

ropogósságát. Érdemes egy-egy nehezebb étel mellé fogyasztani belőle, az olasz ételek mellé - tészta, 

rizottó, pizza - sokszor éppen ezért kínálják. Apríthatjuk a főzés végén zöldség levesekbe, tejszínes 

krémlevesekbe, gazdagíthatjuk vele a krumplipürét. 

TERMESZTÉSE 

Rozettát képez, lassan nő, és évelő növény. Márciustól szeptemberig szabadföldbe, növényházban egész 

évben vethető. Többször vágható levele intenzív fűszeres ízű. Nem igényel különösebb gondoskodást, a 

házi kiskertekben, de akár balkonládákban a teraszon, erkélyeken is termeszthető. Szereti a napos vagy 

félárnyékos helyet, nap hatására levelei sötétebbek, íze pedig erőteljesebb lesz. Vetéstől számítva 4-6 

héten belül szüretelhető. A rukkolát érdemes még zsenge korában leszedni, kissé kesernyés íze ekkor még 

nem annyira jellegzetes. Minél öregebbek és nagyobbak a levei, íze is annál karakteresebb, csípősebb.  

GYÓGYHATÁSA 

A rukkola jó hatással van az emésztésre. Emellett ez a saláta remekül tisztítja a vesét és a vért, segít a 

szervezetből kimosni a hízásért felelős méreganyagokat. Szabályozza a koleszterin- és a vércukorszintet is, 

csökkenti egyes daganatos betegségek kialakulásának esélyét, és segíti a tüdő működését. Vitamin- és 

ásványianyag-tartalma rendkívül magas, megtalálható benne az A-, B2-, B5-, C- és K-vitamin, valamint a 

kalcium, kálium, vas, magnézium, foszfor és szilícium is. 
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T A T S O I  

A tatsoi egy lágy ízű távol keleti levélzöldség. Erős, bő hozamú növény. 

 

 

KONYHAI FELHASZNÁLÁSA 

Különösen finom olajon dinsztelve vagy spenótként elkészítve. 

TERMESZTÉSE 

Kínában, Japánban a hagyományos zöldségfélékhez tartozik, de Észak-Amerikában is nagyon kedvelt. 

Kerekded, sötétzöld levelei tömött rozettát képeznek, amely egyben szedhető. Egészen korán vethető, 

már januártól áprilisig, majd augusztustól szeptemberig. Térállás: 30*30 cm. Nagyon jól tűri a hideget 

(akár a -10 fokot is) és gyorsan 

eléri a fogyasztásra alkalmas fejlettséget és méretet - a vetéstől számított 45-50. napon már 

fogyasztható. 

GYÓGYHATÁSA 

Tatsoi magas béta-karotinnal rendelkezik, megtalálható benne az A-vitamin, C, és K-vitamin is, illetve 

egyéb ásványi anyagok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


