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Egynyári növény. Felismerheted jellegzetes illa tá
ról, élénk zöld, fényes levelérôl. Kb. 45 cm magas
ra nô, a napfényes helyet, a táp a nya  gokban dús, 
nedves talajt kedveli. Magját márciusban edénybe 
vetjük, s a pa lán tát csak a tavaszi fagyok elmúltával 
ültet jük ki a sza badba. Az olasz konyha alapfû
szere, salátákhoz, pa ra di cso  mos ételek hez, hús
ételekhez gyak ran hasz nál juk.

Apró termetû egynyári növény. Levelei keske
nyek, fû   részes szélûek. Fényigényes, jól tûri a szá
raz  ságot. A humuszos, la  z a, meszes talajt kedveli. 
Áp rilis közepén edény be vetjük, majd a fagyok el
múl tával palántázzuk. Sza  badba május közepétôl 
vet  hetjük. Fényben csí rá   zik. Felhasználhatjuk 
hü velyes fôzelékek, burgo nya, hús   ételek íze sí
tésére, különösen népszerû az er délyi kony há
ban, csombor néven. Ugyanígy hasz   nál ha tó egy 
má sik faj, az évelô borsikafû is.

Nevét erôs citromillatáról kapta, errôl kön nyen 
fel  is me r heted. Évelô növény, szára elágazó, leve
lei ke resztben át el  le nesek, fûrészescsipkés szé
lûek. A na pos, félárnyékos helyet kedveli. Szere
ti a jó víz  el  ve zetésû laza talajt. Magját ôsszel 
vagy kora tavas szal szabad földbe vet  het jük, de 
sok kal egyszerûbb dug ványozással, tû  osz tással 
szaporítani. Salátákhoz, üdítôkhöz, nyugtató és 
fertôtlenítô teá  nak hasz náljuk. Illatosítónak is ki
vá ló.

Évelô, apró levelû félcserje: szára alul elfásodik, 
az idô sebb tövek kis bokrot képeznek. Sok vi rá
got hoz, melyek különösen vonzzák a méhe ket. 
Kedveli a napot, de félárnyékban is jól érzi ma
gát. Sze reti a jó vízelvezetésû talajt. Magról vagy 
tô osztással, tavasszal vagy ôsszel sza po   rít  hat juk, 
nyár elején dugványozhatjuk, de buj tá s sal is sza
porítható. A francia konyha kedvelt fûszere, fer
tôt lenítô, gyul    la  dáscsökkentô hatása is ismert és 
iga zolt.





Évelô, lágyszárú gyógynövény. Nevét onnan kap
ta, hogy virágzatában a csöves virágok méhkasra 
em   lé kez tetô kúp alakban helyezkednek el. Júni
us végétôl szeptemberig díszíti kertünket nagy 
vi  rágaival. Vízigényes növény, szereti a napos 
ágyá  sokat. Palántaneveléssel szaporítjuk. Immun
rend szert erôsítô, gyulladáscsökkentô ha tá  sa mi
att gyökerébôl sokféle gyógyászati termék készül 
el sôsorban légúti fertôzések, nátha ellen. Gyógy  
szer   tárakban, drogériákban Echinacea né ven ta
lál  juk, ez a növény latin neve.

Egynyári növény. Májustól a fagyokig díszíti ker
tün  ket sárga, narancssága fészkes virágzatával. 
Ter mô hely re nem igényes, gazdagon virágzik a 
na   pos te rü leteken. Magvetéssel szaporítjuk kora 
ta vasszal. Gyul ladásgátló, fertôtlenítô hatása is
mert, el sô sor ban külsôleg, bôrgyulladásokra, se
bek re hasz nál juk, vi rága sokféle kozmetikum alap
anyaga is.

Magasra (akár 150 centiméteresre) növô évelô nö 
vény. Szeldelt levelei sötétzöldek, fényesek. A ned
 ves, tápanyagban gazdag, savanyú talajt és a na 
pos, félárnyékos helyet kedveli. Magról vetjük 
vagy tôosztással, tavasszal vagy ôsszel sza porítjuk. 
Té len a föld feletti része telje sen elpusztul, a 
talaj ban áttelelô gyöktörzsérôl ko ra tavasszal ki
hajt. Hús ételek, levesek ízesítôje. A frissen szedett 
le ve le hús levesillatú.

Az egyik legkedveltebb gyógynövényünk, nyugta
tó és fertôtlenítô hatású. Mediterrán vidékrôl szer
ze  tesek hozták hazánkba, s kezd ték termeszteni.
Bok rosodó, évelô növény. Felismerhetô ezüs
tös  szür ke szálaslándzsás leveleirôl, magas vi
rág  szá  ra kon illatozó liláskék (rózsaszín vagy 
fe hér) für  tös virágzatáról. Napos helyen, jó víz
el vezetésû, inkább lúgos kém  ha  tású, meszes ta
laj ban termesszük. Mag vetés sel, dugványozás
sal, bujtással szapo rít hat juk. Szinte mindenütt 
– italokban, ételekben, koz meti ku  mokban, lakás
de korációként – felhasználhat juk.

Alacsony, terebélyes, bokrosodó növésû, évelô nö
vény. Levelei kicsik, oválisak, szürkészöld színûek, 
ki   csit kesernyés, fûszeres aromájúak. Szereti a 
na  pot és a jó vízelvezetésû, lúgos kém ha  tá sú ta
lajt. A hideg teleken kifagy, ezért teleltetik vagy 
egy nyá  riként termesztik. Palántaneveléssel vagy 
dug ványozással szaporít juk. Leg inkább húsétek 
fû szerezésére használjuk.

Nagyon sok mentafajt ismerünk, hazánkban több 
va don is elôfordul. Évelô, lágy szárú növények, le
velük tojásdad, fû   ré szes szélû, enyhén szôrözött. 
Jel legzetes il la  tukról is mertek. Kedvelik a nedves, 
fél árnyékos helyeket, de a tû  zô napot is elviselik. 
Tô osztással, dugványozással, magvetéssel sza  po  rít  
hatók. A borsmenta erôteljes nö ve ke  désû, ha nem 
figyelünk, szomszédait el  nyom  ja, ezért szokták 
cseréppel együtt ül tet  ni az ágyásba. Íze hûsítô ér
ze tet kelt, így frissítô, élénkítô ha tá sa miatt italok, 
édes ségek kedvelt íze sítôje. Készül belôle fûszere
cet, melyet salátákhoz hasz nál  hatunk.

Magasra (120–180 cm) megnövô terebélyes, örök
zöld, évelô növény. Felismerheted szürkészöld, 
tû szerû leveleirôl. Met szés  sel jól alakítható. A ho
mokos, meszes talajt kedveli, a kisebb fa gyo  kat 
el viseli, de a zord teleken kifagy, ezért te lel tet  ni, 
vagy enyhébb telû tájakon vastagon ta kar ni szok 
tuk. Palántaneveléssel vagy dugványozással sza po
rít  juk. Tojás, húsételek, sajtok, kenyerek ked velt fû 
szere. Gyó gyászati alapanyagként is használják. Jó 
hatása van a vérkeringésre (akár fürdôként is) és az 
emésztésre. A néphit szerint a memóriára is ser   ken 
tôleg hat, de ezt még kísérletekkel nem iga zol  ták.

Olasz nevén (oregánó) vált ismertté. Több fajtáját 
ter mesztik. Bokros, terebélyes évelô nö vény. Fel is
mer  heted élénkzöld leveleirôl, apró lila vi rá gai ról. 
A na pos helyet, homokosmeszes talajt kedve li, 
jól viseli a szárazságot. Erdei tisztásokon is talál
koz   hatunk vele. Érdemes kertészetbôl be sze rezni 
az aromás, jó ízû szu rokfüvet. Tôosztás sal, dug 
vá nyozással, bujtással szaporítsuk. A me di ter
rán konyha egyik alapfûszere, pél dá ul a pizzá é.
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