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Τί είναι τα άγρια χόρτα 

Τα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στους αγρούς είναι ιδιαίτερα πλούσια σε  

 

βιταμίνη  

 
C, 

 
 φλαβονοειδή 

 
, 

 
 πολυφαινόλες 

 
, 

 
 ω‐ 

 
3 

 
 λιπαρά οξέα και σε α‐λινολενικό  

 

οξύ 

 
, 

 
 συστατικά που συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιοξειδωτική ικανό 

 
τητα του  

 

οργανισμού 

 
. 

 

«Χόρτα», είναι η γενική ονομασία για τα 
πράσινα φυλλώδη φυτά, χρησιμοποιείται  
στη μαγειρική για να περιγράψει τα 
βρώσιμα χόρτα 

«Άγρια», χαρακτηρίζονται επειδή είναι 
αυτοφυή, φυτρώνουν δηλαδή μόνα τους στη 
φύση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση 

Υπήρξαν πάντα ένα σημαντικό κεφάλαιο της 
παραδοσιακής μας μαγειρικής και βασικό 
τρόφιμο της μεσογειακής διατροφής 

Μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων,  

ιδιαίτερα την άνοιξη… 



Γιατί άγρια χόρτα 

Τα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στους αγρούς είναι ιδιαίτερα πλούσια σε  

 

βιταμίνη  

 
C, 

 
 φλαβονοειδή 

 
, 

 
 πολυφαινόλες 

 
, 

 
 ω‐ 

 
3 

 
 λιπαρά οξέα και σε α‐λινολενικό  

 

οξύ 

 
, 

 
 συστατικά που συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιοξειδωτική ικανό 

 
τητα του  

 

οργανισμού 

 
. 

 

Είναι πολύτιμα για τη διατήρηση της υγείας 
και μακροζωίας.  

Πληθώρα επιστημονικών μελετών,  έχουν 
αποδείξει ότι τα άγρια χόρτα περιέχουν 

συστατικά υψηλής βιολογικής αξίας, όπως:     
 

βιταμίνες φλαβονοειδή 

πολυφαινόλες 

ω‐3 λιπαρά οξέα 

α‐λινολενικό οξύ,  

Συστατικά, που συνεισφέρουν σημαντικά στην
 αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη  

ικανότητα του οργανισμού 



Γιατί άγρια χόρτα 

Περιέχουν ινώδεις ουσίες οι οποίες είναι 
ευεργετικές για το πεπτικό σύστημα   

 

Διαθέτουν διουρητικές, ηπατικές, 
καθαρτικές, αποτοξινοτικές και πολλές άλλες 

ιδιότητες.  



• Έχετε οικονομία 
• Ξέρετε τι τρώτε 
• Τα μαζεύετε την κατάλληλη στιγμή 
• Τα τρώτε φρέσκα 
• Δεν κάνετε λάθη κατά τη συλλογή 
• Τα καλλιεργείτε εύκολα, δεν απαιτούνται 

ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες, 
λιπάσματα και ψεκασμοί 

• Τα χρησιμοποιείτε στις παραδοσιακές σας 
συνταγές 

Γιατί άγρια χόρτα στον 
κήπο σας 



Ποια χόρτα τρώγονται 

Κάθε περιοχή, εκτός από τα πιο κοινά και γνωστά 
χόρτα, χρησιμοποιεί είδη σε διάφορες συνταγές, 
τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν σε άλλες περιοχές 

Υπολογίζεται ότι στις Μεσογειακές χώρες 
τρώγονται με διάφορους τρόπους πάνω από 100 

είδη άγριων χόρτων.  



Ποια χόρτα τρώγονται 
Στη χώρα μας, τα πιο κοινά λαχανευόμενα χόρτα 

είναι: 

•Ραδίκι 

•Πικροράδικο 

•Ζοχός 

•Σταμναγκάθι 

•Οβριά 

•Σπαράγγι 

•Αγριολάπατο 

•Βορβοί ή βολβοί 

•Σκόλυμνος 

•Μολόχα 

•Τσουκνίδα 

• Παπαρούνα 

• Μυρώνια 

• Αγριόσκορδο 

• Κάρδαμο 

• Καυκαλήθρα 

• Βρούβα 

• Αγριαγκινάρα 

• Καψέλλα 

• Ρόκα 

• Αντράκλα 

• Βλήτο 



Τεχνική καλλιέργειας 
Προμήθεια φυτών 

Είναι δύσκολο να βρεθούν φυταριές στα εμπορικά 
καταστήματα,  

δεν είναι διαδομένη ακόμη η καλλιέργειά τους 

Συλλογή σπόρων  από το φυσικό τους  
περιβάλλον 

ή από προηγούμενη καλλιέργεια 

H πιο εύκολη και οικονομική λύση είναι  
η προμήθεια σπόρων από το εμπόριο. 



Ανθρίσκος ή Μυρώνι  
(Anthriscus cerefolium) 

Τεχνική καλλιέργειας 
Προμήθεια σπόρων 

Συσκευασίες σπόρων για ερασιτεχνική χρήση 

Ραδίκι 
(Cichorium intybus) 



Βλήτο 
(Amaranthus blitum) 

Προμήθεια σπόρων 

Συσκευασίες σπόρων για ερασιτεχνική χρήση 

Πικραλίδα  
(Taraxacum officinale) 



Άγρια Ρόκα 
(Diplotaxis tenuifolia) 

Προμήθεια σπόρων 

Συσκευασίες σπόρων για ερασιτεχνική χρήση 

Ζωχός 
(Sonchus oleraceus) 



Προμήθεια σπόρων 

Συσκευασίες σπόρων για ερασιτεχνική χρήση 

Καυκαλήθρα 
(Tordylium apulum) 

Βρούβες 
(Sinapis sp.) 



Τεχνική καλλιέργειας 
Επιλογή χώρου 

Στο έδαφος 

Σε ζαρντινιέρες ή  
μεγάλες γλάστρες 



Τεχνική καλλιέργειας 
Προετοιμασία εδάφους  

Σκάψιμο εδάφους 

Ισοπέδωση 



Τεχνική καλλιέργειας 
Σπορά  

Στα πεταχτά 

Σε γραμμές ή θέσεις 



Τεχνική καλλιέργειας 
Πότισμα 

Σκέπασμα σπόρων & πότισμα 

Να μην ξεχάσω! 



Τεχνική καλλιέργειας 
Συλλογή 

Μόνο φύλλα, αφήνουμε το φυτό να ξαναβλαστήσει 
 
Μόνο όση ποσότητα χρειαζόμαστε 
 
Πλύσιμο σε κρύο νερό (+ ξύδι) 
 
Ιδανικό είναι να τα καταναλώνουμε άμεσα 
 
Θρεπτικότερα όταν τρώγονται ωμά (σαλάτα) 
 
Συντήρηση με αποξήρανση 



Τα ραδίκια είναι πλούσια σε βιταμίνες Β1, Β2 
και καροτενοειδή καθώς και σε ανόργανα 
στοιχεία όπως Κ, Νa, P και Μg.  

Ραδίκια (Cichorium intybus) 

Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 



Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 

Από τα αρχαία χρόνια το 
χρησιμοποιούσαν για τη 
θεραπεία ασθενειών του 
ήπατος και της χολής. 

Ραδίκια (Cichorium intybus) 

Η ρίζα του 
χρησιμοποιείται  

ως υποκατάστατο  
του καφέ 



Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 

Πικροράδικο - ταραξάκο (Taraxacum officinale) 

Το πικροράδικο είναι 
πλούσιο σε καροτενοειδή 
(βιολαξανθίνη), βιταμίνες 
συμπλέγματος Β, βιταμίνη 
C.  
Μάλιστα η περιεκτικότητα 
του σε βιταμίνη Α φαίνεται 
να είναι 4 φορές 
μεγαλύτερη από αυτήν του 
κοινού μαρουλιού ενώ από 
ανόργανα στοιχεία περιέχει 
αρκετό κάλλιο.  



Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 

Πικροράδικο - ταραξάκο (Taraxacum officinale) 

Είναι διουρητικό  και 
διεγερτικό της όρεξης.  
Λειτουργεί και σαν 
βοηθητικό σε 
δυσλειτουργίες του ήπατος 
και της χοληδόχου κύστης, 
σε προβλήματα δυσπεψίας, 
ιδιαίτερα στην πλήρη πέψη 
του λίπους.  
Είναι δυνατόν να βοηθήσει 
στην θεραπεία της ακμής και 
χρόνιων δερματίτιδων.  



Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 

Ζοχός (Sonchus oleraceus) 

Είναι πλούσιο σε 
ασβέστιο και σίδηρο, 
περιέχει βιταμίνη C, 
θειαμίνη, ριβοφλαβίνη 
και νιασίνη.  



Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 

Ζοχός (Sonchus oleraceus) 

Ο ζοχός είναι φυτό που 
φύεται σχεδόν σε όλο 
τον πλανήτη, και 
χρησιμοποιήθηκε από 
πολλούς πολιτισμούς ως 
αντιπυρετικό και 
αιμοκαθαρτικό, για την 
ενδυνάμωση του ήπατος 
και κατά των 
μολύνσεων. Επίσης, 
μειώνει τους πόνους 
στους μυς και τις 
αρθρώσεις. 



Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 

Περιέχει 
ικανοποιητικές 
ποσότητες ασβεστίου 
και καλίου και λέγεται 
ότι ωφελεί το νευρικό 
σύστημα και τη καλή 
διάθεση.  

Καυκαλήθρα (Tordylium apulum) 



Περιέχει νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο,  
φώσφορο, σίδηρο. Είναι διουρητικό, καθαρίζει  
το έντερο, είναι αφροδισιακό.  

Σκαντζίκι, Μυρώνι, Χτένι της Αφροδίτης  
(Scandix pecten-veneris) 

Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 



Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 

Λάπατο, ξινολάπατο (Rumex acetosa) 

Φυτό με φαρμακευτικές 
ιδιότητες κυρίως για 
όσους πάσχουν από 
αναιμία και αιμορροΐδες.  
Τα φρέσκα ή 
αποξηραμένα φύλλα 
είναι στυπτικά, 
διουρητικά, καθαρτικά 
και περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα οξαλικού 
οξέος, στοιχείο πολύτιμο 
μεν αλλά δεν πρέπει να 
καταναλώνεται σε 
μεγάλες ποσότητες. 



Τα πιο γνωστά, θρεπτικά και 
νόστιμα χόρτα 

Άγριο σκόρδο (Allium ursinum) 

Χρησιμοποιείται όπως το 
καλλιεργούμενο σκόρδο 
αλλά έχει ηπιότερη δράση. 
Θεραπευτικό φυτό για 
ενοχλήσεις του 
γαστρεντερικού σωλήνα. 
Του αποδίδονται 
αντισηπτικές ιδιότητες, 
είναι διουρητικό, 
καθαριστικό και κατά της 
υπέρτασης. 




