
Δημήτρης Κύρκας 

Εργαστήριο Βοτανικής - Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 



Τα βότανα αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι 

στον κήπο και στο μπαλκόνι μας αποτελώντας 

πολλές φορές συνέχεια της κουζίνας μας  

 



Η σύγχρονη κουζίνα - πολύ περισσότερο η 

Μεσογειακή - θέλει πολλά και φρέσκα αρώματα. 
  

Σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές βλέπουμε τους 

chef να χρησιμοποιούν φρέσκα φυτά 



Τα Βότανα 

 Είναι φυτά τα οποία τουλάχιστον κάποιο 

τμήμα τους παράγει χημικές ενώσεις με 

αποδεδειγμένες θεραπευτικές ιδιότητες.  

 Όλα τα μέρη του φυτού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν: άνθη, φύλλα, καρποί, 

βλαστός, ρίζες κτλ. 

 Αρωματικά  χαρακτηρίζονται τα φυτά που 

περιέχουν αιθέρια έλαια τα οποία τους 

προσδίδουν χαρακτηριστική «ευχάριστη» 

οσμή.  



Γιατί φρέσκα βότανα; 

 Εύκολα και οικονομικά δεν πρέπει να λείπουν 

από κανέναν κήπο, και μπορούμε να βρούμε 

σπόρους από την φύση  

 Βοηθούν στην καλή σωματική και ψυχική υγεία 

 Απογειώνουν τις γεύσεις των φαγητών 

 Καλλιεργούμενα με άλλα φυτά βοηθούν στην 

πρόληψη εχθρών και ασθενειών 

 Έχουν και καλλωπιστικό ενδιαφέρον ως φυτά 

κηποτεχνίας 



Καλλιεργείστε όπου μπορείτε 



Που φυτεύουμε; 

 Απευθείας σε γλάστρες για να τα έχουμε κοντά 
στη κουζίνα μας,  

 Σε ομάδες ανάλογα τις απαιτήσεις π.χ. η μέντα 
και ο βασιλικός, θέλουν περισσότερο νερό από 
το θυμάρι τη ρίγανη και το φασκόμηλο 

 Επειδή πολλά αυτοφύονται σε βράχους και 
πετρώδη εδάφη, τα χρησιμοποιούμε σε 
βραχόκηπους 

 Τα αρωματικά είναι κατεξοχήν φυτά που 
αγαπούν τον άφθονο ήλιο 

 θέλουν εδάφη που να στραγγίζουν καλά το 
νερό, ελαφριά και χωρίς πολύ οργανική ύλη.  





Ρίγανη  
Origanum vulgare ssp hirtum,  Origanum 

onites  

 Περιγραφή: Πολυετής 
μικρός θάμνος 

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, 
λίγο νερό, φτωχά εδάφη 
με καλή στράγγιση, καλό 
κλάδεμα. 

 Συγκομιδή: Ανθοφορία, 
άνοιξη - καλοκαίρι  

 Χρήση: κηποτεχνία, 
κουζίνα, φαρμακευτική 
και στην αρωματοποιία 

 

 



Δενδρολίβανο  

Rosmarinus officinalis  

 Περιγραφή: Πολυετής 
αειθαλής θάμνος 

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, 
λίγο νερό, φτωχά εδάφη, 
αντέχει στο κρύο, αυστηρό 
κλάδεμα. 

 Συγκομιδή: Ανθοφορία, 
άνοιξη - καλοκαίρι  

 Χρήση: κηποτεχνία, 
κουζίνα, (Ιταλία) 
φαρμακευτική και στην 
αρωματοποιία 

 



 

Θυμάρι  
Thymus vulgaris, T. capitatus 

 Περιγραφή: Πολυετής 

θάμνος με επιφανειακές 

ρίζες - Πολλά είδη 

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, 

λίγο νερό, φτωχά εδάφη, 

καλό κλάδεμα. 

 Συγκομιδή: Ανθοφορία, 

άνοιξη - καλοκαίρι  

 Χρήση: κηποτεχνία, 

κουζίνα, φαρμακευτική 

 

 



Φασκόμηλο  
Salvia officinalis, Salvia fruticosa 

 Περιγραφή: Πολυετής 

μικρός θάμνος  

 Απαιτήσεις: Ελαφριά 

εδάφη με καλή στράγγιση, 

σε ηλιόλουστες και ζεστές 

θέσεις. 

 Συγκομιδή: Ανθοφορία, 

άνοιξη - καλοκαίρι  

 Χρήση: κηποτεχνία, 

κουζίνα, φαρμακευτική και 

αρωματοποιία 

 

 



Μαντζουράνα  

Origanum majorana,  

 Περιγραφή: Πολυετής πόα 

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, 
αρκετό νερό, πλούσια 
εδάφη με καλή στράγγιση,  

 Συγκομιδή: Συνήθως τέλη 
Ιούνιου-Αύγουστο όταν είναι 
σε πλήρη ανθοφορία. 

 Χρήση: κηποτεχνία, 
κουζίνα,(κρέατα – σάλτσες) 
φαρμακευτική και 
αρωματοποιία. 

 



Μέντα, Δυόσμος  

Mentha spicata,  

 Περιγραφή: Πολυετής πόα 
(πολλά είδη) πολλαπλασιάζετε 
με ριζώματα ή παραφυάδες 

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, 
αρκετό νερό, σε ποικιλία 
εδαφών με καλή στράγγιση, 
βαθύ κλάδεμα  

 Συγκομιδή: Νέους βλαστούς, 
Ανάλογα με το είδος, ανθίζει 
από Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο. 

 Χρήση: στην κουζίνα πολύ 
διάσημη, φαρμακευτική και 
αρωματοποιία. 

 

 

Mojito! 



Βασιλικός 
Οcimum basilicum  

 Περιγραφή: Ετήσια ή 
Πολυετής πόα 

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, 
αρκετό νερό, μέσης 
σύστασης εδάφη με καλή 
στράγγιση, δεν αντέχει στο 
κρύο. 

 Συγκομιδή: Νέους 
βλαστούς,  Ανθοφορία,  
καλοκαίρι  

 Χρήση: κηποτεχνία, 
κουζίνα, φαρμακευτική και 
αρωματοποιία. 

 

 



Πάντα δίπλα μας 

 Σέλινο Διετές, 2 

ποικιλίες 

 Άνηθος ετήσιο 

βαθιά γλάστρα  

 Μαϊντανός διετές 

πάει με όλα, «είναι 

μαϊντανός»! 

 Από σπόρο 

 Καλό χώμα 

 Αρκετό νερό 

 Όχι πολύ ήλιο 

 Σταθερή έκθεση στο 

φώς 





Μάραθος 

 Foeniculum vulgare 

 Περιγραφή: ετήσιο φυτό. Τον 
καλλιεργούμε για το φύλλωμά 
του αλλά και για τη «ρίζα» του 
που είναι γνωστή ως finocchio. 

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, αρκετό 
νερό, έδαφος πλούσιο σε 
οργανική ουσία με καλή 
στράγγιση. 

 Συγκομιδή: καλοκαίρι (σπόροι) 

 Χρήση:  Οι αποξηραμένοι 
σπόροι χρησιμοποιούνται σαν 
μπαχαρικό (Ούζο) ενώ τα φύλλα 
χρησιμοποιούνται για να 
δώσουν γεύση σε διάφορα 
πιάτα ή σαλάτες. 



Αρτεμισία (estragon) 

 Artemisia dracunculus 

 
 Περιγραφή: πολυετές φυτό με 

εικόνα ποώδους θάμνου, το 
χειμώνα επιζεί μόνον το ριζικό 
του σύστημα, 

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, αρκετό 
νερό, έδαφος πλούσιο σε 
οργανική ουσία με καλή 
στράγγιση 

 Συγκομιδή: τα φύλλα το καλοκαίρι 

 Χρήση:  Το γαλλικό εστραγκόν 
χρησιμοποιείται στη μαγειρική, σε 
σαλάτες, σάλτσες και 
γαρνιτούρες φαγητών. Τα ξηρά 
φύλλα του για να αρωματίζουν το 
ξύδι και φυτικά βούτυρα. 



Κόλιανδρος ή Κορίανδρος 

 Coriandrum sativum 

 Περιγραφή: Ετήσια πόα 

μοιάζει πολύ με τον μαϊντανό 

και έχει έντονη γεύση, που 

είναι όμως πιο ήπια όταν είναι 

ξερός σε μορφή σπόρων.  

 Απαιτήσεις: Ηλιοφάνεια, λίγο 

νερό, πλούσιο έδαφος 

 Συγκομιδή: καλοκαίρι 

 Χρήση: φρέσκοι  βλαστοί.  Οι 

καρποί σαν καρυκεύματα 

διατηρούνται μέσα σε λάδι ή 

αλάτι.  

 



Σχοινόπρασο 

 Allium schoenoprasum 

 Περιγραφή: Το μικρότερο 
είδος κρεμμυδιού 
Καλλιεργείται για τα φύλλα 
του και όχι για τον βολβό,  

 Απαιτήσεις: σε φωτεινή 
θέση στο παράθυρο. Αρκετό 
νερό, πλούσιο έδαφος, με 
καλή  στράγγιση. Αντέχει 
στο κρύο 

 Συγκομιδή: όλο τον χρόνο 

 Χρήση: Σε σαλάτες, είναι 
πλούσιο σε βιταμίνες και 
σίδηρο 

 



Αρμπαρόριζα  
Pelargonium graveolens 

 Απαιτήσεις: Αυστηρό κλάδεμα 

την άνοιξη. Χρειάζεται ήλιο και 

καλό πότισμα, προσοχή στο 

κρύο 

 Συγκομιδή: Όλο τον χρόνο τα 

φύλλα 

 Χρήση: κηποτεχνία, 

αρωματοποιία ζαχαροπλαστική 

(άρωμα σε μαρμελάδες, 

κομπόστες, λουκούμια και σε 

γλυκά του κουταλιού. Επίσης, 

σε, παγωτά και ποτά. 

 

 



Πιπερόριζα - Τζίντζερ  

 Zingiber officinale  

 Περιγραφή: Πολυετής 
ορθόκλαδος θάμνος 

 Απαιτήσεις: εύκολο φυτό, 
σε σκιά χωρίς αέρα, πολύ 
νερό, πλούσιο έδαφος, 
ορθογώνια γλάστρα. 

 Συγκομιδή: Το ρίζωμα του 
φυτού εξάγεται όταν 
ξεραθούν τα φύλλα. 

 Χρήση: κουζίνα 
φαρμακευτική, 
αρωματοποιία και στην 
κηποτεχνία . 

 

 



Κρίταμος  
crithmum maritimum 

 Περιγραφή: μικρό πολυετές 
παχύφυτο που φυτρώνει σε 
παραθαλάσσια, βραχώδη ή 
και αμμουδερά μέρη της 
Μεσογείου 

 Απαιτήσεις: Εύκολο φυτό, 
πολύ ήλιο, λίγο πότισμα 
ποικιλία εδαφών με καλή 
στράγγιση 

 Συγκομιδή: Μάιο και Ιουνίου, 
πριν ανθίσει. 

 Χρήση: Τα φύλλα και οι 
βλαστοί , λαδόξιδα, σαλάτες, 
Τουρσί. 



Κάπαρη  
Capparis spinosa 

 Περιγραφή: Ακανθώδης 
Πολυετής θάμνος,  

 Απαιτήσεις: Πολύ ήλιο, 
ασβεστώδη, αμμώδη, 
πετρώδη, εδάφη (ξερολιθιές), 
δεν αντέχει τις παγωνιές  

 Συγκομιδή: από Μάιο το 
ανώριμο μπουμπούκι του 
φυτού, το οποίο γίνεται 
τουρσί 

 Χρήση: στις σαλάτες και ως 
άρτυμα σε σάλτσες για 
ζυμαρικά, ψάρια , κρέατα και 
όσπρια (Τουρσί). 



Συμβουλές Συλλογής 

 Μετά από ζεστές μέρες 

 Όχι το πρωί όταν έχει υγρασία 

 Δεν ποτίζουμε πριν την συλλογή 

 Αποξήρανση στην σκιά με καλό αερισμό 



Αποξήρανση και αποθήκευση σε 

γυάλινα βάζα  

 



Αποξήρανση και αποθήκευση σε 

μπουκάλια με ελαιόλαδο 



Παγωμένα Βότανα σε Ελαιόλαδο 



ευχαριστώ 


