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Τα Άγρια Φαγώσιµα Χόρτα της Περιοχής µας



Πικροράδικο, Πικραλίδα
Cichrorium intybus

Ο Γαληνός το αποκαλούσε φίλο του συκωτιού.
Είναι πολυετές, ανθεκτικό φυτό.

Έχει βαθιά ρίζα που εκκρίνει ένα γαλακτώδη, πικρό χυµο.
Ως βότανο το ραδίκι είναι τονωτικό, αυξάνει τη ροή της χολής. 

Είναι ισχυρό διουρητικό, συνιστάται για ακµή και την µείωση
του σακχάρου.



Ταραξάκος
Taraxacum officinalis

Νόστιµο είδος ραδικιού, πλούσιο σε βιταµίνες και ιχνοστοιχεία.
Καταναλώνεται νωπό σε συνδυασµό µε άλλα λαχανικά και ύστερα από βράσιµο.
Τα άνθη του γίνονται µαρµελάδα.



Πετροµάρουλο ή Αγριοµάρουλο
Lactuca serriola

Θεωρείται ζιζάνιο. Περιέχει σίδηρο, βιταµίνες Α,Β1,Β2 & C.
Μαζεύεται το χειµώνα µέχρι την άνοιξη.



Ζοχός ή Ζωχός
Sonchus oleraceus



Ψωρούλι ή Μυρµηγκοβότανο
Helminthia echioides

Τρώγεται ύστερα από βράσιµο συνήθως µαζί µε άλλα χόρτα



Rumex crispus
Αγριολάπαθο ή Αγριολάπατο

Στη Χώρα µας υπάρχουν περίπου 25 είδη λάπαθου
∆εν συστήνεται σε ρευµατισµούς λόγω του οξαλικού ασβεστίου που περιέχει.



Ξινολάπαθο
Rumex acetosa

Πολυετές φυτό µε µεγάλα λογχοειδή
φύλλα και µακριούς µίσχους.
Λόγω της ξινής γεύσης του είναι
υποκατάστατο του λεµονιού στη
µαγειρική.



Σέσκουλο
Beta vulgaris

Συγγενικό είδος µε το τεύτλο και το παντζάρι.
Ως αυτοφυές πρέπει να το ψάξει κανείς



Βλήτο
Amaranthus blitum

Είναι συνηθισµένο χορταρικό σε όλες τις χώρες της λεκάνης του Μεσογείου. 
Αν πιει κανείς περισσότερο από ένα φλιτζάνι ζουµί των φύλλων είναι πιθανό

να µειωθεί παροδικά η αντίληψή του. Από αυτό το γεγονός βγήκε το όνοµα
κουτόχορτο.

Το βλήτο µε τα κόκκινα φύλλα (A, Caudatus) δεν τρώγεται,  είναι
καλλωπιστικό φυτό.



∆ιαβολόχορτο
Αγριοντοµατιά



Άγρια ρόκα
Eruca sativa



Κουφολάχανο
Knautia Integrifolia



Αντράκλα – Γλιστρίδα
Portulaca oleracea

Είναι πλούσια σε βιταµίνη C 
Περιέχει ασβέστιο, σίδηρο, βιταµίνες του συµπλέγµατος Β και λιπαρά
οξέα, όπως λινολεϊκό και ωµέγα 3 που είναι χρήσιµα στην αποφυγή
καρδιαγγειακών παθήσεων.
Τρώγεται ωµή µόνη της µε ξίδι, συµµετέχει στην τοµατοσαλάτα, γίνεται
σαλάτα µε γιαούρτι, προστίθεται στις χορτόσουπες. 



Παπαρούνα
Papaver rhoeas

Μαζεύονται οι τρυφεροί βλαστοί και
τα φύλλα της από τα τέλη
του φθινοπώρου µέχρι την άνοιξη πριν
ανθίσει. 
Το καλοκαίρι µαζεύονται και οι σπόροι
της
που προστίθενται σε ψωµί ή παξιµάδια



Αγριόβρουβα
Hirschfeldia incana



Σιναπόβρουβα ή λαψάνα
Sinapis arrensis



Καυκαλήθρα
Tordylion apulum

Από τα σηµαντικότερα αρωµατικά χόρτα της χώρας µας. 
Τη βρίσκουµε τον χειµώνα και την άνοιξη.



Spinach Butterfly



(Urtica urens)

Τσουκνίδα

(Utrica dioica)



Φυτρώνει σε άγονα και συνήθως πετρώδη εδάφη. Οι Αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν
µάραθρο και θεωρούσαν σύµβολο της επιτυχίας συνδέονταν µε την µάχη του
Μαραθώνα.
Είναι πολυετές φυτό και φτάνει τα 2µ ύψος.
Οι βλαστοί και τα φύλλα του προστίθενται σε ωµές και βραστές σαλάτες, σε
χορτόπιτες, µε µάραθο αρωµατίζονται ελιές, τουρσιά και ξίδι.
Το έγχυµα των σπόρων του κατευνάζει το πεπτικό σύστηµα – ειδικά τους
κολικούς των βρεφών και λέγεται ότι αυξάνει το γάλα στις θηλάζουσες. 

Μάραθος
Foeniculum vulgare



Μυρώνι
Scandix pecten



Καλόγερος ή Χτενάκι
Erodium cicutarium

Μαζεύεται τρυφερός πριν ανθίσει από το χειµώνα
µέχρι την άνοιξη.
Τρώγονται µόνο τα φύλλα του σε µικρή ποσότητα
µαζί µε άλλα χόρτα.



Καψέλα, αγριοκάρδαµούρα
Capsella bursa – pastoris

Η γεύση της θυµίζει σινάπι περιέχει βιταµίνες A,B,C,K ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, 
κάλιο. Θεωρείται ένα από τα σοβαρά ζιζάνια, επειδή πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα. 

Ένα φυτό παράγει µέχρι 2.000 σπόρου. Χρησιµοποιείται και ως βότανο για το
ουροποιϊτικό σύστηµα, αλλά και για παθήσεις του δέρµατος. 



Λουβουδιά ή Χηνοπόδιο
Chenopodium album

Τρώγονται οι βλαστοί και τα φύλλα µετά από βράσιµο και σε πίτες.



Άγριο σπαράγγι
Asparagus officinalis

Τρώγονται οι τρυφεροί βλαστοί που µαζεύονται από τέλος Μαρτίου µέχρι τον Μάιο.
Περιέχουν µαγνήσιο, φωσφόρο, ασβέστιο, κάλιο, µαγγάνιο, κοβάλτιο, βιταµίνες και
ασπαραγγίνη που είναι διουρητική ουσία.



Μολόχα
Malva sylvestis

Τρώγονται οι νεαροί βλαστοί, τα φύλλα και τα άνθη της περιέχει βιταµίνες A, B1, 
B2 κ C.
Σαν βότανο είναι από τα καλύτερα µαλακτικά.
Το αφέψηµα της χορηγείται σε φλεγµονές του αναπνευστικού, βήχα, βρογχίτιδες. 
Το κατάπλασµα των φύλλων της καταπραΰνει.
Το έκζεµα και τον πόνο από τσιµπήµατα εντόµων. 



Πεντάνευρο
Plantago

Τρώγονται τα φύλλα του σε µικρή
ποσότητα.
Πίνεται το αφέψηµα των σπόρων του
σαν διουρητικό.
Κατάπλασµα των φύλλων επουλώνει
πληγές. 



Αγριόσκορδο
Allium sativum

Ο Ηρόδοτος λέει ότι οι σκλάβοι, που έχτισαν τη µεγάλη πυραµίδα του
Χέοπος, έτρωγαν µεγάλες ποσότητες αγριόσκορδο για να παίρνουν
δύναµη. 
Οι Ρωµαίοι αθλητές και οι πολεµιστές έτρωγαν αγριόσκορδο πριν τον
αγώνα ή τη µάχη. 
Στο Μεσαίωνα πίστευαν ότι η οσµή του προστατεύει από τους
βρικόλακες και το διάβολο.



Ευχαριστούµε!!!!!!!!


