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Betram, dragoncelj

PEHTRAN

Artemisia dracunculus

Vzgoja novih rastlin

Posajene rastline je treba obnoviti
vsake tri leta.V prvi polovici pomladi
izkopljite stare rastline, jih razdelite
in njihove mlade korenike posadite
vsako zase 5‡7,5 cm globoko v tla
in 30‡40 cm narazen.

Nove rastline lahko vzgojite tudi iz
semen, vendar naj te rastline ne bi
imele tako aromatiËnih listov kot
tiste, vzgojene z delitvijo starih.
Druga možnost je vzgoja iz
potaknjencev. Spomladi vzemite
s spodnjih delov rastline 5‡7,5 cm
dolge potaknjence, jih posadite
v lonËke, napolnjene z mešanico
enakih delov vlažne šote in peska,
in postavite na zmerno toplo mesto.
Ukoreninjene potaknjence prestavite
v hladno gredo, ko se utrdijo in se
zaËnejo razrašËati, pa jih posadite
na zelišËno gredo.

Oskrba rastlin

Rastline lahko ostanejo na gredi
približno tri leta, a najbolj dišeËe
liste imajo, ko so mlade. Ko se
zaËnejo razvijati cvetna stebla, jih
je treba takoj pošËipati z rastlin.

Pri sušenju pehtrana izhlapijo vsa
dišeËa eteriËna olja. »e želite tudi
pozimi imeti sveže pehtranove liste,
jeseni presadite rastline v lonËke in
jih postavite v rastlinjak.

Spravilo

Liste za sprotno uporabo lahko
trgate vse poletje. Lahko jih tudi
narežete in posušite, vendar bodo
med sušenjem izgubili veËino vonjav.
Bolje jih je zamrzniti (s. 75).

Višina: 45‡60 cm
Širina: 30‡40 cm
Prezimno trdna trajnica košate rasti in
z aromatiËnimi sivkasto zelenimi listi, ki so
sladkobnega, meti podobnega okusa in vonja.
V poznem poletju se razvijajo rahle skupine
majhnih zelenkasto belih cvetov, ki pa se
v hladnejših krajih obiËajno ne odprejo.

KulinariËna uporabnost
To rastlino uporabljajo za pripravo
pehtranovega kisa, sveži listi pa so tudi
priljubljen dodatek solatam in pomembna
sestavina finih zelišË. Pehtran dodajajo tudi
francoskim gorËicam in tatarski omaki,
pišËanËjim in drugim jedem iz
belega mesa ter omakam za
ribje jedi. Pri nas je zelo
priljubljena pehtranova
potica.

Vonj in okus sta sladkobna
in podobna kot pri meti.

košato razrašËeno steblo

zelenkasto beli
cvetovi
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Vzgoja novih rastlin

»as za sejanje je od sredine pomladi
do sredine poletja. Semena posejte
enakomerno redko v plitve brazde
na gredico, kjer bodo imele rastline
stalno rastišËe. Brazde naj bodo
približno 30 cm narazen.

Ko so sejanci dovolj veliki za
prijemanje, jih zredËite, da bodo
7,5‡10 cm narazen.

»e boste sejali semena v
4‡6-tedenskih presledkih, boste
imeli vse poletje dovolj svežih listov.

Oskrba rastlin

Vse poletje zalivajte rastline,
da bodo v dovolj vlažnih tleh.
Sproti odstranjujte plevel. Ker
se boraga rada sama zaseje,
odstranjujte tudi sejance, sicer
bodo rastline pregoste.

Spravilo

Trgajte mlade liste in uporabljajte
sveže. Lahko jih sicer tudi posušite,
vendar gre to precej poËasi in listi
dostikrat poËrnijo.

Zdravilna boraga, boreË

Seznam kuhinjskih zelišË36

BORAGA

Borago officinalis

listi za odišavljanje solat
in hladnih napitkov

dlakavi listi in stebla

cvetovi za okras
hladnih napitkov

Višina: 45‡90 cm
Širina: 30‡40 cm
Proti mrazu odporna enoletnica z jajËastimi zelenimi
listi, porašËenimi s srebrnkastimi šËetinastimi
dlaËicami. Na steblih se vse poletje razvijajo
skupine modrih cvetov, znane pa so tudi
rožnato- in belocvetne sorte. Cvetove
dostikrat uporabljajo za razliËne zelišËne
cvetliËne aranžmaje.

KulinariËna uporabnost
Boragini listi in cvetovi so pogost dodatek
brezalkoholnim in tudi vinskim hladnim
napitkom. Dva ali trije listi v vrËu dajo
pijaËi osvežujoË okus in vonj, ki nekoliko
spominjata na kumare. Borago
vËasih dodajajo tudi solatam.
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Golostebelni sladki koren, likviricija, sladËica, sladki les, sladkirica

SLADKI KOREN

Glycyrrhiza glabra

Vzgoja novih rastlin

V prvi polovici pomladi posadite
mlade koreninske izrastke ali
korenike starih rastlin v sadilni
razdalji 30 cm.

Oskrba rastlin

Za gojenje sladkega korena so
najustreznejša rahla, rodovitna in
dobro odcedna tla, kjer bodo
korenine najhitreje rasle in jih bo
pozneje tudi najlažje izkopavati.
S tal sproti odstranjujte vse veËletne
plevele.V prvem letu po sajenju
rastline zrastejo le približno 25 cm
v višino, v naslednjem letu pa se
košato razvijejo in z gostimi listi
same prepreËujejo rast plevelov.

Vsako jesen, ko zaËnejo odpadati
listi, rastlinam do tal porežite stebla.

Zelo uporabne korenike

Korenike dajejo jedem znaËilen vonj
in okus, v Severni Ameriki pa iz njih
izdelujejo dešËice za izdelavo škatel.

Spravilo

V nasadih, kjer gojijo sladki koren
za prodajo, pušËajo rastline v tleh
3‡5 let in nato jeseni izkopljejo
korenine in korenike.

Višina: 60‡90 cm
Širina: 60‡90 cm
Prezimno trdna zelnata trajnica iz družine metuljnic. Ima globoko segajoËe
korenine in pernate liste, sestavljene iz 9‡17 zelenih jajËastih listiËev. Poleti se
v skupinah razvijajo bledo modri ali modrikasto purpurni cvetovi. Iz njih dozorijo
do 2,5 cm dolgi stroki, v katerih so po 3‡4 semena. Korenine se nasilno razrašËajo
in so dostikrat dolge veË metrov, v rahlih tleh
pa lahko sežejo do 90 cm globoko.

KulinariËna uporabnost
Sladki koren gojijo za pridobivanje posušenih
korenik (spremenjenega podzemnega stebla) in
tudi korenin. Uporabljajo jih za odišavljanje ali
prekrivanje vonja manj prijetno dišeËih živil.
V prah zmlete ali iz njih pripravljen tekoËi
izvleËek dodajajo bonbonom in drugim
sladkarijam, brezalkoholnim pijaËam ter
pastilam in drugim sredstvom proti kašlju.

nasilno razrašËajoËe
se korenike

moËno dišeËe korenike
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Vzgoja novih rastlin

»as za sejanje je druga polovica
pomladi. Semena posejte
enakomerno redko v 6 mm globoke
brazde, ki naj bodo 30 cm narazen.
Kalitev traja 2‡3 tedne. Ko so
sejanci dovolj veliki za prijemanje,
jih zredËite, da bodo 15 cm narazen.
Zgodaj jeseni izkopljite mlade
rastline in jih v sadilni razdalji 30 cm
posadite na njihovo stalno rastišËe.

Nove rastline lahko vzgojite tudi iz
potaknjencev. Proti koncu pomladi
vzemite s starih rastlin 6,5‡7,5 cm
dolge potaknjence in jih posadite
v lonËke, napolnjene z mešanico
enakih delov vlažne šote in peska.
Postavite jih v hladno gredo, ko se
potaknjenci ukoreninijo, pa jih
posadite loËeno v cvetliËne lonËke.
Konec poletja ali na zaËetku jeseni
jih presadite na zelišËni vrt.

Oskrba rastlin

Ožepek bo najbolje uspeval
na rahlih, dobro odcednih tleh in
na sonËnem ali rahlo zasenËenem
rastišËu. Rastline vsake 3‡4 leta
nadomestite z mladimi. Sproti
odstranjujte plevel.

Spravilo

Po možnosti uporabljajte sveže liste,
ki jih lahko trgate vse leto. Lahko jih
tudi sušite, a za to morajo biti zelo
mladi.

Navadni ožepek, blagoduh, izop

Višina: 45‡60 cm
Širina: 30‡40 cm
To zelišËe je prezimno trdna, deloma zimzelena
trajnica s pokonËnim, košato razvejanim
steblom. Uporabni so ožepkovi mladi aromatiËni
listi, ki so zeleni in dišijo podobno kot meta.
V drugi polovici poletja se razvijajo dvoustnati
purpurno modri, na nekaterih sortah pa beli
ali rožnati cvetovi.

KulinariËna uporabnost
Mlade liste lahko trgate vse leto in s svežimi
dopolnjujete okus najrazliËnejših jedi, posušene
pa vmešate v nadeve. Listi imajo najboljši okus,
preden se zaËnejo odpirati cvetovi. Sveži listi
popestrijo okus solat, sveži ali posušeni pa se
prilegajo tudi juham.
V kuhanih jedeh ožepek
poveže in usklajuje
okuse mastnih rib
ali svinjine in drugega
mastnega mesa.
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OŽEPEK

Hyssopus officinalis

košato razvejano steblo

aromatiËni, po meti dišeËi listi
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