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Így válik örömmé 
A gyógy- és fűszernövények divatját éljük. Az utóbbi években piacra került legtöbb fajtaújdonság előnye, 

hogy teraszokon, balkonokon is nevelhető. De nemcsak a fűszerek, a balkonzöldségek is megélnek itt 
kisebb-nagyobb tálakban, edényekben, cserepekben. Népszerűségük oka 

– a könnyen tarthatóságuk mellett –, hogy frissen szedett, aromás, illatos alapanyagot szolgáltatnak 
a kerti grillezéshez vagy az esti koktélok elkészítéséhez. Így válik igazi örömmé a kertészkedés!

a kertészkedés

Balkoneprek
Fajtától függően fe-
hér, rózsaszín, piros 
virággal nyílnak, így 
nemcsak  finomak,  
de szépek is. Bal-
konládákba, ámpol-
nás cserepekbe,  na-
gyobb kaspókba egy-
aránt ültethetők. A 
terméseik általában 
nagyméretűek, pi-
rosak, ízletesek. Bő-
ségesen teremnek a 
szezonban. A Fraga
ria  ×  ananassa  ’Tos
cana  Deep  Rose’  faj-
ta szép sötétzöld 
lombú, erős növény, 
késő őszig folyama-
tosan  érleli  nagy-
méretű, finom édes 
gyümölcseit. 

Menták
Különlegesen nagy választékot 

tártak elénk a nemesítők. A csoki, al-
ma grapefruit, mandarin, gyömbér, 

eper, lime, cola, ananász, rágógumi elneve-
zések ízükre, illatukra utalnak, leveleik 
mentoltartalmúak. Felhasználhatók hűsítő 
nyári italok, limonádék, koktélok, gyümölcs-

saláták, húsételek ízesítésére. teaként 
való fogyasztásukat ajánlják a termé-

szetgyógyászatban. Igénytelen, 
gyöktörzses, terjedő nö-

vények.
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kész megoldások
Egyes ételek, italok ízesítéséhez használt 
fűszernövényekből is készül válogatás. A 
hármasával vagy többesével összeültetett, 
prémium kategóriás termékek tartalmaz-
zák mindazokat a fűszernövényeket, ame-
lyek a kívánt ízvilág eléréséhez szüksége-
sek. Az ilyen típusú kényelmi késztermékek 
megkönnyítik a dolgunkat, emellett fenn-
tartható módon tovább nevelhetők, rend-
szeresen szedhetők.

Merényi Alexandra

Balkonparadicsomok
Ízletes, apró méretű, piros, sárga, lila, ke-
rek, szív vagy datolya alakú termést érlelő, 
bőtermő fajták. Finomak, édesek, önma-
gukban és salátákban, hidegtálak, egyéb 
készételek díszítésére is felhasználhatók. 
Bogyójuk kemény, nem reped. Betegségre 
nem érzékenyek.

Fűszerek és zöldségek, 
amelyek nem hiányozhatnak 
a teraszról

• tarka levelű oregánó 
(Origanum vulgare ’Variegata’)
A növény aranysárga-tarka levelei aro-
másak, ízesek, illatosak, vegyes balkon-
láda-beültetésekben szépek, mutatósak.
• olasz szalmagyopár 
(Helichrysum italicum)
jól bevált egynyári balkonnövény. Illó-
olajokban gazdag, aromás levelei leve-
sek, húsételek ízesítésére használhatók. 
Illata hasonlít a fűszer curry illatához, de 
azzal nem azonos növény.
• orvosi zsálya 
(Salvia officinalis ’Icterina’)
Dekoratív, tarka levelű, könnyen gondoz-
ható növény. levelei aromás illatúak, ke-
sernyés ízűek. Fűszer- és gyógynövény-
ként használt, áttelelő fajta. 
• indián menta 
(Satureja douglasii ’Indian Mint’)
Gyors növésű, kellemes mentaillatú balkon-
növény, leveleiből frissítő tea készíthető. 
Hosszan lefutó hajtásokat nevel a balkonlá-
dákban vagy a nagyobb ámpolnákban. 
• sztévia
(Stevia rebaudiana)
Virágcserépben egyszerűen nevelhető, 
meleg időben gyorsan fejlődik. leveleit 
édesítőszerként használhatjuk.

Tarka levelű oregánó

Orvosi zsálya Indián menta Sztévia

Olasz szalmagyopár


