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A nősziromfélék (Iridaceae) családjá-
ba tartozó fűszersáfrány, más né-
ven  jóféle  sáfrány  (Crocus  sativus) 

hagymagumós növény. A hagymagumót hár-
tyás allevelek burkolják, de a hagymától el-
térően nincsenek egymáshoz simuló, húsos 
allevelei (hagymapikkelyek). Keskeny szálas, 
10-15 cm-es levelei a virágokkal közel egy 

időben jelennek meg, és tavaszig zöldellnek. 
2 cm-es kocsányon fejlődő nagy, 5-6 cm-es 
virágai ősszel nyílnak, 6 lepellevelük lila, gyak-
ran sötétlila erezettel. A virágok közepén le-
vő 3 db elágazó, háromsallangú bibeszál sö-
tét narancsvörös, aromás illatú és ízű. A bi-
bék  kezdetben  felállók,  majd  visszahajlók.  
szárított formájuk adja a híres fűszert.

A fűszersáfrányt oly régen kultúrába vették, 
hogy eredeti élőhelye már nem állapítható 
meg,  valahol  Délnyugat-Ázsiában  lehetett.  
Ma már csak termesztésből ismerjük, vadon 
nem. Eredete jelenleg sem tisztázott, rokon-
ságban a görögországi és krétai honosságú 
vadsáfrány (Crocus cartwrightianus) áll hoz-
zá a legközelebb, talán ennek a leszárma-
zottja. A fűszersáfrány virágai sterilek, 
ezért szaporítása hagymagumójával törté-
nik. Ma a világpiacon a sáfrányfűszer 90-
93%-a  Iránból  származik.  Az  Európában  
termesztett fűszerek közül a spanyol sáf-
rány a legaromásabb és legértékesebb.

az ókor luxusszere
A  sáfrány  kezdetben  a  legnemesebb,  legfi-
nomabb luxusillatszer volt, és csak később 
lett népszerű fűszer és festőanyag. több 
mint 4000 év óta emlegetik az ókori írások, 
sáfrány-festékanyagokat  azonban  sok  tíz-
ezer éves őskori lelőhelyeken is találtak 
Iránban.  A sumérok,  asszírok és a  perzsák 

A sáfrány kezdetben a legnemesebb, legfinomabb luxusillatszer volt, és csak később lett népszerű 
fűszer és festőanyag. A paprika általános elterjedéséig leggyakoribb ízesítőink közé tartozott, 

gyógyhatásának köszönhetően pedig volt idő, hogy nyugat-európában a hamisításáért halálbüntetés járt.

Befolyásos 
nÖvények   a sáfrány           

Szeretjük  a  növé-
nyeket. Örömet okoz 

szépségük, élvezzük gyümöl-
cseiket, használjuk fájukat. de 

gondolunk-e rá, hogy egyes növények 
az emberi civilizáció, a történelem me-
netét is befolyásolták, háborúkat rob-

bantottak ki, gyarmat birodalmakat 
virágoztattak föl, emberek életét 

változtatták meg? vajon mi 
lehet a titkuk?

A sáfrányok hat lepellevele közül 
kitűnnek az élénk színű bibék, de csak 

a fűszersáfrány bibeszálából lehet 
fűszert készíteni (Crocus speciosus)

A	vilÁg	legdrÁgÁbb	fűszere
A konyhában használt ízesítőket két csoportba oszthatjuk, az angol szóhasználat  
jól megkülönbözteti ezeket. A zöldfűszerek (angolul „herb”) olyan, általában mérsé-
kelt övi klímán is termeszthető növények, melyeknek többnyire zöld részét hasz-
náljuk, friss vagy szárított formában (bazsalikom, izsóp, menta, kapor, babér stb.). 
A fűszerek (angolul „spice”) közé olyan ízesítők tartoznak, melyek főleg a trópusok-
ról származnak és többnyire nem zöld hajtásukat használjuk, hanem termésüket, 
magjukat (bors, koriander, feketekömény stb.), kérgüket (fahéj, kasszia), gyökerü-
ket (kálmos stb). Mindig drága kereskedelmi termékek voltak, erre utal angol elne-
vezésük is, mely a latin species szóból származik, jelentése: „értékes dolog kis meny-
nyiségben”. Ezek között is kiemelkedik a sáfrány, mint a világ legdrágább fűszere. 
Fűszerként a növény egészen apró részét gyűjtik, a virág közepén található bibéket.
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is használták a sáfrányt, főzetekben, illat- 
és gyógyszerekben. A perzsák, akik sokfele 
termesztették,  sáfrányt  szórtak  a  hitvesi  
ágy köré és vallási áldozati textíliákba 
szőtték a bibeszálakat. A biblia is említi, az 
Énekek énekében a menyasszony szépségé-
nek ecsetelésénél ír a sáfrányról. Nagy Sán-
dor a fürdőjét és a borát is sáfránnyal ízesí-
tette, katonái a csatában szerzett sebeket 
gyógyították vele.  Kleopátra  sáfránnyal il-
latosított vízben fürdött. A római császár-
kort híres, hírhedt lakomák jellemezték. Az 
egyik legismertebb ínyenc, az 1. században 
élt Marcus Gavius Apicius egy híres szakács-
könyvet is írt, mely a máig ismert egyetlen 
ilyen jellegű ókori mű. Híres receptgyűjte-
ménye birodalomszerte nagy népszerűség-
nek örvendett. ő a sáfrányt fűszeres, mézes 
borok ízesítésére és fűszeres só készítésé-
hez javasolja. Apicius egyébként, miután té-
kozló dorbézolásának köszönhetően eladó-
sodott, félelmében, hogy nem tudja előkelő 
szinten folytatni dőzsölő életvitelét, ön-
gyilkos lett.
Európában először spanyolországban kezd-
ték termeszteni a sáfrányt a 10. században, 
valószínűleg arab hatásra. A 14. században 
tomboló  európai  pestisjárvány  idején  ké-
szített gyógynövénykeverékekbe is beleke-
rült, ezért Nyugat-Európában olyan értékes 
cikk lett, hogy hamisításáért halálbüntetés 
járt. Magyarországra olasz közvetítéssel 
került, első ismert említése 1429-ből szár-
mazik. A középkorban nagy mennyiségben 
termesztették. Galeotto Marzio olasz huma-
nista, aki sokat időzött Mátyás király udva-
rában, a legfontosabb fűszerek között emlí-
ti a borssal és a gyömbérrel együtt. Gyak-
ran vándorárusok, az ún. sáfrányosok há-
zaltak  vele.  A  18.  század  végéig,  vagyis  a  
paprika általános elterjedéséig a leggyako-
ribb ízesítőink közé tartozott, és ruhákat is 
festettek vele. 

szegény ember sáfránya
A közemberek számára megfizethetetlen 
méregdrága sáfrányt gyakran olcsóbb nö-
vényekkel helyettesítik, leginkább az Ázsi-
ában őshonos sáfrányos szeklicével vagy 
pórsáfránnyal (Carthamus tinctorius).  Nem 
rokona  a  sáfránynak,  a  fészkesek  (Compo-
sitae) családjába tartozik. szúrós hegyű, fo-
gazott levelű, fagyérzékeny egynyári nö-
vény. Fészekvirágzatot alkotó apró, csöves 
virágai élénk narancssárgák, nem illatosak, 
szárítva vörösbarnák. Míg a sáfránynak a 
termői, a szeklicének az apró virágai adják 
a fűszert és a festőanyagot. Elsősorban szí-
nezésre használják levesekbe, mártásokba, 
rizsételekbe és tésztákhoz, italokba és saj-
tokhoz, mert szép színt ad az ételeknek. Ha 

„sáfrányolajról”  olvasunk,  akkor  a  sáfrá-
nyos szeklice kicsi kaszatterméseiben fej-
lődő magvakból sajtolt, világossárga olaj-
ról  van  szó,  melyet  sütéshez,  salátákhoz,  
valamint  szappan-  és  linóleumgyártáshoz  
egyaránt használnak.
őshazája bizonytalan, Afrika trópusi részé-
ről, a mediterrán régióból vagy Irán és 
Északnyugat-India szárazabb, homokos ta-
lajú területeiről származik. A száraz és me-
leg éghajlatú országokban az ókor óta sok-
fele termesztik. Egyiptomban már 3500 év-
vel ezelőtt is ültették. oly fontos növény 
volt,  hogy  Tutanhamon  fáraó  sírjában  is  
megtalálták  a  magvait,  a  mumifikáláshoz  
való lenvásznat is ezzel festették.

fráter erzsébet

 a sáfrány           

A sáfrányos szeklice hazánkban is 
termesztett fészekvirágzatú növény

A sáfránnyal fűszerezett, színezett 
és borbolyabogyóval, mazsolával ízesített 

rizs a perzsa konyha kedvelt étele

A fűszersáfrány háromsallangú, narancsvörös 
bibeszála szárítva sem veszti el élénk színét

sáfránykereskedés a legjelentősebb sáfrány-
termesztő országban, iránban (Mashadi piac)

Az	„indiAi	sÁfrÁny”	
nem sáfrány
A magyarul sáfránynak nevezett nö-
vény érdekes nevezéktani kapcsolat-
ban van egy másik nevezetes növény-
nyel, a kurkumával, melyet szintén sár-
ga festőnövényként és fűszerként is-
mernek.  A  sáfrány  ugyanis  héberül  
karkom, arabul kurkam. A kurkuma is 
hasonlóan  hangzik  arabul:  kurkum.  
Emiatt  a  hangzásbeli  és  felhasználás-
beli hasonlóság miatt a karkom kifeje-
zést a különböző időszakokban mind-
két növényre értették (homonimák).

mire való a sáfrány?
A sáfrány hatóanyagai a különféle színanyagok, keserűanyagok, illóolajok és zsíros olajok. 
A fűszer íze intenzíven édeskés, kesernyés, illata aromás. Hal-, hús- és rizsételeket, már-
tásokat, likőröket ízesítenek vele, és süteményekbe teszik. Élénksárga színe miatt étele-
ket, de arcot, hajat és különleges ruhákat, királyi öltözéket is festettek vele. Indiában ma 
is festenek vele arcot és ruhát. Gyógyhatása is ismert. Görcsoldásra, nyugtatóként és ér-
zéstelenítésre is használták, kis mennyiségben nyugtatja a szívet, rendben tartja a menst-
ruációt, de nagyobb dózisban bódulatot, vérzéseket, méhgörcsöt okozhat, ezért terhes 
anyáknál óvatosságot igényel, a szedését sem ajánlják állapotos nőknek.

tudtA, 
HoGY…

…egy kilogramm fűszer 
előállításához közel 150 
ezer virág kell? nem csoda, 

hogy  értéke  az  arany-
hoz mérhető.fo
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