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A limonádénövény

Magyar neve ánizsmenta, ánizsizsóp, de le-
het, hogy jobb lenne a tudományos nevét 

használni, hiszen se a mentákhoz, se az ánizs-
hoz, sem pedig az izsóphoz nincs sok köze. Te-
rebélyes bokrot nevelő, lágyszárú évelő gyógy-, 
és dísznövény az ánizsizsóp. 
Az Agastache nemzetség fajai az ajakosok (La-
miaceae) családjába tartozó, magas termetű, 
lágyszárú évelő növények Észak-Amerikában, 
Mexikóban és Kelet-Ázsiában őshonosak, szá-
razságtűrők, legtöbbjük prérinövény.

Napos helyre ültessük

A növény magassága eléri a 90-120 centimétert. 
Felálló szára végén július közepétől augusztus 
végéig heteken át nyílik (az alapfaj esetén) le-
vendulakék füzérvirágzata, aminek legfőbb dí-
sze a nagy, hegyes végű fellevele. Szögletes szá-
rának kiemelkedései fogazottak, csakúgy, mint 
nagy levelei. Hasonló megjelenésű évelőkkel 
társítva ültethető. Virágának nektárja a kertbe 
vonzza a megporzást segítő méheket, illetve 

MÁJUSBAN A MENTÁK SOKFÉLESÉGÉT MUTATTUK BE, MOST EGY NEVÉBEN HASONLÓ ÉVELŐ 
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más hasznos rovarokat. Magját a madarak szíve-
sen fogyasztják. 

Az ánizsizsóp a napfényes, félárnyékos fek-
vést és a kiegyenlítetten nedves talajt kedveli, 
de az időszakos szárazságot is jól viseli. Árnyék-
ban, illetve nagyon kötött talajon nem él meg. 
A fővirágzatot elnyílás után csípjük vissza, így 
egészen a fagyokig tovább nyílik. Magját el-
szórva magától szaporodik a kertben. Tartós 
vágott-, illetve szárazvirág.

Több faj rengeteg fajtája színesíti a kínála-
tot. Legelterjedtebb faja az Agastache foenicu-
lum, az A. rugosa, A. mexicana, és az A. auran-
tiaca. Nagyon egyszerűen szaporíthatóak az 

alapfajok magról, a fajták pedig dugványozás-
sal, vagy akár tőosztással is. Amennyiben tea, 
vagy limonádé készítésre használnánk, akkor 
az alapfajokat érdemes ültetni nagyobb levél-
hozamuk miatt. Több, különböző színű fajtáját 
(Apricot Sprite, Acapulco Purple, Blue Fortune) 
főleg évelő dísznövényként termesztik. Nagy 
mérete miatt háttérnövénynek, vagy kisebb 
csoportokba ültetve is alkalmas akár szoliter-
nek is. Van citromsárga levelű díszváltozata is, 
ám ez nagyon gyenge növekedési erélyű, tehát 
tényleg csak dísznek jó, ám jól mutat évelő-
ágyásokban, sárga leveleivel bizonyítva, hogy 
ez nem csak őszi levélszínnek mutatós.

Már az indiánok is

Az észak-amerikai indiánok gyógynövénye volt, 
akik gyökerét tüdőgyógyszerként, levelét tea 
édesítésére használták. Az édeskés ánizsos illa-
tot árasztó növényt a méhészek hozták Európá-
ba. Az ánizsizsóp virága ehető, saláták, köretek 

A  Heatwave fajta virága halványlila

Virágai vonzzák a méheket, a pillangókat és más beporzó 
rovarokat

A koreai mentának nevezett rokona, az Agastache rugosa kissé 
alacsonyabb, rövid életű növény
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díszítésére használható. Megszárítva, morzsolva 
illatpárnába tölthető, pot-pourri készítésére is 

alkalmas, frissen összetörve és a bőrünkre kenve 
állítólag távol tartja a szúnyogokat.

A leveleiből készült tea nemcsak finom ízű, 
de antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása 
miatt enyhíti a megfázás tüneteit, lázcsillapító, 
köptető, izzasztó, szíverősítő. Étkezés után is ér-
demes kortyolgatni, mert keserűanyagai révén 
segíti az emésztést és megelőzi a puffadást. Kül-
sőleg, borogatásként alkalmazva égési sebekre 
ajánlják mint sebgyógyítót. Magja az ánizshoz 
hasonlóan sütemények készítésére felhasznál-
ható,  bár tisztítása igen macerás folyamat. A le-
velek forrázatként elkészíthetők teának, ánizsos, 
nagyon enyhe mentaízzel, ami miatt jeges tea-
ként is kitűnő frissítő. Limonádékat is egyszerűen 
ízesíthetünk e növényekkel, ha a kész limonádé-
ba tépkedünk leveleiből, pár óra alatt kellemes 
ízét átveszi az ital. A valódi mentákhoz hasonlóan 
ízesítésre használható szirup is készülhet belőle.

A mexikói izsóp szárazságtűrő, gyenge talajokon is megélő 
rokon 
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