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Ehető dísznövények
MA ÚJRA DIVATBA JÖTT A KERTÉSZKEDÉS, ÉS ITT MOST NEM AZT INTENZÍV GYEPRE, A SZÖGMÉRŐVEL 
BEÁLLÍTOTT SÖVÉNYRE GONDOLOK, HANEM A „HÁZTÁJI” TERMELÉSRE, AHOL IS A CSALÁD KÖZÖSEN 
ÜLTETI EL A MAGOT, A PALÁNTÁT VAGY A CSEMETÉT ÉS ARRÓL KÖZÖSEN IS TAKARÍT BE, KÉSZÍT ÉTELEKET 
VAGY LEKVÁRT, DZSEMET, ASZALVÁNYT. CSUPA OLYAN DOLGOT, AMI TERMÉSZETES, NEM TARTALMAZ 
FÖLÖSLEGES ADALÉKOKAT, CSAK AZT, AMIT A TERMÉSZET AD SZÁMUNKRA. A KÖZISMERT GYÜMÖL-
CSÖK MELLETT SOK CSAK DÍSZNÖVÉNYKÉNT ISMERT FAJ IS EHETŐ.

Mostanság sok kertbarát megtermeli a csa-
lád asztalára az ételt, mert így tudja, hogy 

amit fogyaszt, az egészséges. Arról már nem is 
beszélve, hogy ezzel sok pénzt megspórolhat 
a családi kasszának. Vannak, akik divatból, de 
sokan az előbb felsoroltak miatt szeretnék úgy 
kialakítani kertjüket, nyaralójukat, hogy az minél 
természetesebb legyen, növelve ezzel a helyi 

biodiverzitást. S nem utolsó sorban a növények-
ről leszüretelhető, változatos, akár nyárelőtől a 
tél beálltáig szedhető termésekkel nagyon vál-
tozatos étrendet tudunk kialakítani. Jó néhány 
növényt, főleg fát és cserjét szeretnék bemutatni, 
amikből a kertünkbe akár élősövényt vagy csak 
egy-egy cserjefoltot tudunk létrehozni, figyelem-
be véve kertünk adottságait, főleg a talajunkat. 

NAGYKUTASI VIKTOR
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E növények jó részét sokan csak dísznövényként 
ismerik, most ők is többet tudhatnak meg róluk.

Feketefenyő (Pinus nigra)

Őshazája Dél-Európa, örökzöld tűlevelű fa terebé-
lyes koronával, amely 30-40 méter magas, tűle-
velei feltűnően sötétzöldek és 8-15 cm hosszúak. 
A fenyő minden részét napsütésben érdemes 
gyűjteni, mert olyankor aromásabb. Hajtásait, 
virágait és tűleveleit tavasszal szokták leszedni, 
hajtásaiból szendvicskrém készíthető és szeszes 

italok ízesítéséhez is használható. Kiváló bólét ka-
punk, ha a belőle készített szörpöt pezsgővel ösz-
szekeverjük. Tűlevelei megszárítva és megőrölve 
jól alkalmazhatók húsok fűszerezéséhez.

Közönséges lucfenyő (Picea abies)

Természetes lelőhelyei a középhegységek és a 
hegyvidékek erdői. Kúp alakú koronája, 25-50 
méter magasra nő meg, kérge vörösesbarna 
vagy szürke, tűlevelei sötétzöldek, merevek 
és hegyesek, virágai a csúcs közelében nőnek. 
Vigyázzunk, mert könnyen összetéveszthető a 
mérgező tiszafával. A fiatal, világoszöld tavaszi 
hajtások zsenge és kellemesen savanykás, a cit-
roméhoz hasonló ízűek. A különböző italokhoz 
készíthetünk aromás fenyőszirupot is.

Közönséges boróka (Juniperus 
communis)

Örökzöld, oszlop alakú, gyakran többtörzsű fa 
vagy cserje, 4-10 méter magasra nő meg. Kétlaki 
növény, hímvirágú példányai feltörekvők, a női-

varúak inkább elterülő növekedésűek. Tűlevelei 
hármas övekben állnak, merevek, kellemesen 
illatosak. Apró, feketés, gömb alakú tobozbogyót 
terem, amely csak a második évben érik be. Az 
éretlen termés zöld színű. A bogyókat szárítva 
vadhúsok, zsíros húsok és savanyú káposzta 
ízesítéséhez használják, a friss terméseket ösz-
szenyomva, vajjal összekeverve szendvicskrém 
készíthető. 

Kislevelű hárs (Tilia cordata)

Lombos elegyes erdőkben, fás legelőkön, par-
kokban található meg ez a lombhullató fa, amely 
15-30 méter magasra nő meg, törzse sötétszürke 
vagy barna, hosszában finoman repedezett. Száraz-
ságtűrő, lassan növő fa. Levelei váltakozó állásúak, 
aszimmetrikus szív alakúak, nyersen salátában 
jóízűek, de főve is ehetők. A júniusban nyíló hárs-
favirágokkal italokat és édességeket ízesíthetünk.

Tavasszal gyűjthetjük a friss fenyőhajtásokat

Az éretlen borókabogyók még zöldek
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Fehér akác (Robinia pseudoacacia)

Lombhullató fa, 20-25 méter magasra nő, törzse 
szürke vagy sötétbarna, ágai sűrűn tövisesek, il-
latos pillangós virágzatai lecsüngők. Gyorsan nő, 
mégis hosszú életű fa. Virágaiból mézet, édessé-
geket készítenek, fagylaltokhoz, süteményekhez 
adják. Termése 5-10 cm hosszú csupasz, vöröses-
barna hüvely, magjai mérgezők, csakúgy, mint a 
kérge. 

Zselnicemeggy (Prunus padus syn. 
Padus avium)

Körülbelül 10 méter magas fa, ritkán cserje, sima 
kérge nagyon sötét. A levelei széle fogazott, illatos 
virágai először felálló, később lecsüngő fürtöket 
alkotnak. Fekete csonthéjas termései aprók, keser-
nyés ízűek. A növényből ínyenc lekvárok és levek 
készíthetők, magas pektintartalmára ügyelni kell. 
Májusban nyíló virágait cukor ízesítéséhez, kan-
dírozott édességként és teák készítéséhez hasz-
nálják, leveleivel szószokat és rakott ételeket lehet 
ízesíteni.

Barkócaberkenye (Sorbus torminalis)

Tojásdad koronájú, 10-20 méter magas fa. Fiatalon 
a fák törzse sima, az idősebbeké hosszában repede-
zett, mélyen karéjos levelei a juharéhoz hasonlók, 

színük fényes sötétzöld, ősszel gyönyörűen színező-
dik. Melegkedvelő, árnyéktűrő növény, hazánkban 
sokfelé előfordul. A 2-3 cm hosszú, körte alakú, vö-
rösesbarna, fehéren pöttyözött termése októberben 
hullik le a fáról, nyersen is ehető, de leginkább más 
gyümölcsökkel együtt lekvár és kompót formájá-
ban ízletes. Leveleit teakeverékhez használják.

Kökényszilva (Prunus domestica 
subs. insititia)

Tövises kis fa, mely 3-7 méterre nő meg, sok gyö-
kérsarjat hoz, csipkés szélű levelei durvák, bőrsze-
rűek. Fehér virágai április-májusban nyílnak, gyü-

mölcse szilvaszerűen kék, de pirosas változatban 
is előfordul. Természetes élőhelyei a cserjések, 
sziklás bozótosok. A gyümölcse erőteljes, fanyar 
ízével kiválóan illik lekvárokba, levekbe, likőrökbe 
vagy édes desszertekbe.

Vadkörte (Pyrus pyraster)

A vackor hazánkban őshonos, hosszú életű fa, 
többnyire tüskés ágakkal. Idős korban magassága 
a 20 métert is eléri. Levelei hegyesedők, a levél-
szél finoman fűrészes, virágai fehérek, a portokja 
feltűnően vörös. Októberben érő gyümölcse sár-
gásvörös, jóval kisebb, mint a termesztett körtéé, 
mindössze 3-4 cm átmérőjű. Napos, száraz töl-
gyesekben, cserjésekben lehet rálelni. Csak késő Sorbus torminalis Weinsberg

A kökényszilva nem csak kék lehet
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ősszel lesz a vadkörte kemény húsa élvezhetőbb, 
lekvár, szörp, aszalvány vagy pálinka készülhet be-
lőle, valaha káposztasavanyításhoz is használták.

Sajmeggy (Prunus mahaleb)

Gazdagon elágazó cserje vagy kis fa, jellemzően 
1-4 méter magas, ritkán éri el a 6-10 méteres 
magasságot. Levelei hegyesek, fényesen zöldek, 
az erek mentén szőrösek. Kellemes illatú virágai 
fehérek és ötszirmúak, rövid fürtöket alkotnak és 
egész májusban nyílnak. A sajmeggy gyümölcsei 
messze nem olyan ízletesek, mint a termesztett 
cseresznye, de ahhoz hasonlóan felhasználhatók 
nyersen, főve, szárítva.

Fekete eperfa (Morus nigra)

Akár 10 m magasra is megnövő, lombhullató 
fa, levelei váltakozó állásúak, rövid nyelűek és 
érdesek, színük sötétzöld. Érett gyümölcse a sze-
derhez hasonlóan kékesfekete. A lédús édeskés, 
savanykás fekete eper nyersen és főve is ehető. 
Lekvárba, zselébe, szörpbe vagy süteményekhez 
is adható.

Fehér eperfa (Morus alba)

Kínából származó növény, mely 10-15 méter ma-
gasra is megnövő, merev ágú, gömbölyded koro-
nájú fa. Virága jelentéktelen, csüngő egylaki vagy 
kétlaki, barkaszerű füzérekben nyílik. Termése sze-
derszerű, mely lehet fehér, piros vagy fekete színű. 
Napos, meleg fekvést kedvel, azonban talajban 
nem válogat. Korábban útfásításra, selyemhernyó 
táplálásra telepítették.

Török mogyoró (Corylus colurna)

15-20 méter magas, kúpos koronájú, lombhullató 
fa, melynek kérge világos szürke. Levele 8-12 cm-
es, széles-tojásdad, szürkészöld színű, mely ősszel 

sárga lesz. Virága egylaki, a barkák 8-12 cm hosz-
szúak, kora tavasszal nyílnak. Termését – a mogyo-
rót – mirigyes sallangos kupacs veszi körül. A török 
mogyoró fény- és melegigényes, mérsékelten 
szárazságtűrő növény. Utak mellé, parkokba való, 
termése ehető, ízletes.

Ízletes datolyaszilva (Diospyros kaki)

6-12 méter magas, gömbölyded koronájú fa vagy 
magas cserje, levele 6-18 cm hosszú, elliptikus, 
sötétzöld. 4 tagú, fehér színű virága van, mely má-

jus-júniusban nyílik. Termése utóérő, paradicsom-
hoz hasonló, 5-10 cm átmérőjű és narancssárga. 
Tehetjük tápdús, laza talajba, napos, védett helyre. 
Fiatalon fagyérzékeny, így erre figyelni kell. A nö-
vényt elsősorban a terméséért ültetik, de levele és 
virága is dekoratív.

Közönséges füge (Ficus carica)

Hazájában fává, nálunk csak 4-6 méteres bokorrá 
nő meg. Jellegzetes alakú levele 10-20 cm hosszú. 
Virága kicsi, körte alakú, tavasszal, nyáron és ősszel 
is nyílik. Termése édes, 5-8 cm-es, gömbölyded 
vagy körte alakú. Meleg talajt, védett helyet kíván, 
ahol megfelelő mennyiségű napfény éri. Főleg 
terméséért kerül a kertekbe, de a megjelenése is 
különleges.

A datolyaszilvát is érlelni kell fogyasztás előtt


