
Az Európában előforduló számos
mentafaj közül hazánkban a mezei
menta mellett a vízi-, a fodor- és a
lómenta is igen gyakori. Az ajakosvirá-
gúak családjába tartozó mezei mentá-
val (Mentha arvensis) kirándulásaink
során gyakran találkozhatunk szántó-
kon, legelőkön, nedves réteken, vízpar-
tokon. A mostanság virágzó növényt
könnyű felismerni jellegzetesen üde,
aromás illatáról, elég csak a levelét

megtörni, és máris
illatozik tőle a kör-
nyezetünk.

Legnagyobb mennyi-
ségben felhasznált növé-
nyünk, a borsmenta (Mentha
piperita) azonban nem terem vadon,
kizárólag kultúrnövényként termesz-
tik Európa-szerte. Évelő növényünk
szárai 40-80 cm magasra nőnek,
melyekből tojásdad, hosszúkás, dur-

ván fogazott levelek nőnek ki. A rózsa-
szín és ibolyaszínű virágok álfüzérben
nyílnak. Népies nevei: borsos menta,
angol menta, kámforos menta.
Valószínűleg csak kevesen tudják,
hogy a borsmenta feltehetően a 17.
században, két mentafaj keresztezésé-
vel jött létre, nagy területen folyó ter-
mesztésére pedig csak a 18. század-
ban került sor. 

Az ókori orvoslásban tehát még
nem ismerhették a borsmentát, más
mentafajok – elsősorban a mezei és a
fodormenta – leveleit használhatták
gyógyításra. Érdekes, hogy már évez-
redekkel ezelőtt is hasonló betegségek
kezelésére javallották, mint napjaink-
ban, bár az akkori vélemények szerint
elsősorban az emésztés elősegítésére
volt alkalmas. 

Mint általában a gyógynövényeket,
a mentát is számos legenda és törté-
net övezi. Görög eredetű nevét is így
kaphatta. A mitológia szerint Hádész,
az alvilág istene beleszeretett a gyö-
nyörű nimfába, Minthébe. Féltékeny
felesége, Perszephoné azonban
Minthét növénnyé változtatta, amit
már Hádész sem tudott megakadályoz-
ni, de a növényt finom illattal ruházta
fel, és a nimfáról nevezte el. Az ókori

i ne rágcsált volna már mentolos ízű cukorkát, rágó-
gumit, s ki ne ápolta volna fogait mentolos fogkrém-
mel vagy szájvízzel? Mégis kevesen gondolunk arra,
hogy ezt a különlegesen aromás, üde illatot és ízt a
mentának köszönhetjük. Növényünk fantasztikus
gyógyhatását már az ókorban is jól ismerték, a
kolostori orvoslás pedig az egyik legfontosabb gyó-
gyító növényként tartotta számon. Így nem csoda,
ha egyik legnépszerűbb, legismertebb gyógynövé-
nyünknek tekintjük ma is. Sokoldalúságát a levelei-
ben található illóolajának köszönheti, melynek leg-
főbb alkotóeleme a mentol.
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Üde, aromás illatú gyógy- és fűszernövényünk:

a borsmenta



Rómában a lucullusi lakomák
után mentát rágcsáltak, hogy
azzal serkentsék emésztésüket. A
növény hatásosságára a középkor
kolostori orvoslásában is több uta-
lás található; gyakran ajánlották
fogínyproblémákra, de gyomorpa-
naszokra, fülzúgásra, köhögésre
is alkalmazták. Szinte nem volt
olyan baj, betegség, amire ne
használták volna a kolostorok
kertjében termesztett gyógynö-
vényt.

Illóolaját napjainkban felhasz-
nálják a gyógyászatban, de jelen-
tős alapanyaga az élelmiszer- és a
kozmetikai iparnak is, szárított
levele pedig számos teakeverék
fontos alkotórésze. Drogot adó
leveleit közvetlenül a virágzás
előtt érdemes szedni. A borsmen-
tából készült teát különösen gyo-
mor- és bélrendszeri panaszok,
epeproblémák és felső légúti
hurut esetén ajánlják, de görcsol-
dó, keringésjavító, frissítő és
nyugtató hatással is bír. Illóolaja
kiválóan alkalmas reumatikus
panaszok, izomfájdalmak és a fej-
fájás enyhítésére, és hűsítő, nyug-
tató krémek alkotórészeként is
megállja a helyét. Felső légúti
betegségeknél kiválóan alkalmaz-
ható inhalálásra, valamint az eldu-
gult orrjárat tisztítására. Ideg-
nyugtató és izomlazító tulajdonsá-
gának köszönhetően érdemes a
fürdővizünkbe is cseppentenünk
belőle, mert ellazít, és oldja a
szervezet belső feszültségeit.

Egyes országok konyhájának

már régóta elmaradhatatlan tarto-
zéka a borsmenta. Míg nálunk
általában csak díszítésként hasz-
nálják, addig az angol konyha a
nehezen emészthető, zsíros éte-
lek fűszereként tartja számon.
Salátákba, levesekbe, szószokba
keverve különleges zamatot köl-
csönözhet ételeinknek, és desz-
szertek díszítésére is használhat-
juk. Nem is beszélve a mostaná-
ban oly divatos alkoholos italok-
ról, likőrökről, koktélokról,
melyeknek szintén kiváló fűszere
a borsmenta.

Számos ragyogó tulajdonsága
és széles körű felhasználása mel-
lett azonban ne feledkezzünk meg
esetleges mellékhatásairól sem!
Erős mentoltartalma miatt cse-
csemőknél, kisgyermekeknél lég-
zésproblémákat okozhat, így
náluk nem ajánlott, sőt tiltott a
használata. Az arra érzékeny fel-
nőtteknél ritkán kiválthat allergi-
ás reakciókat.

Erdőn, mezőn kirándulva bát-
ran szedjünk mentát, vagy ha
nem járnánk ilyen helyeken,
akkor a piacokon a borsmenta
cserepes változatát is beszerez-
hetjük, melyet a kiskertbe vagy a
balkonládába elültetve akár sza-
poríthatunk is. Illatozó bokrairól
éveken át szedhetjük friss levele-
it, melyekből hűsítő gyógyteát
készíthetünk, és magunk is kipró-
bálhatjuk ma még kevéssé becsült
gasztronómiai erényeit. 
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Fűben, fában orvosság
rovatunk megjelenését
a Mecsek Tea gyártója, 

a Mecsekdrog Kft. támogatta
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