
A konyhakömény (Carum carvi)
az ernyősvirágzatúak népes családjá-
hoz tartozó, kétéves növény, közeli
rokonságban áll – többek között – a
kaporral, az ánizzsal, az
édesköménnyel és
még számos kö-
ményfélével (római
kömény, borsos kömény
stb.). A méteresre megnö-
vő növény az első évben csak
leveleket hoz, a második esztendőben
hajt virágzó szárat. A kettős ernyőbe
rendeződött, többnyire fehér virágzata
májustól nyílik, beérett barna termései
(magok) júliustól szeptemberig szed-
hetők. 

Közép-Európában, így hazánkban is
őshonos, mezők, legelők, kaszálók gya-
kori növénye, de a vadon termő
köményt könnyű összetéveszteni más,
erősen mérgező hatású ernyősvirágú
növénnyel, így a gyűjtögetés helyett
inkább válasszuk a boltokban olcsón
kapható, termesztett változatát.
Nevében nem fedezhető fel a népies
leleményesség, évszázadok óta egysze-
rűen csak konyhaköménynek,
köménymagnak, fűszerköménynek
nevezik. A nem túl hivalkodó megjele-
nés és név mögött azonban Európa
egyik legkedveltebb gyógy- és fűszer-
növénye rejtőzik. 

Az i.e. 1550-ből származó, orvosi fel-
jegyzéseket és recepteket tartalmazó
egyiptomi Ebers-papirusz már említi a
köményt mint gyógynövényt. Az arab
konyhában még csak fűszerként volt
jelen, de csakhamar gyógyító tulajdon-
ságait is felfedezték. Az ókori orvosok
orrvérzés, gyomor- és légzési panaszok
gyógyítására használták. Európában
csak a 15. században terjedt el széle-

sebb körben, a kolostori orvoslásban a
köményt elsősorban puffadás, teltség-
érzet, görcsök és hányás esetén hasz-
nálták, de ismerték szélhajtó tulajdon-
ságát is. Egy, szintén ebből az időből
származó gyógynövényes könyv azok
számára ajánlotta a köményfőzetet,
akik hajlamosak voltak a gyors hízásra.
Már azokban az időkben úgy tartották,
hogy a kömény az ernyősvirágúak
között a legalkalmasabb az emésztés
serkentésére. 

A fenti állításokat megerősítik a
modern kori tapasztalatok, és laborató-
riumi vizsgálatok is. Tudományosan
elismert a köménytea alkalmazása
emésztési problémáknál, többek között
teltségérzet, kisebb gyomor- és bél-
görcs esetén, és a puffadás elleni legha-
tékonyabb és legfontosabb gyógynövé-
nyünknek is tarthatjuk. Az orvosok és

gy jó háziasszony fűszerpolcáról nem hiányozhat a
köménymag, hiszen magtermését őrölt vagy egész
formában számtalan étel ízesítésére használhatja a
mindennapokban. Az igazán jó háziasszony azon-
ban azt is tudja, hogy a jellegzetes aromájú magok-
kal az ételeket elfogyasztó családtagok emésztését is
megkönnyíti, így tehát nemcsak fűszer gyanánt,
hanem gyógynövényként is tudatosan belekeveri
levesbe, főzelékbe, salátába egyaránt.
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Konyhánk népszerű 
fűszere, emésztésünk 
jótékony serkentője:

A KONYHAKÖMÉNY FEHÉR VIRÁGA ÉS MAG-
TERMÉSE, MELY FŰSZERKÉNT ÉS GYÓGYNÖ-
VÉNYKÉNT EGYARÁNT KÖZKEDVELT



természetgyógyászok szoptatós
anyák tejkiválasztásának serken-
tésére is ajánlják főzetét. A kelle-
metlen szájszag megszüntetésé-
hez néhány köménymag elrágása
is elegendő, ezt támasztja alá,
hogy a drogériákban kapható száj-
vizek között többnek is egyik fő
alkotóeleme. Illóolaját a reumás
fájdalmak enyhítésére szolgáló
készítményekhez is felhasználják.

Mindezen pozitív, gyógyító
tulajdonságát a magjában található
illóolajnak köszönhetjük, egyéb
összetevőinek (szénhidrátok, fla-
vonoidok stb.) szinte semmi szere-
pük nincs jótékony hatására. 

Az ánizséhoz hasonló, erősen
fűszeres, pikáns íze miatt a
kömény számos nemzet konyha-
művészetének alapvető fűszere,
így a magyaré is. Gasztronómiai
felhasználásakor két legyet ütünk
egy csapásra, hiszen kiváló fűszer-
tulajdonságai mellett egy-egy
nehezebb étel elkészítésekor
gyomrunkat is kíméljük általa.
Vannak ételeink, melyekbe egy-
szerűen csak beleszórjuk, ilyen
például a körözött és egyes salá-
ták, de főzelékekbe, levesekhez
keverve, sülteket meghintve is
kiváló ízesítőnek bizonyul. Az ott-
honi disznóvágások töltelékeinek
egyik elengedhetetlen fűszere, és
bevásárlásaink során a boltok pol-
cain mind többször bukkanhatunk
köménnyel ízesített temékekre,
legyen az kenyér, pogácsa, vagy
akár sajt. Vannak vidékek, ahol
likőrt, pálinkát is készítenek belő-

le, zsíros ételekhez aperitifként,
átmulatott éjszakák után másna-
posság ellen is javallott.

Sokoldalú gyógy- és fűszernö-
vényünk egyik közeli rokona a
hasonlóan jó tulajdonságokkal
bíró édeskömény (Foeniculum
vulgare). A Dél-Európában honos
édeskömény rokonánál nagyobb-
ra, akár két méter magasra is
megnő, telt ernyős virágzata
sárga.

Bár alakjában, termőhelyében
eltérés mutatkozik a két növény
között, gyógyhatásaikban azonban
több hasonló tulajdonságot is felfe-
dezhetünk. Olyan kiváló hatással
van az emésztőrendszerre, mint a
fűszerkömény, sőt egyes alkotóré-
szeinek köszönhetően az édeskö-
mény gyulladáscsökkentő, vizelet-
hajtó és nyákoldó tulajdonságok-
kal is bír, ezért felső légúti megbe-
tegedéseknél is remekül használ-
ható. Mivel nincs mellékhatása és
könnyen emészthető, ezért elő-
szeretettel használják a gyermek-
gyógyászatban is. A Földközi-ten-
ger térségében honos növény
húsos gyökere (gumó) a mediter-
rán konyha egyik fontos alapanya-
ga. Az utóbbi években a hazai pia-
cokon is megjelent az édeskö-
mény gumója, így magunk is
kipróbálhatjuk a belőle készült
kitűnő ízű salátákat, köreteket.

Legyen tehát a kömény kony-
hánk és házipatikánk megbecsült
tagja, nehezen emészthető étele-
ink fűszere, bélflóránk jótékony
doktora.
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Fűben, fában orvosság
rovatunk megjelenését
a Mecsek Tea gyártója, 

a Mecsekdrog Kft. támogatta
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AZ ÉDESKÖMÉNY ERNYŐS VIRÁGZATA

ÉS A SALÁTÁK, KÖRETEK KIVÁLÓ ALAPANYA-
GÁUL IS SZOLGÁLÓ GUMÓJA


