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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

Με τον  όρο  «ελληνικά βότανα» εξαρχής  ορίστηκαν δύο ομάδες  φυτών.  Πρωτίστως ως

ελληνικά βότανα ορίζονται τα φυτά που αυτοφύονται στο φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας

και τα οποία αναφύονται εξ αυτής της γης ανέκαθεν και έλκουν την καταγωγή τους σε αυτό

τον  γεωγραφικό  χώρο  (ελληνικά  βότανα).  Δευτερευόντως,  ως  ελληνικά  βότανα  επίσης

θεωρήθηκαν και εκείνα τα φυτά τα οποία είτε έχουν εγκλιματιστεί,  είτε καλλιεργούνται

επιτυχώς στην ελληνική επικράτεια, παρότι δεν έχουν ελληνική καταγωγή (ελληνοποιημένα

βότανα). Τα  φυτά  αυτά,  λόγω  της  χρήσης-εμπορίας  των  προϊόντων  τους,  βάσει  των

αναντικατάστατων  ιδιοτήτων  τους  και  εξαιτίας  της  καλής  προσαρμογής  τους  και  της

επιτυχούς  καλλιέργειάς  τους  στο  ελληνικό  περιβάλλον,  συμπεριλήφθηκαν  επίσης  στα

επιλεγμένα φυτά. 

Τα φυτά που προτάθηκαν  από την  επιστημονική  ομάδα για  την  παρασκευή μειγμάτων

αφεψημάτων και τελικά επιλέχθηκαν σε συνεργασία με την εταιρεία  ANASSA ORGANICS,

κατόπιν προκαταρκτικών γευσιγνωστικών δοκιμών,  είναι  22 διαφορετικά είδη, τα οποία

ανήκουν σε 10 διαφορετικές οικογένειες φυτών. Μεταξύ αυτών, η πλειονότητα ανήκει στα

Χειλανθή  (Labiatae)  ή  στα  Σκιαδανθή  (Apiaeae  ή  Umbelliferae)  -  δηλαδή  τις  κύριες

οικογένειες  αρωματικών  φυτών  στην  Ελλάδα.  Δευτερευόντως,  τα  επιλεγμένα  φυτά

ανήκουν  στην  οικογένεια  Rosaceae  όπου  ανήκουν και  τα  περισσότερα  οπωροφόρα.  Τα

υπόλοιπα  επιλεγμένα  φυτά  ανήκουν  στην  οικογένεια  των  Σύνθετων  (Compositae),  των

Ψυχανθών  (Fabaceae  ή  Leguminosae)  ή  στις  οικογένειες  Cornaceae,  Caprifoliaceae,

Ericaceae, Tiliaceae, Verbenaceae και Vitaceae.

Τα πεδία πληροφοριών που επιλέχθηκαν για να πλαισιώσουν την ταυτότητα (επιστημονική

ονομασία) κάθε φυτού χρησιμεύουν ποικιλοτρόπως. Πιο συγκεκριμένα:

 Το πεδίο «πλήρης επιστημονική ονομασία» συμπεριλαμβάνει και τη συντομογραφία ή

το επίθετο του επιστήμονα που το περιέγραψε επιστημονικά για πρώτη φορά («νονός»,

authorship). Σε ορισμένες περιπτώσεις το πεδίο αυτό αναφέρεται στα είδη ενός γένους

που  υπάρχουν  στην  Ελλάδα  προκειμένου  να  προσδιοριστεί  το  συγκεκριμένο  φυτό

ενδιαφέροντος.

 Το πεδίο «Σχόλια» επισημαίνει ποια φυτά δεν είναι αυτόχθονα (γηγενή ή ιθαγενή) της

Ελλάδας και δίνει πληροφορίες για την καταγωγή ενός φυτού.

 Το πεδίο «Μορφολογία» παρέχει μια σύντομη και απλουστευμένη περιγραφή βασικών

χαρακτηριστικών για κάθε φυτό.
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 Το πεδίο «Τμήμα φυτού για δρόγη» προσδιορίζει επιστημονικά το ακριβές υλικό που θα

πρέπει να περιλαμβάνει μια εμπορική δρόγη. 

 Το  πεδίο  «Ανθοφορία»  επισημαίνει  την  περίοδο  όπου  ένα  φυτό  είναι  ανθισμένο,

γεγονός που μπορεί να προσδιορίσει την περίοδο που θα πρέπει να συλλεχθούν ή να

συγκομιστούν συγκεκριμένα τμήματα του φυτού.

 Το πεδίο  «Εξάπλωση»  περιλαμβάνει  πληροφορίες  σχετικά  με  την  περιοχή όπου  ένα

φυτό υπάρχει ως αυτοφυές αυτόχθον και προσδιορίζει σε ποιες περιοχές το φυτό έχει

εγκλιματιστεί ως αλλόχθονο (ξενικό).

Παρακάτω  αναφέρονται  τα  επιλεγμένα  φυτά  για  την  παρασκευή  αφεψημάτων

(αλφαβητικά,  με  βάση  το  επιστημονικό  τους  όνομα),  εντός  των  δύο  βασικών  ομάδων

φυτών που διακρίθηκαν (ελληνικά βότανα και ελληνοποιημένα βότανα). Για τα επιλεγμένα

φυτά παραθέτονται  οι βασικές βιολογικές πληροφορίες για την ταυτότητά τους (πλήρης

επιστημονική ονομασία, μορφολογία, τμήμα φυτού για δρόγη, ανθοφορία, εξάπλωση και

σχόλια).

Β. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ

Για τα επιλεγμένα ελληνικά βότανα και ελληνοποιημένα βότανα παρουσιάζονται οι βασικές

ιδιότητες-δράσεις  τους.  Για  όσα  από  τα  επιλεγμένα  φυτά  υπάρχουν  επιστημονικά

δεδομένα σε μονογραφίες (επιστημονικές εργασίες επισκόπησης ερευνητικών δεδομένων

και ανασκόπησης-επιβεβαίωσης παραδοσιακών χρήσεων) οι πληροφορίες παρουσιάζονται

οργανωμένες  σε  αρκετές  θεματικές  ενότητες.  Για  όσα  από  τα  επιλεγμένα  φυτά  δεν

υπάρχουν  ακόμα  μονογραφίες  που  έχουν  εκδοθεί,  οι  πληροφορίες  παρουσιάζονται  σε

λιγότερες θεματικές ενότητες.

Β.1. Ελληνικά Βότανα
Β.1.1. Ceratonia siliqua (χαρουπιά), Οικογένεια Leguminosae (Fabaceae)

Τα δύο κύρια τμήματα του χαρουπιού είναι (κατά βάρος): το σαρκώδες τμήμα (90%) και τα

σπέρματα (10%). 

Σύσταση  καρπών: Η  χημική  σύνθεση  του  χαρουπιού  εξαρτάται  από  την  ποικιλία,  την

προέλευση και τον χρόνο συγκομιδής. Γενικά, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρα (48-

56%),  κυρίως  σακχαρόζη  (32-38%),  γλυκόζη  (5-6%),  φρουκτόζη  (5-7%)  και  μαλτόζη.

Επιπλέον περιέχει περίπου 18% κυτταρίνη και ημικυτταρίνη, καθώς και κάλιο, ασβέστιο,

μαγνήσιο,  νάτριο,  σίδηρο,  χαλκό,  σίδηρο,  μαγγάνιο  και  ψευδάργυρο.  Τα  λιπίδια

αποτελούνται  από  περίπου  ίσες  αναλογίες  των  κορεσμένων  και  ακόρεστων  οξέων.  Τα
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αμινοξέα που βρέθηκαν σε εκχυλίσματα του χαρουπιού είναι αλανίνη, γλυκίνη, λευκίνη,

προλίνη,  βαλίνη,  τυροσίνη  και  φαινυλαλανίνη.  Ώριμοι  καρποί  περιέχουν  σε  μεγάλη

ποσότητα  συμπυκνωμένες  ταννίνες  (16-20%  του  ξηρού  βάρους).  Τα  συστατικά  του

σπέρματος είναι (κατά βάρος):  φλοιός (30-33%),  ενδοσπέρμιο (42-46%) και έμβρυο (23-

25%). Ό φλοιός των σπερμάτων είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Το ενδοσπέρμιο

είναι  πλούσιο σε έναν  πολυσακχαρίτη (γαλακτομαννάνη)  που αποτελείται  από μονάδες

μαννόζης και γαλακτόζης σε αναλογία 4:1. 

Όι ίνες του χαρουπιού περιέχουν 24 πολυφαινολικές ενώσεις με απόδοση 3,94 g/kg ξηρού

βάρους, με κυριότερες το ελεύθερο γαλλικό οξύ (42% των πολυφαινολών κατά βάρος), τις

γαλλοταννίνες (29%),  και το γαλλικό μεθύλιο (1%),  ενώ οι απλές φαινόλες με κυριότερο

εκπρόσωπο  το  κινναμικό  οξύ,  αποτελούν  περίπου  2%  του  συνόλου.  Τα  φλαβονοειδή

αντιπροσωπεύουν το 26% των πολυφαινολών, και οι γλυκοζίτες μυρικέτινο- και κερκέτινο-

3-Ό-α-L-ραμνοσίδης περίπου το 9% και 10%, αντίστοιχα.

Το  χαρούπι  περιέχει  448  mg/kg  εκχυλίσιμες  πολυφαινόλες,  κυρίως  γαλλικό  οξύ,

υδρολυόμενες  και  συμπυκνωμένες  ταννίνες,  γλυκοσίδες  φλαβονοειδών  και  ίχνη

ισοφλαβονοειδών. 

Δράσεις καρπών: Πειράματα  in vitro και  in vivo έδειξαν ότι εκχυλίσματα του χαρουπιού

παρουσιάζουν  διάφορες  δράσεις  όπως  αντιοξειδωτική,  αντιδιαβητική,  αντιιική,

αντικαρκινική, αντιδιαρροϊκή, υπολιπιδαιμική.

Κλινικές μελέτες: Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι έχει επίδραση στην απώλεια βάρους, καθώς

και ότι είναι κατάλληλο για τους βρεφικούς κοιλόπονους. 

Το χαρούπι, μπορεί να υποκαταστήσει τη σοκολάτα και το κακάο στη ζαχαροπλαστική και

στην αρτοποιία. Βράζοντας τα χαρούπια παρασκευάζεται το χαρουπόμελο με γεύση όμοια

της σοκολάτας, υπερέχει όμως αυτής σε θρεπτικά στοιχεία διότι περιέχει 52 φορές λιγότερο

λίπος, δεν περιέχει αλλεργιογόνα και καφεΐνη και η γλυκύτητά του οφείλεται σε φυσικά

σάκχαρα.
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Β.1.2. Cistus spp. (λαδανιά), Οικογένεια Cistaceae

Κίστος ο Κρητικός (Cistus creticus)

Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό και μελισσοτροφικό, γνωστό από την αρχαιότητα. Το

αναφέρουν  στα  έργα  τους  ο  Θεόφραστος  και  ο  Διοσκουρίδης.  Στην  Κρήτη,  η  λαϊκή

παράδοση θεωρεί το ξύλο του «αποτρεπτικό της βασκανίας», ενώ ακόμη και σήμερα λένε

ότι είναι το καλύτερο φουρνόξυλο για παξιμάδι.

Σύσταση  βλαστών-φύλλων: Ό  βλαστός  και  τα  φύλλα  περιέχουν  βαλσαμώδη  ρητινική

αρωματική ύλη, το λάδανο που είναι πλούσιο σε τερπενικές ενώσεις της κατηγορίας των

λαβδανικών  διτερπενίων.  Όι  ουσίες  αυτές  παρουσιάζουν  ισχυρές  αντιμικροβιακές  και

κυτταροστατικές δράσεις. Το λάδανο έχει σκούρο καφετί χρώμα και πικρή γεύση. Από τη

ρητίνη  βγάζουν  αιθέριο  έλαιο,  το  οποίο έχει  διαπεραστικό  άρωμα.  Το λάδανο από την

αρχαιότητα  έως  και  το  τέλος  του  18ου  αιώνα  χρησιμοποιούταν  και  ως  φαρμακευτική

ουσία, εναντίον των λοιμών της χολέρας, ως αρωματική ουσία για θυμιάσεις, αλλά και για

την ταρίχευση των νεκρών. 

Δράσεις  βλαστών-φύλλων: Χρησιμοποιείται  για  την  αντιμετώπιση  της  αϋπνίας,  της

διάρροιας, του πονόδοντου και του τετάνου, αλλά η εσωτερική χρήση του πρέπει να γίνεται

μόνο  κατόπιν  ιατρικής  οδηγίας.  Η  ρητίνη  διαλυμένη  σε  ελαιόλαδο  χρησιμοποιείται  για

εντριβές  σε  κρυολογήματα  και  βρογχίτιδες.  Επίσης  παρασκευάζεται  αλοιφή  για  τους

δοθιήνες.

Επίσης,  τα  φυτά  του  γένους  Cistus είναι  πλούσια  σε  φαινολικές  ουσίες  (κυρίως

φλαβονοειδή).  Μελέτες  επιβεβαιώνουν  την  παρουσία  πολυφαινολικών  ενώσεων  στα

εγχύματα  και  αφεψήματα  που  παρασκευάζονται  από  τα  υπέργεια  τμήματα  διαφόρων

ειδών του γένους, καθώς και την ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση τους. 

Λόγω  της  παρουσίας  των  πολυφαινολικών  ενώσεων  σε  υψηλές  συγκεντρώσεις  στα

εγχύματα που παρασκευάζονται από τα φύλλα της λαδανιάς, το φυτό έχει γίνει ιδιαίτερα

δημοφιλές  εντός  και  εκτός  Ελλάδος.  Παρουσιάζει  ισχυρή  αντιοξειδωτική  και

αντιφλεγμονώδη δράση, καθώς και αντιμικροβιακή και είναι πολύ χρήσιμο στην ενίσχυση

του  ανοσοποιητικού  συστήματος,  και  στη  προστασία  από  μολύνσεις  στη  στοματική

κοιλότητα, καθώς μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων μέσα σε αυτή. 

Β.1.5. Foeniculum vulgare (μάραθος), Οικογένεια Apiaceae (Umbelliferae) 

Είναι  φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό, μελισσοτροφικό και αρτυματικό,  γνωστό από την

αρχαιότητα. Όι Κινέζοι και οι Ινδοί θεωρούσαν το μάραθο αντίδοτο για τα δαγκώματα των
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φιδιών και των σκορπιών. Όι Αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν «μάραθρον» και το θεωρούσαν

σύμβολο επιτυχίας. Το όνομα του είναι συνδεδεμένο με την περιοχή του Μαραθώνα. Ό

Πλίνιος το αναφέρει σε συνταγές του με περισσότερες από 20 ενδείξεις, ενώ πίστευε ότι τα

φίδια έτρωγαν μάραθο για να αλλάζουν δέρμα. 

Στη  μαγειρική  χρησιμοποιείται  ακόμα  και  σήμερα  στα  νηστίσιμα  της  Σαρακοστής,  τις

αγκινάρες,  τους  ντολμάδες,  στο  χταπόδι,  στις  χορτόπιτες  και  σε  ωμές  σαλάτες  για  το

εξαίσιο άρωμα που τους προσδίδει. Με μάραθο αρωματίζονται οι ελιές, τα τουρσιά και το

ξύδι που φτιάχνονται στο σπίτι, ενώ ο μαραθόσπορος μπορεί να προστεθεί στο ψωμί, αλλά

και στο γαρνίρισμα φαγητών.

Δράσεις: Στη φαρμακευτική χρησιμοποιείται για τον πόνο των ματιών, της κυστίτιδας, των

αρθριτικών. Προφυλάσσει από τη γρίπη, τον βήχα, τον κοκίτη, το άσθμα, τις στομαχικές

διαταραχές, τη ναυτία. Είναι ευεργετικός στα μαλλιά και αντιρυτιδικός. Λέγεται ότι αυξάνει

το  γάλα  στις  θηλάζουσες  μητέρες,  ενώ  χρησιμοποιείται  για  τον  καθαρισμό  και  τον

αρωματισμό του στόματος. Το αιθέριο έλαιο των σπερμάτων του, που περιέχει 6% αιθέρια

έλαια  ανηθόλης  και  μαραθόλης,  χρησιμοποιείται  στην  αρωματοποιία,  ποτοποιεία

(ιδιαίτερα σε λικέρ όπως στο Αψέντι των Άλπεων) και στη βιομηχανία καλλυντικών. 

 Ανηθόλη

Αποτελεί παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για:

(α)  συμπτωματική  θεραπεία  ήπιων σπασμωδικών  γαστρεντερικών  ενοχλήσεων,  περι-

λαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού,

(β) συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμών που σχετίζονται με την έμμηνο ρύση,

(γ) χρήση ως αποχρεμπτικό σε βήχα που σχετίζεται με κρύωμα.

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία και σε παρασκευάσματά της ή σε φυτά

της οικογένειας Apiaceae (Umbelliferae) (γλυκάνισο, κύμινο, σέλινο, κορίανδρο και άνηθο)

ή στην ανηθόλη.
Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 4 ετών δεν συνιστάται λόγω της έλλειψης

επαρκών στοιχείων και θα πρέπει να ζητηθεί η συμβουλή παιδιάτρου. 

Προφυλάξεις: Δεν υπάρχουν στοιχεία από τη χρήση του μάραθου σε έγκυες. Είναι άγνωστο

εάν εκκρίνονται συστατικά του μάραθου στο ανθρώπινο μητρικό γάλα. Ελλείψει επαρκών

στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται.

Άλλες  προφυλάξεις: Δεν  έχουν  αναφερθεί  αλληλεπιδράσεις  με  άλλα  φαρμακευτικά

προϊόντα. 
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Ανεπιθύμητες δράσεις: Αλλεργικές αντιδράσεις στο μάραθο, που επηρεάζουν το δέρμα ή

το αναπνευστικό σύστημα μπορεί να συμβούν. Η συχνότητα δεν είναι γνωστή.
Δοσολογία (Εσωτερική χρήση)
Ενήλικες και έφηβοι άνω των 12 ετών: Για συμπτωματική θεραπεία ήπιων σπασμωδικών

γαστρεντερικών ενοχλήσεων (περιλαμβανομένου του τυμπανισμού  και του  μετεωρισμού)

συνιστάται εφάπαξ δόση: 1,5 – 2,5 g καρπών μάραθου με 0,25 l βραστού νερού (αφήνεται

για 15 λεπτά) τρεις φορές την ημέρα. 
Παιδιά:  Για  συμπτωματική  θεραπεία  ήπιων σπασμωδικών  γαστρεντερικών  ενοχλήσεων

(περιλαμβανομένου του τυμπανισμού  και του  μετεωρισμού) σε παιδιά μεταξύ 4 και 12

ετών συνιστάται  μέση  ημερήσια δόση  3-5  g, σε  τρεις  διαιρεμένες  δόσεις,  για

βραχυπρόθεσμη χρήση, σε ήπια συμπτώματα μόνο (λιγότερο από μία εβδομάδα). Η χρήση

δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.

Διάρκεια της χρήσης

Για  συμπτωματική  θεραπεία  ήπιων σπασμωδικών  γαστρεντερικών  ενοχλήσεων

(περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού) σε ενήλικες και εφήβους άνω

των 12 ετών,  δεν πρέπει  να λαμβάνεται  για περισσότερο από 2 εβδομάδες.  Για παιδιά

μεταξύ 4 και 12 ετών συνιστάται βραχυπρόθεσμη χρήση σε ήπια συμπτώματα (λιγότερο

από μία εβδομάδα). 

Β.1.6. Melissa officinalis (μέλισσα), Οικογένεια Labiatae

Είναι  φυτό  αρωματικό,  φαρμακευτικό  και  μελισσοτροφικό.  Ήταν  γνωστό  στην  αρχαία

Ελλάδα αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στη Χιλή είναι αρκετά διαδεδομένο ως

ρόφημα γιατί θεωρείται ότι "βοηθάει" στο αδυνάτισμα. 

Στη λαϊκή θεραπευτική το μελισσόχορτο χρησιμοποιείται  ως τονωτικό, αντισπασμωδικό,

αντιρρευματικό, ορεκτικό και αντιασθματικό. 

Συνιστάται  κυρίως  για  να  αντιμετωπισθούν  πόνοι  και  σπασμοί  του  στομάχου,  κωλικοί,

δυσπεψίες, εμετοί λόγω εγκυμοσύνης, νευρικές κρίσεις, πόνοι των δοντιών, κ.ά. 

Στη μαγειρική χρησιμοποιείται στη μαγιονέζα, σε συνταγές που έχουν φρέσκο τυρί ή κρέμα,

σε σάλτσες και σε σαλάτες, ακόμη και σε μερικά επιδόρπια με φρούτα. Χρησιμοποιείται

στην αρωματοποιία και στην παρασκευή ηδύποτων.

Σύσταση φύλλων: Περιέχουν αιθέριο έλαιο σε μικρή περιεκτικότητα με κύρια συστατικά

κιτράλη,  κιτρονελλάλη,  λιναλοόλη  και  γερανιόλη.  Γνωστά μη  πτητικά  συστατικά

περιλαμβάνουν απλά φαινολικά οξέα, κυρίως ροσμαρινικό οξύ, καφεϊκό οξύ, χλωρογενικό

οξύ, και μετριλικό  οξύ, φλαβονοειδή όπως λουτεολίνη,  απιγενίνη και τα παράγωγά τους,

μονοτερπενικούς  γλυκοσίδες,  τριτερπένια,  όπως  ουρσολικό και ολεανολικό οξέα και
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ταννίνες. Διαφορετικά συστατικά συμβάλλουν στις διάφορες φαρμακολογικές δράσεις του

φυτού.

Δράσεις: Πρόσφατα, έχει υπάρξει μια αναβίωση ενδιαφέροντος για το μελισσόχορτο λόγω

των  αποδεδειγμένων  αντιοξειδωτικών,  αντιφλεγμονωδών,  αντιμικροβιακών,  αντιιικών,

ηρεμιστικών, και ρυθμιστικών του θυρεοειδή ιδιοτήτων της. Χρησιμοποιείται για ένα ευρύ

φάσμα προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πυρετού, των πληγών, των δαγκωμάτων,

της  αϋπνίας,  της  επίπονης  εμμηνόρροιας,  του  πονόδοντου,  των  πονοκέφαλων,  των

εντερικών αρμοσφικτών, και του άσθματος. Υπάρχουν διαθέσιμες κρέμες που περιέχουν

εκχύλισμα του φυτού για τη θεραπεία του ιού του απλού έρπητα. 

Αποτελεί  παραδοσιακό  φαρμακευτικό  προϊόν  φυτικής  προέλευσης  για  την  ανακούφιση

ήπιων  συμπτωμάτων  ψυχικού  στρες  –  υπναγωγό,  για  συμπτωματική  θεραπεία  ήπιων

γαστρεντερικών διαταραχών (περιλαμβανομένου του τυμπανισμού και του μετεωρισμού).

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία. 
Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται λόγω της έλλειψης

επαρκών στοιχείων και επειδή θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή. 
Προφυλάξεις:  Ασφάλεια  κατά  τη  διάρκεια  της  κύησης  και  της  γαλουχίας  δεν  έχει

τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της

γαλουχίας δεν συνιστάται. 
Άλλες  προφυλάξεις: Δεν  έχουν  αναφερθεί  αλληλεπιδράσεις  με  άλλα  φαρμακευτικά

προϊόντα. 
Ανεπιθύμητες δράσεις: Καμία γνωστή.
Δοσολογία (Παρασκευή εγχύματος)
Ενήλικες: 1,5 - 4,5 g εμβαπτίζονται σε 150 ml βραστό νερό και αφήνονται για 5 - 15 λεπτά.

Μπορεί να λαμβάνεται 1 έως 3 φορές ημερησίως.
Παιδιά: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται

Β.1.7. Mentha X piperita (μέντα), Οικογένεια Labiatae

Φυτά του γένους, όλα με πλούσιο περιεχόμενο σε αιθέρια έλαια, χρησιμοποιούνται στη

λαϊκή  θεραπευτική  διότι  έχουν  σπασμολυτικές,  αντιφλεγμονώδεις,  τονωτικές,

αντιμικροβιακές και αιμοστατικές ιδιότητες.

Σύσταση φύλλων: Τα συστατικά των φύλλων της Mentha Χ piperita ποικίλλουν ανάλογα με

τις  συνθήκες ωρίμανσης των  φυτών,  την  ποικιλία  που  καλλιεργείται,  τη  γεωγραφική

περιοχή και την επεξεργασία που γίνεται.  Το κύριο δραστικό συστατικό είναι το αιθέριο

έλαιο. Τα φύλλα περιέχουν 1,2 – 3,9% (ν/ν) αιθέριο έλαιο, με κύρια συστατικά τη μενθόλη

(30-55%) και τη μενθόνη (14-32%). Άλλα μονοτερπένια στο αιθέριο έλαιο είναι το λιμονένιο

(1-5%),  η  κινεόλη (3,  5-14%),  το  μενθοφουράνιο (1-9%),  η  ισομενθόνη (1,5-10%),  οξικό

μενθύλιο (2,8-10%) , η πουλεγόνη (μέχρι 4%) και η καρβόνη (μέχρι 1%).
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Μενθόλη Μενθόνη
 

Δράσεις: Το  αιθέριο  έλαιο  έχει  αρκετές  θεραπευτικές  ιδιότητες  και  χρησιμοποιείται

ευρύτατα στη βιομηχανία αρωμάτων.  Ως αφέψημα ή ως αιθέριο έλαιο είναι αναλγητικό,

κατά  της  αϋπνίας  και  βοηθητικό  σε  πονοκεφάλους.  Το  αιθέριο  έλαιο  της  μέντας  έχει

αποδειχθεί  ότι  έχει  αντιμικροβιακή  δράση.  Χρησιμοποιείται  στις  οδοντόπαστες,  σε

προϊόντα στοματικής υγιεινής καθώς επίσης και τις τσίχλες, ως αρωματικό.

Τα φύλλα της μέντας αποτελούν παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης

για τη  συμπτωματική ανακούφιση από πεπτικές  διαταραχές,  όπως  η  δυσπεψία και  το

φούσκωμα.  Υδατικά  εκχυλίσματα  της  μέντας  είναι  πλούσια  σε  φαινολικές  ενώσεις

(λουτεολινο 7-γλυκοσίδης,  ρουτίνη,  εσπεριδίνη,  εριοσιτρίνη  και  πολυοξυγονωμένες

φλαβόνες, εσπεριδίνη και ροσμαρινικό οξύ).

Λουτεολινο 7-γλυκοσίδης Εσπεριδίνη
Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στα σκευάσματα μέντας ή στη μενθόλη. 

Προειδοποιήσεις:  Άνθρωποι  που  υποφέρουν  από  γαστρο-οισοφαγική  παλινδρόμηση

(καούρες)  θα πρέπει να αποφεύγουν παρασκευάσματα φύλλων μέντας,  γιατί  μπορεί να

αυξηθεί  η  καούρα.  Όι  ασθενείς  με  χολόλιθους  και  οποιεσδήποτε  άλλες  παθήσεις  των

χοληφόρων οδών πρέπει  να  είναι  προσεκτικοί  με τη χρήση παρασκευασμάτων φύλλων

μέντας. Η χρήση σε παιδιά κάτω των 4 ετών δεν συνιστάται, καθώς δεν υπάρχει εμπειρία. 
Προφυλάξεις:  Ασφάλεια  κατά  τη  διάρκεια  της  κύησης  και  της  γαλουχίας  δεν  έχει

τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της

γαλουχίας δεν συνιστάται. 
Άλλες  προφυλάξεις: Δεν  έχουν  αναφερθεί  αλληλεπιδράσεις  με  άλλα  φαρμακευτικά

προϊόντα. 
Ανεπιθύμητες δράσεις: Η γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να επιδεινωθεί και η

καούρα να αυξηθεί.
Δοσολογία (Παρασκευή εγχύματος)
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Ενήλικες - Ημερήσια δόση : 4,5 - 9 g, διαιρεμένα σε τρεις εφάπαξ δόσεις.

Παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών ή έφηβοι ηλικίας 12 έως 16 ετών – Ημερήσια δόση  (να

διαιρείται σε τρεις εφάπαξ δόσεις): 3-5 g και 3-6 g, αντίστοιχα. Η χρήση σε παιδιά κάτω των

4 ετών δεν συνιστάται.

Β.1.8. Μentha pulegium (φλισκούνι), Οικογένεια Labiatae

Η  Mentha  pulegium χρησιμοποιείται  ευρέως  στην  παρασκευή  τροφίμων,  ειδών

αρωματοποιίας,  φαρμακευτικών προϊόντων και ως εντομοαπωθητικό. Στην παραδοσιακή

ιατρική το αιθέριο έλαιό της χρησιμοποιείται για διαταραχές του πεπτικού συστήματος, του

ήπατος  και  της  χοληδόχου  κύστης,  σε  ουρική  αρθρίτιδα,  στα κρυολογήματα  καθώς και

εξωτερικά σε δερματικές παθήσεις.  Εγχύματα και αφεψήματα των αέριων τμημάτων του

φυτού (φύλλα και άνθη κυρίως) αναφέρεται ότι έχουν διουρητική, αντισηπτική, χωνευτική,

γαλακταγωγό  και  εμμηναγωγό  δράση,  καθώς  και  διεγερτικές  ιδιότητες.  Επίσης,  έχει

αποδειχθεί ότι το αιθέριο έλαιό της μέντας έχει αντισπασμωδική δράση. Το φλισκούνι είναι

ένα φαρμακευτικό φυτό με ενδιαφέρουσες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. 

Σύσταση: Κύριο συστατικό του αιθερίου ελαίου είναι η πουλεγόνη, ενώ τα υδατικά του

εκχυλίσματα είναι  πλούσια σε πολυφαινολικές  ενώσεις  (φλαβονοειδή,  ροσμαρινικό οξύ,

κ.λπ.).

Πουλεγόνη

Δοσολογία:  Παρασκευάζεται  ως  έγχυμα.  Ρίχνουμε  ένα  κουτάλι  του  φαγητού  σε  ένα

φλιτζάνι  βραστό  νερό  και  το  αφήνουμε  σκεπασμένο  για  10-15  λεπτά.  Σουρώνουμε  και

πίνουμε 2-3 φορές την ημέρα, μετά το φαγητό. 

Προφυλάξεις: Η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. 

Β.1.9. Origanum dictamnus (δίκταμο ή αδίταμος ή έρωντας), Οικογένεια Labiatae

Χρήσιμα  μέρη  του  φυτού  για  φαρμακευτικούς  σκοπούς  είναι  τα  υπέργεια  τμήματα

(ανθισμένες κορυφές βλαστών και φύλλα). 

Σύσταση: Το δίκταμο περιέχει ποικιλία χημικών συστατικών και το αιθέριο έλαιο έχει ως

κύρια συστατικά τη θυμόλη, καρβακρόλη και καμφορά (ουσίες που προσδίδουν στο φυτό

τις θεραπευτικές του ιδιότητες), καθώς επίσης και πουλεγόνη. Αποδείχτηκε ότι είναι μια
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πλούσια πηγή φαινολικών ενώσεων, με κυριότερη κατηγορία τα δεψίδια (χημική ομάδα

που περιέχει υπομονάδες καφεϊκού οξέος που συνδέονται μεταξύ τους μέσω εστερικών ή

αιθερικών δεσμών). 

Δράσεις: Εμφανίζει  επουλωτικές  και  στυπτικές  ιδιότητες,  καταπραΰνει  τους πόνους του

στομάχου  και  των εντέρων.  Καταπολεμά  την  κακοσμία  του στόματος  και  βοηθάει  στην

αντιμετώπιση ουλίτιδων. Το αφέψημά του είναι διουρητικό. Ως εμμηναγωγό φημίζεται ότι

βοηθάει  σε περιπτώσεις  αμηνόρροιας,  που προέρχεται  από εξάντληση του οργανισμού.

Συνιστάται  σε  νευρικές  διαταραχές,  νευρικούς  πονοκεφάλους  και  άλλα  νοσήματα  του

νευρικού  συστήματος,  εξαιτίας  των  καταπραϋντικών  ιδιοτήτων  που  εμφανίζει.  Συχνά

γίνεται  χρήση  του  λόγω  των  ανθελμινθικών,  αντιμικροβιακών  και  αντισπασμωδικών

ιδιοτήτων του.

Έγχυμα: 20-30g φυτικού υλικού σε 0,5-1 L ζεστό νερό. 

Χρήσεις: τονωτικό, αντισπασμωδικό, κατά της αμυγδαλίτιδας, κρύο, βήχα και πονόλαιμο,

διουρητικό, χωνευτικό, σπασμολυτικό, κατά το στομάχι και ταλαιπωρίες στα νεφρά. Έχει

επίσης προταθεί παραδοσιακά έναντι ασθενειών του ήπατος, σε περιπτώσεις διαβήτη και

παχυσαρκίας.

Αφέψημα: 1,5-5 g φυτικού υλικού σε 250 ml (περίπου ένα ποτήρι) σε νερό που βράζει. Δεν

θα πρέπει να μείνει  για πολύ ώρα στο βραστό νερό, διότι καταστρέφονται τα πολύτιμα

συστατικά  του.  Το  αφέψημα  που  ονομάζεται  «βραστάρι»  στην  Κρήτη  θα  πρέπει  να

χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών, αλλιώς αποδεικνύεται ως άχρηστο. 

Δοσολογία: 2 φλιτζάνια την ημέρα. 

Χρήσεις:  σε  πονοκεφάλους,  νευραλγίες,  ουλίτιδα και  πονόδοντους, αμυγδαλίτιδα,  κοινό

κρυολόγημα  και  σε  βήχα.  Το  αφέψημα  χρησιμοποιείται  ως  χωνευτικό,  διουρητικό  σε

νεφραλγίες και σε περιπτώσεις αρθρίτιδας. Τέλος θεωρείται εμμηναγωγό.

Β.1.11. Rosmarinus officinalis (δενδρολίβανο), Οικογένεια Labiatae

Το βοτανικό όνομα  Rosmarinus προέρχεται από τα αρχαία λατινικά και σημαίνει "δροσιά

της θάλασσας",  λόγω του απαλού μπλε χρώματος που έχουν τα λουλούδια του και του

γεγονότος ότι φύεται συχνά κοντά στη θάλασσα. Τα άνθη του δενδρολίβανου ελκύουν τις

μέλισσες και έτσι αποτελούν πηγή για την παραγωγή μελιού. 

Χρησιμοποιείται  ως  άρτυμα  στη  μαγειρική.  Αποτελεί  εναλλακτική  λύση  έναντι  των

συνθετικών  αντιοξειδωτικών  και  το  αιθέριο  έλαιό  του  και  εκχυλίσματά  του

χρησιμοποιούνται ως "συντηρητικό" σε τροφές και ποτά. 
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Σύσταση  φύλλων-ανθέων: Τα  φύλλα  του  φυτού  περιέχουν  αιθέριο  έλαιο  με  κύρια

συστατικά βονεόλη, κινεόλη, οξικό βορνύλιο, καμφένιο, κ.ά. Επίσης, περιέχει φαινολικές

ενώσεις  με  κυριότερους  εκπροσώπους  φλαβονοειδή  και  φαινολικά  οξέα,  κυρίως

ροσμαρινικό οξύ, καθώς και τρικυκλικά διτερπένια, κυρίως καρνοσόλη και καρνοσικό οξύ.

ροσμαρινικό οξύ

καρνοσόλη

καρνοσικό οξύ

Δράσεις: Ανακατεμένα  τα  άνθη  του  με  κρασί  δίνουν  ένα  καλό  καρδιοτονωτικό  και

ενισχύουν την όραση. Γενικά χρησιμοποιείται κατά της αϋπνίας,  της λιποθυμίας και των

ζαλάδων. Θεωρείται ότι καθαρίζει το αίμα και είναι ευεργετικό στα προβλήματα αναπνοής

και του άσθματος. Είναι επίσης στομαχικό, τονωτικό, αντισηπτικό και αντιρρευματικό. Με

πλύσεις ή μπάνια είναι ευεργετικό του δέρματος, βοηθά στην ανάπτυξη των μαλλιών και

καταπολεμά τον διαβήτη. Το έγχυμα χρησιμοποιείται για πλύσιμο προσβλημένων πληγών.

Χρησιμοποιείται επίσης ως καρύκευμα, σπάνια όμως για να αυξάνει την όρεξη.

Τα  φύλλα  του  δενδρολίβανου  αποτελούν  παραδοσιακό φαρμακευτικό  προϊόν  φυτικής

προέλευσης για τη συμπτωματική ανακούφιση της δυσπεψίας και των ήπιων διαταραχών

του  γαστρεντερικού  σωλήνα.  Χρησιμοποιείται  ως χολαγωγό,  εφιδρωτικό,  διουρητικό,

εμμηναγωγό,  καθαρτικό και τονωτικό.  Επίσης, χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της

κεφαλαλγίας, διαταραχών της εμμήνου ρύσεως, σε προβλήματα μνήμης, σε διαστρέμματα

και μώλωπες.
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Αντενδείξεις:  Υπερευαισθησία  στη  δραστική  ουσία.  Απόφραξη  του  χοληδόχου  πόρου,

χολαγγειίτιδα,  ηπατική  νόσος,  πέτρες  στη  χολή  και  άλλες  διαταραχές  των  χοληφόρων

πόρων που απαιτούν ιατρική παρακολούθηση και συμβουλή.
Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται λόγω της έλλειψης

επαρκών στοιχείων (θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή). 
Προφυλάξεις:  Ασφάλεια  κατά  τη  διάρκεια  της  κύησης  και  της  γαλουχίας  δεν  έχει

τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της

γαλουχίας δεν συνιστάται.
Άλλες  προφυλάξεις: Δεν  έχουν  αναφερθεί  αλληλεπιδράσεις  με  άλλα  φαρμακευτικά

προϊόντα. 
Ανεπιθύμητες  δράσεις: Υπερευαισθησία  (δερματίτιδα  εξ  επαφής)  έχει  αναφερθεί.  Η

συχνότητα δεν είναι γνωστή.
Δοσολογία (Εσωτερική χρήση)
Ενήλικες: Ημερήσια δόση: 2-6 g. Εφάπαξ δόση: 1-2 g σε 150-250 ml βραστό νερό. Μπορεί

να λαμβάνεται 2-3 φορές την ημέρα.
Παιδιά: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται.

Β.1.12. Rosa canina (αγριοτριαντάφυλλο), Οικογένεια Rosaceae 

Η απόσταξη των ρόδων άρχισε στην Περσία το 810 ή 817 μ.Χ. 

Σύσταση: Η δρόγη είναι οι καρποί του φυτού (ταξικαρπίες), τα κυνόροδα, οι οποίοι είναι

πλούσιοι σε βιταμίνες C, A, ριβοφλαβίνη, νικοτινικό οξύ, κιτρικό οξύ, σάκχαρα, καροτένια,

φλαβονοειδή.  Συλλέγονται  όταν  αρχίσουν  να  ωριμάζουν,  όταν  είναι  ακόμη  σφικτά,

αφαιρείται η σάρκα τους, ξηραίνονται στη σκιά και φυλάσσονται. 

Εκχυλίσματα  των  καρπών  παρουσιάζουν  αντιβακτηριακές,  αντιμυκητιακές  και

αντιφλεγμονώδεις  ιδιότητες  καθώς  και  αντιοξειδωτική  ικανότητα.  Περιέχουν  μεγάλες

ποσότητες  των  φαρμακολογικά  δραστικών  ενώσεων  όπως  οργανικά  οξέα

(συμπεριλαμβανομένου του ασκορβικού οξέος – βιταμίνη C), φλαβονοειδή, καροτενοειδή

και τανίνες. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η περιεκτικότητα των καρπών σε βιταμίνη C είναι 0.51

g/100 g ξηρής δρόγης και σε φλαβονοειδή 41 mg/100 g ξηρής δρόγης.

Φλαβονοειδή που έχουν απομονωθεί από τα σπέρματα της αγριοτριανταφυλλιάς ανήκουν

στην κατηγορά των φλαβονολών (trans-  και  cis τιλιροσίδης (1  και  2))  και παρουσιάζουν

αντιβακτηριακή δράση.
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Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  μια  ουσία  που  περιέχεται  στα  κυνόροδα,  η  GOPO®,  ένα

γαλακτολιπίδιο (galactolipid (2S)-1,2-di-O-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyl]-3-O−B-D-

galactopyranosy glycerol), έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και αντοξειδωτική δράση και

περιέχεται  στο  Litozin,  ένα  φάρμακο  που  χρησιμοποιείται  με  μεγάλη  επιτυχία  στην

οστεοαρθρίτιδα. Μειώνει τους πόνους και τη δυσκαμψία των αρθρώσεων με αποτέλεσμα

τη  βελτίωση  της  εκτέλεσης  των  καθημερινών  δαστηριοτήτων,  όπως  το  περπάτημα,  η

είσοδος  και  έξοδος από αυτοκίνητο και  με  το σημαντικό  πλεονέκτημα τη μη εμφάνιση

ανεπιθύμητων ενεργειών. 

GOPO®
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Δράσεις: Χρησιμοποιούνται  ως  στυπτικό,  αντιδιαρροϊκό,  για  αναπνευστικές  οδούς  σε

βρογχίτιδα, για την πρόληψη και τη θεραπεία του κρυολογήματος, αιμόπτυση, ως πηγή

βιταμίνης C και εξωτερικώς σε πλύσεις οφθαλμών. 

Β.1. 13. Salvia spp. (φασκόμηλο), Οικογένεια Labiatae 

Πολλοί  το  θεωρούν  το  ίδιο  με  το  τσάι  του  βουνού,  αλλά  το  λάθος  είναι  μεγάλο  και

σημαντικό, διότι οι ιδιότητές τους διαφέρουν, όπως άλλωστε και η γεύση τους.  Το όνομα

του γένους  Salvia προέρχεται  από το λατινικό  ρήμα salvare  (=σώζω ζωές),  αν  και  ήταν

γνωστό και στην αρχαιότητα. Όι πρόγονοί μας το χρησιμοποιούσαν ως πολυφάρμακο και το

αναφέρουν ο Διοσκουρίδης, ο Αέτιος, ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός. 

Στην  περιοχή  της  Ανατολικής  Μεσογείου,  παρασκευάζουν  από  τα  φύλλα  αφέψημα,  το

γνωστό φασκόμηλο. Χρησιμοποιείται επίσης ως καρυκευματικό σε διάφορα εδέσματα και

ζωμούς,  καθώς  και  για  τον  αρωματισμό  του  ξυδιού,  μέσα  στο  οποίο  τοποθετούνται

ανθισμένα  κλαδάκια  του  φυτού.  Επί  πλέον  η  φασκομηλιά  θεωρείται  ως  άριστο

μελισσοτροφικό φυτό, παρέχοντας εκλεκτής ποιότητας μέλι. 

Όι  Κινέζοι  το  ονομάζουν  ελληνικό  βραστάρι  και  το  θεωρούν  καλύτερο  από  το  τσάι.

Εκτιμούσαν τόσο πολύ τη φασκομηλιά ως βότανο, ούτως ώστε στην ακμή του εμπορίου του

κινέζικου  τσαγιού  με  τη  Δύση,  αντάλλασσαν  2  δέσμες  κινέζικο  τσάι  με  μια  δέσμη

φασκόμηλο.  Όι  Γάλλοι  το  ονομάζουν  ελληνικό  τσάι  και  το  χρησιμοποιούν  όπως  και  οι

υπόλοιποι Ευρωπαίοι όχι μόνο για φαρμακευτικούς αλλά και για μαγειρικούς σκοπούς. Όι

Άραβες θεωρούσαν ότι μπορούσε να θεραπεύσει τα πάντα.

Σύσταση: Είναι σημαντική πηγή ροσμαρινικού οξέος, το οποίο παρουσιάζει μια σειρά από

ενδιαφέρουσες  βιολογικές δράσεις,  π.χ. αντιιική,  αντιβακτηριακή,  αντιφλεγμονώδη και

αντιοξειδωτική. Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο της Salvia fruticosa κυμαίνεται από 1,1 –

5,1%.  Τα  κύρια  συστατικά  του  αιθερίου  ελαίου  (1,8-κινεόλη,  α-θουγιόνη,  β-θουγιόνη,

καμφορά κ.ά.), και διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή προέλευσης. 

Δράσεις: Πρόσφατα, πειράματα επιβεβαίωσαν την ιδιότητα του φασκόμηλου να ενισχύει

τη μνήμη.  Πιστεύεται  ότι  αυξάνει  τα επίπεδα του νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη,  που

βοηθάει  στη  μετάδοση  των  εγκεφαλικών  μηνυμάτων.  Τα  επίπεδα  της  ακετυλοχολίνης

παρουσιάζουν  μείωση  και  στους  ασθενείς  της  νόσου  του  Αλτσχάιμερ,  και  πιθανόν  το

φασκόμηλο να βοηθά στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ασθένειας. 

Το φυτό έχει στομαχικές τονωτικές και καρδιοτονωτικές ιδιότητες ενώ χρησιμοποιείται και

κατά  των  νευραλγιών.  Παλιότερα  τα  μασούσαν  για  να  καθαρίσουν  τα  δόντια  τους.  Το

αφέψημά του χρησιμοποιείται στη θεραπεία της ουλίτιδας και των δερματικών παθήσεων.

Το αιθέριο έλαιό του κατά του πονόδοντου. 
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Η φασκομηλιά δρα επίσης κατασταλτικά και στην έκκριση των μαστικών αδένων και, σε

μικρό βαθμό κατά του σακχαρώδη διαβήτη. Τα φύλλα διαθέτουν σπουδαίες αντισηπτικές,

σπασμολυτικές  και  αποχρεμπτικές  ιδιότητες.  Η  φασκομηλιά  χρησιμοποιείται  στη

θεραπευτική με τη μορφή αφεψήματος για πλύση του στόματος σε περίπτωση τραυμάτων

της  στοματικής  κοιλότητας  (στοματίτιδα,  φαρυγγίτιδα,  ουλίτιδα)  και  εσωτερικά  ως

ανθιδρωτικό (ιδιαίτερα κατά του νυχτερινού ιδρώτα φυματικών και νευρασθενών), ενώ σε

μικρές  δόσεις  χρησιμοποιείται  ως  στομαχικό,  σπασμολυτικό,  άφυσο  (παρεμποδίζει  τη

δημιουργία αερίων στα έντερα), ουραγωγό και εμμηναγωγό. 

Αποτελεί παραδοσιακό φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για:

(α) τη συμπτωματική θεραπεία της ήπιας δυσπεψίας, όπως καούρα και φούσκωμα, 

(β) την ανακούφιση της υπερβολικής εφίδρωσης, 

(γ) τη συμπτωματική θεραπεία των φλεγμονών στο στόμα ή τον λαιμό, 

(δ) την ανακούφιση των φλεγμονών του δέρματος των ανηλίκων.

Αντενδείξεις:  Υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά.  Έχουν παρατηρηθεί και σπάνιες

περιπτώσεις  δηλητηρίασης,  που  οφείλονται  στη  θουγιόνη  και  προκαλούνται  από

κατάχρηση  μεγάλων  ποσοτήτων. Δεν  πρέπει  να  λαμβάνεται  καθόλου  από  επιληπτικά

άτομα, λόγω του ότι η  θουγιόνη  μπορεί να πυροδοτήσει κρίσεις επιληψίας. Επίσης,  κατά

την περίοδο εγκυμοσύνης  απαγορεύεται  η χρήση του. Χαρακτηριστικά συμπτώματα της

δηλητηρίασης  από  φασκόμηλο  είναι  τοπικοί  ερεθισμοί  του  δέρματος,  έντονοι  και

παρατεταμένης διάρκειας σπασμοί, ακαμψία των άνω άκρων, εκφυλισμός του ήπατος και

των νεφρών κ.ά. Όι μικρές ποσότητες που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική είναι ακίνδυνες.

Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν συνιστάται.
Προφυλάξεις:  Ασφάλεια  κατά  τη  διάρκεια  της  κύησης  και  της  γαλουχίας  δεν  έχει

τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της

γαλουχίας δεν συνιστάται. 
Άλλες  προφυλάξεις: Δεν  έχουν  αναφερθεί  αλληλεπιδράσεις  με  άλλα  φαρμακευτικά

προϊόντα.  Η  πρόσληψη  του  προϊόντων  φασκόμηλου  θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  το

αποτέλεσμα των φαρμάκων που ενεργούν μέσω του υποδοχέα GABA (π.χ. βαρβιτουρικά,

βενζοδιαζεπίνες),  ακόμη  και  αν  δεν  έχει  παρατηρηθεί  κλινικά.  Ως  εκ  τούτου,  η

συνγχορήγηση με αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν συνιστάται.
Ανεπιθύμητες δράσεις: Καμία γνωστή.
Δοσολογία 
Ενήλικες:  Για  τη  συμπτωματική  θεραπεία  της  ήπιας  δυσπεψίας  (όπως  καούρα  και

φούσκωμα): 1-2 g φύλλων σε βραστό νερό 3 φορές την ημέρα.
Για την ανακούφιση της υπερβολικής εφίδρωσης: 2 g φύλλων σε 160 ml βραστού νερού. 
Η πρόσληψη της θουγιόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 mg / ημέρα. 
Παιδιά και έφηβοι: Η χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών δεν συνιστάται.
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Διάρκεια της χρήσης: Δεν πρέπει να λαμβάνεται για περισσότερο από 2 εβδομάδες.
Υπερδοσολογία: Έχει  αναφερθεί  αίσθηση  της  θερμότητας,  ταχυκαρδία,  ίλιγγος  και

επιληπτικοί  σπασμοί  μετά  την  πρόσληψη  παρασκευασμάτων  που  αντιστοιχούν  σε

περισσότερο από 15 g φύλλα φασκόμηλου.

Β.1.15. Sideritis spp. (τσάι του βουνού), Οικογένεια Labiatae

Sideritis  syriaca L.  subsp.  syriaca,  Μαλοτήρα, Sideritis  scardica  Griseb.,  Τσάι  Ολύμπου,

Sideritis raeseri Boiss. & Heldr. subsp. raeseri, Τσάι Παρνασσού ή Τσάι Βελουχιού

Γενικά στην αρχαιότητα το όνομα «σιδηρίτις» αναφερόταν σε διάφορα φυτά, που θεωρείτο

ότι είχαν την ικανότητα να επουλώνουν τις σοβαρές πληγές από σιδερένια αντικείμενα,

όπως τα βέλη ή τα ξίφη κ.λπ. Κατ’ άλλους, ο πρώτος σιδηρίτις του Διοσκουρίδη πήρε το

όνομά  του  από  τα  δόντια  του  κάλυκα  του  άνθους,  που  μοιάζουν  με  αιχμή  λόγχης.  Ό

Διοσκουρίδης το χρησιμοποιούσε ως θεραπευτικό των πληγών. 

Είδη  του  γένους  Sideritis χρησιμοποιούνται από  αρχαιοτάτων  χρόνων  στη  λαϊκή

θεραπευτική  από  διάφορους  λαούς  της  Μεσογείου,  λόγω  των  αντιφλεγμονωδών,

αντιρρευματικών  και  αντιμικροβιακών  δράσεων  που  παρουσιάζουν.  Συνήθως

χρησιμοποιούνται  ως  αφέψημα  ευστόμαχο,  αντιελκωτικό,  άφυσο,  αντιρρευματικό,

αντιφλεγμονώδες  μέσο,  θερμαντικό,  τονωτικό,  διουρητικό,  αποτοξινωτικό,

αντισπασμωδικό,  αντιδιαρροϊκό  και  κατά  των  κρυολογημάτων.  Πιστεύεται  ότι  είναι

ευεργετικό για τα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς και  ότι  έχει  αντιυπερτασική δράση. Το

αφέψημα  από  τα  υπέργεια  τμήματα  χρησιμοποιείται  για  τα  κρυολογήματα  και  για  τις

παθήσεις  του  αναπνευστικού  και  του  ουροποιητικού,  αφού  είναι  καλό  διουρητικό.  Το

αφέψημα με φλοιό κανέλλας και μέλι είναι μαλακτικό και αντισηπτικό για τον βήχα.

Στην Ισπανία, χρησιμοποιούνται διάφορα αυτοφυή είδη στη λαϊκή θεραπευτική, κυρίως για

μακροχρόνια  θεραπεία  φλεγμονωδών  καταστάσεων,  ως  ευστόμαχα,  αλλά  και  ως  απλά

ροφήματα ή χωνευτικά λικέρ. 

Σύσταση: Όι  βιολογικές τους δράσεις οφείλονται  κυρίως στην παρουσία φλαβονοειδών,

φαινυλο-αιθανοϊκών γλυκοσίδων και τερπενίων.

Τα διάφορα είδη Sideritis περιέχουν ως δρόγες αρκετά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, κυρίως Al,

Ca, Fe, K, Mg, Na, P και Zn. Επίσης περιέχουν σε μικροποσότητες B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Li,

Mn, Ni, Pb, Sr, Tl και V. Ένα αφέψημα Sideritis spp. με χρόνο προετοιμασίας 10 min, είναι

πλούσιο σε ωφέλιμα ιχνοστοιχεία και ειδικά σε Cu και  K.  Τα βαρέα μέταλλα αντιθέτως

εμφανίζονται  σε πολύ χαμηλά επίπεδα στη δρόγη αλλά και  στο αφέψημά της,  γεγονός

ιδιαίτερα θετικό για την κατανάλωση φυτικών αφεψημάτων. 
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Η περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο είναι γενικά χαμηλή και κυμαίνεται από 0,05 – 1%. Τα

κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου διαφέρουν ανάλογα με το είδος και με την περιοχή

προέλευσης.  Συνήθως  ανήκουν  στην  κατηγορία  των μονοτερπενικών  υδρογονανθράκων

και/ή φαινολικών συστατικών και διτερπενίων. 

Δράσεις: Διάφορα είδη του γένους Sideritis, βρέθηκε ότι εμφανίζουν δράση έναντι του ιού

του  AIDS,  η  οποία  οφείλεται  στα  διτερπένια  τύπου  λινεαρόλης.  Τα  φυτά  του  γένους

Sideritis εμφανίζουν  αντιμικροβιακή  δράση,  καθώς  και  ήπια  αντιμυκητιακή.  Τα αιθέρια

έλαια των φυτών του γένους έχουν μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο δράση.

Τα  αφεψήματα  και  υδατικά  εκχυλίσματα  φυτών  του  γένους  Sideritis,  εμφανίζουν

αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Αντιοξειδωτικές ιδιότητες εμφανίζουν επίσης και αιθέρια έλαια

από τα φύλλα και τα άνθη φυτών του γένους αυτού.

Επίσης,  ένα  φυτοθεραπευτικό  σκεύασμα,  το  “Melofer”,  που  παρασκευάζεται  από

εκχύλισμα του φυτού Sideritis scardica, περιέχει σίδηρο και χρησιμοποιείται ως προληπτική

αγωγή σε περιπτώσεις σιδηροπενικής αναιμίας.

Β.1.16. Tilia tomentosa (φλαμουριά), Οικογένεια Tiliaceae

Είναι γνωστό και με τα ονόματα τίλια, φλαμουριά, φιλούρα, λίπα, φλουριά. Είναι γνωστό

από  την  αρχαιότητα  (αναφέρεται  από  τον  Θεόφραστο).  Είναι  φυτό  αρωματικό,

φαρμακευτικό  και  μελλισοτροφικό.  Το  τσάι  του  θεωρείται  αντιβηχικό,  μαλακτικό,

ευστόμαχο, σπασμολυτικό, αντιδιαρροϊκό, διουρητικό, αντιπαχυντικό και εφυδρωτικό.

Συστατικά  Tilia tomentosa:  Όξέα (καφφεϊκό οξύ, χλωρογενικό οξύ και  p-κουμαρικό οξύ),

αμινοξέα,  υδρογονάνθρακες  -  πολυσακχαρίτες  (3%),  φλαβονοειδή  (καιμπφερόλη,

κερκετίνη,  μυρικετίνη  και  οι  γλυκοσίδες  τους  όπως  καιμπφερολο-3-O-β-D-(6″-E-p-

κουμαροϋλο)-γλυκοπυρανοσίδης  – τιλιροσίδης,  υπεροσίδης),  αιθέριο έλαιο  (0,02-  0,1%),

αλκάνια,  φαινολικές  αλκοόλες  και  εστέρες,  και  τερπένια  (σιτράλη,  σιτρονελλάλη,

σιτρονελλόλη,  ευγενόλη,  λιμονένιο,  νερόλη,  α-πινένιο,  τερπινεόλη  και  φαρνεσόλη),  και

σαπωνίνη, ταννίνη και τοκοφερόλη (φυτοστερόλη).

Συστατικά της Tilia cordata: Όξέα (καφφεϊκό οξύ, χλωρογεενικό οξύ και p-κουμαρικό οξύ),

αμινοξέα (αλανίνη, κυστεΐνη, κυστίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, φαινυλαλανίνη και σερίνη), υδρογονάνθρακες

-πολυσακχαρίτες  (3%),  φλαβονοειδή  (καιμπφερόλη,  κερκετίνη,  μυρικετίνη  και  οι

γλυκοσίδες  τους  όπως  καιμπφερολο  -3-O-β-D-(6″-E-p-κουμαροϋλο)-γλυκοπυρανοσίδης  –

τιλιροσίδης,  υπεροσίδης),  αιθέριο  έλαιο  (0,02-0,1%),  αλκάνια,  φαινολικές  αλκοόλες  και

εστέρες, και τερπένια (σιτράλη, σιτρονελλάλη, σιτρονελλόλη, ευγενόλη, λιμονένιο, νερόλη,

α-πινένιο,  τερπινεόλη  και  φαρνεσόλη),  και  σαπωνίνη,  ταννίνη  και  τοκοφερόλη

(φυτοστερόλη). 
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Τιλιροσίδης 

Τα  άνθη  της  Tilia  cordata  αποτελούν  παραδοσιακό  φαρμακευτικό  προϊόν  φυτικής

προέλευσης για: 

(α) την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος και 

(β) την ανακούφιση των ήπιων συμπτωμάτων του ψυχικού στρες.

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στα δραστικά συστατικά. 

Προειδοποιήσεις:  Η  χρήση δεν  συνιστάται  σε  παιδιά  ηλικίας  κάτω των 4  ετών για  την

ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος  και κάτω των 12 ετών για  την

ανακούφιση  των  ήπιων  συμπτωμάτων  του  ψυχικού  στρες, λόγω  έλλειψης  επαρκών

στοιχείων. Εάν παρουσιάζεται δύσπνοια, πυρετός ή πυώδη πτύελα κατά τη διάρκεια της

χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος,  θα πρέπει να ζητείται η γνώμη γιατρού ή άλλου

αναγνωρισμένου επαγγελματία του τομέα της υγείας. 
Προφυλάξεις:  Ασφάλεια  κατά  τη  διάρκεια  της  κύησης  και  της  γαλουχίας  δεν  έχει

τεκμηριωθεί. Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της

γαλουχίας δεν συνιστάται. 
Άλλες  προφυλάξεις: Δεν  έχουν  αναφερθεί  αλληλεπιδράσεις  με  άλλα  φαρμακευτικά

προϊόντα. 
Ανεπιθύμητες δράσεις: Καμία γνωστή.
Δοσολογία (Παρασκευή εγχύματος)

Ενήλικες:  Εφάπαξ δόση:  1,5 g δρόγης σε 150 ml βραστού νερού 2-4 φορές ημερησίως.

Ημερήσια δόση: 3-6 g

Παιδιά:  Για την  ανακούφιση  των  συμπτωμάτων  του  κοινού  κρυολογήματος σε  παιδιά

μεταξύ 4 και 12 ετών: Εφάπαξ δόση 1 g δρόγης σε 150 ml βραστού νερού ως έγχυμα, 2-4

φορές  ημερησίως.  Ημερήσια  δόση:  2-4  g.  Η  χρήση  σε  παιδιά  κάτω  των  4  ετών  δεν

συνιστάται. Για την ανακούφιση των ήπιων συμπτωμάτων του ψυχικού στρες: Η χρήση σε

παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται.
Διάρκεια της χρήσης
Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος: Η θεραπεία θα πρέπει

να ξεκινά από τα πρώτα σημάδια του κρυολογήματος. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν για

περισσότερο από 1 εβδομάδα κατά τη διάρκεια της χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος,

θα πρέπει να ζητείται η γνώμη γιατρού ή άλλου αναγνωρισμένο επαγγελματία του τομέα

της υγείας.
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Για  την  ανακούφιση  των ήπιων συμπτωμάτων του  ψυχικού  στρες:  Εάν  τα  συμπτώματα

επιμείνουν  κατά  τη  διάρκεια  της  χρήσης  του  φαρμακευτικού  προϊόντος,  θα  πρέπει  να

ζητείται η γνώμη γιατρού ή άλλου αναγνωρισμένο επαγγελματία του τομέα της υγείας. 

B.2. ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΟΤΑΝΑ
Β.2.1. Aloysia citriodora (λουίζα), Οικογένεια Verbenaceae

Σύσταση: Το φυτό παράγει αιθέριο έλαιο ελαφρώς πράσινου χρώματος που έχει ιδιαίτερο

άρωμα όπως αυτό του λεμονιού. Τα κύρια συστατικά του αιθερίου ελαίου είναι κιτράλη,

1,8-κινεόλη, λιμονένιο, γερανιόλη, νεράλη, 1-οκτεν-3-όλη και α-κουρκουμένιο, οι αναλογίες

των οποίων κυμαίνονται ανάλογα με την περιοχή προέλευσης των φυτών. Τα φύλλα της

λουΐζας αποτελούν πλούσια πηγή φλαβονοειδών (σαλβιγενίνη, ευπατορίνη, λουτεολίνη και

διοσμετίνη), ολιγοσακχαριτών, ταννινών και τριτερπενίων.

Χρήσεις:  Χρησιμοποιείται  ευρέως  ως  μπαχαρικό.  Στην  παραδοσιακή  ιατρική

χρησιμοποιείται  για  τη  θεραπεία  των  πονοκεφάλων,  δυσπεψίας,  νευραλγικών  πόνων,

μετεωρισμού και ιλίγγων, κρυολογημάτων, κ.λπ. Το αιθέριο έλαιο των φύλλων της λουΐζας

βρίσκει  ευρεία  εφαρμογή  στη  βιομηχανία  αρωμάτων.  Επίσης,  έχει  αναφερθεί  ότι

παρουσιάζει ισχυρές εντομοκτόνες και αντιβακτηριακές ιδιότητες. 

Προφυλάξεις:  Καλό είναι να αποφεύγουν τη λουίζα άνθρωποι με υπόταση, επειδή είναι

διουρητική  και  ρίχνει  την  πίεση,  καθώς  και  γυναίκες  σε  περίοδο  εγκυμοσύνης  και

θηλασμού.

Δοσολογία (Έγχυμα): 1,5 g δρόγης σε 150 ml βραστού νερού για 4-5 λεπτά, έως 2 φορές

ημερησίως, για περίοδο περίπου ενός μήνα.

Β.2.2. Lavandula angustifolia (λεβάντα), Οικογένεια Labiatae

Είναι φυτό αρωματικό, φαρμακευτικό, μελισσοτροφικό και καλλωπιστικό, γνωστό από την

αρχαιότητα και εκτός από αφέψημα χρησιμοποιείται πάρα πολύ και το αιθέριο έλαιό του.

Χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία, αλλά και κάποια άλλα έκδοχά του στη

ζωγραφική της πορσελάνης, στην παρασκευή βερνικιών και στον αρωματισμό διαφόρων

προϊόντων. 

Σύσταση ανθέων: Τα άνθη της λεβάντας περιέχουν αιθέριο έλαιο, παράγωγα κουμαρινών

(ουμπελλιφερόνη,  χερνιαρίνη),  φλαβονοειδή,  στερόλες,  ίχνη  τριτερπενίων,  ταννίνες  και

φαινολικά  οξέα  (ροσμαρινικό  οξύ,  φερουλικό  οξύ,  ισοφερουλικό  οξύ,  κουμαρικό  οξύ,

καφεϊκό  οξύ,  σιναπικό  οξύ,  κ.λπ.).  Κύρια  συστατικά  του  αιθερίου  ελαίου  είναι

μονοτερπενικές  αλκοόλες  (60-65%)  όπως  λιναλοόλη  (20-50%  του  αιθερίου  ελαίου)  και

οξικός λιναλυλεστέρας (25-46% του αιθερίου ελαίου).
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Λιναλοόλη Οξικός λιναλυλεστέρας

Δράσεις: Έχει  αντισηπτικές  και  επουλωτικές  ιδιότητες.  Τα άνθη του τοποθετούνται  στις

ντουλάπες, τις αρωματίζουν και διώχνουν τον σκώρο. Χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία

και τη σαπωνοποιία. Επίσης, θεωρούνται ότι ενεργούν κατά του βήχα, του άσθματος, του

κοκίτη, της γρίπης και της λαρυγγίτιδας.  Η λεβάντα καταπραΰνει τους νευρόπονους του

στομάχου και ηρεμεί το νευρικό σύστημα, γιατί δρα ως χαλαρωτικό. Είναι ιδανικό για τις

αϋπνίες και το στρες, βοηθά τις ημικρανίες και τους πονοκεφάλους. Αποτελεί παραδοσιακό

φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για την ανακούφιση των ήπιων συμπτωμάτων

του άγχους και της ψυχικής εξάντλησης και είναι υπναγωγό. 

Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία.
Προειδοποιήσεις: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται λόγω της έλλειψης

επαρκών στοιχείων. 
Προφυλάξεις:  Ελλείψει επαρκών στοιχείων, η χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της

γαλουχίας δεν συνιστάται.  Μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού

μηχανών.
Άλλες  προφυλάξεις: Δεν  έχουν  αναφερθεί  αλληλεπιδράσεις  με  άλλα  φαρμακευτικά

προϊόντα. 
Ανεπιθύμητες δράσεις: Καμία γνωστή.
Δοσολογία (Έγχυμα)
Ενήλικες:  1 – 2 g εμβαπτίζονται σε 150 ml βραστό νερό και αφήνονται για 5 - 15 λεπτά.

Μπορεί να λαμβάνεται 1 έως 3 φορές ημερησίως.
Παιδιά: Η χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών δεν συνιστάται.

Διάρκεια  της χρήσης:  Όι  περίοδοι  κατανάλωσης  του  προϊόντος  θα  πρέπει  να  είναι

διακοπτόμενες.

Β.2.3. Matricaria chamomilla (χαμομήλι), Οικογένεια Compositae

Η λέξη  χαμομήλι  προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις  χάμω (έδαφος) και  μήλο (μήλο του

εδάφους), λόγω του αρώματός του και της χαμηλής ανάπτυξής του και είναι γνωστό από

την  αρχαιότητα.  Ό  Ιπποκράτης  το  συνιστούσε  ως  εμμηναγωγό  και  φάρμακο  κατά  της

υστερίας και ο Διοσκουρίδης ως αντιπυρετικό, παυσίπονο και διαλυτικό.

Σύσταση ταξιανθιών: Το φυτό αναγράφεται επισήμως στην ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Όι

ταξιανθίες του δίνουν ένα αιθέριο έλαιο (0,4–1,5%), που έχει βαθύ κυανό χρώμα, λόγω του
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χαμαζουλενίου  που  περιέχει  (1–15%).  Άλλα  κύρια  συστατικά  του  αιθερίου  ελαίου

περιλαμβάνουν  την  α–βισαβολόλη  και  συγγενή  σεσκιτερπένια  (έως  50%  του  ελαίου).

Επίσης, περιέχει φλαβονοειδή (απιγενίνη και συγγενείς γλυκοσίδες που απαρτίζουν έως το

8% του ξηρού βάρους της δρόγης), φαινολοξέα και κουμαρίνες. 

Δράσεις: Είναι  φυτό  αρωματικό  και  φαρμακευτικό.  Ποικιλίες  του  χαμομηλιού

καλλιεργούνται, γιατί το αφέψημά τους έχει καταπραϋντικές και θεραπευτικές στις τοπικές

φλογώσεις, ιδιότητες. Το χαμομήλι έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες ως ήπιο χαλαρωτικό,

υπναγωγό, σε κρυολογήματα, σε στομαχικές διαταραχές, και ως αντιφλεγμονώδες, για να

αναφέρουμε μερικές μόνο θεραπευτικές χρήσεις. Η εκτενής επιστημονική έρευνα κατά τη

διάρκεια των τελευταίων ετών έχει επιβεβαιώσει πολλές από τις παραδοσιακές χρήσεις του

φυτού, καθώς και τους φαρμακολογικούς μηχανισμούς για αυτές τις θεραπευτικές δράσεις,

συμπεριλαμβανομένης  της  αντισπασμωδικής,  αντιπυρετικής,  αντιβακτηριακής,

αντιμυκητιακής,  και  αντιαλλεργικής  δράσης.  Εκτός από την ιατρική  χρήση,  το χαμομήλι

χρησιμοποιείται  ευρέως,  ειδικά  στην  Ευρώπη,  τη  λατινική  Αμερική  και  τις  ΗΠΑ,  ως

αναζωογονητικό  ρόφημα  και  ως  συστατικό  σε  πολυάριθμα  καλλυντικά  σκευάσματα.

Υπολογίζεται  ότι  πάνω  από  ένα  εκατομμύριο  φλιτζάνια  ροφήματος  χαμομηλιού

λαμβάνονται παγκοσμίως κάθε ημέρα. 

Τα συστατικά του αιθερίου ελαίου είναι  γνωστά για την ηρεμιστική,  αντιερεθιστική  και

αντισηπτική  δράση  τους.  Διεγείρουν  την  ανάπλαση  των κατεστραμμένων  δερμάτων.  Τα

φλαβονοειδή έχουν θετικά αποτελέσματα  επί  της  περιφερειακής  μικροκυκλοφορίας  και

μελέτες έχουν αποδείξει ότι οι ουσίες αυτές δρουν ως παγίδες των ελευθέρων ριζών, οπότε

έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις αντιδράσεις φλεγμονής. 
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Το  φυτό  χρησιμοποιείται  λόγω  της  ικανότητάς  του  να  ξανθαίνει  τα  μαλλιά  και  ως

αντιφλογιστικό  σε  ερυθήματα,  πληγές,  εγκαύματα  και  δοθιήνες.  Επίσης,  περιέχει

σεσκιτερπενικές  λακτόνες,  οι  οποίες  μπορούν  να  προκαλέσουν  αλλεργικές  αντιδράσεις,

οπότε η παρουσία τους στο τελικό προϊόν είναι ανεπιθύμητη.

Αντενδείξεις:  Το χαμομήλι αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία ή αλλεργία

σε φυτά της οικογένειας Asteraceae (Compositae) όπως τα χρυσάνθεμα.
Προειδοποιήσεις: Δεν υπάρχουν πληροφορίες.
Προφυλάξεις:  (Καρκινογένεση,  μεταλλαξιγένεση,  βλάβη  της  γονιμότητας):  Δεν  παρα-

τηρήθηκαν μεταλλαξιογόνες επιδράσεις ή ανεπιθύμητες ενέργειες iη νίνο.
Άλλες  προφυλάξεις: Δεν  υπάρχουν  διαθέσιμες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  γενικές

προφυλάξεις,  αλληλεπιδράσεις  με  άλλα  φάρμακα,  μη  τερατογόνες  επιδράσεις  στην

εγκυμοσύνη, θηλάζουσες μητέρες, ή παιδιατρική χρήση.
Ανεπιθύμητες  δράσεις: Η  παρουσία  των  λακτονών  σε  παρασκευάσματα  ανθέων

χαμομηλιού  μπορεί  να  προκαλέσει  αλλεργικές  αντιδράσεις  σε  ευαίσθητα  άτομα.  Έχουν

υπάρξει  αναφορές  για  δερματίτιδα  εξ’  επαφής  που  οφείλεται  στα  σκευάσματα  που

περιέχουν χαμομήλι. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολύ λίγες περιπτώσεις αλλεργίας, είχαν

αποδοθεί στο γερμανικό χαμομήλι. Λίγες περιπτώσεις αναφυλακτικών αντιδράσεων έχουν

επίσης αναφερθεί.
Δοσολογία (Εσωτερική χρήση)
Ενήλικες: μέση ημερήσια δόση ταξιανθιών: 2-8 g, 3 φορές την ημέρα.
Παιδιά: 2 g, 3 φορές ημερησίως. 

Β.2.4. Origanum majorana (ματζουράνα, αντωαναΐδα), Οικογένεια Labiatae

Η μαντζουράνα έχει πολλές φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Τα χρήσιμα μέρη

της  μαντζουράνας  είναι  τα  φύλλα  της,  από  τα  οποία  παρασκευάζεται  αφέψημα  με

ηρεμιστικές, αντισπασμωδικές και εφιδρωτικές ιδιότητες.

Σύσταση-δράσεις: Περιέχει  αιθέριο  έλαιο  (0,8-2,2%),  οποίο  χρησιμοποιείται  στην

αρωματοποιία,  ενώ αρκετές μελέτες αναφέρουν ότι έχει αντιμικροβιακή,  αντιμυκητιακή,

αντιοξειδωτική, εντομοκτόνο και φυτοτοξική δράση. Επίσης, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
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πολυφαινολικά  συστατικά,  κυρίως  ροσμαρινικό  οξύ.  Από  τα  φλαβονοειδή  σε  μεγάλο

ποσοστό απαντάται η απιγενίνη καθώς και ο λουτεολινο-7-ρουτινοσίδης.

Χρήσεις:  Η  ματζουράνα  ενδείκνυται  στη  θεραπεία  ελαφρών  παθήσεων  του  νευρικού

συστήματος  και  ως  αντισπασμωδικό.  Ανοίγει  την  όρεξη,  ανακουφίζει  από  τους

τυμπανισμούς και τους στομαχικούς πόνους. Δρα ευεργετικά κατά των πονοκεφάλων και

της αϋπνίας.  Έχει  αποχρεμπτική,  απολυμαντική,  τονωτική,  αντισπασμωδική,  αναλγητική,

ηρεμιστική και σπασμολυτική δράση. 

Το κατάπλασμα των φύλλων της και οι επαλείψεις με το αιθέριο έλαιο της ανακουφίζουν

από τους ρευματικούς και αρθριτικούς πόνους, ενώ το όμορφο άρωμα της απομακρύνει

την κακή διάθεση, την κατάθλιψη και το στρες. Είναι, επίσης, πολύ αποτελεσματική κατά

των αναπνευστικών παθήσεων (άσθμα, βρογχίτιδα), της δυσμηνόρροιας, της δυσκοιλιότη-

τας,  των  εγκεφαλικών  παθήσεων,  των  κολικών,  του  ίλιγγου,  της  επιληψίας,  του

κρυολογήματος και των στοματικών ελκών. 

Στην  αρωματοθεραπεία,  εκτός  των  άλλων,  χρησιμοποιείται  το  αιθέριο  έλαιο  της

ματζουράνας ως χαλαρωτικό.

Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΡΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ

Γ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η  παραγωγή  αφεψημάτων  απαιτεί  ξηρή  δρόγη  πολύ  καλής  ποιότητας  καθώς  η  πρώτη

οπτική  επαφή  του  πελάτη  με  το  προϊόν  και  στη  συνέχεια  το  γευστικό  αποτέλεσμα

(περισσότερο ίσως και από την αποτελεσματικότατα) αποτελεί το πρώτο κριτήριο επιλογής

του προϊόντος. 

Η ελληνικότητα των πρώτων υλών καθώς και ο βιολογικός τρόπος παραγωγής αποτελούν

χαρακτηριστικά των προϊόντων της ANASSA ORGANICS. Η έρευνα για τη διαθεσιμότητα της

πρώτης ύλης για τα μίγματα αφεψημάτων έγινε ανάμεσα σε: 

- σε παραγωγούς αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών (Α/Φ) με συμβατικό τρόπο,
- σε βιοκαλλιεργητές παραγωγούς Α/Φ φυτών, 
- σε εμπόρους ξηρής δρόγης Α/Φ φυτών.

Η κατανόηση των αποτελεσμάτων και της δυσκολίας του εγχειρήματος απαιτεί τη γνώση

της ελληνικής πραγματικότητας σε σχέση με την παραγωγή Α/Φ φυτών και την ανάπτυξη

της βιολογική γεωργίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τους
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δύο  κλάδους.  Πολλά  από  αυτά  τα  στοιχεία  οφείλονται  καθαρά  στην  εμπλοκή  της

επιστημονικής ομάδας με τον χώρο του πολλαπλασιαστικού υλικού, γεγονός που επιτρέπει

τον  σχηματισμό  άποψης  για  τις  φυτεύσεις  Α/Φ  τα  τελευταία  έτη,  έτσι  ώστε  να

διαμορφωθεί άποψη για τη μελλοντική διαθεσιμότητα.

Όι καλλιεργούμενες εκτάσεις αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών είναι πολύ δύσκολο

να  προσδιορισθούν  τόσο  σε  παγκόσμιο,  ευρωπαϊκό  όσο  και  εθνικό  επίπεδο  καθώς  ο

κλάδος αποτελείται από πολλά είδη διάσπαρτα κατανεμημένα.  Ακριβής καταγραφή των

καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Ελλάδα δεν υπάρχει και τα στοιχεία που παρατίθενται

προέρχονται από δηλώσεις στον ΕΛΓΑ και στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων (2000 – 2006) που όμως απέχουν από την πραγματικότητα.  Για τον λόγο

αυτόν τα δεδομένα της παλαιότερης περιόδου συνδυάστηκαν με προσωπικές εκτιμήσεις

ώστε να διαμορφωθεί συγκεκριμένη εικόνα του χώρου. 

Η καλλιέργεια Α/Φ στην Ελλάδα

Στην  Ελλάδα  η  καλλιεργούμενη  έκταση  των  αρωματικών  και  φαρμακευτικών  φυτών

κυμαίνεται από 16.000 έως 20.000 στρέμματα και η ετήσια παραγωγή από 1.500 έως 1.800

τόνους.  Αυτές  οι  τιμές  τοποθετούν  την  Ελλάδα  στην  11η  θέση  στο  σύνολο  των  16

ευρωπαϊκών χωρών. Η τάση ως προς την καλλιεργούμενη έκταση είναι αυξητική. Στη χώρα

μας  καλλιεργούνται  περισσότερα  από  112  φυτικά  είδη  εκ  των  οποίων  τα  68

χαρακτηρίζονται  και  ως μελισσοτροφικά.  Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι  ο κρόκος βρίσκεται

στην  πρώτη  θέση  ως  προς  την  καλλιεργούμενη  έκταση,  και  ακολουθούν  φυτά  όπως

δίκταμο,  μάραθος,  μέντα,  ρίγανη,  φασκόμηλο,  τσάι  του  βουνού,  βασιλικός,  γλυκάνισο,

δενδρολίβανο, θυμάρι, κορίανδρος, κύμινο, λεβάντα, μαντζουράνα, μελισσόχορτο, σάλβια

σκλαρέα,  ύσσωπος,  χαμομήλι,  αμπαρόριζα,  μαστίχα.  Περιοχές  στην  Ελλάδα  όπου

απαντώνται  καλλιέργειες  αρωματικών  και  φαρμακευτικών  ειδών  είναι  η  Μακεδονία,  η

Θράκη,  Βοιωτία,  Εύβοια,  Θεσσαλία,  Λέσβος,  Κρήτη.  Κυρίως  εντοπίζονται  σε  ορεινές

μειονεκτικές περιοχές. 

Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια η βιολογική γεωργία έχει ευρέως διαδοθεί στην Ευρώπη. Η Ελλάδα

συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, κατέχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά
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βιολογικά καλλιεργούμενης έκτασης. Το ποσοστό αυτό για το έτος 1999 ανήλθε στο 0,6%

της  συνολικής  καλλιεργούμενης  γης,  ενώ  το  2005  διαμορφώθηκε  στο  3%  περίπου.

Κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα, είναι η μέριμνα

των καταναλωτών  για  την  υγεία  τους,  σε  συνδυασμό  με  την  ασφάλεια  των  τροφίμων,

στοιχείο το οποίο επηρεάζεται μεταξύ άλλων και από τα διάφορα διατροφικά «σκάνδαλα»

που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται. 

Ό  κλάδος των βιολογικών προϊόντων στη  χώρα μας  αποτελείται  κατά πλειοψηφία από

επιχειρήσεις μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα. Το επίπεδο πωλήσεων των εν

λόγω μονάδων είναι σχετικά χαμηλό, η δε νομική τους μορφή είναι κυρίως προσωπικές

επιχειρήσεις και ομόρρυθμες εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από τους

οργανισμούς  ελέγχου  και  πιστοποίησης,  ο  συνολικός  αριθμός  των  επιχειρήσεων  του

κλάδου (παραγωγοί, μεταποιητές και εισαγωγείς) ανήλθε το 2005 σε 15.556 έναντι 9.985 το

2004. 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια,  ο αριθμός των σημείων λιανικής πώλησης των βιολογικών

προϊόντων στην ελληνική αγορά ήταν σχετικά περιορισμένος. Το γεγονός αυτό άρχισε να

μεταβάλλεται  με  τη  δραστηριοποίηση  μεγάλων  αλυσίδων  super  market  στο  εμπόριο

βιολογικών  προϊόντων.  Παράλληλα,  θετική  εξέλιξη  αποτελεί  και  η  δημιουργία

εξειδικευμένων  καταστημάτων  που  διαθέτουν  μόνο  βιολογικά  προϊόντα,  καθώς  και  η

δημιουργία τακτικών λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων. 

Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς βιολογικών τροφίμων (σε τιμές λιανικής) παρουσίασε

αύξηση της τάξης του 30% το 2006 σε σχέση με το 2005, ενώ όσον αφορά τα εισαγόμενα

βιολογικά τρόφιμα, αυτά εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 65% περίπου της συνολικής

αξίας  για το 2006.  Όσον αφορά τρία από τα κυριότερα βιολογικά προϊόντα,  η  εγχώρια

κατανάλωση  τυποποιημένου  βιολογικού ελαιόλαδου παρουσίασε  αύξηση της τάξης του

22% την περίοδο 2006/05, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παραγωγής (περίπου

70% το 2006) έχει ως προορισμό χώρες του εξωτερικού. Η αγορά κρασιού από βιολογικά

σταφύλια σημείωσε άνοδο της τάξης του 4% το 2006 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος,

ενώ  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ελληνικής  παραγωγής  του  συγκεκριμένου  προϊόντος

(περίπου 80% το 2006) απευθύνεται στην εγχώρια αγορά. 

Η  οικονομική  κρίση  συνέβαλε  ώστε  να  μεταβληθούν  κατά  πολύ  αυτά  τα  στοιχεία.  Η

κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων μειώθηκε κατά πολύ λόγω της αυξημένης τιμής
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τους  τα τελευταία δύο χρόνια.  Ωστόσο υπάρχει  σημαντική  μερίδα καταναλωτών που η

οποία συνειδητά τα προτιμά καθώς σχετίζεται και με συγκεκριμένο τρόπο ζωής. 

Η παραγωγή βιολογικών Α/Φ φυτών στην Ελλάδα

Με βάση τα προαναφερόμενα γίνεται  αντιληπτό ότι  η βιολογική καλλιέργεια ελληνικών

Α/Φ  ειδών  είναι  πολύ  περιορισμένη.  Όι  βιολογικά  καλλιεργούμενες  εκτάσεις  Α/Φ

ανέρχονται  περίπου σε 2.500 στρέμματα επί του συνόλου.  Το κύριο μέρος αυτών είναι

κρόκος,  μαστίχα  και  ρίγανη  και  πολύ  λιγότερο  τα  άλλα  είδη  σύμφωνα  με  τα  επίσημα

στοιχεία.

Ωστόσο και στους δύο κλάδους υπάρχει αυξητική τάση. Η οικονομική κρίση καθώς και τα

δημοσιεύματα του τύπου τα τελευταία χρόνια έχουν ωθήσει πολλούς προς την καλλιέργεια

Α/Φ φυτών  και  ειδικότερα  στη  βιολογική  παραγωγή  αυτών.  Παρατηρείται  αύξηση  των

φυτεύσεων που αγγίζει το 150% / έτος. Πολλές από τις εκτάσεις που έχουν φυτευτεί δεν

έχουν  μπει  ακόμη  στην  παραγωγή  ή  δεν  έχουν  πάρει  ακόμη  την  πιστοποίηση  του

βιολογικού  προϊόντος  καθώς  απαιτούνται  τρία  χρόνια  για  την  πλήρη πιστοποίηση  μιας

βιολογικής παραγωγής.

Τα είδη που φυτεύονται ποικίλουν ανάλογα με την περιοχή καλλιέργειας και την πιθανή

αγορά στην οποία θα απευθυνθεί ο καλλιεργητής, ωστόσο ανήκουν στην πλειοψηφία τους

στην  ελληνική  χλωρίδα  καθώς  έχει  αρχίσει  να  διαμορφώνεται  συνειδητή  άποψη  ότι  η

ιδιαιτερότητα  των  προϊόντων  της  χώρας  μας  αποτελεί  συγκριτικό  πλεονέκτημα.  Η

καλλιέργεια  των  περισσοτέρων  από  αυτά  γίνεται  με  βιολογικό  τρόπο  καθώς  οι  είναι

προαπαιτούμενο για τις αγορές στις οποίες πρόκειται να απευθυνθούν. 

Συμπέρασμα των προαναφερόμενων είναι ότι η προσφορά της Α΄ ύλης για τα προϊόντα της

ANASSA ORGANICS θα αυξηθεί και η ποιότητα της προσφερόμενης δρόγης θα βελτιωθεί τα

επόμενα  χρόνια  καθώς οι  καλλιεργούμενες  εκτάσεις  αυξάνονται  και  αποκτάται  όλο και

περισσότερη εμπειρία καλλιέργειας και μεταλλευτικών χειρισμών. 

Δ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Μείγμα 1: Υποστηρικτικό για δίαιτα αδυνατίσματος (pure symmetry)
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1. Mentha X piperita (Μέντα)
2. Salvia spp. (Φασκόμηλο)
3. Ceratonia siliqua (Χαρουπιά)
4. Melissa officinalis (Μέλισσα)

Μείγμα  2:  Υποστηρικτικό  για ηρεμία,  χαλάρωση και  κατά της  αϋπνίας  (κατευναστικό

βραδινό ρόφημα)-Pure Peace

1. Melissa officinalis (Μέλισσα)

2. Lavandula angustifolia (Λεβάντα)

3. Tilia tomentosa (Τίλιο)

4. Matricaria chamomilla (Χαμομήλι)

5. Origanum majorana (Μαντζουράνα)

Μείγμα 4: Υποστηρικτικό για κρυολόγημα και ενίσχυση ανοσοποιητικού-Pure Defence

1. Rosa canina (Αγριοτριαντάφυλλο, καρποί)

2. Foeniculum vulgare (Μάραθος, σπόρος)

3. Origanum dictamnus (Δίκταμο)

4. Sideritis spp. (Τσάι του βουνού)

5. Μentha pulegium (φλισκούνι)

Μείγμα 5: Υποστηρικτικό συνολικής υγείας, Ευ ζην

1. Sideritis spp. (Τσάι του βουνού)

2. Mentha spp. (Μέντα)

3. Salvia spp. (Φασκόμηλο)

4. Melissa officinalis (Μέλισσα)

Μείγμα 7: Υποστηρικτικό  συνολικής υγείας,  με ισχυρές αντιοξειδωτικές  ιδιότητες-Pure

Youth

1. Cistus spp. (Λαδανιά)

2. Rosa canina (Αγριοτριαντάφυλλο, καρποί)

3. Sideritis spp. (Τσάι του βουνού)

4. Rosmarinus officinalis (Δενδρολίβανο)
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Τα  μείγματα  διαμορφώθηκαν  με  βάση  τα  συστατικά  και  τις  ιδιότητες  των  φυτών  που

περιλαμβάνονται και είναι απολύτως αναγκαίο το προϊόν να μην είναι επιβλαβές για την

υγεία. 

Όπως  αναφέρεται  κυρίως  στα  φυτά  τα  αποία συμπεριλαμβάνονται  στον  κατάλογο  της

Ευρωπαϊκής  Φαρμακοποιίας  (είτε  έχουν  ολοκληρωμένη  μονογραφία  είτε  είναι  υπό

διαμόρφωση),  κάτω  από  τον  υπότιτλο  «Αλλες  προφυλάξεις»  [Foeniculum  vulgare

(Μάραθος, σπόρος), Lavandula angustifolia (Λεβάντα), Matricaria chamomilla (Χαμομήλι)*,

Melissa officinalis (Μέλισσα),  Mentha X piperita (Μέντα),  Salvia spp.  (Φασκόμηλο),

Sambucus nigra (Σαμπούκο), Tilia tomentosa (Τίλιο), Rosmarinus officinalis (Δενδρολίβανο)],

δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό που πρέπει

να γίνει κατανοητό είναι ότι η συνολική δράση του κάθε μείγματος είναι το αποτέλεσμα

των ειδικών δράσεων των επιμέρους φυτών (οι δράσεις των επιμέρους φυτών λειτουργούν

αθροιστικά στο προτεινόμενο μείγμα). 

Επιπλέον, έχουμε μάθει από τη λαϊκή παράδοση, ότι τα φυτικά μείγματα μπορεί να είναι

χρήσιμα για να αυξήσουν τις φαρμακευτικές ιδιότητες των μεμονωμένων ειδών, ή/και να

βελτιωθεί η γεύση ορισμένων ειδών σε μορφές από του στόματος. Η χρήση των μιγμάτων

στη λαϊκή θεραπευτική βασίζεται στην εμπειρική έννοια της ομοιότητας των θεραπευτικών

επιδράσεων,  καθώς και στην υπόθεση του αθροίσματος των οφέλιμων δράσεων.  Όπως

αναφέρουμε,  τα μείγματα διαμορφώθηκαν με βάση τα συστατικά και  τις  ιδιότητες των

φυτών  που  περιλαμβάνονται.  Έρευνες  που  μελετούν  τη  συνολική  δράση  των

διαμορφωμένων  και  προτεινόμενων  μειγμάτων  δεν  υπάρχουν  στη  βιβλιογραφία.  Το

συγκεκριμένο πεδίο έρευνας είναι πολύ πρόσφατο και οι αναφορές στο περιεχόμενο και τη

δράση εγχυμάτων και αφεψημάτων είναι ακόμη λίγες και όσες υπάρχουν αναφέρονται σε

διαφορετικούς συνδυασμούς δρογών. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το

άθροισμα των οφέλιμων δράσεων των επιμέρους συστατικών. 

Από  την  ανάλυση  του  κάθε  φυτού  σχετικά  με  τα  συστατικά  και  τις  ιδιότητές  του,

δικαιολογείται αδιαμφισβήτητα η συμμετοχή του στο εκάστοτε μείγμα. Λόγω των πολλών

και  διαφορετικών  βιολογικών  δράσεων  που  μπορεί  να  έχει  μια  κατηγορία  χημικών

ενώσεων των φυτών, μια δρόγη επιλέχθηκε να περιλαμβάνεται σε περισσότερα του ενός

μείγματα. Όι συνεχιζόμενες ερευνητικές μελέτες δείχνουν ότι τα φυτά περιέχουν πολλά και

διαφορετικά  δραστικά  συστατικά  τα  οποία  είναι  δυνατόν  να  παρουσιάζουν  ποικίλες

δράσεις. Έτσι σε κάποιες περιπτώσεις στην ανάλυση των α/φ αναφέρονται δύο ιδότητες

που  θα  μπορούσαν  να  θεωρηθούν  ως  «αντίθετες»  μεταξύ  τους  (π.χ.  μελισσόχορτο:
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τονωτικό / αυπνία). Όμως αυτές οι δύο ιδιότητες δεν είναι κατ’ ανάγκη αντίθετες. Όυσίες

που δρουν ως τονωτικά του οργανισμού  ωφελούν και στην αϋπνία και στις διαταραχές

ύπνου  (τα  τονωτικά  είναι ουσίες  που  ανακουφίζουν  τον  οργανισμό  από  καταστάσεις

γενικής  αδυναμίας  και  ατονίας  ή τονώνουν συγκεκριμένα όργανα.  Γενικά  αυξάνουν την

ικανότητα  του  οργανισμού  να  προσαρμόζεται  σε  περιβαλλοντικούς  παράγοντες  και  να

αποφεύγει τις βλάβες, που προκαλούν αυτοί οι παράγοντες).

Αναλυτικότερα: 

• Όι  δρόγες  του  μείγματος  1 (Υποστηρικτικό  για  δίαιτα  αδυνατίσματος) έχουν

διουρητική  δράση,  τονώνουν  τον  οργανισμό  και  τον  ανακουφίζουν  από  πεπτικές

διαταραχές. Ειδικότερα το χαρούπι βοηθά στην απώλεια βάρους, λόγω της σύστασής

του σε σάκχαρα που περιέχει 

• Όι  δρόγες  του  μείγματος  2  (Κατευναστικό  βραδινό  ρόφημα),  βοηθούν  στη

χαλάρωση καθώς ανακουφίζουν από ήπιες γαστρεντερικές  ενοχλήσεις,  και από τα

ήπια συμπτώματα του ψυχικού στρες

• Όι  δρόγες  του  μείγματος  3  (Υποστηρικτικό  συνολικής  υγείας,  με  αφροδισιακές

ιδιότητες)  είναι  πλούσιες  σε  φαινολικά  συστατικά,  τονώνουν  τον  οργανισμό  και

ενισχύουν την μνήμη 

• Όι  δρόγες  του  μείγματος  4 (Υποστηρικτικό  για  κρυολόγημα  και  ενίσχυση

ανοσοποιητικού)  παρουσιάζουν  μυκητοκτόνο  και  βακτηριοκτόνο  δράση  με

αποτέλεσμα  να ανακουφίζουν  από  τα  συμπτώματα του  κοινού  κρυολογήματος.

Επίσης οι καρποί του αγριοτριαντάφυλλου έχουν μεγάλη συγκέντρωση σε βιταμίνη C,

η  οποία  σε  συνδυασμό  με  τις  φαινολικές  ενώσεις  ενισχύει  το  ανοσοποιητικό

σύστημα.

• Όι δρόγες του μείγματος 5 (Υποστηρικτικό συνολικής υγείας, Ευ ζην) είναι πλούσιες

σε φαινολικά συστατικά και  συμβάλλουν στην ευζωία, στην ευχάριστη τόνωση του

οργανισμού και στην απόκτηση της επιθυμητής ευεξίας. 

• Όι δρόγες του μείγματος  6 (Υποστηρικτικό για περισσότερη ενέργεια και τόνωση)

αποτελούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από καρπούς εδώδιμους πλούσιους σε

φαινολικές  ενώσεις  (κυρίως  ανθοκυανίνες  και  φλαβονοειδή)  και  βοηθούν  στην

απόκτηση ενέργειας, τόνωσης και ευεξίας. 
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• Όι  δρόγες  του  μείγματος  7  (Υποστηρικτικό  συνολικής  υγείας,  με  ισχυρές

αντιοξειδωτικές  ιδιότητες) είναι  πλούσιες  σε  φαινολικά  συστατικά  τα  οποία

παρουσιάζουν ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώση δράση. 

ΣΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ

ΣΤ.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 Η  παρασκευή  των  ροφημάτων  πρέπει  να  γίνεται  σε  πορσελάνινη  ή  σε  μαντεμένια

τσαγιέρα. 

 Η  προσθήκη  μελιού  ή  λεμονιού  επηρεάζει  θετικά  την  αντιοξειδωτική  δράση  των

προτεινόμενων μειγμάτων. 

 Η προσθήκη ζάχαρης ή γάλακτος μπορεί να έχει αδιάφορα αποτελέσματα ως προς την

αντιοξειδωτική δράση των μειγμάτων. 

 Συστήνεται  η  χρήση  εμφιαλωμένου  μαλακού  νερού  (ολιγομεταλλικό  νερό)  για  την

παρασκευή των εγχυμάτων και αφεψημάτων. 

 Προτείνεται η συντήρηση της δρόγης σε σκοτεινό μέρος χωρίς υγρασία, καθότι το φως

και η υγρασία μπορεί να επηρεάσουν τα αντιοξειδωτικά συστατικά των μειγμάτων, αλλά

και τη γεύση τους.

 Γενικά  για  την  παρασκευή  των  ροφημάτων  και  για  εφάπαξ  δόση,  υπολογίζουμε  3

γραμμάρια μίγματος (1 κουταλάκι του γλυκού) ανά φλιτζάνι των 150 ml και ετοιμάζουμε

έγχυμα (εμβάπτιση της δρόγης σε ζεστό νερό για διάστημα από 5 έως 30 λεπτά ανάλογα

με το μείγμα). Κάθε προτεινόμενο ρόφημα μπορεί να λαμβάνεται έως τρεις φορές την

ημέρα και το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης χρήσης δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις

δύο εβδομάδες, εκτός και αν για κάποιο από τα συστατικά του μίγματος αναφέρεται

λιγότερο χρονικό διάστημα. 

 Όλα τα ροφήματα μπορούν να καταναλωθούν και παγωμένα, αρκεί να τοποθετηθούν

στο ψυγείο μετά την παρασκευή τους.  Ό χρόνος παραμονής  τους δεν θα πρέπει να

υπερβαίνει  τις  24  ώρες.  Στο  ερώτημα  όμως  που  προκύπτει  αν  και  κατά  πόσο  τα

ευεργετικά συστατικά τους διατηρούνται με την πάροδο της ώρας, ακριβής απάντηση

μπορεί να δοθεί μόνο μετά από έρευνα. Σκοπός μας είναι να ασχοληθούμε στο μέλλον

με αυτό το ερευνητικό πεδίο.
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Σχετικά με τη διατήρηση των δρογών, πρόσφατες έρευνες που περιλάμβαναν τη μελέτη των

αντιοξειδωτικών  ιδιοτήτων  αφεψημάτων  και  εγχυμάτων  που  παρασκευάστηκαν  από  τα

υπέργεια τμήματα και τα φύλλα της  Aloysia citrodora, υπέργεια τμήματα του  Foeniculum

vulgare,  της  Mentha  pulegium και  του  Mentha  spicata,  διαφορετικών  περιόδων

αποθήκευσης (0, 30, 60 και 120 ημέρες), έδειξαν ότι με την πάροδο του χρόνου επέρχεται

ελαφρά μείωση στην αντιοξειδωτική ικανότητά τους. Πάντως με σωστή συσκευασία και

αποθήκευση (αεροστεγή δοχεία, μακριά από θερμότητα, υγρασία και άμεσο ηλιακό φως),

τα  α/φ  μπορούν να διατηρηθούν 2 χρόνια σε πολύ καλή κατάσταση και οι καρποί για 1

έτος. 
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