
JÓ HA TUDOD... 
  

MILYEN EHETŐ VIRÁGOK VANNAK A TERMÉSZETBEN 

 

A következőkben emberi fogyasztásra alkalmas, virágzó vadnövényeket mutatunk 

be. Nagyon jó kiegészítője lehet egy-egy salátástálnak, mint ehető dekoráció. Vagy 

akár sütemények díszítője is lehet. Kipróbálhatjuk a virágok kandírozását is. 

Merjünk kísérletezni, változatosabbá tenni ételeinket! 
 

Akácvirág: Friss, édes virágját még a gyerekek is szeretik. 

Érdemes fogyasztás előtt meggyőződni róla, hogy nincs-e 

benne valamilyen rovar. A népi gyógyászat szerint 

köhögéscsillapító. Felhasználható többek között 

palacsintatésztába keverve is, bundázott akácvirág formájában. 

A leggyakrabban szörp készül belőle. 
 

Ibolya: Az illatos ibolya virágját szintén 

köhögéscsillapítónak tartják, jó hatású lehet felső légúti 

gyulladásos megbetegedéseknél is. Felhasználásának egyik 

különleges módja a virág kandírozása, így sütemények, 

pudingok szép díszítőeleme lehet. A dekoráció mellett 

szintén alkalmas mézek, szirupok, szörpök készítésére is. 
 

Pitypang: Minden része felhasználható. Íze kissé keserű. 

Értékes vitamin- és ásványianyag forrás, emellett 

megfigyelések szerint segíti az emésztést (túlzott 

fogyasztása hashajtó!), epe-, májbántalmakra is hatásos. 

A belőle főzött tea vizelethajtó és vértisztító. Leveléből 

saláta, főzelék, zöldturmix készíthető. 
 

Százszorszép: Erről is elmondhatjuk, mint az összes többi vadnövényről, hogy 

megfelelő helyről szedve sokkal értékesebb és több ásványianyagot, vitamint 

tartalmaz, mint a boltban vásárolt, nagyüzemi salátafélék. Tavasztól őszig 

gyűjthető. 
 

További ehető/felhasználható virágok: levendula, rózsa, körömvirág, bodzavirág, 

kamilla, krizantén, margaréta, hibiszkusz, orgona (stb). 
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