
Δσόζμος

Για ηημ εργαζία εργάζηηκαμ :

 Παπαρούμας Φώηης

 Χοσζμεκερήδης Γιάμμης

 Χαηζηζηαύροσ Δημήηρης

 Σεθεριάδης Μαρίμος

 Σεθεριάδης Γιάμμης

 Χαριηίδης Βαζίλης



Δπόζκνο-menthe spicata

Έθα πκηύ ζκεθό μνλωδεζό θνηό 

αθωζηό  ζε όηκνμ μαμ. Είθαε 

έθα είδκμ μέθηαμ με ηγθ 

επεζηγμκθεζή κθκμαζία 

menthe spicata (ζηαξνωηή 

μέθηα) πκν αθήζεε ζηγθ 

κεζκαέθεεα ηωθ ξγηαθδώθ ή 

ηαμεδώθ ,ζηγθ ηάιγ ηωθ 

ηαμεωδώθ  ζαε είθαε 

δεζκηνηήδωθκ.



Θεραπεσηικές ιδιόηηηες

 Τκ λόθγμα ηκν ζαηαπλαίθεε ηκνμ πόθκνμ ηκν ζηκμάξκν, δεενζκηύθεε ηγθ έικδκ 

ηωθ αελίωθ, είθαε αθηεζπαζμωδεζό ζαε αε’ ανηό ζαηαπλαίθεε ηκ ηόιεαζα. Επίζγμ 

ξλγζεμκπκεείηαε ζε πελεπηώζεεμ δεάλλκεαμ.

 Παλαζζενή: Χλγζεμκπκεείηαε ζαθ πηνζάθγ (ΰάβκνμε μεα ζκνηαηεά ζε ζλύκ θελό 

ζαε ηκ ΰλάβκνμε)

 Αεδέλεκ έηαεκ: δύκ με ηλεεμ ζηααόθεμ αθαζκνθίβκνθ με εθηλεΰή ηκνμ πόθκνμ ηωθ 

λενμαηεζμώθ. Μελεζέμ ζηααόθεμ επίζγμ ζε ξηεαλό θελό αίθκθηαε ααλαάλα ζε 

πελεπηώζεεμ αμναδαηίηεδαμ, κνηίηεδαμ ζαε θηεαμκθώθ ηκν λεθκθάλνααα



Καλλιέργια Δσόζμοσ
Τκ θνηό ζαηηεελαείηαε πκηύ εύζκηα. Χλεεάβεηαε 

ναλό ξώμα πηκύζεκ ζε κλααθεζή ύηγ ζαε 

πλκηεμόηελα γμεζζεέλγ δέζγ, αθ ζαε μπκλεί θ’ 

αθαπηνξδεί ζηκ πηήλεμ γηεαζό θωμ ή ζε 

πελεζζόηελγ ζζεά. Επεεδή αθαπηύζζεηαε πκηύ 

αλήακλα ζαε ηκ λίβωμά ηκν ειαπηώθεηαε 

αλζεηά, ζνθήδωμ θνηεύεηαε ζε δκξεία ή ζ’ έθα 

μεαάηκ δκξείκ ΰνδεζμέθκ ζηκ έδαθκμ, αηηά όξε 

απενδείαμ ζηκ έδαθκμ. Σνθήδωμ δεθ 

πλκζΰάηηεηαε από έθηκθα, αθ ζαε ηκ δεζό μκν 

θνηό είξε ζε ζάπκεκνμ ΰηαζηκύμ ηίαεμ 

μεηίαζλεμ αεα ηίακ ξλκθεζό δεάζηγμα κπκίεμ 

όμωμ ζαηαπκηεμήδγζαθ αλήακλα. Εζηόμ ηκν όηε 

θνηλώθεε μόθκ ηκν ηκ θνηό ζε κλεεθά ζαε ναλά 

μέλγ, ζαηηεελαείηαε από πκηηκύμ αθδλώπκνμ 

ζνθήδωμ ζε αηάζηλεμ ζαε ζηκθ ζήπκ.

Ο δνόζμκμ μπκλεί θα θνηενηεί ζαδ’ όηγ ηγ 

δεάλζεεα ηκν ξλόθκν, αηηά γ ζαηύηελγ 

επκξή δεωλείηαε γ πελίκδκμ Οζηωΰλίκν-

Νκεμΰλίκν.

Χλήζεμα μέλγ ηκν θνηκύ είθαε ηα θύηηα πκν 

ηα μαβεύκνμε ηκ θδεθόπωλκ αεα θα ηα 

απκιγλάθκνμε. Μπκλκύμε αζόμγ θα 

ξλγζεμκπκεήζκνμε ηεμ αθδεζμέθεμ ζκλνθέμ 

πκν ηεμ ζόΰκνμε ηκ ζαηκζαίλε, αηηά ζαε 

ηα θλέζζα θύηηα ηκν θνηκύ.



Αναηομία

Η ιέμε «δπόζκνο» πξνέξρεηαη από ην 
«εδύνζκνο» ζηα αξραία, δειαδή 
απηόο πνπ έρεη γιπθηά νζκή.

Είλαη έλα πνώδεο, ξηδσκαηώδεο 
πνιπεηέο θπηό κε ηεηξαγσληθνύο 
βιαζηνύο ύςνπο 30-100εθ. θαη θύιια 
αληίζεηα, ην θάζε δεπγάξη ζε νξζή 
γσλία σο πξνο ην ακέζσο 
πξνεγνύκελν θαη ην ακέζσο επόκελν 
,σνεηδή, νδνλησηά κε κπηεξή 
απόιεμε, κήθνπο 3-5εθ. θαη πιάηνπο 
2-3εθ. , ζπάληα κεγαιύηεξα.

Η λεαξή αλάπηπμε είλαη πην 
αλνηρηόρξσκε, πην καιαθή θαη 
εύζξαπζηε θαη από ηα 
γεξαηόηεξα κέξε θαη θαιύπηεηαη 
κε ηξίρεο νη νπνίεο αξαηώλνπλ 
θαη ζην ηέινο ζπλήζσο 
εμαθαλίδνληαη εληειώο όζν 
σξηκάδεη. Τα άλζε εκθαλίδνληαη 
ζε ιεπηά ζηάρπα ζηελ άθξε ησλ 
βιαζηώλ ην θαινθαίξη. Έρνπλ 
ρξώκα ξνδ ή άζπξν θαη 2,5-3ρηι. 
κήθνο θαη πιάηνο ην θαζέλα. Οη 
ππέξγεηνη βιαζηνί μεξαίλνληαη 
θάζε ρεηκώλα θαη 
επαλεκθαλίδνληαη ηελ επόκελε 
άλνημε.



Εδώ είναι ένα ηραγούδι: 

Δσόζμος και κανέλα.

http://www.youtube.com/watch?v=X
MgbbFo_RhQ

Σραγούδια & ενδιαθέροσζες                       
θωηογραθίες
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ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ 
ΠΟΛΤ


