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Αφεψήματα βοτάνων 

Τα βότανα έχουν πολλές ευεργετικές ιδιότητες και συνιστούν σπουδαία πηγή αντιοξειδωτικών 

ουσιών. Βοηθούν στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων υγείας και στις ιώσεις του χειμώνα 

που δεν μπορούν να γιατρευτούν από αντιβιοτικά. Μπορούν να καταναλωθούν κάθε στιγμή της 

ημέρας ή της νύχτας καθώς δεν περιέχουν καφεΐνη, ωφελούν τη διάθεση, το σώμα και τον οργανισμό 

και μας οδηγούν στο δρόμο της ευεξίας. 

Ας αναφέρουμε μερικά σημαντικά βότανα.... 

Θα ξεκινήσουμε με τον βασιλιά των βοτάνων, που δεν είναι άλλο από το χαμομήλι. Ονομάστηκε 

έτσι από το άρωμά του «μήλο του δάσους ή του εδάφους». Έχει φυσικές αγχολυτικές ιδιότητες και 

ηρεμεί τον οργανισμό σε καταστάσεις στρες. Περιέχει ουσίες με αντιφλεγμονώδεις, 

αντισπασμωδικές και καθαρτικές ιδιότητες. Καταπολεμά τις ιώσεις, δρα κατά του έλκους του 

στομάχου, μειώνει το ουρικό οξύ, χρησιμοποιείται στην θεραπεία κολικών και διαφόρων άλλων 

παθήσεων του πεπτικού συστήματος.   

Η μέντα είναι αρωματικό και φαρμακευτικό φυτό με καταγωγή από την Ασία. Είναι πλούσια σε 

μεταλλικά στοιχεία και περιέχει βιταμίνη A, C και B12. 

Το τσάι του βουνού που φύεται σε όλα τα ελληνικά βουνά και ανάλογα με το που φυτρώνει, παίρνει 

και το όνομά του. Έχει πεπτικές, θερμαντικές, τονωτικές και ποτοξινωτικές ιδιότητες. Το 

αφέψημά του βοηθά στην πέψη, στην αντιμετώπιση των κρυολογημάτων και των παθήσεων του 

αναπνευστικού. Επιπλέον, αν στο αφέψημα προσθέσουμε μέλι και λεμόνι, τότε αυτό αποτελεί 

πραγματικό φάρμακο για την καταπολέμηση του βήχα και μαλακώνει το λαιμό. 

Το θυμάρι ως αφέψημα καταπραϋνει από πόνους του στομάχου και του  εντέρου. Ανακουφίζει 

από τον βήχα, το συνάχι και τη γρίπη. Δρα κατά των ιών και σαν εφιδρωτικό για το πυρετό.  

Η ρίγανη ως αφέψημα είναι έξοχο φάρμακο σε περιπτώσεις κρυολογήματος και βήχα, καθώς και 

σε λοιμώξεις αναπνευστικού. Επίσης είναι ιδανικό ρόφιμο για τους κολικούς του στομάχου και των 

εντέρων, διευκολύνει την πέψη και καταπραΰνει τον πόνο των δοντιών. 

Το μελισσόχορτο που πήρε το όνομά του από το γεγονός ότι προσελκύει τις μέλισσες. Θεωρείται 

ελιξήριο μακροζωίας και δυναμώνει όλο τον οργανισμό. Βοηθά στη καλή λειτουργία του 

καρδιαγγειακού συστήματος, ηρεμεί το νευρικό σύστημα, διώχνει την μελαγχολία και το άγχος, ενώ 

καταπραΰνει πεπτικά προβλήματα, κολικούς του στομάχου και των εντέρων. 



Τι πρέπει να προσέχουμε όταν ετοιμάζουμε ένα αφέψημα: 

 Το βότανο μπαίνει στο νέρο αφού εκείνο έχει βράσσει. 

 Ο χρόνος παραμονής είναι τόσος όσο χρειάζεται για να χρωματιστεί το νερό. 

Παρατεταμένη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφει τα οφέλιμα στοιχεία του 

βοτάνου. 

 Καταναλώνεται το ρόφημα σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 10 λεπτά, από την στιγμή που 

θα είναι ανεκτή η θερμότητά του.  

 Το αφέψημα πρέπει να προστατεύεται από την ατμόσφαιρα, μέχρι να καταναλωθεί, 

προκειμένου να αποφευχθεί η οξείδωση. 

 Να αποφεύγεται η προσθήκη ζάχαρης γιατί εξουδετερώνει την αντιοξειδωτική δράση του 

αφεψήματος. 

Προσπάθησε να ετοιμάσεις ένα αφέψημα για να πιεις και να προσφέρεις στα μέλη της 

οικογένειας σου. 

1. Βάλε σε ένα κατσαρολάκι μικρό νερό σχεδόν μέχρι την μέση. Άναψε το μάτι της 

κουζίνας και τοποθέτησέ το επάνω μέχρι να βράσει. 

2. Αφού βράσει απόσυρε από την φωτιά και κλείσε το μάτι της κουζίνας. Ρίξε μέσα 

στο βραστό νερό το βότανο που διάλεξες για να κάνεις αφέψημα. Αν το βότανο 

είναι αποξηραμένο σε μορφή σκόνης, μία κουταλιά της σούπας αρκεί για δύο 

φλυτζάνια. Αν είναι αποξηραμένο σε κλαδιά, όπως το τσάι του βουνού, τότε 

βάλε 3 με 4 κλαδάκια για 2 φλυτζάνια. 

3. Αφησέ το για λίγο μέχρι να χρωματιστεί το νερό. 

4. Σούρωσε σε ένα φλυτζάνι το αφέψημα. Πρόσθεσε αν θέλεις ένα κουτάλι μέλι 

και είναι έτοιμο για κατανάλωση. 

 

 

 


