
 

 

www.mimontessori.org 

 

 

_________________ mota guztien 

hostoek A, B1, B2, C eta D bitamina 

ugari dituzte gordinik kontsumitzen 

badira, egostean, berriz, osagai 

bitaminikoak galdu egiten dira. 

_____________ askotan sukaldatzen 

den arren, gordinik ere jan daiteke, 

adibidez, tabulé entsaladan. 

 

  

Perrexila  

   

 

 

Perrexil mota guztien hostoek A, B1, 

B2, C eta D bitamina ugari dituzte 

gordinik kontsumitzen badira, 

egostean, berriz, osagai 

bitaminikoak galdu egiten dira. 

Perrexila askotan sukaldatzen den 

arren, gordinik ere jan daiteke, 

adibidez, tabulé entsaladan. 

. 

   

Perrexila  Perrexila 
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________ usain-belarren artean 

zabalduenetarikoa da eta bere 

usain freskagarriagatik oso 

preziatua da. 

Gastronomian oso erabilia da eta 

baita botikagintzan ere. 

  

Menda  

   

 

 

Menda usain-belarren artean 

zabalduenetarikoa da eta bere 

usain freskagarriagatik oso 

preziatua da. 

Gastronomian oso erabilia da eta 

baita botikagintzan ere. 

   

Menda  Menda 
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Elikagai prozesatuei, haragiei, 

arrainei eta barazkiei, ematen dien 

zaporeari eta bere usain atseginari 

esker, ____________ sukaldaritzan 

oso ongi baloratutako usain-belarra 

da. 

 

  

Erromeroa  

   

 

 

Elikagai prozesatuei, haragiei, 

arrainei eta barazkiei, ematen dien 

zaporeari eta bere usain atseginari 

esker, erromeroa sukaldaritzan oso 

ongi baloratutako usain-belarra da. 

 

   

Erromeroa  Erromeroa 
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___________ sukaldaritzan oso 

erabilia da. Entsaladak, barazki-

zopak, pasta platerekin batera 

jateko saltsak edo haragi egosiak 

maneatzeko erabili ohi da, bai 

______________ freskoa, bai lehorra. 

Pestoaren, italiar saltsa ezagunaren, 

osagai nagusia da. 

  

Albaka  

   

 

 

Albaka sukaldaritzan oso erabilia 

da. Entsaladak, barazki-zopak, 

pasta platerekin batera jateko 

saltsak edo haragi egosiak 

maneatzeko erabili ohi da, bai 

albaka freskoa, bai lehorra. 

Pestoaren, italiar saltsa ezagunaren, 

osagai nagusia da. 

   

Albaka  Albaka 
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__________  usain belarraren 

esanahia “mendia alaitzen duen 

belarra” da. 

Lasaña, Torta di Ricota, Zopa 

criolla, Margarita Pizza, Baratxuri-

ogia… bezalako errezeten osagai 

nagusia da. 

 

  

Oreganoa  

   

 

 

Oreganoa usain belarraren 

esanahia “mendia alaitzen duen 

belarra” da. 

Lasaña, Torta di Ricota, Zopa 

criolla, Margarita Pizza, Baratxuri-

ogia… bezalako errezeten osagai 

nagusia da. 

 

   

Oreganoa  Oreganoa 
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___________ren usainak anis kutsua 

du, tonu gozo eta minekin. 

Usain-belar hau Europako 

iparraldeko eta ekialdeko 

sukaldaritzan oso ohikoa da. 

Digestio pisutsuak lasaitzeko, 

emakumezkoeen hilekoak 

erregulatzeko eta gose-eza 

tratatzeko erabiltzen da. 

  

Estragoia  

   

 

 

Estragoiaren usainak anis kutsua du, 

tonu gozo eta minekin. 

Usain-belar hau Europako 

iparraldeko eta ekialdeko 

sukaldaritzan oso ohikoa da. 

Digestio pisutsuak lasaitzeko, 

emakumezkoeen hilekoak 

erregulatzeko eta gose-eza 

tratatzeko erabiltzen da. 

   

Estragoia  Estragoia 

 



 

 

www.mimontessori.org 

 

 

___________ -hostoak zopak, haragi 

gisatuak, arrain, marisko eta barazki 

jakiak egiteko erabiltzen dira. 

Baita zenbait postre egiteko ere, 

arroz-esnea, esaterako. 

Kantitate txikian urdaila baretzen 

du, baina, gehiegi hartuz gero, 

toxikoa izan daiteke. 

 

  

Erramua  

   

 

 

Erramu-hostoak zopak, haragi 

gisatuak, arrain, marisko eta barazki 

jakiak egiteko erabiltzen dira. 

Baita zenbait postre egiteko ere, 

arroz-esnea, esaterako. 

Kantitate txikian urdaila baretzen 

du, baina, gehiegi hartuz gero, 

toxikoa izan daiteke. 

 

   

Erramua  Erramua 
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___________ sendabelar bezala 

erabili izan zen, zauri larriak 

sendatzeko. 

Gainera, burdin asko duen 

elikagaia da. Sukaldaritza 

mediterranearrean ohikoa da. 

Bere usain bizia eta zapore berezia 

dela eta errezeta desberdinetan 

ageri da; hala nola, gisatuetan, 

parrillan, eskabetxeetan, 

adoboetan eta marinatuetan. 

 

  

Ezkaia  

   

 

 

Ezkaia sendabelar bezala erabili 

izan zen, zauri larriak sendatzeko. 

Gainera, burdin asko duen 

elikagaia da. Sukaldaritza 

mediterranearrean ohikoa da. 

Bere usain bizia eta zapore berezia 

dela eta errezeta desberdinetan 

ageri da; hala nola, gisatuetan, 

parrillan, eskabetxeetan, 

adoboetan eta marinatuetan 

   

Ezkaia  Ezkaia 
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____________k erabilera ugari ditu; 

sendabelarra da, sukaldaritzan 

erabili ohi da eta apaingarri gisa 

ere bai. 

Sukaldaritzan, batez ere, Italiar 

jatorriko errezetetan erabiltzen da. 

  

Salbia  

   

 

 

Salbiak erabilera ugari ditu; 

sendabelarra da, sukaldaritzan 

erabili ohi da eta apaingarri gisa 

ere bai. 

Sukaldaritzan, batez ere, Italiar 

jatorriko errezetetan erabiltzen da. 

   

Salbia  Salbia 
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_____________k  A, B eta C 

bitaminak ditu. 

Bakterien kontrako agente 

indartsua du eta azaleko 

desinfektatzaile eta fungicida 

bezala erabil daiteke. 

  

Tipulina  

   

 

 

Tipulinak  A, B eta C bitaminak ditu. 

Bakterien kontrako agente 

indartsua du eta azaleko 

desinfektatzaile eta fungicida 

bezala erabil daiteke. 

   

Tipulina  Tipulina 
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_____________  sukaldaritzan 

sendabelar bezala baino gehiago 

erabiltzen den usain belarra da. 

Diuretikoa, gosegarria, tonikoa eta 

estimulatzailea da. Perrexilaren 

ordezko gisa erabil daiteke. 

 

  

Apoperrexila  

   

 

 

Apoperrexila  sukaldaritzan 

sendabelar bezala baino gehiago 

erabiltzen den usain belarra da. 

Diuretikoa, gosegarria, tonikoa eta 

estimulatzailea da. Perrexilaren 

ordezko gisa erabil daiteke. 

 

   

Apoperrexila  Apoperrexila 
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___________ antzinatik apaingarri 

gisa eta lurrin esentziak lortzeko 

erabilia izan da. 

Bere esentzia, gehien bat, 

lurringintza industrian eta 

pomadetan erabili izan da, usain 

desatseginak ezkutatzeko 

helburuarekin. 

 

  

Izpilikua  

   

 

 

Izpilikua antzinatik apaingarri gisa 

eta lurrin esentziak lortzeko erabilia 

izan da. 

Bere esentzia, gehien bat, 

lurringintza industrian eta 

pomadetan erabili izan da, usain 

desatseginak ezkutatzeko 

helburuarekin. 

 

   

Izpilikua  Izpilikua 
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Zopa eta bestelako jakietan erabili 

ohi da,  errezetaren amaieran 

_____________ hosto xeheak 

apaingarri gisa gehituz. 

____________ freskoa ez da inoiz 

egosten, beroak bere aroma eta 

zaporea suntsitzen ditu eta. 

  

Martorria  

   

 

 

Zopa eta bestelako jakietan erabili 

ohi da,  errezetaren amaieran 

martorri hosto xeheak apaingarri 

gisa gehituz. 

Martorri freskoa ez da inoiz egosten, 

beroak bere aroma eta zaporea 

suntsitzen ditu eta. 

   

Martorria  Martorria 
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____________ nerbio-sistema 

orekatzeko erabili ohi da, lasaigarri 

bezala, loezina edo 

abdominaletako kalanbreak 

tratatzeko… 

Zenbait pertsonetan lasaigarri 

efektua izan ordez, kontrakoa 

sorrarazten du, urduritasuna 

areagotzen du. 

  

Suhar-belarra  

   

 

 

Suhar belarra nerbio-sistema 

orekatzeko erabili ohi da, lasaigarri 

bezala, loezina edo 

abdominaletako kalanbreak 

tratatzeko… 

Zenbait pertsonetan lasaigarri 

efektua izan ordez, kontrakoa 

sorrarazten du, urduritasuna 

areagotzen du. 

   

Suhar-belarra  Suhar-belarra 
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____________ gozagarri gisa erabili 

ohi da, bakarrik edo beste belar 

eta espezia batzuekin batera. 

Freskoan edo lehortuta kontsumitu 

daiteke. Osagai  ohikoa da 

saltxitxak eta gaztak laguntzeko 

edo Italiar sukaldaritzako 

errezetetan. 

  

Mendaroa  

   

 

 

Mendaroa gozagarri gisa erabili ohi 

da, bakarrik edo beste belar eta 

espezia batzuekin batera. 

Freskoan edo lehortuta kontsumitu 

daiteke. Osagai  ohikoa da 

saltxitxak eta gaztak laguntzeko 

edo Italiar sukaldaritzako 

errezetetan. 

   

Mendaroa  Mendaroa 
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_______________k propietate 

antiespasmodikoak, antiseptikoak, 

analgesikoak, antiinflamatzaileak 

eta estimulatzaileak ditu. 

Ohikoena bere hostoekin egindako 

infusioan hartzea da. Hesteetako 

arazoak eta gibeleko hanturak 

tratatzen laguntzen du eta 

zorabioak eta minak baretzen ditu. 

  

Mendafina  

   

 

 

Mendafinak propietate 

antiespasmodikoak, antiseptikoak, 

analgesikoak, antiinflamatzaileak 

eta estimulatzaileak ditu. 

Ohikoena bere hostoekin egindako 

infusioan hartzea da. Hesteetako 

arazoak eta gibeleko hanturak 

tratatzen laguntzen du eta 

zorabioak eta minak baretzen ditu 

   

Mendafina  Mendafina 

 


