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Köszönetnyilvánítás 

Köszönetemet fejezem ki édesanyámnak, aki 92 évesen is remek ízvilágot 

ad ételeinek, férjemnek, aki férfias ízlelő bimbókkal korrigálta receptjei-

met, gyerekeimnek, „Unokámnak” 

Köszönetet mondunk lelkes főzni, sütni szerető barátainknak, akik kriti-

kusnál is kritikusabban véleményezték az ételeinket, és akik a jól kipró-

bált receptjeiket átadták számunkra. Nem utolsó sorban kedves kolléga-

nőmnek, Dr. Marczal Gabriellának † mondanék köszönetet, aki sajnos 
már nincs közöttünk, azonban ő volt az, aki az egész könyv gondolatát 

elindította és irányát meghatározta és vezette gondolatainkat. 
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2. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
AZ ILLÓOLAJOKRÓL 

Az illóolajok szerepe a növényvilágban 

Az illóolajok egyes növényekből különböző eljárásokkal előállí-
tott, jellegzetes illatú és ízű, szobahőmérsékleten maradék nélkül 
elillanó folyadékok. Már az alacsonyabbrendű növényekben is 
találunk szórványosan illóolajat. A zuzmóktól, gombáktól kezdő-
dően egyre nagyobb számú családban és azok fajaiban fordulnak 
elő. A magasabbrendű, virágos növények között vannak ún. illó-
olajos családok, amelyek legtöbb fajában kiemelkedően nagy 
mennyiségben található illóolaj. Az illóolajok a növényi szervezet 
működésének melléktermékei, amelyek a növény legkülönbö-
zőbb részeiben halmozódnak fel. Így a gyökérben, a fás részek-
ben, a kéregben, az ágcsúcsokon, a levelekben, a virágokban, az 
éretlen és érett termésben, a magokban stb. 

Az illóolajokat a növény fajtaspecifikusan a keletkezés helyén, 
vagy annak közelében raktározza el. Ez lehet a sejt protoplazmá-
jában erősen fénytörő cseppek formájában, a szövetközti járatok-
ban, az erre a célra szolgáló illóolajtartó mirigyszőrökben, mi-
rigypikkelyekben gyűlik össze. Ugyanannak a növénynek külön-
böző részeiben található illóolajok azonban mind fizikai, mind 
kémiai tulajdonságaikat és hatásukat tekintve is jelentősen eltér-
nek egymástól. Minőségüket és összetételüket lényegesen befo-
lyásolja a talaj, az éghajlat, a növény életkora, a szedés ideje. Ezért 
lehetséges az, hogy ugyanaz az illóolajféleség más és más minő-
ségű, még azonos feldolgozás esetén is. Az illóolajok nem egysé-
ges anyagok, hanem számos ismert és még részben ismeretlen 
vegyületek elegyei. Kémiai összetevőik száma ötven és ötszáz 
között mozog. Az illóolajok magas forráspontjuk ellenére szoba-
hőmérsékleten is állandóan párolognak, és ha szövetre vagy pa-
pírra cseppentjük őket, maradéktalanul elillannak. 
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Illóolajtartalmú fűszerek, drogok egyéb alkalmazási területei – hatások 

Az illóolajtartalmú drogok már régóta felhasználást nyertek a 
népgyógyászatban. A népgyógyászat által felruházott hatások, 
részben tudományosan is megalapozottak, részben pedig csak a 
szájhagyomány erejével bírnak. Az illóolajtartalmú növények 
szerepe az elmúlt időszakban rohamosan nőtt, mivel az aromate-
rápia, mint a természetgyógyászat egyik lehetősége, ezekre a 
növényi drogokra, illetve a belőlük kinyerhető illóolajra támasz-
kodik. Az illóolajok elsődleges hatása szaglószervünk révén ér-
vényesül. Az illatterápia tudatosan használja fel az illatok testi 
működésünket jelentősen befolyásoló hatását. A limbikus rend-
szerre gyakorolt hatásuk révén a közérzet pozitív befolyásolásán 
túl jelentős az egész szervezet működését általánosan szabályozó 
hatásuk. A limbikus rendszeri projekció által érezzük a szagérze-
tek hatásait, a magatartási reakciókra ható szerepét. A 
hippocampusszal való összeköttetésnek feltehetően nagy szerepe 
van abban, hogy a szagingerek hatására sok emlékkép és annak 
minden érzelmi összetevője is megjelenik. 

2.1. Az illóolajtartalmú drogok 
kémiai komponenseik alapján 

történő csoportosítása 

(1) aciklikus monoterpén drogok, pl. Lavandulae flos, Melissae 
folium; 

(2) monociklikus és biciklikus monoterpének drogjai, pl. 
Menthae piperitae folium, Carvi fructus; 

(3) fenilpropán-származékokat tartalmazó illóolajdrogok, pl. 
Thymi vulgaris herba, Anisi vulgaris fructus; 

(4) szeszkviterpén laktonok és drogjaik, pl. Chamomillae 
anthodium, Achilleae herba. 

A hatásokat külső- és belsőleges felosztásban tárgyalhatjuk. 
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3.3. Majoranna 

 

3.3.1. A fűszer bemutatása 

A majoranna (Majoranna hortensis Münch. Syn., Origanum 
majorana L., Lamiaceae) a Földközi-tenger vidékéről származik, 
azonban ma már északabbra is meghonosították. Hazánkban is a 
közkedvelt fűszerek közé tartozik. A legtöbb helyen kiskertekben 
termesztik, egyéves növény. A régmúltban használata gyakoribb 
volt, mint napjainkba. Az ókorban a boldogság jelképe volt. Erő-
sen aromás, kellemes illatú, kissé hűtő, kesernyés ízű fűszernö-
vény. A növény virágzás előtt gyűjtött levele alkotja a fűszerdro-
got. A kötegekbe kötött drog neve Majorannae herba in fasciculis. A 
kereskedelemben majorannapelyvájának nevezett áru is megta-
lálható, ilyenkor nagy murvái és tömött bimbókból álló álörvös 


