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Plante aromatice
Cea mai mare varietate de plante și flori la ghiveci, produse în România, în pepiniera proprie.

Allium tuberosum

20 IV-VI
Allium schoenoprasum

20 IV-VI
Ocimum basilicum

Aristotle
40 VI-VII

Artemisia dracunculus

French Dragon
40

Ocimum basilicum
Minette

20 VI-VII25 VI-VII
Ocimum basilicum

Purple Ruffles
40 VI-VII

Ocimum basilicum
Osmin

30 VI-VII

Calamintha nepeta

40 VII-X
Perilla frutescens

Red Skin
50 VI-VII

Hyssopus officinalis

40 VI-VIII
Eucaliptus gunnii

Silver Tropfen
120

Melissa officinalis

30 VI-IX
Levisticum officinalis

80 VI-VII
Origanum vulgare

30 VI-IX
Mentha piperita

30 VI-IX

Rosmarinus officinalis

50 V-IX
Origanum vulgare

compactum
10 VI-IX

Thymus citriodorus

Lemon variegata
15 VI-IX

Rosmarinus officinalis
Blue Rain

20 V-IX

ceapă de tuns, schnidling usturoi de tuns tarhon franțuzesc busuioc grecesc

oregano, sovârf rozmarin rozmarin curgător cimbrișor lămâiat

Leuștean roiniță mentă, izmă bună oregano, sovârf

busuioc chinezesc menta de munte eucalipt isop

busuioc grecesc busuioc grecesc busuioc dulce busuioc dulce

Ocimum basilicum

Floral Spires White
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Salvia officinalis
Icterina

25 VI-IX
Salvia officinalis

40 IV-V
Salvia officinalis

Tricolor
30 VI-IX

Salvia officinalis
Purple Beauty

30 VI-IX

Satureja montana

25 VI-IX
Satureja douglasii 

Indian Mint
20 VI-IX

Apium graveolens

80 VI-IX
Petroselinum crispum

80 VI-IX

Informații generale:
Plantele aromatice sunt cultivate încă din antichitate, iar datorită 

gustului și aromei lor sunt folosite atât în stare proaspătă, cât și uscată ca 
condiment, la prepararea de ceai, în salate, etc...

Adesea condimentele erau privite ca mijloace secrete, de stimulare 
a simțurilor, sau de atingere a stării de calm și relaxare, fiind folosite în 
meditații sau tratamente naturiste.

Acestea dau aceea personalitate al oricărui preparat culinar(ca la 
mama acasă), și reușesc să-l pună în valoare doar dacă sunt corect uti-
lizate și bine alese. Aroma acestor plante este dată de uleiul volatil pe 
care îl conține fiecare, iar prin fierberea îndelungată, acesta se evaporă, 
pierzânduse din intensitate. De obicei în orice preparat se adaugă 
maxim două-trei condimente, adăugând mai mult de atât, rezultatele 
pot fi nesatisfăcătoare. Se pot folosi atât în stare proaspătă(se adaugă 
la sfârșitul fierberii preparatelor), cât și uscată(adăugare cu 1/2-1 oră 
înainte de terminare).

Bucătăria tradițională românească, folosește o serie întreagă de con-
dimente sau mirodenii, cultivate local sau importate de peste mări și 
țări. Foarte multe soiuri au fost aclimatizate, în special cele meditera-
neene și sunt crescute în ghivece sau jardiniere, astfel se pot proteja mai 
ușor pe timp de iarnă, prin introducerea lor în spații protejate de ger. 

În ultimii ani, au început să apară grădinile aromatice, majoritatea în 
exterior, pe balcoane, în grădini, în acestea se pot planta cele perene, care 
rezistă în exterior la gerul de la noi din țară,  la care se adaugă în fiecare 
primăvară cele anuale sau cele care nu rezistă la noi în țară. Însă foarte 
mulți au ales plante aromatice compacte sau pitice, pe care le plantează 
în jardiniere, care pe timp de iarnă se introduc pe pervazul din bucătărie 
sau balcon, astfel având posibilitatea de a avea condimente proaspete în 
orice anotimp al anului.

Întreținerea plantelor aromatice:
Plantele aromatice anuale, necesită multă căldură și udare regulată, 

în special dacă sunt plantate în ghivece. Majoritatea se pot ierna în casă, 
iar cu puțină atenție și îngrijire, ele supraviețuiesc cu bine. Cel mai mare 
inamic al oricărei plante din ghivece, este supraudarea. 

Aromaticele perene, se plantează în exterior, iarna majoritatea se 
retrag în sol, partea aeriană îngheață complet, soiurile înalte se tund 
primăvara devreme(luna martie) de la nivelul solului. cele cu frunze 
veșnice nu trebuie tunse.
Legendă:

salvia medicinală

cimbru

salvia medicinală salvia medicinalăsalvia medicinală

cimbru indian pătrunjel creț țelină

- ideal pentru containere, jardiniere, ghivece suspendate

- plantă ideală pt. acoperirea solului, formează un covor

- iarna se recomandă protejarea plantei cu frunze sau crengi

- necesită iernarea în spații protejate de ger, în interior
- plantă comestibilă în stare proaspătă și în salate

- plantă cu frunze veșnice, chiar și iarna

- frunzele plantei sunt comestibile

- toate părțile aeriene ale plantei sunt comestibile

- plantă anuală

- plantă perenă


