
 
Άντρες καρδαμωμένοι, έτοιμοι για όλα 

Κωνσταντίνος Γρίβας 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Κακά τα ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι οι καρδαμωμένοι άντρες πάντα προσέλκυαν τα 

βλέμματα του αντίθετου φύλου ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν οι ίδιοι. Δυστυχώς όμως 

έχουμε μπερδέψει τους σπόρους του κάρδαμου με εκείνους του εξωτικού καρδαμώμου 

και έτσι δυσκολευόμαστε να καρδαμώσουμε τώρα τελευταία. Εκτός από την κατάσταση 

της αυτοπεποίθησής μας, το θέμα αυτό δείχνει ξεκάθαρα την χρησιμότητα της απευθείας 

μελέτης των αρχαίων ελληνικών κειμένων. 

Στον Διοσκουρίδη οι σπόροι του κάρδαμου (Περί Ύλης Ιατρικής, 2.155) θεωρούνται 

πράγματι αφροδισιακοί (συνουσία παρορμών), ενώ δεν ισχύει το ίδιο για το εισαγόμενο 

καρδάμωμον (ίδιο, 1.6), που παρεμπιπτόντως ο συγγραφέας του 1ου αι. μ.Χ. δεν αναφέρει 

καν ότι είναι καρπός, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εισάγονταν άλλο μέρος του φυτού. 

Ο Γαληνός τα τοποθετεί δίπλα στο δικό του έργο Περί Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών 

Φαρμάκων (12.11.18 και 12.12.12). Το πρόβλημα λοιπόν έγκειται στο ότι αφενός το 

κάρδαμον ταυτίζεται με το αυτοφυές είδος Lepidium sativum L., το οποίο σήμερα τρώμε ως 

λαχανικό με το ίδιο όνομα, ενώ αφετέρου το καρδάμωμον είναι ο καρπός του εντελώς 

διαφορετικού είδους Elettaria cardamomum (L.) Matton, που καλλιεργείται στην Ανατολή.   

 

Κάρδαμο 

Για να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα πράγματα, το κάρδαμο (Lepidium sativum L., αγγλ. cress ή 

garden cress, από την λέξη cresso της παλαιάς Γερμανικής, που σημαίνει αψύς, δριμύς) 

είναι ένα ετήσιο φυτό με ύψος ως 60 cm και λευκά ως ροζ μικροσκοπικά άνθη (περίπου 2 

mm), που εμφανίζονται Μάρτιο ως Ιούνιο. Αναπτύσσεται καλά σε μεγάλη ποικιλία 

εδαφοκλιματικών συνθηκών, αλλά δεν είναι πολύ ανθεκτικό στους παγετούς. Σε εύκρατες 

περιοχές έχει ταχεία ανάπτυξη.  

Η κατανομή του φυτού εκτείνεται από το Σουδάν μέχρι τα Ιμαλάια. Σύμφωνα με τον Vavilov 

(1926) το πρωτεύον κέντρο ανάπτυξής του εντοπίζεται στην ορεινή Ανατολική Αφρική 

(Αβησσυνία και Ερυθραία), όπου και έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη γενετική 

ποικιλομορφία, ενώ η Εγγύς Ανατολή, η Κεντρική Ασία και η Μεσόγειος θεωρούνται 

δευτερεύοντα κέντρα. Κατά άλλους συγγραφείς, το φυτό κατάγεται μάλλον από την 

νοτιοδυτική Ασία (ίσως την Περσία), από όπου φαίνεται ότι μεταφέρθηκε η καλλιέργειά του 

στην Ευρώπη κατά την αρχαιότητα. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από γλωσσολογικά 

στοιχεία: αποκαλείται turehtezuk στα περσικά, λατινικά nasturtium ή nasturcium (από το 

nasum torcere, καθότι η οσμή του προκαλεί αποστροφή της μύτης!), αραβικά tuffa’ και hurf. 

Ειδικά η λατινική λέξη nasturtium περιέγραφε αρχικά αυτό το φυτό και όχι το είδος 



 
Nasturtium officinale, όπως υπογραμμίζουν ο Πλίνιος και ο Ισίδωρος της Σεβίλλης (560-636, 

στο έργο Etymologiae). Παρόμοια σύγχυση επικρατούσε και στους Άραβες της Ιβηρικής, 

όπου η λέξη hurf αναφέρονταν σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά γένη φυτών: Nasturtium, 

Lepidium και Cardaria (περιγράφονται ως διαφορετικά είδη hurf abyad, hurf babili, hurf 

madani κλπ.) (Bermejo & León, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ξενοφών (περί 430-354 π.Χ.) αναφέρει ότι οι Πέρσες έτρωγαν το κάρδαμο πριν καν 

ανακαλύψουν το ψωμί. Ήταν επίσης γνωστό στους Αιγυπτίους, ενώ οι  Έλληνες και Ρωμαίοι 

το εκτιμούσαν πολύ σε πικάντικες σαλάτες. Ο Columella (4-70 μ.Χ.) παραδίδει λεπτομέρειες 

για την καλλιέργειά του. Στο De Re Rustica (XI.3.14, XI.3.16 και XI.3.411) γράφει ότι «το 

κάρδαμο (μαζί με άλλα λαχανικά, όπως οι αγκινάρες) πρέπει να σπέρνεται την 1η 

Σεπτεμβρίου, είτε τον Φεβρουάριο, πριν την 1η Μαρτίου. Αλλά σε ορισμένα ξηρά ή θερμά 

μέρη, όπως οι ακτές της Καλαβρίας και την Απουλίας, μπορεί να γίνει η σπορά περίπου στις 

13 Ιανουαρίου. Όταν το μεταφυτεύσεις πριν την 1η Μαρτίου, μπορείς να το συγκομίσεις 

όπως τα σχοινοπράσσα (Allium schoenoprasum L.), αλλά λιγότερο συχνά. Δεν πρέπει να 

κοπεί μετά την 1η Νοεμβρίου γιατί αν πληγεί από παγετό, σαπίζει και νεκρώνεται. Παρόλα 

αυτά μπορεί να αντέξει για δύο χρόνια αν γίνουν προσεκτικά σκαλίσματα και κοπρίσματα. 

                                                           
1 Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον αφού διασώζει τους χρόνους σποράς, 
μεταφύτευσης κλπ. πολλών βοτάνων και λαχανικών της περιόδου. Είναι αξιοσημείωτο ότι το είδος 
αναφέρεται τόσο με το όνομα nasturcium (πληθ. nasturcii, παρ. 14), όσο και με το lepidium (παρ. 16 
και 41). Έτσι ο ανώνυμος μεταφραστής της έκδοσης του Millar στα αγγλικά (Λονδίνο, 1745) προτιμά 
να μετατρέψει το μεν πρώτο σε garden-cress (ετήσιο Lepidium sativum) και το δεύτερο σε dittander ή 
pepperwort (πολυετές Lepidium latifolium). Το λεπίδιον ταυτίζεται με το αγριοκάρδαμον και στο 
ψευδο-γαληνικό Λέξεις Βοτάνων, 390.13. 

Το φυτό κάρδαμο (Lepidium sativum L.) (Till Westermayer, πηγή: Wikipedia). 



 
Υπάρχουν επίσης πολλές περιοχές όπου η ζωή του επεκτείνεται ως και δέκα χρόνια». Εδώ 

το κείμενο αναφέρεται απ’ ότι φαίνεται τόσο στο ετήσιο L. sativum, όσο και στο συγγενικό 

αλλά πολυετές L. Iatifolium. 

Ο περίπου σύγχρονος Διοσκουρίδης (1ος αι. μ.Χ.) γράφει ότι το καλύτερο κάρδαμο 

φυτρώνει στην Βαβυλώνα, ενισχύοντας έτσι την άποψη περί περσικής καταγωγής του 

είδους. Ο σπόρος κάθε κάρδαμου θεωρείται θερμαντικός, καυστικός και δυσάρεστος στον 

στόμαχο, ενώ ταράζει την κοιλία, αποβάλλει εντερικά παράσιτα (έλμινθας) και συστέλλει 

τον σπλήνα (σε περιπτώσεις σπληνομεγαλίας, όπως π.χ. σε ελονοσία). Είναι επίσης 

εμμηναγωγός και εκτρωτικός, αλλά ταυτόχρονα αφροδισιακός (συνουσίαν παρορμών). Οι 

ιδιότητές του είναι παραπλήσιες με του σιναπιού (Sinapis alba και Brassica nigra) και της 

ρόκας (Eruca sativa), ενώ καθαρίζει την λέπρα2 και τους λειχήνες. Σε μορφή καταπλάσματος 

μαζί με μέλι συστέλλει τον σπλήνα και καθαρίζει τα κηρία του δέρματος. Με την μορφή 

αφεψήματος χρησιμοποιείται ως αποχρεμπτικό και αντίδοτο για τα δήγματα φιδιών, ενώ 

απομακρύνει τα ερπετά και ως θυμίαμα. Συγκρατεί την τριχόπτωση και διαλύει τους 

άνθρακες, προκαλώντας πυόρροια. Σαν κατάπλασμα μαζί με ξύδι και κριθάλευρο ωφελεί 

όσους πάσχουν από ισχιαλγία, ενώ διαφορεί οιδήματα και φλεγμονές. Σαν κατάπλασμα 

μαζί με άλμη αποβάλλει το πύον από δοθιήνες. Το φυτό έχει τις ίδιες ιδιότητες με τον 

σπόρο, αλλά είναι λιγότερο δραστικό (Περί Ύλης Ιατρικής, 2.155, βλ. Αρχαία Ελληνικά 

Κείμενα στο τέλος).  

Το κάρδαμο αναφέρεται από σχεδόν όλους τους συγγραφείς γεωργικών θεμάτων της 

μεσαιωνικής Ανδαλουσίας (Ibn Hayyay, Ibn Wafid3, Ibn al-Baytar4, Ibn Luyun5, Ibn al-

Awwam6), καθώς και πολλούς ιατρούς, όπως ο Μαϊμονίδης (1135 ή 1138-1204). Ο Ibn al-

Awwam μάλιστα διασώζει προγενέστερες πληροφορίες του Πέρση Abu al-Jair (ίσως 5ος αι.), 

του Abu Abdallah, των Ναβαταίων κλπ. Αναφέρει μεταξύ άλλων: «το κάρδαμο σπέρνεται 

από Φεβρουάριο ως Απρίλιο (τον Ιανουάριο στην Σεβίλλη). Έχει μικρούς σπόρους που 

αναμιγνύονται με το χώμα κατά την σπορά, ώστε να μην παρασυρθούν από τον άνεμο... 

                                                           
2 Ο όρος λέπρα χρησιμοποιείται ως κατηγορία δερματικών παθήσεων και όχι αναγκαστικά ως η 
Νόσος Hansen, που προκαλείται κυρίως από το Mycobacterium leprae και πιο πρόσφατα το 
Mycobacterium lepromatosis. 
3 Ο Ali Ibn al-Husain Ibn al-Wafid (997-περί 1074), αποκαλούμενος από τους Ευρωπαίους Abenguefit, 
ήταν ιατρός και φαρμακοποιός από το Τολέδο, βεζίρης του Al-Mamun του Τολέδο. Το κύριο έργο του 
ήταν το Kitāb al-adwiya al-mufrada (μετ. λατινικά ως De medicamentis simplicibus, Περί Απλών 
Φαρμάκων). Χρησιμοποιούσε αλχημιστικές μεθόδους για την εξαγωγή τουλάχιστον 520 
φαρμακευτικών ουσιών από βότανα. 
4 Ο Ibn al-Bayṭār al-Mālaqī, Ḍiyāʾ Al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdllāh Ibn Aḥmad (1197-1248) ήταν ιατρός, 
βοτανολόγος και φαρμακοποιός, από την Μάλαγα. Η βασικότερη συμβολή του θεωρείται η 
συστηματική καταγραφή των προσθηκών που έκαναν στις φαρμακευτικές ύλες οι ισλαμιστές ιατροί 
του Μεσαίωνα (περίπου 300-400 ουσίες). 
5 Ο Abu Jafar Ahmad Ibn Luyūn al-Tujjbi (απεβ. 1349) ήταν από την Almeria και έμεινε γνωστός 
κυρίως χάρη στο έργο του Kitāb Ibdā' al-malāha wa-inhā' al-rajāha fī usūl sinā'at al-filāha. 
6 Ο Abu Zakariya Yahya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Al-Awwam Al-Ishbili (12ος αι.) ήταν Άραβας 
συγγραφέας, στην Σεβίλλη. Έγραψε ένα εκτενές εγχειρίδιο περί γεωργίας με τίτλο Kitāb al-Filāḥa 
(Βιβλίο Γεωργίας), που ήταν το πιο εμπεριστατωμένο για την εποχή του ανεξάρτητα γλώσσας. 



 

Το κάρδαμο μπορεί να μεγαλώσει παντού! (wetwebwork, πηγή: 

Wikipedia). 

Συλλέγεται τον Μάιο και καλλιεργείται μεταξύ υψωμάτων, σε συγκαλλιέργεια με το λινάρι» 

(Bermejo & León, 1994). 

Εκτός από την καλλιέργειά του, πολλοί από τους παραπάνω συγγραφείς μεταφέρουν και τις 

φαρμακευτικές χρήσεις του καρδάμου. Ο Columella γράφει ότι είναι ανθελμινθικό, ο Ibn al-

Awwam το χρησιμοποιούσε για νύγματα εντόμων και με καύση ως εντομοαπωθητικό. 

Πιθανώς ο Ibn al-Baytar είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες αναφορές από άλλους 

συγγραφείς για το κάρδαμο, όπως του El Farcy ο οποίος το θεωρεί αφροδισιακό και 

ορεκτικό. Σύμφωνα με τον Ibn Massa θεραπεύει επίσης τους κολικούς, ενώ ο Ibn Massouih 

το χρησιμοποιούσε για την αποβολή γλίσχρων χυμών. Ο Ibn al-Baytar προσθέτει ότι 

συνέβαλε στην θεραπεία της λέπρας, δρόσιζε τους νεφρούς και σταματούσε την 

τριχόπτωση. Ούτως ή άλλως στο Ισλάμ δημιουργήθηκε η φήμη ότι ο Προφήτης συνιστούσε 

την χρήση του καρδάμου (Bermejo & León, 1994). 

Στην Περσία και το Μαρόκο οι σπόροι θεωρούνται αφροδισιακοί. Στην Αιθιοπία έφτιαχναν 

από τους σπόρους ένα εδώδιμο έλαιο, ενώ στην Ερυθραία το χρησιμοποιούσαν και ως 

βαφικό φυτό. Η κύρια χρήση του όμως ήταν σαν αρωματικό και ελαφρώς δριμύ βότανο. 

Τόσο στην αρχαιότητα, όσο και κατά τον Μεσαίωνα το κάρδαμο κοσμούσε με την πικάντικη 

παρουσία του ακόμα και βασιλικά γεύματα. Τα νεαρά φύλλα τρώγονταν σε σαλάτες τότε 

και η συνήθεια διαρκεί ως σήμερα, ιδιαίτερα όσο αφορά τα φύτρα. Η διαδεδομένη 

ευρωπαϊκή παράδοση βρώσης καρδάμου μαζί με το ψωμί, προσθέτοντας βούτυρο, λεμόνι, 

ξύδι ή ζάχαρη, φημολογείται πως ανάγεται στους αρχαίους Σπαρτιάτες (Bermejo & León, 

1994).  

Ο Columella πάλι εξηγεί (ίδιο, XII.8.3) πώς παρασκευάζονταν το οξύγαλα, ένας τύπος 

τυροπήγματος αρωματισμένος με βότανα: «Κάποιοι συλλέγουν το καλλιεργούμενο ή ακόμα 

και το άγριο κάρδαμο, το αποξηραίνουν στην σκιά και αφού αφαιρέσουν τα κοτσάνια, 

τοποθετούν τα φύλλα στην άλμη για μία ημέρα και νύχτα. Κατόπιν τα στύβουν και τα 

τοποθετούν σε γάλα, χωρίς άλλα βότανα, προσθέτοντας μόνο όσο αλάτι θεωρούν αρκετό 

και 



 
προχωρούν όπως περιγράψαμε παραπάνω. Άλλοι αναμειγνύουν τα φρέσκα φύλλα 

καρδάμου με γλυκό γάλα σε πήλινο δοχείο και μετά την τρίτη ημέρα αφαιρούν την κρέμα 

με τον τρόπο που είπαμε. Τέλος, αναμιγνύουν σε μία μάζα πράσινα βότανα, καθώς και 

σπόρους κορίανδρου (Coriandrum sativum), άνηθο (Anethum graveolens), θυμάρι 

(Coridothymus capitata κλπ.) και μαϊντανό (Petroselinum crispum), που προσθέτουν κατόπιν 

στο οξύγαλα, μαζί με το καλύτερο αλάτι». 

Το πολυετές είδος L. Iatifolium L. ξεχωρίζει από πλευράς καλλιεργητικού ενδιαφέροντος. Τα 

νεαρά φύλλα του χρησιμοποιούνταν από τους Έλληνες και Ρωμαίους επίσης στις σαλάτες. 

Τα φύλλα και οι σπόροι του ήταν και αυτά πικάντικα αρτυματικά σε όλη την Μεσόγειο. 

Αρκετές παραδοσιακές σάλτσες φτιάχνονται μέχρις σήμερα με τα φύλλα του, όπως η πικρή 

σάλτσα για το αρνί του Πάσχα των Ιουδαίων. Οι σπόροι ήταν γνωστοί στην Αγγλία ως το 

πιπέρι του φτωχού (poor people's pepper). Περιστασιακά οι ρίζες του χρησιμοποιούνταν ως 

υποκατάστατο του ρεπανιού (Raphanus sativus). 

Μέχρι και στις αρχές του 19ου αι. το κάρδαμο παρέμενε ως μία σημαντική καλλιέργεια στην 

Ισπανία, αφού οι Boutelou & Boutelou το αναφέρουν εκτενώς στο έργο τους Tratado de la 

huerta (1801), διακρίνοντας μάλιστα διάφορες ποικιλίες. Σήμερα η καλλιέργειά του στην 

Ισπανία και την Γαλλία είναι μόνο περιστασιακή αφού έχει αντικατασταθεί από το επίσης 

αρωματικό και συγγενές νεροκάρδαμο (Nasturtium officinale). Παρόλα αυτά συνεχίζει να 

καλλιεργείται κυρίως στην Μεγάλη Βρετανία, την Γαλλία, την Ολλανδία και τις 

σκανδιναβικές χώρες (Munro, 1997). 

Στην Ινδία το κάρδαμο (σανσκ.: chandrasura, γνωστό σήμερα ως chandrashoor, ενώ οι 

σπόροι ως halloon) χρησιμοποιείται εκτενώς στην Ayurveda για την θεραπεία του άσθματος 

(Archana & Anita, 2006). Οι σπόροι δίνονται επίσης σε περιπτώσεις λόξυγκα, δυσεντερίας ή 

διάρροιας, χρόνιας σπληνομεγαλίας και δερματικών παθήσεων που οφείλονται σε 

ακάθαρτο αίμα (Nadkarni, 1982). Η βλέννα των σπόρων αποτελεί υποκατάστατο του 

αραβικού κόμμεως (ρητίνη ειδών Senegalia 

senegal και Vachellia seyal) και του 

τραγάκανθου (ρητίνη διαφόρων ειδών του 

γένους Astragalus, π.χ. A. adscendens, A. 

gummifer κλπ.).  

Καρδάμωμο 

 Το εξωτικό καρδάμωμον (Elettaria 
cardamomum, green ή true cardamom) είναι 
πολυετής πόα της ίδιας οικογένειας με το 
ζιγγίβερι (ginger), γηγενές της νότιας Ινδίας. 
Φθάνει σε ύψος τα 2-4 m, με βιολετί άνθη σε 
σπάδεικες 30-60 cm. Καλλιεργείται εκτενώς για 
τους καρπούς του και σε άλλες τροπικές 
περιοχές, όπως η Ταϊλάνδη, το Νεπάλ, η 

Καρδάμωμον (Elettaria cardamomum) 

(Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen, 

1896, πηγή: Wikipedia). 



 
Ινδοκίνα και η Κόστα Ρίκα. Στην Ινδία παράγεται κυρίως στο Σικκίμ και την Κεράλα. 
Θεωρείται ότι στα μέσα της πρώτης χιλιετίας π.Χ. η χρήση του επεκτάθηκε στην ΒΔ Ινδία με 
το δραβιδικής προέλευσης όνομα elâ.  

Ο Θεόφραστος (περί 371-287 π.Χ.) αναφέρει για πρώτη φορά το καρδάμωμον μεταξύ των 
βοτάνων που χρησιμοποιούνταν στην αρωματοποιία και μάλιστα προσθέτει ότι 
συνδυάζεται καλά με το άρωμα του κυπαρισσιού. Χαρακτηρίζεται δε από δριμύτητα και 
θερμότητα. 

Στον Διοσκουρίδη (Περί Ύλης Ιατρικής, 1.6) αναφέρεται πως «το καλύτερο καρδάμωμον 
είναι αυτό που έρχεται από την Κομμαγηνή, την Αρμενία και τον Βόσπορο. Το καρδάμωμο 
όμως φυτρώνει ακόμη στην Ινδία και την Αραβία. Όσο αφορά την ποιότητά του, πρέπει 
κανείς να διαλέγει αυτό που σπάει δύσκολα, το ολόκληρο και το κλειστό, αυτό που έχει 
έντονη οσμή και γεύση δριμεία και υπόπικρη. Έχει θερμαντικές ιδιότητες και είναι 
κατάλληλο μαζί με νερό για τους επιληπτικούς, όσους βήχουν, πάσχουν από ισχιαλγία και 
παράλυση, ρήξεις μυϊκών και νευρικών ινών, καθώς και κολικούς. Αποβάλλει επίσης τους 
πλατυέλμινθες. Όταν πίνεται μαζί με κρασί είναι κατάλληλο για όσους πάσχουν από 
νεφρίτιδα, δυσουρία ή έχουν τσιμπηθεί από σκορπιό ή άλλο δηλητηριώδες ζώο. Όταν 
πίνεται σε ποσότητα μίας δραχμής (περίπου 3,4 gr) μαζί με φλοιό από ρίζα δάφνης (Laurus 
nobilis) σπάει τους λίθους. Είναι επίσης εκτρωτικό με υποκαπνισμό και εξαφανίζει την 
ψώρα όταν επαλείφεται εξωτερικά μαζί με ξύδι. Αναμιγνύεται δε και στις στύψεις των 
μύρων». Παρόλο που το καρδάμωμο δεν έχει σχέση με καμιά από αυτές τις περιοχές, με 
εξαίρεση την Ινδία, μπορούμε να υποθέσουμε πως στην ουσία ο Διοσκουρίδης διαγράφει 
εδώ την πορεία που ακολουθούσε το προϊόν για να φθάσει στην Μεσόγειο. 
 
Για τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο το καρδάμωμο – όπως έφθανε στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
– διακρίνονταν σε τέσσερεις ποιότητες, από τις οποίες η καλύτερη περιλάμβανε καρπούς 
παχείς, που δεν σπάνε εύκολα, με έντονο πράσινο χρώμα και οξείες γωνίες. Οι διασωθείσες 
ρωμαϊκές συνταγές με καρδάμωμο είναι λίγες, όπως αυτή μιας σάλτσας για σουτζουκάκια 
που μας παραδίδει ο «λαμπρός» Vinidarius (5ος αι. μ.Χ.) (Ofellas garatas, στο Apici Excerpta, 
A Vinidario Viro Inlustri, 6) και βέβαια το χρησιμότατο για τα λουκούλλεια γεύματα πεπτικόν 
οξύγαρον (Oxygarum digestibile) του Απίκιου (Apicius, De Re Coquinaria, 1.36).    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι καρποί και οι σπόροι του καρδαμώμου, που χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό. 



 
Στην πατρίδα του καρδαμώμου η Ayurveda το θεωρεί γλυκό και δριμύ, με θερμή ποιότητα. 
Παρόλη την θερμότητά του όμως δεν αυξάνει την χολή (pitta), αλλά τα tejas και ojas, 
δηλαδή τις αγνές μορφές του στοιχείου της φωτιάς, αποβάλλοντας τις παθογενείς μορφές 
της. Το καρδάμωμο μειώνει και τους τρεις χυμούς (doshas), ενώ χάρη στην γλυκιά 
μεταγεύση του αναζωογονεί το σύστημα. Χρησιμοποιείται θεραπευτικά στην δυσπεψία, 
την κοιλιακή διάταση, προβλήματα του ουροποιητικού, ασθενή καρδιά και σώμα, βήχα, 
άσθμα και απίσχναση (Svoboda, 1992). Στην παράδοση της Unani Tibbia (Ελληνικής Ιατρικής) 
θεωρείται θερμό και ξηρό βότανο 2ης τάξης, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ναυτίας 
και έμετου, αποβολή ανέμου, δυσπεψίας, ηπατικούς κολικούς κλπ. (Nadkarni, 1982).  

Στην Κίνα των αρχών του 4ου αι. μ.Χ. το μπαχαρικό περιγράφεται με ακρίβεια από τον Ji Han 
(263-307 μ.Χ.): «Το νεαρό καρδάμωμο μοιάζει με καλάμι και τα φύλλα του σαν αυτά του 
ginger. Τα άνθη είναι ελαφρώς κόκκινα, σχηματίζουν σπάδικα, του οποίου η άκρη είναι 
σκουρότερου χρώματος. Η παράδοση λέει ότι όταν τρώγεται αυτό το άνθος αποβάλλει τον 
Άνεμο και καθαρίζει το Φλέγμα, ενώ επιτρέπει σε κάποιον να πίνει την διπλάσια ποσότητα 
κρασιού, απ’ ότι συνήθως. Το έτος 281 [μ.Χ.] ήρθε από το Τονκίνο, ως φόρος υποτελείας 
ένα μπαούλο από μπαμπού γεμάτο με καρδάμωμο. Ο Αυτοκράτορας το δοκίμασε, το βρήκε 
αποτελεσματικό και το μοιράστηκε με την αυλή του» (Καταγραφή Βοτάνων και Δένδρων 
του Νότου, Nanfang caomu zhuang, 47) (βλ. Dalby, 2000). 

Θησαυρό πληροφοριών για το καρδάμωμο αποτελεί το γιγάντιο έργο του Li Shizhen (1518-
1593) Bencao Gangmu (1578). Στο κεφάλαιο 14.19 αναφέρονται τόσο οι απόψεις 
παλαιότερων συγγραφέων, όσο και οι διαπιστώσεις του ίδιου του Li shizhen. Το bai dou kou 
όπως ονομάζεται, σύμφωνα με τον Ma Zhi (9ος αι. μ.Χ.) παράγεται στην αρχαία χώρα 
Jiaguluoguo, που περιέργως πως τοποθετείται στην Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον Wang 
Haogu (13ος αι. μ.Χ.) είναι δριμύ και πολύ θερμό, με ιδιότητες Yang, ανοδική κίνηση, που 
επιδρά κυρίως στον μεσημβρινό των Πνευμόνων. Χρησιμοποιείται για την αποβολή 
παθογενούς Κρύου και για να σταματήσει την ανοδική κίνηση του Στομάχου (έμετος, 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση) με δύσπνοια. Βοηθά στην πέψη των σιτηρών και 
αποβάλλει τα γαστρικά αέρια (διάταση). Ο ίδιος ο Li Shizhen μνημονεύει την χρήση του 
καρδαμώμου στην θεραπεία της ελονοσίας που συνδέεται με Ανεπάρκεια Σπληνός και 
συνοδεύεται από έμετο, ρίγη και πυρετό. Όταν δρα στον Τριπλό Θερμαστή ρυθμίζει την 
Ying Qi και Wei Qi, εξαφανίζοντας γρήγορα όλα τα συμπτώματα. Στην Παραδοσιακή 
Κινεζική Ιατρική φαίνεται να επικρατεί μια σύγχυση σχετικά με την προέλευση του bai dou 
kou. Στους Bensky et al. (2004) αναφέρεται ως ο καρπός των ειδών Amomum kravanh Pierre 
ex Gagnep. και Amomum compactum Soland. ex Maton., που εξετάζονται στο επόμενο 
κεφάλαιο.  

                                                           
7 Το έργο αυτό τελείωσε το 306 μ.Χ., αλλά το αυθεντικό κείμενο χάθηκε και έτσι δεν συμπεριλήφθη 
στους βιβλιογραφικούς καταλόγους ως και την Δυναστεία Tang (618-907). Με βάση τα παλαιότερα 
αρχεία της Δυναστείας Song (960-1279) η διασωθείσα έκδοση είναι ανάπλαση του κειμένου με βάση 
αποσπάσματα που περιέχονται κυρίως στην εγκυκλοπαίδεια Yiwen leiju. Το γεγονός αυτό έχει 
οδηγήσει ορισμένους μελετητές να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα του διασωθέντος κειμένου 
(Ma, 1978). Με βάση όμως την ορολογία του φαίνεται πιθανό ότι τουλάχιστον στο μεγαλύτερο 
μέρος του είναι αυθεντικό (Li, 1979). Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο του έργου του Ji Han είναι 
ότι αποτελεί την μοναδική ίσως πηγή για τις ασκητικές πρακτικές μακροβιότητας του Gu Qiang, τον 
οποίο ο συγγραφέας είχε συναντήσει αυτοπροσώπως (Campany, 2009).  



 
Το καρδάμωμο αποτελεί συστατικό πολλών ινδικών μιγμάτων μπαχαρικών (curry) και 
κυρίως του masala chai. Στο Ιράν και σε όλες τις αραβικές χώρες χρησιμοποιείται ιδιαίτερα 
στον αρωματισμό του καφέ και του τσαγιού, πιθανώς επειδή σύμφωνα με την Ayurveda 
μειώνει την οξύτητα των ροφημάτων. Παρομοίως στην Τουρκία αρωματίζεται με 
καρδάμωμο το μαύρο τσάι (kakakule8). Υπολογίζεται πως η μισή παγκόσμια παραγωγή 
απορροφάται από τις αραβικές αγορές για τον αρωματισμό του καφέ. Πάντως οι σπόροι 
του καρδαμώμου είναι γνωστό ότι χάνουν γρήγορα το άρωμά τους όταν βγουν από τον 
καρπό και επομένως οι ακάλυπτοι σπόροι ή το τριμμένο καρδάμωμο είναι σαφώς 
κατώτερης ποιότητας. 

Άμωμον 

Ένα τρίτο μπαχαρικό που συχνά συγχέεται με το καρδάμωμο είναι πιθανώς το άμωμον των 
αρχαίων, που σήμερα ονομάζεται μαύρο καρδάμωμο (black cardamom ή hill cardamom, 
Bengal cardamom, greater cardamom, Nepal cardamom, brown cardamom), δηλαδή ο 
καρπός από δύο διαφορετικά είδη της οικογένειας Zingiberaceae: το Amomum subulatum 
(Nepal cardamom) που χρησιμοποιείται κυρίως στις μαγειρικές της Ινδίας και του Πακιστάν 
και το Amomum costatum (草果 , cǎoguǒ), είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος και 

χρησιμοποιείται στην Βιετναμέζικη και Κινεζική κουζίνα (ιδιαίτερα δε του Szechuan).  

Φυσικά ο Διοσκουρίδης ασχολείται με το άμωμον (ίδιο, 1.15) λέγοντας ότι πρόκειται για 
μικρό θάμνο που βγάζει από το ξύλο περιπλοκάδες και αναρριχάται στον εαυτό του. Έχει 
μικρό άνθος σαν του λευκόϊου και φύλλα παρόμοια με την βρυώνια (Bryonia dioica, Tamus 
communis κλπ.). Η περιγραφή δεν ταιριάζει πολύ με το είδος Amomum subulatum, αλλά 
αυτό είναι αναμενόμενο καθότι ο συγγραφέας δεν γνώριζε το φυτό, παρά μόνο τον καρπό 
του. Καλύτερης ποιότητας θεωρείται το Αρμένιον, που χρυσίζει, έχει υποκίτρινο ξύλο και 
είναι αρκετά αρωματικό. Το Μηδικόν είναι ασθενέστερο επειδή φυτρώνει σε πεδινούς και 
υγρούς τόπους. Είναι μεγάλο, ελαφρώς χλωροκίτρινο, απαλό στην αφή με ινώδες ξύλο, ενώ 
από πλευράς οσμής θυμίζει την ρίγανη (Origanum vulgare κλπ.). Το Ποντικόν είναι 
υποκίτρινο, κοντό και εύθραυστο, με περικοκλάδες, γεμάτο με καρπό, και έχει έντονη οσμή. 
Από πλευράς ποιότητας πρέπει να επιλέγεται το φρέσκο, λευκό ή ελαφρώς κοκκινωπό, που 
δεν είναι συμπιεσμένο ή μπλεγμένο, αλλά λυμένο και σκορπισμένο, γεμάτο από σπόρους 
όμοιους με μικρά σταφύλια. Πρέπει ακόμα να είναι βαρύ, πολύ αρωματικό, χωρίς 
προσβολές από μύκητες, δριμύ και ερεθιστικό στην γεύση, με απλό χρώμα και όχι 
πολύχρωμο. Οι ιδιότητές του είναι θερμαντικές, στυπτικές, ξηραντικές, υπνωτικές και 
αναλγητικές ως κατάπλασμα στο μέτωπο. Επίσης χωνεύει και διαφορεί τις φλεγμονές,  ενώ 
ωφελεί όσους έχουν τσιμπηθεί από σκορπιό ως κατάπλασμα μαζί με βασιλικό (ώκιμον, 
Ocimum basilicum). Ανακουφίζει τις φλεγμονές των ματιών και των σπλάχνων, μαζί με 
σταφίδα, χρησιμοποιείται με την μορφή κολπικών υπόθετων και ατμόλουτρων των 
γεννητικών οργάνων σε γυναικολογικές παθήσεις. Το αφέψημα πίνεται από ηπατικούς, 
νεφριτικούς και όσους υποφέρουν από ουρική αρθρίτιδα. Προστίθεται τέλος στα αντίδοτα 
και τα πιο ακριβά μύρα.  

                                                           
8 Από την τουρκική λέξη για το καρδάμωμο kakule προέρχεται προφανώς και ο σημερινός όρος 
κακουλέ που χρησιμοποιείται στα ελληνικά. 



 

Πιθανώς το αρχαίο άμωμον ταυτίζεται με το σημερινό μαύρο καρδάμωμο, τους καρπούς 
του είδους Amomum subulatum, που χρησιμοποιείται κυρίως στην Ινδική και Πακιστανική 

κουζίνα (φωτο: Brian Arthur). 

Ο σύγχρονος του Διοσκουρίδη Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ.) λέει επίσης (Historia 
Naturalis, 12.50)  ότι «οι καρποί του αμώμου ήταν δημοφιλείς. Προέρχονταν από ένα ινδικό 
φυτό, ένα είδος άγριας κληματσίδας ή θάμνου ύψους μιας παλάμης όπως λένε άλλοι. Τα 
καλύτερα φυτά λέγεται πως έχουν φύλλα σαν της ροδιάς, όχι όμως ζαρωμένα και 
κοκκινωπά. Δεύτερης ποιότητας είναι το ωχρό και τρίτης αυτό με το χρώμα του γρασιδιού. 
Το χειρότερο είναι το λευκό, αλλά όλα ξεθωριάζουν με τον χρόνο». 

Ο Περίπλους της Ερυθράς Θαλάσσης δεν αναφέρει καθόλου την μεταφορά του αμώμου 
από την Ινδία. Είναι επομένως πιθανό ότι αυτό μεταφέρονταν αποκλειστικά δια της 
χερσαίας οδού, που μπορεί να είχε ενδιάμεσους σταθμούς στην Μηδική, την Αρμενία και 
τον Πόντο (Dalby, 2000). Τόσο το άμωμο, όσο και το καρδάμωμο αποτελούν συστατικά του 
περίφημου Βασιλικού Αρώματος των Πάρθων βασιλέων (Regale Unguentum), που 
περιγράφει ο Πλίνιος (Historia Naturalis, 13.18). Ακόμα απαντάμε μια συνταγή του Διδύμου 
στα Γεωπονικά του Κασσιανού Βάσσου (Σχολαστικόν Περί Γεωργίας, 8.22) για την 
παρασκευή αμινναίου οίνου περιλαμβάνει το άμωμο ως ένα από τα βασικά αρωματικά.  

    

Οι καρποί του αμώμου χρησιμοποιούνται ως μπαχαρικό, όπως και στην περίπτωση του 
καρδαμώμου, αλλά έχουν διαφορετική γεύση που θυμίζει αυτήν της κάμφορας, με 
επιφανειακούς καπνιστούς τόνους, που οφείλονται στην παραδοσιακή μέθοδο 
αποξήρανσης σε φωτιά. Σε αντίθεση με το καρδάμωμο, το άμωμο σπάνια προστίθεται σε 
γλυκές συνταγές. Συνήθως χρησιμοποιείται σε σάλτσες κρεατικών ή σούπες, ιδιαίτερα της 
κουζίνας του Szechuan ή στην βιετναμέζικη σούπα phở. 



 
Στην Ινδία το είδος Amomum subulatum (σανσκ.: brihat-upa-kunchika, hindu: bari-elachi) 
χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του στομαχικού ερεθισμού που προκαλεί η χολέρα ή 
άλλες σοβαρές παθήσεις. Προάγει επίσης τον καθαρισμό της χολής και ξεμπλοκάρει το 
ήπαρ (Nadkarni, 1982). 

Πιθανώς το κινεζικό είδος Amomum costatum ήταν γνωστό στην Κινεζική βοτανοθεραπεία 
ως «σπόροι που προάγουν την σοφία» (Dalby, 2000). Αρκετά άλλα είδη χρησιμοποιούνταν 
στις τοπικές κουζίνες και βοτανοθεραπείες, όπως το Amomum globosum (Chinese 
cardamom), με σφαιρικές ταξικαρπίες ή το kepulaga (Amomum compactum) της Ινδονησίας 
και της Μαλαισίας. Το τελευταίο αυτό είδος αναφέρεται και στο προηγούμενο κεφάλαιο ως 
πιθανή πηγή του bai dou kou, μαζί με το Amomum compactum Soland. ex Maton. (Bensky et 
al., 2004). Σε κάθε περίπτωση το bai dou kou επιδρά στους μεσημβρινούς των Πνευμόνων, 
του Σπληνός και του Στομάχου, θεωρείται πικάντικο, αρωματικό και θερμό. Μετασχηματίζει 
την Υγρασία, θερμαίνει τον Μέσο Θερμαστή και κινεί καθοδικά το εξεγερμένο Qi, κινεί το Qi 
και απεγκλωβίζει την Στάση του. 
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Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 

Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής, 2.155 

κάρδαμον δοκεῖ κάλλιστον εἶναι τὸ ἐν Βαβυλῶνι. παντὸς δὲ τὸ σπέρμα 

θερμαντικόν, δριμύ, κακοστόμαχον, κοιλίαν ταράσσον καὶ ἕλμινθας ἐκτινάσσον, 

σπλῆνα μειοῦν, ἔμβρυα φθεῖρον καὶ ἔμμηνα κινοῦν, συνουσίαν παρορμῶν· ἔοικε 

δὲ σινάπει καὶ εὐζώμῳ, ἀποσμήχει λέπρας, λειχῆνας. σὺν μέλιτι δὲ σπλῆνα 

ταπεινοῖ καταπλασσόμενον καὶ κηρία ἀποκαθαίρει, καὶ τὰ ἐκ θώρακος ἀνάγει 

ἐγκαθεψόμενον ῥοφήμασιν, ἑρπετοδήκτων τέ ἐστιν ἀντιφάρμακον 

πινόμενον· θυμιαθὲν δὲ ἑρπετὰ διώκει, τρίχας τε ῥεούσας ἐπέχει καὶ ἄνθρακας 

περιρρήττει πυοποιοῦν. σὺν ὄξει δὲ καὶ ἀλφίτοις καταπλασθὲν ἰσχιαδικοὺς 

ὠφελεῖ, καὶ οἰδήματα καὶ φλεγμονὰς διαφορεῖ, δοθιῆνάς τε ἐκπυοῖ σὺν ἅλμῃ 

καταπλασθέν. καὶ ἡ πόα δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ἔλασσον μέντοι δύναται.  

 

RV: κάρδαμον· οἱ δὲ κυνοκάρδαμον, οἱ δὲ ἰβηρίς, οἱ δὲ καρδαμίνη, Αἰγύπτιοι 

σεμέθ, ῾Ρωμαῖοι ναστούρκιουμ.   

      
Διοσκουρίδης, Περί Ύλης Ιατρικής, 1.6 

καρδάμωμον ἄριστον τὸ ἐκ τῆς Κομμαγηνῆς καὶ ᾿Αρμενίας καὶ Βοσπόρου 

κομιζόμενον· γεννᾶται δὲ καὶ ἐν ᾿Ινδίᾳ καὶ ᾿Αραβίᾳ. ἐκλέγου δὲ τὸ δύσθραυστον, 

πλῆρες, μεμυκός—τὸ γὰρ μὴ τοιοῦτον ἔξωρόν ἐστι—καὶ τὸ τῇ ὀσμῇ δὲ πληκτικόν, 

γεύσει δὲ δριμὺ καὶ ὑπόπικρον.  

δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικήν· ποιεῖ δὲ πινόμενον μεθ'  ὕδατος πρὸς 

ἐπιλημπτικούς, βήττοντας, ἰσχιαδικοὺς καὶ <πρὸς> παράλυσιν, ῥήγματα, 

σπάσματα, στρόφους καὶ ἕλμινθα πλατεῖαν ἐκβάλλει. μετ' οἴνου δὲ πινόμενον 

νεφριτικοῖς, δυσουροῦσι, σκορπιοπλήκτοις καὶ πᾶσι τοῖς ἰοβόλοις ἁρμόζει. μετὰ 

δὲ δάφνης ῥίζης φλοιοῦ ποθεῖσα δραχμὴ <μία> λίθους θρύπτει· φθείρει καὶ 

ἔμβρυα ὑποθυμιώμενον καὶ ψώρας ἐξαίρει σὺν ὄξει καταχριόμενον. μείγνυται δὲ 

καὶ εἰς τὰς τῶν μύρων στύψεις.  
 

Γαληνός, Περί Κράσεως και Δυνάμεως των Απλών Φαρμάκων, 12.11.18 & 12.12.12 

[η′. Περὶ καρδάμου.] Καρδάμου τὸ σπέρμα καυστικῆς μετέχει δυνάμεως, ὥσπερ 

τὸ νᾶπυ, καὶ διὰ τοῦτο ἰσχιάδας, κεφαλαλγίας καὶ ὁτιοῦν ἄλλο τῶν δεομένων 

φοινίξεως ἐκθερμαίνουσιν αὐτῷ, καθάπερ τῷ νάπυϊ. μίγνυται δὲ καὶ τοῖς πρὸς 

τοὺς ἀσθματικοὺς διδομένοις φαρμάκοις, ὡς ἂν δηλονότι τέμνειν ἰσχυρῶς τοὺς 

παχεῖς χυμοὺς δυνάμενον, ὥσπερ καὶ τὸ νᾶπυ· προσέοικε γὰρ ἐκείνῳ τὰ πάντα. 

καὶ ἡ πόα δὲ ξηρὰ μὲν γενομένη παραπλησίας ἐστὶ τῷ σπέρματι δυνάμεως, ὑγρὰ 

δὲ ἔτι καὶ χλωρὰ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος ἀπολείπεται 

πάμπολυ καὶ οὕτως ἐστὶ μέτριος ἐν τῷ τοιῷδε τὴν δῆξιν ὥστε καὶ μετ' ἄρτου 

δυνατὸν αὐτῇ χρῆσθαι καθάπερ ὄψῳ.  



 
[θ′. Περὶ καρδαμώμου.] Καρδάμωμον ἔστι μὲν ἀμέλει καὶ τοῦτο θερμῆς ἱκανῶς 

δυνάμεως, οὐ μὴν οὕτως ἰσχυρῶς ὡς τὸ κάρδαμον, ἀλλ' ὅσον ἥδιόν τε καὶ 

ἀρωματικώτερον ὑπάρχει καρδάμου, τοσοῦτο καὶ τῆς θερμῆς δυνάμεως 

ἀσθενεστέρας μετείληφεν. οὐ μὴν ἑλκοῦν ἱκανόν ἐστι καὶ αὐτὸ καθ' αὑτὸ 

καταπλασσόμενον, ἔχει δέ τι καὶ πικρότητος ἐμφερόμενον ἑαυτῷ, δι' ἣν καὶ τὰς 

ἕλμινθας ἀναιρεῖ καὶ ψώρας ἰσχυρῶς ἀποῤῥύπτει καὶ σὺν ὄξει.   

Ψευδο-Γαληνός, Λέξεις Βοτάνων, 390.13 

Λεπίδιον ἤτοι τὸ ἀγριοκάρδαμον.  

 
Ίδιο, 391.26 

σίον ἤτοι τὸ κάρδαμον.  

Κατά τον Κασσιανό Βάσσο (Σχολαστικού Περί Γεωργίας, 12.1.8.6) το κάρδαμο σπέρνεται τον 

Αύγουστο και μεταφυτεύεται τον Οκτώβριο. 

Ίδιο, 12.27.1.1 

Περὶ καρδάμου. Τοῦ Αὐτοῦ. Καρδάμου σπέρμα μιχθὲν ἀλεύροις κυαμίνοις, καὶ 

προσλαβὸν στακτῆς μέρος, ἰᾶται χοιράδας καὶ ἄνθρακας, χρηστέον δὲ ἀντὶ 

ὀθόνης φύλλοις κράμβης. μετὰ δὲ ἡδυόσμου καὶ οἴνου πινόμενον ἔλμινθας καὶ 

ταινίας ἐξάγει. γάλακτι δὲ αἰγείῳ συνεψόμενον θώρακα ἰᾶται. θυμιώμενον δὲ 

ὄφεις ἐλαύνει. φασὶ δὲ τοὺς ἐσθίοντας κάρδαμον ὀξυτέρους τὴν διάνοιαν 

γίνεσθαι.  

᾿Αφροδισίων δὲ ἐφεκτικώτερόν ἐστι. μετὰ μέλιτος βῆχα ἰᾶται. ἐπιτίθεται καὶ 

ἕλκεσιν ὑπονόμοις. ὁ χυλὸς δὲ αὐτοῦ τριχῶν ἀπόῤῥοιαν ἐπέχει. στέαρ δὲ χήνειον 

προσλαβὼν τὰ φυόμενα ἐν κεφαλῇ ἑλκύδρια καὶ πιτυρίασιν θεραπεύει. δοθιῆνας 

μετὰ ζύμης πεπαίνει. φασὶ δὲ αὐτοῦ τὸν χυλὸν καὶ ὀδόντων ἄλγημα ἰᾶσθαι, διὰ 

τῶν ὤτων εἰσχεόμενον.  

 
Ιπποκρατικό Έργο, Περί Διαίτης, 54.13 

Κάρδαμον θερμὸν καὶ τὴν σάρκα τῆκον, ἵστησι δὲ φλέγμα λευκὸν, ὥστε 

στραγγουρίην ἐμποιέειν.  

 
Ερωτιανός, Των Παρ’ Ιπποκράτη Λέξεων Συναγωγή, 80.6 

καρδαμύσσειν· καὶ σκαρδαμύσσειν γράφεται. ἔστι  δὲ τὸ συνεχῶς τὰ βλέφαρα 

κινεῖν καὶ εἰς ἐπίμυσιν ἄγειν. ἰδίως οἱ ᾿Αττικοὶ λέγουσι. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ 

καρδάμου, ὃ ἄν τις προσενέγκηται, συνεχῶς τὰ βλέφαρα ἐπιμύει.  

 
Columella, De Re Rustica, XI.3.14 



 
[14] Haec, ante sationem quae facienda sunt, dixisse abunde est; nunc quid quoque tempore 

vel colendum vel serendum sit, praecipiamus, et primum de his generibus loquendum est, 

quae possunt duobus seri temporibus, id est autumno et vere. Sunt autem semina brassicae 

et lactucae, cinarae, erucae, nasturcii, coriandri, caerefolii, anethi, pastinacae, siseris, 

papaveris; haec enim vel circa Kalendas Septembres vel melius ante Kalendas Martias 

Februario seruntur. 

 

Columella, De Re Rustica, XI.3.16 

[16] Ergo post Kalendas Ianuarias confestim recte ponetur lepidium. Mense autem Februario 

vel planta vel semine ruta atque asparagus et iterum cepae semen et porri; nec minus si 

vernum et aestivum fructum voles habere, syriacae radicis et rapae napique semina obrues. 

Nam alii et ulpici ultima est huius temporis positio. 

Columella, De Re Rustica, XI.3.41 

[41] Ceterum cunela vivacior est, quam ut inpensius curanda sit. Lepidium cum ante 

Kalendas Martias habueris dispositum velut porrum sectivum demetere poteris, rarius 

tamen. nam post Kalendas Novembres secandum non erit quoniam frigoribus violatum 

emoritur; biennio tamen sufficiet, si diligenter sartum et stercoratum fuerit. Multis etiam 

locis vivacitatem suam usque in annos decem prorogat. 


