
Καλλιεργήζηε θύηρα 
 

 

Τα θύηξα είλαη λεαξνί βιαζηνί πνπ βγαίλνπλ από 

δηάθνξνπο θαξπνύο θαη ζπόξνπο θαη εκπινπηίδνπλ ηε 

δηαηξνθή ζαο κε πνιιά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζε 

επαξθείο πνζόηεηεο. Δίλαη από ηα πιένλ ηζνξξνπεκέλα 

θαη πγηεηλά ηξόθηκα ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο. Αλ θαη κπνξείηε λα 

ηα πξνκεζεπηείηε έηνηκα ζην εκπόξην, είλαη πξνηηκόηεξν λα ηα 

παξαζθεπάζεηε κόλνη ζαο ζην ζπίηη. Έηζη εθηόο από ηα ζξεπηηθά ηνπο νθέιε ζα 

έρεηε ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απηάξθεηαο όηαλ ζεξίδεηε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο θαιιηέξγεηάο ζαο! 

 

Τι είναι ηα θύηρα 
 

Ο πνιιαπιαζηαζκόο ησλ θπηώλ κε ζπόξν είλαη ν πην δηαδεδνκέλνο ηξόπνο 

πνιιαπιαζηαζκνύ ζηελ θύζε αιιά θαη ν πην δεκνθηιήο ζηνπο αλζξώπνπο γηαηί 

εκπεξηέρεη πιήζνο ζπκβνιηζκώλ ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο. Έλαο 

ζπόξνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ιήζαξγν γηα κήλεο ή ρξόληα πεξηκέλνληαο ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα βιαζηήζεη. Αιιά γηα όζν δηάζηεκα βξίζθεηαη ζε 

αλακνλή θάπνηα κόξηα, νη αλαβνιείο ελδύκσλ ειέγρνπλ ηνλ κεηαβνιηζκό ηνπ 

ζπόξνπ, ώζηε απηόο λα κελ απνζπληεζεί θαη ραιάζεη. Μόιηο όκσο ν ζπόξνο έξζεη 

ζε επαθή κε ην λεξό νη αλαβνιείο ελδύκσλ αδξαλνπνηνύληαη θαη ηα έλδπκα 

αλαιακβάλνπλ ηε δξάζε ηνπο βνεζώληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνύ. Φύηξν ινηπόλ 

νλνκάδεηαη ε πξώηκε δηαδηθαζία ησλ πξώησλ σξώλ-εκεξώλ δσήο ελόο ζπόξνπ 

πνπ μππλάεη από ην ιήζαξγν (κε ηε βνήζεηα ηνπ λεξνύ) θαη πάεη λα γίλεη θπηό, 

πεηώληαο έλαο ηξπθεξό, άζπξν βιαζηαξάθη. 

 

Πού μας ωθελούν ηα θύηρα 

 

Τα θύηξα ησλ ζπόξσλ είλαη εμαηξεηηθά 

πνιύηηκε ηξνθή, αθόκε πην πινύζηα ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ζπόξνπο. Η αηηία είλαη ην γεγνλόο 

όηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

θπηξώκαηνο βειηηώλεηαη ε πνηόηεηα 

ησλ πξσηετλώλ, απμάλεηαη ε πνζόηεηα 

ησλ βηηακηλώλ ελώ ηα κεηαιιηθά άιαηα 

γίλνληαη πην αθνκνηώζηκα από ηνλ 

νξγαληζκό. Π.ρ. Η βηηακίλε C ζην 

ζηηάξη πνπ θπηξώλεη απμάλεηαη θαηά 

600% ζηελ αξρή ηνπ θπηξώκαηνο. Τα 

θύηξα είλαη ε θαιύηεξε "δσληαλή 

ηξνθή", ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη 

ηόζν δσληαλά πνπ ζπλερίδνπλ λα 

αλαπηύζζνληαη θαζώο ηα ηξώκε. 

Δπνκέλσο, ηα θύηξα είλαη ηξνθή 

εμαηξεηηθήο βηνινγηθήο αμίαο, πνπ ζα 

πξέπεη λα εληαρζεί δπλακηθά ζηε δηαηξνθή καο.  

http://www.noikokyra.gr/modules.php?name=News&new_topic=7


 

Τα θύηξα πεξηέρνπλ ιίγεο ζεξκίδεο θαη 

ιηπαξά, αιιά είλαη έμνρε πεγή 

θπηηθώλ ηλώλ, αληηνμεηδσηηθώλ θαη 

βηηακηλώλ, εηδηθά ην ρεηκώλα, πνπ ηα 

θξνύηα θαη ηα ιαραληθά είλαη 

πεξηνξηζκέλα. Χάξε ζε θάπνηα ρεκηθά 

κόξηα πνπ πεξηέρνπλ, ηξνθνδνηνύλ ηνλ 

νξγαληζκό κε ελέξγεηα θαη καο 

αλαδσνγνλνύλ. Βνεζνύλ ζηελ 

αλαλέσζε ησλ θπηηάξσλ θαη 

θαζπζηεξνύλ ηε γήξαλζε. 

 

Τα θύηξα είλαη γλσζηά γηα ηε ζξεπηηθή 

ηνπο αμία αιιά θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο 

ηνπο ηδηόηεηεο πάλσ από 5.000 ρξόληα. 

Κηλέδνη γηαηξνί ηα ζύζηελαλ γηα 

δηάθνξεο ζεξαπείεο, ελώ ππάξρνπλ 

αλαθνξέο θαη γηα ηε ρξήζε ηνπο από 

ηνπο Ιλδηάλνπο. Σηε Γύζε θαηά ηα 

γξαθόκελα ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνλ 

Άγγιν ζαιαζζνπόξν Τδέηκο Κνύθ ν 

νπνίνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ζώζεη 

ην πιήξσκά ηνπ από ην ζθνξβνύην 

επέβαιε ηελ θαηαλάισζε θύηξσλ. 

 

Άιια από απηά είλαη ηξαγαλά, άιια 

καιαθά, άιια έρνπλ ειαθξηά γεύζε 

θαη άιια πην πηθάληηθε. Τα καιαθά θύηξα ηαηξηάδνπλ πεξηζζόηεξν ζε ζαιάηεο θαη 

ζάληνπηηο, γηαηί κπνξνύλ λα θαηαλαισζνύλ θαη σκά, ελώ ηα πην ζθιεξά κπνξνύλ 

λα καγεηξεπηνύλ θαη λα δώζνπλ μερσξηζηή γεύζε, ςηινθνκκέλα κέζα ζε ζνύπεο, 

βξαζηά ιαραληθά θαη ιαδεξά. Δίλαη κνλαδηθή ηξνθή γηα πγηείο θαη αξξώζηνπο, 

θαζώο θαη γηα ηα παηδηά. 

 

Σπόξνη γηα θύηξα κπνξνύλ λα 

θπηεπηνύλ όιν ην ρξόλν. Μεγαιώλνπλ 

ζε θάζε θιίκα θαη δελ ρξεηάδνληαη νύηε 

ρώκα νύηε ήιην. Τν πην ζεκαληηθό 

είλαη όηη ηα θύηξα δελ πεξηέρνπλ 

ρεκηθά, δελ παξάγνπλ ζθνππίδηα, είλαη 

πεληαλόζηηκα ζηηο ζαιάηεο θαη όηαλ 

ηξώγνληαη σκά έρνπλ εμαηξεηηθά 

ρακειέο ζεξκίδεο. Σπλ ηνπ όηη δίλνπλ 

ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απηάξθεηαο όηαλ ζεξίδεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θαιιηέξγεηάο ζαο! 

 

 

 

 

 



Σπόροι για δημιοσργία θύηρων  

 

Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε θύηξα ρξεζηκνπνηώληαο όισλ ησλ εηδώλ ηνπο 

ζπόξνπο: ζηηάξη, πξάζηλε ζόγηα, θόθθηλε ζόγηα,  ηξηθύιιη, άιθα άιθα (βίθν), 

ξεβίζη, θάξδακν, θαθή, θαζόιη, θαιακαηηαλό θαζνιάθη (είλαη αθξηβώο απηό πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ θύηξα νη Κηλέδνη: Mung Beans), ζηλάπη, ειηόζπνξν, ζνπζάκη, 

ζέιηλν, ξαπαλάθη, θ.ιπ. Απνθύγεηε ηελ θαηαλάισζε θύηξσλ από ζπόξνπο 

ζνιαλίδσλ (ληνκάηα, παηάηα), γηαηί πεξηέρνπλ ην αιθαινεηδέο ζνιαλίλε πνπ είλαη 

ηνμηθή νπζία. Πξνκεζεπηείηε ζπόξνπο ζηελ θπζηθή ηνπο κνξθή, δειαδή όρη 

θαηεξγαζκέλνπο θαη όρη ξνδηζκέλνπο. Δπίζεο απνθύγεηε λα ρξεζηκνπνηήζηε 

πνιπθαηξηζκέλνπο ζπόξνπο. Αθόκε, ρξεζηκνπνηήζηε ζπόξνπο πνπ πξνέξρνληαη 

από βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζηηο νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ρεκηθά ιηπάζκαηα. 

Ο θάζε ζπόξνο ζέιεη ην δηθό ηνπ ρξόλν ζην κνύζθεκα θαη ζην θύηξσκα. 

 

Πώς θα καλλιεργήζεηε ηα θύηρα 

 

Πιύληε θαιά ηνπο θαξπνύο ή ηνπο ζπόξνπο πνπ έρεηε επηιέμεη. Βάιηε ζ' έλα πηάην 

ηελ πνζόηεηα ησλ ζπόξσλ πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε (20-50 γξακκάξηα). 

Ξεδηαιέμηε θαη αθαηξέζηε ηνπο ζπαζκέλνπο ή όζνπο έρνπλ ζηίγκαηα. Σηε 

ζπλέρεηα, βάιηε ηνπο ζπόξνπο ζ' έλα ζνπξσηήξη θαη μεβγάιηε ηνπο κε άθζνλν 

ριηαξό λεξό. Έπεηηα, απιώζηε ηνπο ζηνλ πάην ελόο επξύρσξνπ δνρείνπ ή ζ' έλα 

γπάιηλν βάδν. Φξνληίζηε ην ζθεύνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε λα είλαη αξθεηά 

κεγάιν ώζηε λα γίλεηαη εύθνια ε θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη επηπιένλ λα ππάξρεη 

αξθεηόο ρώξνο γηα λα αλαπηπρζνύλ ηα θύηξα θαη λα κπνξείηε λα ηα βγάιεηε κε 

επθνιία.  

 

 
 

Βάιηε ην ζθεύνο θάησ από ηε βξύζε θαη αθήζηε ην λεξό λα ηξέμεη, ρσξίο πίεζε 

θαη λα μερεηιίζεη ην δνρείν γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ιεπηό. Μ' απηό ηνλ ηξόπν νη πγηείο 

ζπόξνη ζα κείλνπλ ζηνλ πάην ελώ νη αθαηάιιεινη ζα απνβιεζνύλ. Η πνζόηεηα 

λεξνύ πνπ ζα απνκείλεη ζην δνρείν πξέπεη λα είλαη 4-5 δάρηπια πάλσ από ην 

επίπεδν ησλ ζπόξσλ. Σθεπαζηέ ην δνρείν κ' έλα άζπξν παλί αξαηήο ύθαλζεο (ή 

γάδα) θαη ζηαζεξνπνηήζηε ην κ' έλα ιάζηηρν. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε βάδν κε εηδηθό θαπάθη (κε ζίηα). Αθήζηε ηνπο ζπόξνπο λα 

κνπιηάζνπλ ζην λεξό, ζε ζθνηεηλό κέξνο, κε ζεξκνθξαζία 15-25 βαζκνύο Κειζίνπ 

γηα 6-12 ώξεο.  

 



 
 

O ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θπηξώζνπλ νη ζπόξνη είλαη δηαθνξεηηθόο. Έηζη, 

ινηπόλ 6 ώξεο είλαη αξθεηέο γηα ην ζπόξν ηνπ ζηηαξηνύ, ηεο κεδηθήο, ηνπ 

κνζρνζίηαξνπ θ.ιπ., ελώ 10-12 ώξεο ρξεηάδνληαη ηα θαζόιηα, ε ζόγηα, θ.ιπ. 

Λακβάλνληαο ππόςε ζαο ηηο εηδηθέο απηέο πεξηπηώζεηο, ζα βξείηε πνηεο είλαη νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα βιαζηήζνπλ νη ζπόξνη πνπ έρεη δηαιέμεη. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κνπιηάζκαηνο ησλ ζπόξσλ αλαπνδνγπξίζηε ην βάδν γηα λα 

αδεηάζεη ην λεξό. Ακέζσο μεπιύληε ηνπο ζπόξνπο κε ριηαξό λεξό, αθνινπζώληαο 

ηελ εμήο δηαδηθαζία: ηνπνζεηήζηε ην ζηόκην ηνπ βάδνπ θιεηζκέλν όπσο είλαη κε ηε 

γάδα ζην ηξερνύκελν λεξό ηεο βξύζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπνδνγπξίζηε ην κε 

πξνζνρή κέρξη λ' αδεηάζεη όιν ην λεξό.  

 

 
 

Οη ζπόξνη ρξεηάδνληαη μέπιπκα 2 θνξέο ηελ εκέξα γηα ηηο πξώηεο 2-3 εκέξεο, κεηά 

1 θνξά ηελ εκέξα είλαη αξθεηή, κε κόλε εμαίξεζε ηνπο ζπόξνπο ηεο ζόγηαο θαη 

ησλ ξεβηζηώλ πνπ ρξεηάδνληαη μέπιπκα 3 ή θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο. Μεηά από 

θάζε μέπιπκα νη ζπόξνη πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε κέξνο ζθνηεηλό (ζε ληνπιάπη ή 

ζε κπνπθέ). Σπλερίζηε λα μεπιέλεηε ηνπο ζπόξνπο γηα 3-5 εκέξεο (αλάινγα κε ην 

ζπόξν) κέρξη λα θηάζνπλ ηα θύηξα ηνπο ηα 3-4 εθ. κήθνο. Όηαλ ηα θύηξα 

κεγαιώζνπλ ζην επηζπκεηό ύςνο ηόηε κπνξείηε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε. Mελ ηα 

αθήζεηε πάλσ από 7 κέξεο, γηαηί νη ξίδεο ηνπο ζα κεγαιώζνπλ πνιύ θαη ζα 

απνθηήζνπλ πηθξή γεύζε. 

 



 
 

Πώς θα ηα ζσνηηρήζεηε 
 

Γηα λα επσθειεζείηε ζην έπαθξν από ηα ζξεπηηθά ηνπο ζπζηαηηθά, ην ηδαληθό ζα 

ήηαλ λα ηα θαηαλαιώζεηε ακέζσο κόιηο ηα ζπγθεληξώζεηε. Πξηλ θαηαλαιώζεηε ηα 

θύηξα αθνινπζήζηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία γηα λα ηα εκπινπηίζεηε κε ηελ 

πνιύηηκε ρισξνθύιιε. Αθήζηε ην βάδν εθηεζεηκέλν ζην θπζηθό θσο, ζε έκκεζν -

πιάγην θσηηζκό γηα 6-7 ώξεο. Με ηε κέζνδν απηή αλαπηύζζνληαη κηθξά 

θπιιαξάθηα. Αλ δελ ηα θαηαλαιώζεηε ακέζσο, κπνξείηε λα ηα δηαηεξήζεηε ζην 

ςπγείν γηα 1 εβδνκάδα πεξίπνπ αθνύ πξώηα ηα βγάιεηε από ην δνρείν θαη ηα 

ηνπνζεηήζεηε ζε εηδηθό ζαθνπιάθη ςπγείνπ. 

 

Μιτάλης Πολίηης 
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Πηγή: Valentine.gr 
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