ΑΓΚΙΝΑΡΑ ι ΑΓΓΙΝΑΡΑ
«Αγκινάρα με τα αγκάκια και τα λουλοφδια τα άςπρα….»
Είναι ςτίχοι από το γνωςτό δθμοτικό τραγοφδι που εξυμνεί τθν
αγκινάρα Στα αρχαία ελλθνικά κινάρα.

Καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ
Είναι πολυετζσ φυτό και οι περιςςότερεσ ποικιλίεσ του
πολλαπλαςιάηονται ευκολότερα με μοςχεφματα παρά με ςπορά.
Αξίηει να μάκει κανείσ πωσ κακαρίηεται το φυτό από τα παραβλάςταρα
ϊςτε να ετοιμαςκεί για τθν επόμενθ χρονιά. Σε κάποια μζρθ που θ
αγκινάρα αποτελεί το βαςικό ειςόδθμα των ντόπιων αγροτϊν θ εργαςία
αυτι γίνεται με ειδικό μθχάνθμα. Για να ζχουν πρωϊμότθτα και να
βρεκεί θ αγκινάρα ςτθν αγορά πριν από τα Χριςτοφγεννα , αφινουν
μόνο ζνα βλαςτό. Η αγκινάρα απαιτεί άπλετο ιλιο , και για τον λόγο
αυτό τθν φυτεφουν αραιά. Η πρωϊμότθτα επιτυγχάνεται με ζνα καλό
πότιςμα τον Αφγουςτο.
Οι καλλιεργθμζνεσ αγκινάρεσ ποτίηονται εντατικά ςε αντίκεςθ με τισ
αγκινάρεσ του ςπιτιοφ που μια χαρά είναι ξερικζσ.
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Ημιάγπια ποικιλία, εξαιπετικήρ γεύσηρ

Ποικιλίεσ αγκινάρασ
Οι άγριεσ αγκινάρεσ ζχουν ςαν χαρακτθριςτικό τουσ τα αγκάκια και ότι
κοκκινίηουν. Αγκινάρα με τα αγκάκια , που λζει το τραγοφδι. Οι ιμερεσ
αγκινάρεσ είναι τελείωσ πράςινεσ και χωρίσ αγκάκια. Υπάρχουν
ποικιλίεσ χωρίσ αγκάκια που κοκκινίηουν και κα μποροφςαμε να τισ
χαρακτθρίςουμε θμιάγριεσ , όπωσ επίςθσ πράςινεσ με αγκάκια που
επίςθσ είναι θμιάγριεσ. Η αγκινάρα είναι το άνκοσ του φυτοφ. Πάνω
ςτον δίςκο ςχθματίηονται πολλά άνκθ και κακζνα γίνεται καρπόσ. Άρα ο
δίςκοσ αντιςτοιχεί ςτο περικάρπιο ( τθ ςάρκα ) που περιβάλλει τα
φροφτα.
Αγκινάρεσ πρώιμεσ Άργουσ πράςινεσ.
Οι ιμερεσ αγκινάρεσ που γνωρίηουμε όλοι. Η καλφτερθ ποικιλία που
καλλιεργοφμε ςτθ χϊρα μασ ςε μεγάλθ ζκταςθ. Ζχει ανκοκεφαλζσ
ςφαιρικζσ πράςινεσ , με ςτρογγυλά βράκτια φφλλα χωρίσ αγκάκια.
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Αγκινάρεσ άγριεσ
Με αγκάκια ςτα βράκτια και πραςινοΐϊδθ. Είναι οψιμότερθ από τθν
Αργίτικθ.
Είναι οι πιο πρϊιμεσ και από τισ υπόλοιπεσ ιμερεσ αγκινάρεσ.
Θεωροφνται και είναι πιο νόςτιμεσ. Είναι μπελαλίδικεσ ςτο κακάριςμα.

Ποικιλία άγριασ αγκινάρασ αρκετά όψιμθσ
Αγκινάρεσ άγριεσ Κριτθσ.
Με βράκτια που καταλιγουν ςε αγκάκια αλλά πιο αραιά ςτθ διάταξθ
τουσ και πιο τριγωνικά ςτο ςχιμα τουσ. Ιδιαίτερα απαιτθτικζσ ςε νερό.
Αγκινάρεσ Αυτοφυείσ
Συναντάται ςε οριςμζνα μζρθ τθσ χϊρασ μασ όπωσ τθν Τινο.
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Αγκινάρεσ μελανιζσ ι μελιτηανιζσ κοπζλου
Όψιμθ ποικιλία Μαγιάτικθ, πολφ τρυφερι και ονομάηεται ζτςι γιατί
είναι το χρϊμα τουσ μελιτηανί , ακόμα και το ςτζλεχοσ τουσ είναι μαφρο.
Αγκινάρεσ δίφορεσ
Μια ποικιλία που καρπίηει δφο φορζσ το χρόνο. Η πρϊτθ ςοδειά είναι
ιδιαίτερα πρϊιμθ.
Αγκινάρεσ θμιάγριεσ.
Μια καυμάςια όψιμθ ποικιλία με γυριςτά βράκτια και μικρά αγκάκια,
με πραςινοΐϊδεισ κεφαλζσ και παραγωγικι. Είναι θ πιο γλυκιά
αγκινάρα. Οι αγκιναριζσ τθσ ποικιλίασ είναι 2,5 μζτρα φψοσ και ξερικζσ
και τισ διαδίδουμε. Μπορεί να αποτελζςει ζνα ξερικό ενεργειακό φυτό
που είναι και ςυγχρόνωσ τροφι και βότανο!

Αγκινάρα Ιρίων Αργολίδοσ .
Περίφθμθ ποικιλία πολφ διαδεδομζνθ.
Αγκινάρεσ Πόρου
Παραπλιςια με τθν προθγοφμενθ ποικιλία.
Αγκιναράκι Κω
Υπό εξαφάνιςθ! Είναι θ μόνθ αγκινάρα που πολλαπλαςιάηεται εφκολα
με ςπορά. Ζχει ψιλό ςτζλεχοσ.
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Αγκιναράκι Μάνθσ
Είναι πόα πολυετισ , φψουσ 10 εκατοςτϊν και φυτρϊνει ςε
αςβεςτολικικοφσ βράχουσ και πετρϊδεισ πλαγιζσ. Τα φφλλα ςτο
ςτζλεχοσ είναι ςκουροπράςινα και ζχει αςπρορόδινα άνκθ ( αχζνια)
που μοιάηουν με όρκιεσ τρίχεσ.
Συλλζγεται ςτο τζλοσ τθσ άνοιξθσ για τθν γλυκιά γεφςθ που ζχει και
μαγειρεφεται ςυνικωσ γιαχνί.
Οι ποικιλίεσ που ακολουκοφν είναι καταγεγραμμζνεσ και ςτα εγχειρίδια
τθσ γεωπονικισ επιςτιμθσ.
Αγκινάρεσ Ηλώδεισ Αττικισ.
Καλλιεργοφνται ςτθν Αττικι , ζχει κεφαλζσ πραςινοΐϊδεισ και βράκτια
φφλλα χωρίσ αγκάκια. Είναι όψιμθ ποικιλία και δίνει πολλά φφλλα για
κτθνοτροφι.
Αγκινάρεσ Κωνςταντινουπόλεωσ.
Καλλιεργοφνται ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ ςε μικρι ζκταςθ. Ζχουν
μεγάλεσ ςφαιρικζσ ανκοκεφαλζσ και βράκτια με ανοικτό ιϊδεσ χρϊμα
και αρκετά αγκάκια.
Αγκινάρεσ Itaccu
Όψιμθ ποικιλία με ςφαιρικζσ κεφαλζσ. Δοκιμάςτθκε από το Ινςτιτοφτο
Σιτθρϊν Θεςςαλονίκθσ.
Αγκινάρεσ Violet Hatif
Πρϊιμθ ποικιλία με επιμικεισ ιϊδεισ κεφαλζσ και βράκτια φφλλα με
αγκάκια. Δοκιμάςτθκε από το Ινςτιτοφτο Σιτθρϊν Θεςςαλονίκθσ.

υντιρθςθ- υςκευαςία- υγκομιδι
Οι ποικιλίεσ με μικρζσ κεφαλζσ προτιμοφνται για να διατθρθκοφν ςτθν
άλμθ ι ςτο λάδι.
Όλεσ οι ποικιλίεσ μποροφν να ςυντθρθκοφν ςτα ψυγεία, ςτουσ 0 0 C-2 0
C και υγραςία 80% - 90%.
Όλεσ οι ποικιλίεσ είναι εξαγϊγιμεσ , κόβονται με ςτζλεχοσ 3 – 4 cm και
ςυςκευάηονται ςε χαρτοκιβϊτιο 48 – 125 ανκοκεφαλζσ μαηί.
Στθν εγχϊρια αγορά κόβονται με ςτζλεχοσ 30 – 40 cm και ζνα ι δφο
φφλλα και δζνονται ανά 10 – 15 μαηί.
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Κατάλλθλθ εποχι ςυγκομιδισ είναι όταν οι ανκοκεφαλζσ αποκτιςουν
το μεγαλφτερο μζγεκόσ τουσ και πριν τθν εμφάνιςθ ςθμείων
ανοίγματοσ του ματιοφ.

Πώσ κακαρίηουμε τισ αγκινάρεσ
Για να είναι εφκολοσ ο κακαριςμόσ τθσ αγκινάρασ πρζπει τα πζταλά τθσ
να αποςπϊνται εφκολα και αυτό επιτυγχάνεται με τθν ζγκαιρθ
ςυγκομιδι. Συνικωσ τθν κακαριςμζνθ αγκινάρα τθν βουτάμε ςε ζνα
δοχείο με νερό και αλεφρι και μετά τθν ξεπλζνουμε. Άλλοι
χρθςιμοποιοφν μόνο νερό με λεμόνι, ι άλλοι πάλι ςκζτο λεμονόηουμο.
Πάντα ακολουκεί το τρίψιμό τθσ με μια λεμονόκουπα. Ακολουκεί
ηεμάτιςμα ι κατευκείαν αποκθκεφεται ςε ςακουλάκια και ςτθν
κατάψυξθ. Ζνασ εφκολοσ τρόποσ να κακαριςκεί θ αγκινάρα όταν ζχει
ςυλλεχτεί αργά και ζχει ςκλθρφνει, είναι να τθν βάλουμε ςτο νερό να
βράςει για λίγο. Μετά τα πζταλά τθσ αποςπϊνται εφκολα από τον
δίςκο. Ακολουκεί θ αποκικευςθ απευκείασ γιατί δεν μαυρίηει πια. Αν
πουλθκοφν κακαριςμζνεσ οι αγκινάρεσ πρζπει να είναι ςε ςακοφλα,
όπωσ τα μφδια, μζςα ςε λεμονόηουμο. Επιπλζον πωλείται και
αποξθραμζνθ θ αγκινάρα. Επιπλζον τα φφλλα τθσ αγκιναριάσ
αποξθραίνονται και είναι βότανο που ακόμθ ειςάγεται από το
εξωτερικό.

υνταγζσ
Η αγκινάρα είναι φκθνι τροφι , προςιτι ςε κάκε Ζλλθνα και πολφ
κρεπτικι. Η αγκινάρα είναι θ πλουςιότερθ πθγι μαγνθςίου. Τρϊγεται
και ωμι .Τα παιδιά τρϊγουν ωμζσ τισ αγκινάρεσ και τα χείλθ και τα
δόντια τουσ βάφονται μελιτηανί. Η ωμι αγκινάρα είναι πολφ νόςτιμθ
και ωφζλιμθ. Σε μερικοφσ ανκρϊπουσ δεν αρζςει ιδιαίτερα θ
μαγειρεμζνθ αγκινάρα όταν όμωσ ςυνδυάηεται με αρακά ι με πατάτεσ
και με μυρωδικά ,κυρίωσ άνθκο, γίνεται ζνα κεςπζςιο φαγθτό.
Οι παλιοί προτιμοφςαν τισ αγκινάρεσ ακόμθ και από κρζασ.

Γιορτζσ και Έκιμα
Γιορτι τθσ άγριασ αγκινάρασ γίνεται κάκε χρόνο ςε πολλά μζρθ τθσ
Πελοποννιςου ςτθν εποχι τθσ ςυγκομιδισ όπωσ ςτα Κρια Αργολίδασ,

6

αλλά και εκτόσ εποχισ, όπωσ ςτο τζλοσ Αυγοφςτου ςτθν Μακριμάνθ .
Επειδι εκείνθ τθν εποχι δεν υπάρχουν αγκινάρεσ , οι αγκινάρεσ είναι
διατθρθμζνεσ ςτο ψυγείο ειδικά για τθν γιορτι.
Υπάρχουν και ζκιμα που ςχετίηονται με τθν αγκινάρα.
Θεωρείται ότι φζρνει καλοτυχία. Οι ανφπαντρεσ κοπζλεσ ακόμθ και
ςτισ μζρεσ μασ τουσ γαλάηιουσ ςτιμονεσ του πανζμορφου άνκουσ τουσ
μαηεφουν και τουσ βάηουν ςτο μαξιλάρι τουσ.

Πηγές : Ανθοκηπεςτικέρ Καλλιέπγειερ , τόμορ Α ,
Σπάπτση - Καλτσίκη
http://www.mani.org.gr/hlorida/42agginaraki/agg.htm
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