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Kolekcjoner mi´ty
O mięcie słodkiej niczym guma balonowa,
o pachnącej truskawkami, smakującej
jak bazylia, kminek, a nawet ryba,
z MICHAŁEM DEWÓDZKIM,
posiadaczem największej w Polsce kolekcji
ziół, rozmawia Jolanta Podsiadła.

MICHAŁ DEWÓDZKI z Bielan Wrocławskich jest właÊcicielem najwi´kszej
w Polsce kolekcji ziół oraz Ogrodów Ziołowych, których wizytówkà sà mi´ty.
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Ile odmian ziół ma Pan w swojej kolekcji?
– Około 350, w tym 85 odmian mi´ty.
Wi´ksza cz´Êç mi´t jest odmianami botanicznymi, choç niektóre to inne roÊliny,
które w danym kraju czy cz´Êci Êwiata sà u˝ywane jako mi´ta lub te˝ majà olejki eteryczne, nadajàce im
mi´towy zapach i dlatego zostały nazwane mi´tà. Ale mam
te˝ około 30 odmian bazylii,
20 odmian oregano. Czasami
si´ Êmiej´, ˝e nagle si´ obudziłem i mam ponad trzysta
odmian. Nie wynikło to
z jakiegoÊ zało˝onego planu. Po prostu dokładam
kolejne roÊliny do swojej
kolekcji i co roku si´ ona rozrasta. JeÊli chodzi o mi´ty, to na pewno jest w naturze jeszcze troch´ odmian,
które si´ ze sobà skrzy˝owały i dopiero je
odkryj´. To mnie zwyczajnie fascynuje.
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Dlatego na bie˝àco staram si´ uzupełniaç
nowoÊci i stale poszukuj´ botanicznych
ciekawostek. Od szeÊciu lat powi´kszam
swojà kolekcj´ i na razie z niczego nie rezygnuj´. Choç zdaj´ sobie spraw´, ˝e za jakiÊ
czas b´d´ musiał takich wyborów dokonywaç, choçby ze wzgl´du na miejsce.
Wszystko zacz´ło si´ właÊnie od mi´ty?
– Tak, na poczàtku miałem pi´ç czy
szeÊç jej odmian. Postanowiłem sprawdziç,
ile w ogóle ich jest. I wpadłem, wciàgn´ło
mnie to w sensie kolekcjonerskim. JednoczeÊnie chciałem dzieliç si´ tym, co mam,
z innymi. Bo Centrum Kwiatowe w Bielanach Wrocławskich, które zało˝yli i od lat
prowadzà moi rodzice, zawsze było miejscem spotkaƒ miłoÊników roÊlin. Rodzice
sà z wykształcenia ogrodnikami, wi´c ˝yłem w tym Êwiecie od urodzenia. Gdy
stworzyłem swojà kolekcj´ ziół, najpierw
była ona czymÊ w rodzaju galerii. Ale ludzie pytali o nie, te˝ chcieli mieç takie roÊliny. Tak powstał pomysł Ogrodów Ziołowych. Ich wizytówkà sà właÊnie mi´ty. Nie
słyszałem, ˝eby ktoÊ w Polsce, a mo˝e i na
Êwiecie, miał wi´kszà ich kolekcj´. OczywiÊcie sà wielkie centra ogrodnicze, ale
one nie majà a˝ tylu odmian rosnàcych koło siebie w jednym miejscu.
Czy sà to odmiany naturalnie wyst´pujàce w przyrodzie?
– Jest kilka podstawowych odmian
mi´ty, np. kłosowa (zielona, spicata,), mi´-

ty pieprzowe, mi´ty nadwodne (aquatica).
Z tych paru odmian powstały wszystkie
inne na zasadzie krzy˝owania – albo
przez natur´, albo przez firmy, które si´
tym zajmujà. Prowadzà one badania
i uzyskujà zamierzone efekty, np. zapach
podobny do truskawki. Stàd te˝ taka mi´ta została nazwana truskawkowà. Nie sà
to jednak modyfikacje genetyczne, lecz
krzy˝ówki, które przy okreÊlonym zbiegu okolicznoÊci mogłyby te˝ zaistnieç
w naturalnym Êrodowisku. Nawiasem
mówiàc, mam takie marzenie, aby posadziç gdzieÊ w odludnym miejscu ró˝ne
odmiany mi´ty i za kilka lat zobaczyç, czy
pokrzy˝owały si´ ze sobà, czy powstały
nowe odmiany.
Jaka mi´ta jest najbardziej popularna
w Polsce?
– To bardzo ciekawe. Cz´sto przychodzà do mnie ludzie i mówià, ˝e poszukujà
zwykłej mi´ty, która kojarzy si´ im z czasami dzieciƒstwa, np. ogrodem babci. Nie
chcà jagodowej czy bananowej, ale takà
najzwyklejszà. Wówczas zawsze prosz´,
aby opowiedzieli mi, jak ta mi´ta wyglàdała, jak pachniała. I okazuje si´, ˝e niemal
ka˝dy ma w pami´ci innà jej odmian´.
Bo na przykład na Lubelszczyênie czy
Zamojszczyênie popularna jest mi´ta k´dzierzawa, która na Dolnym Âlàsku była
właÊciwie nieznana. Tu wyst´puje mi´ta
hiszpaƒska, srebrna, polna, kłosowa, jest
du˝o mi´ty pieprzowej. Na północy Polski
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Moja pierwsza
przygoda z ziołami
wià˝e si´ z mi´tà.

bardzo popularna jest mi´ta nadwodna,
której naturalnym Êrodowiskiem sà mokre
łàki, bagna, brzegi jezior. Tak wi´c dla ka˝dego zwykła mi´ta mo˝e byç inna.
Pan te˝ ma takie wspomnienie z dzieciƒstwa?
– Całkiem niedawno uÊwiadomiłem sobie, ˝e moja pierwsza przygoda z ziołami
wià˝e si´ z mi´tà. Gdy miałem pi´ç czy
szeÊç lat, mieszkałem u babci. I gdy zabolał mnie brzuch, babcia zerwała jakieÊ zie68 NATURA I TY nr 7–8/2017

le i zaparzyła mi herbat´. Jej smak i zapach
pami´tam do dzisiaj. Potem symulowałem
nawet ból brzucha, ˝eby jà dostaç.
Czy wszystkie odmiany mi´ty to roÊliny spo˝ywcze?
– Praktycznie tak. Tylko jednej z moich
mi´t, zwanej potocznie mi´tà Kamasutra
(botanicznie nie jest ona mi´tà), która
przepi´knie pachnie i jest wykorzystywana
do produkcji olejków do masa˝u, nie polecam jako roÊliny spo˝ywczej. Nie twier-
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dz´, ˝e nie mo˝na jej spo˝ywaç, ale nie
mam wiedzy na temat jej właÊciwoÊci kulinarnych. Niektóre roÊliny sà tak egzotyczne, ˝e nie ma o nich informacji nawet
po angielsku czy hiszpaƒsku, trzeba ich
szukaç w j´zykach krajów, z których pochodzà. Tak jest w tym przypadku. Natomiast ka˝da inna z moich mi´t nadaje si´
do spo˝ycia.
Wcià˝ lubi Pan mi´towe napary?
– Bardzo cz´sto je pij´, po prostu wrzucam kilka listków mi´ty do kubka i zalewam wrzàtkiem. U˝ywam mi´t, gotujàc
zupy, dodaj´ je do ró˝nego rodzaju farszów i do marynat. Mi´ta zawiera du˝o
olejków eterycznych i nadaje potrawom
ciekawy posmak. Jestem te˝ smakoszem
kawy z mlekiem i mi´tà. U˝ywam do niej
izraelskiej mi´ty habek. Wzmianka o niej
jest nawet w Biblii, mi´dzy innymi nià faryzeusze płacili dziesi´cin´. Ma ona szpiczaste listki, jest doskonała do herbaty i kawy. Wrzucam jej listki do mleka (jest ono
naturalnym utrwalaczem zapachów) i po
zagotowaniu dodaj´ je do klasycznego
espresso lub mocnej herbaty.

Mi´ta zawiera
du˝o olejków eterycznych
i nadaje potrawom
ciekawy posmak.

Czy ma Pan swoje faworytki wÊród mi´t?
– Sà takie, które faworyzuj´ ze wzgl´dów estetycznych, do innych mam sentyment ze wzgl´du na historie, jakie si´ z nimi wià˝à. Jak na przykład do mi´ty
słodkiej, którà udało si´ mi kupiç na targu
w Bangkoku i przewieêç w plecaku do
Polski. Od razu poznałem, ˝e to mi´ta,
choç nie spotkałem si´ z takà odmianà nigdy wczeÊniej. Ze wzgl´du na przepisy
celne musiałem opłukaç jej korzenie z ziemi i wiozłem jà do Polski zawini´tà w mokrà gaz´. U nas był wtedy mróz, bałem si´,
czy w ogóle si´ przyjmie. Informacje o niej
znalazłem dopiero po kilku latach, na stronie pasjonata z Holandii, tłumaczone z j´zyka tajskiego. W Tajlandii jest ona nazywana po prostu słodkà roÊlinà. I faktycznie
pachnie słodyczà, a smakuje jak znana
z dzieciƒstwa balonowa guma do ˝ucia. I gdy klienci pytajà mnie o jakàÊ ciekawostk´ ze Êwiata mi´t, to pokazuj´ im właÊnie jà. Jest Êwietna do lodów czy
owocowych deserów, rewelacyjnie smakujà truskawki z bità Êmietanà i słodkà mi´tà.
Bardzo te˝ lubi´ mi´t´ bazyliowà. Jest niezwykle ciekawa – chrupka, nie ma typowego posmaku mi´towych liÊci, a w smaku
i zapachu przypomina bazyli´, du˝o trudniejszà w uprawie. Bazylia w ogrodzie cz´sto marnieje, jeÊli nie ma dostatecznie du˝o słoƒca i ciepła. Mi´ta wr´cz odwrotnie
– rozrasta si´ ponad miar´. A zatem mi´ta
bazyliowa mo˝e byç bardzo efektywnym
zamiennikiem bazylii.
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Zdj´cia: J. Podsiadła

j´ jà równie˝ do zupy ogórkowej, do której moim zdaniem Êwietnie pasuje. Notabene, zdarza si´ czasami tak, ˝e widz´
u kogoÊ gdzieÊ w Polsce jakàÊ mi´t´
i wiem, ˝e musi byç ona ode mnie, bo
wczeÊniej nikt takiej nie miał. I podczas
rozmowy si´ to potwierdza – ktoÊ dostał jà
na przykład od cioci, a ciocia kupowała
w Bielanach Wrocławskich. Mi´ty sà
w wi´kszoÊci bylinami, roÊlinami wieloletnimi, a wi´c trwałymi. I gdy widz´ u ludzi
roÊliny, które sam gdzieÊ wczeÊniej odkryłem, mam du˝à satysfakcj´.

A rybia mi´ta faktycznie smakuje rybà?
– WłaÊnie tak. Do niej te˝ mam sentyment. Pierwszy raz zobaczyłem jà (wczeÊniej tylko o niej słyszałem) równie˝
w Tajlandii. I oczywiÊcie przywiozłem.
Botanicznie mi´ta rybia mi´tà nie jest, ale
została tak nazwana. Jest to houtunia
o specyficznym rybim zapachu i lekko
kwaÊnym smaku. Âwietnie komponuje si´
z daniami kuchni azjatyckiej, np. tajskà zupà rybnà, potrawami na bazie ry˝u. Doda70 NATURA I TY nr 7–8/2017

Czy mi´ta odstrasza komary?
– Komary nie lubià wielu ziół o intensywnym zapachu, np. lawendy, tymianku,
rozmarynu, bazylii, mi´ty, szałwii. Postawione na ganku czy parapecie okna, odstraszajà one nieproszonych goÊci. Na
przykład wÊród szałwii niezwykłe skuteczna jest odmiana Cleveland – wystarczy
jedna mała sadzonka, aby w całym pokoju
był Êwie˝y zapach, a komary, muchy i inne
owady trzymały si´ z daleka.
Prosz´ powiedzieç prawd´. To Pan ma
te wszystkie roÊliny, czy mo˝e to ju˝
one majà Pana?
– (Âmiech) Pracy jest bardzo du˝o – od
zimy do póênej jesieni. Tak naprawd´
okres przejÊciowy z jednego sezonu w drugi to tylko dwa, trzy tygodnie. Ale na przykład w ubiegłym roku nie mogłem sobie
pozwoliç nawet na kilka dni urlopu. Po se-
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zonie wszystkie mateczniki ziół, które b´dà rozmna˝ane wegetatywnie na kolejny
sezon, muszà byç utrzymywane przy ˝yciu. I to prawda, ˝e z roÊlinami trzeba po
prostu ˝yç na okràgło, reagowaç na wszelkie zmiany. To ci´˝ka praca. Od marca do
sierpnia – po 16 albo i wi´cej godzin na dob´, siedem dni w tygodniu. RoÊliny nie
biorà wolnego. Gdyby ktoÊ tego nie lubił,
nie dałby rady. Poza tym mam w tej chwili
na profilu na Facebooku Ogrody Ziołowe
ponad 23 tysiàce ludzi i odpowiadam na
wszystkie zapytania. Wiele osób zacz´ło
swojà przygod´ z ziołami ode mnie
i w sposób naturalny jestem dla nich głównym êródłem wiedzy, gdy na przykład coÊ
si´ dzieje. Inni dzielà si´ ze mnà swoimi
spostrze˝eniami, pytajà o nowoÊci.
To jakie nowoÊci ma Pan w tym sezonie?
– Jest ich sporo. Na przykład szałwia libaƒska gojnik. Ma ona mnóstwo właÊciwoÊci prozdrowotnych, choç w Polsce
znana jest właÊciwie tylko z suszu sprowadzanego zza granicy przez sklepy ze

Tulbagia o smaku
słodkiego czosnku
nie pozostawia
charakterystycznego
dla czosnku zapachu.

zdrowà ˝ywnoÊcià. Mam te˝ szałwi´ hiszpaƒskà, zwanà chia. Niemal wszyscy znajà ju˝ nasiona chia, robià z nich koktajle,
dodajà do chleba i innych potraw. Mam
sadzonki tej szałwii, bo sam byłem ciekawy, jak ona roÊnie. Mam te˝ tulbagi´
o smaku słodkiego czosnku, która nie pozostawia charakterystycznego dla czosnku zapachu, a w Grecji jest roÊlinà miłoÊci, którà obdarowujà si´ zakochani.
A z mi´t – na przykład mi´t´ o zapachu
i smaku kminku.
Czy Pana kolekcjà interesujà si´ równie˝ naukowcy?
– Powi´kszam jà od szeÊciu lat i przez
ten czas współpracowałem w ró˝nym zakresie z uniwersytetami przyrodniczymi
w całej Polsce, na przykład dostarczajàc
roÊlin do badaƒ na zawartoÊç olejków eterycznych. Ogród Botaniczny we Wrocławiu ma kolekcj´ naszych ziół. Przyje˝d˝ało te˝ do mnie kilku doktorantów, by
poznawaç ró˝ne ich odmiany. Natomiast
niektóre firmy, zajmujàce si´ na wi´kszà
skal´ uprawà roÊlin, nierzadko czerpały
nazwy łaciƒskie z mojej strony. Bo na
przykład przy tylu odmianach mi´ty, trudno jest im przypisaç poprawne nazwy.
Mnie udało si´ zidentyfikowaç i sklasyfikowaç wszystkie mi´ty, które mam
w swojej kolekcji.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Jolanta Podsiadła
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