Backtimjan (Thymus serpyllum) – Lamiaceae
∼ Synonym :

Timjan, Jungfru Marie
sänghalm

∼ Franskt namn : Serpolet
∼ Fransk Synonym :

Thym Serpolet, Thym

Sauvage, Farigoule

∼ Katalanskt namn : Serpoll
∼ Beskrivning :

10 cm hög/50 cm bred.
Aromatiskt doftande

halvbuske som ofta bildar

stora mattor. Korta stjälkar.

Äggformade blad. Rödvioletta
blommor, ibland vita.

Genomträngande behaglig

doft, ibland med en antydan
av citron.
∼ Blomning :

Juni till September

∼ Utbredning :

Soliga gläntor med sandig
eller grusig mark. Bland

klippor. Upp till 2000 m.
Medicinska egenskaper :

Backtimjan är känd för sina medicinska egenskaper sedan antiken. Det är de

blommande grenarna som används. Dom innehåller huvudsakligen eteriska oljor,
bitterämnen och tannin (garvsyra).

Backtimjan har så många välgörande egenskaper att den skulle kunna ersätta ett helt

medicinskåp på egen hand! Den är stärkande, slemlösande,
vätskedrivande, kramplindrande, sammandragande,
antiseptisk...kort sagt, en fulländad medicinalväxt!

Som kryddte kan den drickas dagligen för att stärka

immunförsvaret och motverka influensa, förkylning och
halsont.

Dess kramplindrande egenskaper gör att den lindrar vid bl.a
magont och PMS. I badvattnet avger den en lugnande och

angenäm doft, och trötta vandrarfötter blir som nya efter ett
skönt fotbad.

Lite historia :

Då Sköna Helena rövades bort av Paris, prins av
Troja, på 1200-talet f.Kr., förvandlade gudarna

hennes tårar till väldoftande örter och backtimjan
var född.

Sköna Helenas man, Menelaos, kung av Sparta,

samlade en här för att vedergälla dådet, och detta
var början på det Trojanska kriget.

I antikens grekland användes backtimjan i badvatten
eller som rökelse i templen.

Örtens konserverande och antiseptiska egenskaper
gjorde att egyptierna använde dess olja vid
balsamering.

L'enlèvement d'Hélène
de Guido Reni, dit le Guide. 16261631, Huile sur toile exposée au
musée du Louvre de Paris

På 1700-talet använde Carl von Linné växten mot
huvudvärk och...bakfylla !

Avslutningsvis användes backtimjan under andra världskriget som piptobak.
Namnets ursprung :

”Thymus” kommer från grekiskans ”thumon”, där ”thu” betyder ”avge en doft”.

”Serpyllum” av grekiska ”herpyllos”= ”krypande”, syftar till örtens sätt att växa.

I köket :
Kryddte
Koka upp 15 cl vatten och
lägg i 2 kaffeskedar
backtimjan. Låt dra i 10
minuter och filtrera sedan.
Söta gärna med honung .

Backtimjans arom liknar mycket kryddtimjans

(Thymus vulgaris), men är inte lika skarp. Den
kan, precis som kryddtimjan, användas till att

smaksätta olika kött-och fiskrätter och passar
även bra i soppor.

Backtimjanlikör är en personlig favorit, men bör
drickas ”avec modération”.

