Gurkört (Borago officinalis) – Boraginaceae
∼ Synonym :

Borag, Stofferblomma

∼ Franskt namn :

Bourrache officinale

∼ Fransk Synonym : Langue de Bœuf, Pain des
abeilles

∼ Katalanskt namn :

Borratja, Borraina

∼ Blomning :

Maj till September

∼ Beskrivning :

20 - 60 cm. Ettårig ört, upp till
sju dm. hög. Blå blommor som

sitter i glesa knippen. Kraftiga
stjälkar och styv behåring

över hela växten. I mitten av

blomman bildar ståndarna en
utskjutande mörkviolett kon
som påminner om en
fågelnäbb.
∼ Utbredning :

Finns i större delen av
Europa. Ursprungligen från
mellanöstern. Trivs i lerig

sandjord och vid vägkanter.
Mycket lättodlad. Upp till
1500 m.
Medicinska egenskaper :
Gurkört verkar smärtlindrande, är svett- och urindrivande

samt uppfriskande. Den lindrar vid hosta, bronkit och

infektion i munhåla och andningsorgan. Den stimulerar
adrenalinproduktionen och skänker välbefinnande.
Man kan använda den till te och avkok.

Växten innehåller de essentiella omega-6-fettsyrorna

linolsyra och gammalinolensyra (GLA), som reglerar den hormonella balansen, och
har ett gynnsammt inflytande på bl.a. premenstruella spänningar.

Lite historia :

Mycket tyder på att gurkört används i alla tider, bland annat vid hjärtbesvär och för
att bota mellankoli.

Örten förknippades tidigt med mod, och svunna tiders krigare ska ha smaksatt vin

med just gurkört före strider ( man kan fråga sig om den viktigaste ingrediensen var
örten eller vinet??? ).

Namnets ursprung :
Eftersom växten ursprunligen kommer från mellanöstern, tror man att namnet

"Borago" kommer från arabiskans "bu araq"= svettens fader, och syftar till dess

svettdrivande egenskaper. En annan teori är att namnet kommer från latinets "burra"
= kort, styvt hår. Det svenska namnet "Gurkört" kommer av bladens doft- och
smaklikhet med gurka.
I köket :

I Frankrike använder man inte gurkört i säskilt stor utsträckning,
till skillnad mot i Spanien där växten används och säljs som
grönsak, både färsk och konserverad.

Ångkokta är stjälkarna mycket goda, serverade med lite olivolja

och salt ( glöm inte att först "gnugga" dom för att ta bort håren ).
Blommorna och de friska bladen passar utmärkt i en sallad, eller

på frukostmackan tillsammans med lite färskost. Man kan också frysa in de vackra
blommorna i isbitar och servera i diverse drinkar.

