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Τα Κουμκουάτ είναι μια 

ομάδα από μικρά δέντρα (δεν 

ξεπερνούν τα 2,5 μέτρα ύψος ) που 

ανήκουν στην κατηγορία των 

εσπεριδοειδών και στο γένος 

Fortunella της οικογένειας 

των ρυτοειδών (Rutaceae). 

Καλλιεργούνταν συστηματικά 

στη νότια Ασία, την Κίνα και 

την Ιαπωνία. 

Το όνομά τους προέρχεται 

από το κινέζικο  ‘kam kwat’  

που σημαίνει χρυσό 

πορτοκάλι  



Στην Ευρώπη τα Κουμκουάτ 

πρωτοεμφανίστηκαν το 1846 

από τον συλλέκτη Ρόμπερτ 

Φόρτουν κι αργότερα 

εμφανίστηκαν τα πρώτα 

δέντρα και στη Βόρεια 

Αμερική.  

Στην Ελλάδα 

πρωτοεμφανίστηκαν στην 

Κέρκυρα το 1860 από το 

Βρετανό γεωπόνο Μέρλιν κι 

ευδοκίμησαν στη 

βορειοδυτική πλευρά του 

νησιού. 

 



Οι μοναδικές ιδιότητες των κουμκουάτ 

• Είναι πλούσια πηγή βιταμινών C 
και Α 

Περιέχουν ποσότητα που αντιστοιχεί 
στο 73% της ημερήσιας ανάγκης του 
οργανισμού μας σε βιταμίνη C.  

Η βιταμίνη C βοηθάει στην προστασία 
από την καρδιακή νόσο, την 
υπέρταση, ενώ ενισχύει το 
ανοσοποιητικό σύστημα και είναι 
κρίσιμη βιταμίνη στην πρόληψη 
εκφυλιστικών ασθενειών. 

 



• Είναι καλή πηγή 

βιταμινών του 

συμπλέγματος Β,  

όπως η θειαμίνη, νιασίνη, 

πυριδοξίνη, φυλλικό και 

παντοθενικό οξύ.  

Αυτές οι βιταμίνες 

λειτουργούν ως 

συµπαράγοντες για το 

μεταβολισμό των 

υδατανθράκων, των 

πρωτεϊνών και των λιπών. 



• Έχει αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες 

Ειδικά όταν τρώγεται μαζί με την 
φλούδα, αποτελεί μια από τις 
καλύτερες πηγές αντιοξειδωτικών. 
Οι τροφές που είναι πλούσιες σε 
αντιοξειδωτικά είναι σημαντικές 
στην καταπολέμηση των 
ελεύθερων ριζών, οι οποίες 
καταστρέφουν τα κύτταρα. 
Επίσης βοηθούν στον περιορισμό 
της εξάπλωσης του καρκίνου. 

 



• Είναι πλούσια πηγή πρωτεΐνης 

Είναι από τα λίγα φρούτα που έχουν 
πολύ πρωτεΐνη. Τα 450γρ 
κουμκουάτ περιέχουν 6,4γρ 
πρωτεΐνης 

• Καταπολεμάει τον καρκίνο του 
προστάτη 

Έρευνα του 2012 έδειξε ότι το έλαιο 
του κουμκουάτ μπορεί να βοηθήσει 
στον περιορισμό της εξάπλωσης των 
καρκινικών κυττάρων στον 
προστάτη. 

 



• Επιπλέον, το 

κουμκουάτ είναι 

μέτρια πηγή 

μετάλλων όπως 

ασβέστιο, χαλκός, 

κάλιο, μαγγάνιο, 

σίδηρος, σελήνιο και 

ψευδάργυρος. 



Υλικά 

  

• 1 κιλό κουμ κουάτ. 

• 5- 6 κούπες ζάχαρη (750 g 

περίπου) 

• 6 κούπες τσικουδιά (750 mL) 

• 2 ποτήρια νερό 

Πως θα φτιάξετε ένα υπέροχο και γευστικό 

λικέρ με τα κουμκουάτ  



Εκτέλεση 

 

Διαλέγουμε τα 

κουμκουάτ να είναι 

σφιχτά και να έχουν 

όμορφο πορτοκαλί 

χρώμα. 

Τα χαράζουμε με 

μαχαίρι σε δυο τρία 

σημεία. 



• Τα βάζουμε σε βάζο με 
τις 2 κούπες ζάχαρη και 
τις 4 κούπες τσικουδιά. 
Ανακατεύουμε να λιώσει 
η περισσότερη ζάχαρη. 
Σκεπάζουμε και το 
αφήνουμε σε σκοτεινό 
μέρος (π.χ.  σε ένα 
ντουλάπι) για 1 μήνα. 
Κουνάμε πότε πότε ώστε 
να διαλυθεί η ζάχαρη. 

 



• Βράζουμε την υπόλοιπη 

ζάχαρη με 2 κούπες νερό 

(και 5-6 καρφάκια 

γαρύφαλλο ή 1 ξυλάκι 

κανέλας ) για 5-6 λεπτά 

και αφήνουμε να 

κρυώσει εντελώς.   

• Αδειάζουμε το σιρόπι στο 

βάζο, προσθέτουμε και 

την υπόλοιπη τσικουδιά  

   και το ξανακλείνουμε για 

   μία βδομάδα.  



• Βγάζουμε τα κουμκουάτ και φιλτράρουμε 
το λικέρ μας 2 φορές (πρέπει να είναι 
διάφανο).  

• Το αποθηκεύουμε σε μπουκάλια.  

     Είναι έτοιμο!!! 

 

Στην υγειά μας !!! 

Λάμπου Δήμητρα  Φυσικός  Γυμνάσιο Αλικιανού 


