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Hvalnice limon am

Iz tega limoninega cvetja, 
ki ga je odprla svetloba lune,  

iz vonja obupane ljubezni, 
potopljene v žarečo vonjavo, 

je vstala rumena barva limonovca, 
iz njegovega planetarija  

so se usipale na zemljo limone. 
Pablo Neruda 

Poslušaj me, priznani pesniki 
se gibljejo le med rastlinjem z malo 

znanimi imeni: pušpan, kostenika ali primog. 
Jaz pa ljubim pota, utrta skozi jarke, 

obrasle s travo, kjer v mlakužah 
skoraj suhih zgrabijo otroci 

kako mršavo jeguljo: 
in stezice, ki teko po njih robovih 

in se spuščajo med  šope trsja 
in so speljane med limonovce v vrtovih. 

Eugenio Montale  
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Sade ž zdravja

Zaradi svojih dragocenih blagodejnih in zdravilnih učinkov je limona 
svojevrstnega okusa. Sadež so že v starodavnih časih imeli za vsesplo-
šno zdravilo za številne težave. Danes limono zelo pogosto uporablja-
mo v kuhinji (je sestavina mnogih receptov in začimba za številne 
jedi), pogosto pa tudi kot naravno zdravilo, kozmetični izdelek, čistil-
no sredstvo in kot temeljno sestavino pri fi toterapevtskem, ajurved-
skem in aromaterapevtskem zdravljenju. Z razvojem medicine, ki je 
omogočil sintetično pridobivanje zdravilnih učinkovin, ki se upora-
bljajo v zdravilih, smo se oddaljili od uporabe naravnih zdravil, ki so 
jih v širokem obsegu uporabljali naši predniki, saj so v naravni lekarni, 
v ravnovesju med ljudskim verovanjem in resničnostjo, iskali rešitve 
za vsakršne bolezni. Uporaba limone kot zdravila za številne bolezni 
je bila močno razširjena med številnimi narodi že od starodavnih ča-
sov (paradoksalno so jo uporabljali bolj v zdravstvene namene kot v 
gastronomiji), vendar je počasi šla v pozabo. Tako je sadež izgubil vre-
dnost in se uporabljal le še kot začimba. Na srečo danes tako v medi-
cini kot kozmetični industriji spodbujajo vrnitev k naravnim izdelkom 
za nego telesa in zdravje ljudi. V tem ozračju je bila ponovno ovredno-
tena tudi visoka zdravilna vrednost limone. Ta knjiga je nastala ravno 
zaradi potrebe po spoznavanju številnih zdravilnih učinkov limone, po 
vnovičnem vzpostavljanju zdravega in uravnoteženega odnosa z nara-
vo in s tem bolj naravnem zdravljenju.
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Svet i sade ž 
st arod avnega por ekla

Limono, sadež drevesa Citrus limonum so poznali že v starodavnih ča-
sih, njen izvor pa sega v čas okrog leta 2000 pr. Kr.

Začnemo na vzhodu in gremo ...
Čeprav rastlino velikokrat povezujemo z mediteranskim svetom, so se prvi 
primerki limonovca pojavili na vzhodu, natančneje na severozahodnem 
območju Indije, blizu Himalaje; od tam so se postopno širili na jugovzhod 
Azije, še posebej na Kitajsko in v Mezopotamijo, kjer so ga uporabljali v 
zdravilstvu zaradi njegovih antiseptičnih, antirevmatičnih in poživljajočih 
učinkov. Splošno znano poimenovanje »limonovec/limona« pa izvira iz 
perzijskega izraza Limu. V islamskem svetu so imeli to vrsto agrumov za 
sveto zaradi njegovih prečiščevalnih in zaviralnih lastnosti in so jo upora-
bljali kot protistrup, v pomoč proti griži in krvavitvam, pa tudi za izganjanje 
hudih duhov iz hiš. Limona je bila prisotna tudi v starodavnem Egiptu, kjer 
je bila zelo cenjen sadež, zato so jo pogosto polagali v grobnice skupaj z dru-
gim sadjem, da bi počastili umrlega. V Dolini kraljev so arheologi na stenah 
grobnic odkrili nekaj slik, ki so predstavljale ravno ta sadež. To je dokaz za 
to, koliko pozornosti so mu Egipčani posvečali. Egipčani so limonin sok 
uporabljali pri postopku balzamiranja mumij, kot afrodiziak, kot naravno 
zdravilo proti vročini in kolikam ter kot protistrup (prepričanje, da je pro-
tistrup, se je razširilo na številna območja Vzhoda). Ne vemo pa natančno, 
v katerem obdobju je limonovec preko Palestine in Afrike prispel v Evropo.
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... čez Grčijo
Limona je na Peloponez prispela zaradi Ma-
kedoncev, ki so jo prinesli kot izkupiček, pri-
dobljen iz bitk s Perzijci (v stari Grčiji so ta 
sadež poimenovali perzijsko jabolko). Grki so to vrsto agrumov začeli 
uporabljati za različne namene: proti zajedavcem (s tem namenom so 
limonovce sadili v oljčne nasade), kot konzervans za hrano, kot razku-
žilo za vodo, proti mravljam, kot dišavo za perilo in kot simbol plodno-
sti v poročnem obredu. Teofast (ustanovitelj znanstvene fi toterapije), 
ki je živel v 4. in 3. stol. pr. Kr., je prvi v svojih delih opisal uporabo 
limone v zdravilne namene in vzpostavil nekaj pravil za pravilno vzga-
janje rastline.

... v rimski svet
Z gotovostjo vemo, da so Rimljani poznali limo-
novec vsaj že od 1. stoletja po Kr. V prejšnjem 
stoletju so arheologi med izkopavanji v Pompejih 
odkrili hišo (pozneje so jo poimenovali »Hiša 
prodajalca sadja«) z okrašenimi zidovi s freskami, 
ki so predstavljale nekatere rastline, med njimi tudi 
limonovec. To dokazuje, da so to vrsto agruma go-
jili v pokrajini Kampanja še pred izbruhom Vezuva 
(leta 79 je uničil Pompeje), čeprav je bila takrat V svojih traktatih Plinij 

opisuje limono kot mo-
čan protistrup proti šte-
vilnim vrstam strupa.
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najverjetneje še zelo redek sadež. V svojem delu Naturalis Historia je 
Plinij Starejši (umrl prav med izbruhom Vezuva) zapisal, da je limona 
močno sredstvo proti zaužitju nevarnih snovi (govori se, da je cesar 
Neron jedel veliko limon ravno zaradi bojazni, da ga bodo zastrupili). 
Na začetku so limonovec Rimljani uporabljali samo v okrasne name-
ne, limone pa kot sredstvo proti mravljam, toda ne kot hrano, mogoče 
ravno zaradi kiselkastega okusa. Šele perzijski sužnji so Rimljanom 
predstavili uporabo te vrste agrumov v kulinarične namene.

Prihod v Evropo
V Italiji so bolj razširjeno začeli gojiti limonovec šele od 4. stoletja po 
Kr. dalje; v tem času so sadeže uporabljali predvsem za zdravljenje 
okužb. Postopoma se je raba v zdravstvene namene povečala: limonin 
sok so začeli uporabljati kot zdravilo za gliste, bruhanje in slabosti ter 
kot diuretik. Treba je bilo počakati do 15. stoletja, da so v Evropi lahko 
začeli govoriti o pravem širjenju gojenja limonovca. V tistem času so 
tudi odkrili, da ta vrsta agrumov preprečuje in ozdravlja skorbut, hudo 
bolezen, ki jo povzroča prehrana, ki temelji samo na moki in konzer-

viranih živilih, ki ne vsebujejo vitamina C, 
in je značilna za pomorščake. Preden so od-
pluli na dolgo pot, so tako na ladje natovorili 
velike količine limon. Zaradi dolgih pomor-
skih poti so se limone razširile tudi v severno 
Evropo, kjer so jih kupovali po zelo visokih 
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cenah in jih uporabljali za okras ali v zdravilne namene. Limona je ime-
la visoko vrednost in je bila zelo iskana, tudi zaradi možnosti uspevanja 
limonovca v kakršnem koli okolju. Zato so številne ladje, ki so prečkale 
Sredozemlje, kupovale limone tako, da so jih zamenjale za dragocene 
izdelke ali jih plačevale v zlatu. Šele v 18. stoletju pa so začeli  limono na 
široko uporabljati kot dišavo za hrano in pijače.

Pride lov anje in ob iranje sade žev
Značilnosti rastline

Vrsta Citrus limon L. spada v družino Rutacee; z besedo limonovec ozna-
čujemo drevo, sadež pa je poimenovan limona. Limonovec je prikupno 
drevo, visoko od 2 do 6 metrov, s sivim lubjem in močno razvejano kro-
šnjo, je zimzelena rastlina: listi so elipsaste oblike, z rožnatimi odtenki, 
ki so, ko so še majhni, bleščeče zeleni, ko so 
že večji, pa sprostijo svoj aromatični vonj, če 
jih podrgnemo. Cvetovi, ki se prikažejo v času 
cvetenja, imajo močan vonj in so bele barve 
z rahlimi vijoličastimi odtenki. Sadeži zraste-
jo na vejah, ki so se razrasle v preteklem letu 
(enoletne veje), te pa se razraščajo v treh ob-
dobjih: spomladi, na začetku poletja in jeseni. 
Plod, ki je vrsta jagode ali hesperide, je ovalne 
ali podolgovate oblike z ošiljenima krajcema. 
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Na splošno je zanjo značilna površinska lupina izrazito rumene barve, 
lahko pa prevzame različne odtenke (od bledo rumene do zelenkasto 
rumene) glede na vrsto in stopnjo zrelosti. Sadno meso je rumenkasto 
in sočno ter izrazito kiselkastega okusa, razdeljeno je na krhlje, obdane s 
tanko prozorno kožico; krhlji so zaprti v bolj ali manj debelem olupku, 
ki je bogat z aromatičnimi sestavinami. Plodovi so različnih oblik in ve-
likosti glede na vrsto rastline in podlage, v kateri limonovec raste, lahko 
rastejo sami ali v paru; številne vrste so »brezsemenke«, torej brez pešk. 
Limona je večkrat cvetoča vrsta, to pomeni, da cveti večkrat na leto: od 
marca do oktobra cveti šestkrat, po vsakem cvetenju pa obrodi sadove, ki 
imajo drugačne značilnosti. Spomladi je najpomembnejše obdobje cve-
tenja z vidika kakovosti in količine plodov, medtem ko septembra zra-
stejo tako imenovane poletne limone, ki dozorijo šele naslednje poletje. 

Ta značilnost pojasnjuje, zakaj so na limonovcu 
pogosto hkrati prisotni cvetovi in tako zreli 

kot nezreli plodovi. V Italiji je najbolj razšir-
jena vrsta limone »Femminello comune 
di Sorrento (fantič iz Sorrenta, op. p.)«, 
ki ga množično gojijo ob obali Amalfi ja 
in s tem značilno oblikujejo tamkajšnjo 

pokrajino. Vsi plodovi niso namenjeni za 
neposredno prodajo v prehrambne name-

ne, temveč samo najboljši; preostanek pridel-
ka se običajno uporabi v različnih industrijskih 

panogah (kozmetična in farmacevtska industrija 
ter proizvodnja hrane in pijače).
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Sajenje in pridelovanje
Limonovec je zelo občutljiv na mraz in veter, zato večinoma uspeva na 
območjih z zmernim podnebjem – ne preveč vlažnim in/ali vetrov-
nim, torej na območju Sredozemlja (Italija, Grčija, Španija, Turčija), 
na nekaterih območjih Severne Amerike (še posebno v Kaliforniji in 
na Floridi), v Indiji, Mehiki, Argentini, Braziliji in Avstraliji. Združene 
države Amerike so največje svetovne pridelovalke limon, sledi jim Ita-
lija (samo na Siciliji proizvedejo 90 % državnega pridelka). Limono-
vec popolnoma izgubi liste, če temperatura ozračja doseže od –4 do 
–5 °C. Če se temperatura še bolj pade, se lahko poškoduje tudi lubje, 
medtem ko cvetovi in plodovi zdržijo do temperature –2 °C. Za po-
polno dozorevanje je dovolj že zmerna temperatura; ob dolgotrajni 
suši pa je treba rastlino redno namakati. Optimalni pH zemlje za pri-
delavo se giblje med 5,5 in 6,5. Limonovec moramo posaditi v rodovi-
tno zemljo z dobro drenažo (voda ne sme zastajati), dobro pognojeno 
in ne preveč ilovnato ali apnenčasto prst. Rastlino lahko vzgojimo iz 
semena (zapomniti pa si je treba, da je treba počakati najmanj 10 let, 
da limonovec obrodi); najpogosteje so primerki, ki se običajno proda-
jajo, vzgojeni iz cepičev ali potaknjencev. Ljubiteljsko limonovec po-
gosto gojimo v loncu, da ga lahko premikamo po balkonih in terasah 
ter da ga z lahkoto umaknemo v hladne in svetle rastlinjake ali ustrezno 
zaščitimo, ko je pred vrati zima. 
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Obiranje sadov
Za razliko od ostalih agrumov plodovi limonovca dozorevajo tudi po 
tem, ko jih poberemo z rastline. Zato se jih pogosto pobira še zelene, nato 
pa so obdelani s kemičnimi sredstvi, da se tako izboljša postopek dozore-
vanja in ohrani videz olupka. Zaradi tega je bolje, da olupka ne uporablja-
mo v prehrambne namene, če nismo prepričani, da je bil sadež ekološko 
pridelan. Na splošno se limone pobira večkrat letno (od 5- do 10-krat), ko 
je sadež ravno dozorel ali ko je še zelen. Dozorevanje se potem nadaljuje v 
temu namenjenih oz. primernih okoljih, ki ohranjajo stalno srednjo tem-
peraturo. Med pobiranjem moramo biti pozorni, da ne poškodujemo 
sadeža: bolje je, da sadežev ne trgamo z rokami, temveč uporabljamo za 
to namenjene škarje, tako da ne odstranimo rozete (ki je pomembna tudi 
zato, da v limono ne prodirajo zajedavci). Na plantažah sadeže nato shra-
nijo v plastične zabojčke in prenesejo v skladišča, kjer jih operejo, opravijo 
postopke konzerviranja in preprečevanja bolezni, jih povoskajo in shrani-

jo ali obdelajo. Kdor ima doma limonovec in želi pobrati sadeže, je 
bolje, da to stori dopoldan, ko se posuši rosa.

Nakup 
in shranjevanje limon 

Limone lahko na oddelku za sadje in zelenja-
vo kupujemo vse leto po nizki ceni. Limone 
uporabljamo, ko so dovolj zrele, saj takšne 

vsebujejo večje količine vitamina C in soka. 
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Če želimo preveriti, ali je sadež zrel, zadostuje že, če preverimo, ali ni 
preveč trd, če je olupek svetlo rumene barve, brez zelenih madežev ali 
sijaja in ima fi nozrnat videz, brez gub ali razpok (ki pomenijo čezmerno 
zrelost). Svežino sadeža lahko preverimo, če pogledamo njegov pecelj, 
ki mora biti zelen. Čim bolj je barva limone intenzivna, bolj je sladkasta, 
torej kdor ima raje kiselkaste limone, mora izbirati tiste z bledo rume-
nim olupkom. Kot smo že prej opozorili, je bolje kupovati neobdelane 
limone, ki prihajajo z ekoloških kmetij in od katerih lahko uporabimo 
tudi olupek, ki smo ga pred uporabo sprali pod mlačno tekočo vodo. 
Limone se na sobni temperaturi dobro ohranijo do 10 dni; za daljše ob-
dobje jih je bolje spraviti v hladilniku, pri tem pa moramo paziti, da jih ne 
polagamo drugo na drugo, saj se, če jih zrak obdaja z vseh strani, lahko 
ohranijo še več časa. Če uporabimo le polovico limone in želimo drugo 
polovico prihraniti za pozneje, je dovolj, da odrezani del namočimo v 
kisu ter tako ohranimo svežino. V preteklosti so limone shranjevali v ška-
tle, na katerih dno so posuli drobno mivko, posušeno v peči. Limone so 
postavili na mivko, tako da je bila vsaka limona zavita v papir in ločena 
od drugih, po vrhu pa so zopet posuli mivko. Škatlo, ki je bila napolnjena 
do roba (lahko tudi z več plastmi limon), so zaprli in jo shranili v hladen 
in suh prostor. Če želimo, lahko limonin sok za eno leto shranimo tudi 
v zamrzovalnik, tako da ga nalijemo v posodice za led. Tako bo njegov 
okus ostal nespremenjen. Zamrznemo lahko tudi neožet sadež, tako da 
ga olupimo in vakuumiramo, ko pa ga odtalimo, ga lahko uporabimo le 
toplotno obdelanega, saj ostane sadno meso po odtaljevanju mehko. Če 
pa želimo uporabiti samo sok in ne sadnega mesa, lahko limone zamr-
znemo cele, vključno z olupkom. Če želimo ohraniti lupino, jo moramo 
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ločiti od sadeža, preden ga ožamemo. To naredimo tako, da jo z lupilcem 
odstranimo, da dobimo trakove, previdni pa moramo biti, da jo ločimo 
tudi od belega dela – notranjega belkastega sloja, ki je bolj grenkastega 
okusa. Koščke olupka razporedimo po papirju za peko, tako da so ločeni 
drug od drugega, in na zraku sušimo 2 do 3 dni. Ko se posušijo, jih lahko 
shranimo v bombažno vrečko in jih obesimo v suh prostor. Hitreje jih 
lahko posušimo tudi v pečici, tako da trakove razporedimo ločene dru-
gega od drugega po pekaču in jih sušimo 5 do 6 ur na najnižji tempera-
turi pri rahlo odprtih vratih pečice. Preden uporabimo posušene olupke 
limone, jih moramo postaviti v vodo, da se zmehčajo. Enak postopek 
sušenja velja za naribano lupino, ki jo hranimo v zaprtem steklenem ko-
zarcu za vlaganje.

Kako ožemamo limone
Ožemanje limone je zelo preprosto dejanje, lahko pa ga izboljšamo, če 
upoštevamo naslednje nasvete: 
• ožemajte limone, ki imajo sobno temperaturo, ne tistih, ki ste jih rav-
no vzeli iz zamrzovalnika; 
• da bi iztisnili več soka, povaljajte limono naprej in nazaj z blagim pri-
tiskanjem po trdi površini; 
• več soka boste iztisnili tudi, če pred ožemanjem za nekaj minut na-
makate limono v topli vodi; 
• če je mogoče, je bolje, da limone ožemate z ožemalnikom in ne z 
golimi rokami.
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