
Ο κρόκος γνωστός και με τις 

ονομασίες ζαφορά και σαφράνι είναι φυτό από το 

οποίο παράγεται ένα από τα πιο ακριβά μπαχαρικά 

που υπάρχουν στον κόσμο. 



 

 Το σαφράν(ι) προέρχεται από τον ύπερο 
του άνθους του φυτού κρόκος, η 
επιστημονική ονομασία του οποίου 
είναι Κρόκος ο ήμερος (Crocus sativus) L. 
το οποίο ανήκει στην οικογένεια 
των Ιριδoειδών (Iridaceae)  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%81%CE%B9%CE%B4o%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1


 Η ιστορία του κρόκου ξεκινάει από την 
Ανατολή. Αναφορές χρήσης του φυτού 
αυτού βρίσκονται στην Μικρά Ασία καθώς 
και στην Αρχαία Αίγυπτο ενώ 
διαδεδομένη ήταν η χρήση του και σε 
ναούς και ιερά μέρη ως αρωματική 
ουσία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82


 Η μοναδικότητά του, επίσης, 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχει 
ξεφύγει από τη βιομηχανοποίηση, 
απαιτώντας από τους επίδοξους 
κατόχους του να συλλέγεται προσεκτικά 
με το χέρι, όπως γίνεται εδώ και δεκάδες 
χιλιάδες χρόνια. Επειδή κάθε Κρόκος 
φέρει όχι περισσότερα από 4 άνθη όπου 
το καθένα έχει 3 στίγματα παράγονται το 
πολύ μόνο 12 στίγματα. 



 Η καλλιέργεια του κρόκου απαιτεί ακραίες 
κλιματικές συνθήκες. Χρειάζεται ξηρό και 
θερμό καιρό το καλοκαίρι και κρύο το 
χειμώνα. Η γη στην οποία θα καλλιεργηθεί 
θα πρέπει να είναι ξηρή, ασβεστώδης, 
επίπεδη και χωρίς δένδρα 



 Ο Κρόκος είναι γνωστός στην Ελλάδα ως 
κρόκος της Κοζάνης. Η ετήσια παραγωγή 
κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν γύρω 
στους 5.7 τόννους κόκκινου και 1.5-2.5 
τόννους κίτρινου κρόκου, μεγάλο μέρος του 
οποίου εξάγεται στην Ε.Ε., τις Η.Π.Α., 
τον Καναδά και σε άλλες χώρες. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82


 Οι επιστήμονες έχουν επισημάνει τις 
φαρμακευτικές δυνατότητες που έχει ο 
κρόκος, τονίζοντας τις αντιοξειδωτικές και 
τις αντικαρκινικές του ιδιότητες, την 
επίδρασή του στα λευχαιμικά κύτταρα, την 
αντιγηραντική του δράση, τη θετική του 
επίδραση στη νευροπροστασία και στην 
καταπολέμηση του άγχους, τη συμβολή του 
στην ενίσχυση της μάθησης και της μνήμης. 



 -Έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. 

 -Προστατεύει την καρδιά από 
καρδιαγγειακές ασθένειες. 

 -Ενισχύει τη διανοητική λειτουργία και την 
πνευματική διαύγεια. 

 -Συμβάλλει στη μείωση της χοληστερίνης. 

 



 Παρθενίδης Γεώργιος  

  Γ3 

  ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 


