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Кроссворд по предмету "предмету Aiakultuurid (эст.)"  на тему "Maitse- ja ravimtaimed (эст.)"
file_1.png



По горизонтали
1. Erinevalt paljudest teistest maitsetaimedest, sдilitab see taim oma meeldiva maitse ka pikal kuumutamisel
3. Taimel on meeldiv, mitte millegagi sarnanev aroom. Savimullas hдsti ei kasva. Peale vorstide ja verivorstide sobib hдsti mitmesugustesse liha- ja kццgiviljatoitudesse ning kastmesse
4. Seda taimi idandatud seemned on tunnistatud aarmiselt vaartuslikuks
5. Seda taimi kasvatamine mitmete koogiviljade (tomat, basiilik, kapsas, sibul, kurk ja tomat) laheduses soodustab nende kasvu ja parandab maitset
6. Vahemeremaades see taim kasvab avamaal ьhel kohal kuni 20 aastat, saavutades 2 m kхrguse, kuid meil tavaliselt pottis
8. Eestis see taim on hдvivate liikide hulgas
9. Ьheaastane rohttaim aniisitaolise magusa lхhnaga
10. Lilled lavendli oiega sarnane, kuid on soodav ja kasutatakse salatides
12. Seda taimi on vaga palju vorme ja sorte – suure- ja vaikeseleheline, tume- ja heleroheline, violetne, sidruni- ja kaneelimaitseline
13. Seda taimi on lihtne eristada kaugelt дratuntavate hхbehallide lehede ja varte poolest
14. Alumised lehed taimel meenutavad petersellilehti, aga ulemised meenutavad tilli
16. Seda taimi on vдga palju vorme ja sorte – suure- ja vдikeseleheline, tume- ja heleroheline, violetne, sidruni- ja kaneelimaitseline
17. Kutsutakse ka draakoni urdiks ehk siis “dragon herb“(lad.nimi jargi)
18. See taim kasvab 1, 5-2 meetri korguseks
21. Maailm tunneb seda taime teise nimega - majoraan
22. Selle taime botaaniline nimetus on tuletatud ladinakeelsest sonast salvere – end tervena
23. Tugevate ja vastuoluliste omadustega taim - lхhn ja mьrgisus
24. Erinevalt paljudest teistest maitsetaimedest, sailitab see taim oma meeldiva maitse ka pikal kuumutamisel

По вертикали
2. Seda sageli peetakse melissiks, kuid oitseb kauem kui meliss
7. Eestis see taim on havivate liikide hulgas
11. Toimib loodusliku sailitusainena
13. Ta on hea seltsiline paljudele aiataimedele soodustades nende kasvu ning hoides eemal kahjurputukad, samas meelitab ta ligi tolmeldajaid
15. Seda sageli peetakse melissiks, kuid хitseb kauem kui meliss
19. Sellel on palju erinevaid sorte, monedel onka punakat varvi
20. Sellel on palju erinevaid sorte, mхnedel on lehed ka punakat vдrvi

