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Římský kmín - domácí pěstování
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Botanický název: Cuminum cyminum Linn.

Sanskrt: Džírak, Džaran, Dírghadžírak, Adžadži, Kanavha, Kanadžírna, Dípja, 

Sitadžadži, Šukladžadži, Dírghak

Angličtina: Cumin seed

Popis: Semena jednoleté 30 - 100 cm vysoké rostliny šabreje kmínovitého, 

malé listy, bílé květy

Místo výskytu: Celá Indie, nejvíce Radžastán a v Pandžáb, Írán 
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Použití: při kožních onemocněních, na podporu imunity

Účinky: protizánětlivé, analgetické, afrodiziakum

Způsob zpracování: prášek, granule, pasta, odvar, olej, sirup

Kvality: Laghu, rukša
Rasa: Katu, tikta, madhura
Vipáka: Katu
Vírja: Ušna
Vliv na dóši: Pittavardhaka (ušna vírja), Pittaghna (tikta, madhura), 
Vátakaphašamaka (ušna vírja), Kaphaghna



Římský kmín - použití

Externí použití:
• Bolestivé otoky (pasta)

• Při ztrátě pigmentu 

• Proti svrabu (pasta)

• Při kožních problémech (odvar ze semínek)

• Na hemoroidy a kousnutí od škorpiona

• Při stomatitidě a bolesti v krku (žvýkání semínek)

• Pro zářivost pleti

• Kapha-abhišjandi a trachom (pasta na vnitřní stranu očního víčka)
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Interní použití:
Zažívací ústrojí

• Aperitiv a digestiv 

• Podpora trávení (kmín + koriandr)

• Při anorexii, ztrátě chuti, špatném trávení, při bolesti žaludku, při špatném 

vstřebávání živin, při nadýmání, při hemoroidech (pražený kmín s medem)

• Škytavka (kouření cigarety z ghee a římského kmínu)

• Při zvracení (odstraňuje kaphu a dráždění žaludku)

• Pomáhá při hubnutí
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Interní použití:

Oběhový systém 

• Stimuluje a čistí krev

• Při srdečních a krevních onemocněních (katu, ušna)

• Prevence srdečních onemocněních

• Snižuje hladinu cholesterolu
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Interní použití:

Rozmnožovací systém

• Afrodiziakum (ušna)

• Podpora laktace a síly (prášek římského kmínu + jaggery)

• Při zánětu dělohy a děložního čípku a při výtocích

Vylučovací systém

• Při potížích s ledvinovými kameny

• Při kapavce



Římský kmín - použití

Interní použití:

Teplota

• Při horečce způsobené vátou 

• Odstraňuje ámu

• Dělá kaphu tekutější



Římský kmín - recepty

Při dětském průjmu
• Pražený a rozdrcený kmín + 1 lžíce vody

Na odstranění parazitů
• 2 - 4 g kmínového prášku + ricinový olej

Proti horečce, třesu a zimnici
• 5 - 10 g semínek kmínu + jaggery + vlažná voda

Proti nevolnosti
• Kmínový odvar

Dípana
• Kmín + jaggery (1:1)



Římský kmín - recepty

Čištění zubů a masáž dásní
• 10 g rozdrceného kmínu + 15 g černé soli

Digestiv
• Opražená rozdrcená semínka kmínu + jogurt + voda



Římský kmín - recept na kořeněné podmáslí



Máte nějaké otázky?
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