
Svartpeppar
Piper nigrum

Om växten
Svartpeppar är en blommande 
klätterväxt som odlas för sina 
frukter. Plantan har troligen sitt ur-
sprung i Indien, men odlas numera 
i större delen av Asien.
Svartpeppar fås genom att torka 
de mogna frukterna hela medan 
vitpeppar fås genom att skala av 
fruktköttet innan torkning. Grönpeppar består av de 
omogna frukterna. Traditionellt har dessa konserverats 
i saltlake, men med moderna metoder som t.ex. frys-
torkning kan man framställa torkad grönpeppar.

Extraktets beståndsdelar
Den eteriska oljan består huvudsakligen av olika mo-
noterpener. Limonen, felladren och pinen ger den mesta 
av doften, medan sabinen är den enskilda terpen som 
förekommer i högst koncentration.
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Framställning av extrakt
Pepparfrukterna skållas i kokande vatten och soltorkas. 
Pepparkornen mals och ångdestilleras därefter för ett 

Eteriska oljor



utbyte på ca. 4 %.

Traditionell användning
Svartpeppar är världens mest sålda krydda. Den har 
prisats sedan antiken och efterfrågan har lett till 
civilisationers uppgång och fall. Även om kryddan var 
känd i både antikens Egypten och Grekland var det 
Rom som kom att bli centrum för pepparhandeln. 
Efter romarrikets fall (då de invaderande barbarerna 
inte längre kunde mutas med peppar; hunnen Attila lär 
ha begärt ett ton för att inte korsa floden Po) fortsatte 
Italien att vara ett centrum för kryddhandeln. Distru-
butionen fram till medelhavet hade nu övertagits av 
perser och araber vilket bidrog till den islamska hög-
kulturen under medeltiden. 
Peppar har används som ett medicinskt universalme-
del. Troligtvis har det höga priset på kryddan delvis 
spelat in och kryddan har därför tillskrivits egenskaper 
den egentligen saknar. Ytterligare stöd för detta hittar 
man i den stora mängd magiska ritualer som använder 
sig av svartpeppar.
Den eteriska oljan har visat sig vara värmande och 
stimulera blodcirkulationen.

Hälsovarningar
Kan bli hudirriterande om oljan oxideras. 

Svartpeppar i hemmet
Svartpeppar används huvudsakligen som fixatör för 
parfymer. En liten mängd ger värme och tar ner lätta 
blom- och citrusdofter. Doften anses uppiggande och 
verksam som afrodisiakum.
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