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PLANTE CE SE GASESC IN PADURILE DIN ROMANIA 

Pornind de la enumerarea realizata pe blogul: http://bucatarialuiradu.co.uk/calendar-sezon-plante-
comestibile/, am realizat o colectie de articole din mediul online despre aceste plante. 

Tinand cont de faptul ca traim vremurile din urma si ortodocsii care vor refuza actele biometrice, 
vaccinul, cipul implantat, vor fi privati de accesul la lucrurile necesare pentru supravietuire , va recomand 
sa listati color aceasta carte (eventual fata verso pentru a fi mai usoara)  si a o folositi in cazul in care este 
nevoie pentru a identifica plantele comestibile. 

Folosind tabelul ce contine denumirea plantelor si lunile in care acestea cresc, pe baza fotografiilor si a 
descrierii plantele pot fi identificate (Cosmin M). 

 

 
I) IANUARIE: 

Steluta alba, ciuperci pleurotus si picior de catifea. 

STELUTA ALBA - RĂCOVÍNĂ. Stellaria media. : 
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RĂCOVÍNĂ. Stellaria media. Plantă anuală din flora spontană, de mici dimensiuni, cu tulpină târâtoare, 
omniprezentă în spațiile verzi chiar și din orașe, în grădini, și pe terenuri necultivate din toată țara, până la 
o altitudine maximă de 1600 m. Răcovina este o plantă cu morfologie variabilă, de aceea sunt cunoscute un 
număr de varietăți regionale, adaptate specificilui zonal. Este o plantă căutată și consumată cu plăcere de 
păsările de curte, de unde și numele său în limba engleză, chickweed. Este originară din emisfera nordică, 
posibil din regiunea meditereneeană, răspândindu-se apoi pe toate continentele cu climă temperată, din 
Europa până în Asia și America de Nord, însă astăzi se întâlnește în flora spontană din toată lumea. 
Cum o recunoaștem? 
Răcovina are tulpina târâtoare și fragilă, uneori lungindu-se considerabil. Frunzele, rar mai mari de 1,5 cm, 
au aspect suculent, lucios și o culoare verde deschis. Au formă de ou, cu vârful ușor ascuțit și cresc perechi 
la nodurile tulpinii. Florile, care apar din martie până la sfârșitul toameni, sunt micuțe, albe, cu câte 5 petale 
ce au o formă specială încât par a fi 10. Un alt element specific este că florile sunt mai mici decât sepalele. 
Ele se deschid dimineața și rămân astfel pentru tot restul zilei-lumină, exceptând momentele de ploaie sau 
cer puternic înnorat. Seara florile se închid. Semințele se formează într-o capsulă micuță, care la maturitate 
se deschide lăsând semințele în bătaia vântului. 
Un element caracteristic al răcovinei este o linie de perișori foarte fini care cresc pe tulpină și care, 
atunci când întâlnesc o pereche de frunze, își schimbă direcția și apare pe cealaltă parte a tulpinii.Există 
câteva specii asemănătoare răcovinei, cum ar fi cele din genul Cerastium, însă lor le lipsesc atributele 
culinare. Diferenţa se poate face uşor – răcovina are acești perișori care cresc doar pe o parte a tulpinii, spre 
deosebire de rudele sale necomestibile care au peri pe toată suprafața. 
Etimologie 
Numele răcovină are o etimologie necunoscută, însă ar putea proveni din slavul rakovina (găoace), datorită 
sepalelor care închid floarea. La noi în țară mai este numită regional și iarba-găinii sau iarbă-de-păsări, 
termeni similari cu cei din limba engleză pe care i-am menționat mai sus. Îi se mai spune aurică, cuișoriță, 
ghețișoară, rocoțel, scânteiuță, coadă-de-găină, steluța-fetei, steluță-albă, racuină, răcoină, rocovină. 
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Uz culinar 
Cel mai des, răcovina este considerată buruiană dăunătoare culturilor, însă planta este comestibilă, nutritivă 
și chiar delicioasă. Poate fi folosită proaspătă în salate sau adăugată ca verdeață la mâncăruri gătite, la 
omlete, fritate, papare sau clătite. Preparată astfel are un gust greu de distins față de cel de spanac și la fel 
de multe calități nutritive. Este bogată în vitamina A și C, fier, magneziu, calciu, zinc. Poate fi pregătită și 
sub formă de pesto, la fel ca alte plante verzi. 

Uz terapeutic 
Pe vremuri, fiertura de răcovină era folosită împotriva constipației și ca măsură naturală de reducere a 
obezității. Există multe alte întrebuințări tradiționale ale răcovinei, pomenite prin diverse scrieri medievale. 
John Gerard, chirurg si pasionat de botanică, a publicat în 1597 Herbal, o traducere cu adăugiri a cărții 
olandezului Rembert Dodoens, publicată mai devreme, în 1554, în care pomenește răcovina ca remediu 
medical în diverse afecțiuni: infuzie pentru ameliorarea tusei, drept cataplasmă pentru umflăturile 
picioarelor și a abceselor și spălături pentru tratamentul râiei. Nu există cercetări moderne care să susțină 
științific aceste afirmații, însă mulți herbaliști moderni recomandă răcovina pentru calitățile sale diuretice, 
emoliente și pentru conținutul de vitamine. 
 

 

CIUPERCI PLEUROTUS   (PLEUROTUS OSTREATUS) 

1. 
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4.  

 

Pleurotus este o ciuperca comestibila cu o aroma foarte placuta, care in conditiile din tara noastra creste in 
flora spontana pe resturi de lemn de fag (buturugi, cioate) denumita popular „Pastravul fagului”, iar 
datorita formei sale si „Ciuperca fagului”. 
In tara noastra, ciupercile Pleurotus sunt cunoscute sub denumirea de bureti si se cultiva numai 4 specii: 

1.Pleurotus ostreatus– Buretele vanat (Pastravul de fag, Ciuperca striedie) 
Palaria are forma de scoica, se suprapun, iar culoarea este de la violaceu la alba-bruna. Piciorul este de 
culoare alba si este scurt. 
Lamele sunt decurente si nu se anastomeaza, iar culoarea sporilor este violacee. 

2.Pleurotus florida– Buretele rosiatic  
Palaria are culoarea ovala, alungita, suprapuse, de culoare alb-brun sau crem-pal. Picioarul are culoarea 
alba, dispus lateral. 
3.Pleurotus cornucopie– Buretele in forma de cornet 
4.Pleurotus sajor-caju– Buretele brun. 
 
Importanta culturii. Datorita valorii lor nutritive si insusirilor culinare, au fost luate in cultura in urma cu 
peste 60 de ani, astfel incat in prezent se cultiva in sistem industrial, atat in unitati, cat si de catre 
cultivatorii particulari amatori 
Productia de ciuperci Pleurotus se situeaza pe locul II in lume dupa cea de Champignon datorita 
tehnologiilor intensive, moderne, practicate in ultimele 2 decenii in tarile din vest (Olanda, Germania, 
Italia, Franta) si Japonia si celor extensiv-traditionale din Coreea, China, etc. 



7 
 

 

Sistemul de cultura pe lemn 
La acest sistem se folosesc trunchiuri (butuci) de lemn, inoculate cu miceliu si apoi asezate in locuri umede, 
ferite de vant si umbrite. Trunchiurile de esenta moale, cum sunt cele de salcie, plop, mesteacan, tei 
fructifica timp de 1-2 ani. Se pot folosi si trunchiuri de esenta tare ca cele de salcam, carpen, stejar, fag, 
frasin sau provenite de la pomii fructiferi cum sunt prunul, visinul, parul, marul, nucul, etc. Pe esentele tari 
productia dureaza 3-4 ani si este ridicata, comparativ cu productia de pe esentele cu lemn moale. 
In practica se folosesc mai multe metode de inoculare cu miceliu a trunchiurilor, prin rondea, in pana si in 
orificii. Butucii detasati trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: o lungime de 40-50 cm, un diametru 
de 20-30 cm (pentru a fi usor de manipulat), sa fie eliminate portiunile putrede, daca sunt uscate si sa se 
imbibe cu apa timp de 24-36 ore. 
Recoltarea se face cand palaria nu este in intregime intinsa pentru evitarea intinderii pulpei si a sporificarii. 
In sistem de cultura intensiv se pot practica 8 cicluri pe an. Productia ce se realizeaza este de 90-110 kg/m² 
sau pana la 200 kg ciuperci la 1 tona substrat nutritiv. 
Primul val este in general cel mai puternic, reprezentand aproximativ 12-20% din greutatea initiala a 
materiilor prime folosite la pregatirea substratului nutritiv. 
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CIUPERCA – PICIOR DE CATIFEA  (FLAMMULINA VELUTIPES) 
 

Ciuperca de iarnă - FLAMMULINA VELUTIPES - denumită și picior de catifea este o ciupercă care 

crește și se dezvoltă pe buturugi, bușteni de lemn de esență tare - fag, stejar, plop, mesteacăn - crește izolat 

sau în grup lipite în mănunchiuri. 

 

 
 
DESCRIERE     

Este o CIUPERCĂ COMESTIBILĂ ȘI MEDICINALĂ. 

Pălăria este convexă, netedă, lipicioasă pe vreme uscată, cleioasă pe vreme ploioasă și umedă, culoarea 

este de la portocaliu închis la maro în funcție de maturitatea ciupercii. 

Lamelele sunt crem-deschis, dense. 
 
Piciorul, este lung, catifelat, de culoare crem - gălbui spre pălărie și brun spre bază unde este acoperit cu 
perișori brun - gălbui.    
 
 
 
 
PROPRIETATI 

Este una din ciupercile cu aplicație largă în medicina: are efect antitumoral; este imunostimulator; 

antioxidant; scade colesterolul și tensiunea arterială. 

Ciuperca de iarnă este o ciupercă valoroasă atât prin calitățile ei medicinale cât și prin gustul și valoarea 

nutritivă a preparatelor la care se folosește. 
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II) FEBRUARIE: 

Steluta alba, papadie, urzica, usturoita, picior de catifea 

STELUTA ALBA - RĂCOVÍNĂ. Stellaria media. (vezi ianuarie) 

CIUPERCA – PICIOR DE CATIFEA  (FLAMMULINA VELUTIPES) (vezi ianuarie) 
 

PAPADIE 
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Papadia - Taraxacum officinale 
 
Papadia este o planta erbacee, perena, spontana, pe care o intalnim pe pasuni, fanete, poieni, locuri 
necultivate, in culturi, pe marginea drumurilor de la campie pana in zona sub-alpina. 
 
Papadia are un rizom gros, vertical, ramificat, lung de 1-2 cm, continuat cu o radacina pivotanta lunga pana 
la 15 m, din care se desprind putine radacini secundare. Tulpina aeriana este cilindrica, goala in interior, 
fara noduri, nefoliata si se termina cu o inflorescenta.  
 
Frunze sunt lanceolate, atenuate in petiol, cu marginea inegal scobita, rezultand lobi triunghiulari acuti sau 
obtuzi, cu lobul terminal mult mai mare. Nervura mediana are pe fata superioara aspect de sant.  

Florile sunt galbene, mari, linguate, grupate cate 100-200 intr-un calatidiu care se deschide 
dimineata si se inchide seara. Papadia infloreste in perioada aprilie-septembrie(octombrie).  
 
Partile aeriene ale papadiei contin gliceride ale acizilor oleic, palmitic, stearic, ulei volatil, colina, glucoza, 
polioze, flobafene, acid tartric, substante proteice, substante antibiotice, alcooli triterpenici, carotenoide, 
flavoxantine, vitaminele A, B, C, D, saruri de azot, calciu, fosfati etc.  

Papadia (Taraxacum) este comestibila in intregime si extrem de benefica pentru un trai bun. 
Radacinile sunt consumate crude sau preparate ca si cartof salbatic. Verzii sunt delicioase cu un gust usor 
amar, iar florile au gust de miere. 
 
Radacinile contin alcooli triterpenici, fitosterine, glucide (inulina, levuloza etc), substante proteice, rezine, 
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gliceride ale acizilor palmitic, oleic, linoleic, arginina, asparagina, acid nicotinic si amida acidului nicotinic, 
vitamine B, C, substante minerale. 
 
La papadie, frunzele sau planta intreaga se recolteaza primavara inaintea infloririi. Radacina se recolteaza 
toamna in septembrie-noiembrie sau primavara de timpuriu, in martie-aprilie. Florile se recolteaza in faza 
de boboc sau la deschidere. Se usuca la umbra, in strat subtire, in locuri foarte bine aerate. Uscarea 
artificiala se face la 40-50°C. 
 
Papadia serveste la tratarea tenului iritat, inrosit si contra petelor. Este, de asemenea, foarte utila in tratarea 
obezitatii, avand o buna actiune diuretica. 

 

URZICA: 
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Cu aspectul sau ne tine la distanta, dar trebuie sa trecem peste amintirile dureroase. Urzica este 
curativa incepand de la radacina, continuand cu tulpina si frunzele si terminand cu florile. Inca 
din antichitate se bucura de multa apreciere. 

Datorita substantelor sale active, urzicaeste de mare ajutor in cloroze, anemii si alte boli grave ale 
sangelui. Asociata cu alte plante medicinale, urzica este folosita cu succes si contra leucemiei.  

Proprietati terapeutice ale urzicilor 

Celor care sufera de orice fel de alergie, le este recomandat sa bea ceai de urzici o perioada mai 
indelungata. Aceasta planta anihileaza predispozitia la raceli si combate afectiunile artritice si 
reumatice. De asemenea, urzica poate usura procesul de urinare la barbati, mai ales daca prostata este 
inflamata. Urzica este un diuretic. Ajuta corpul sa elimine acidul uric si bacteriile care cauzeaza 
infectii ale tractului urinar si pietrele de rinichi. Totodata, poate scadea tensiunea si usura sindromul 
premenstrual. 

Obiceiul antic de a te lovi cu urzici are o explicatie plauzibila. Aparent, planta contine antihistaminice 
si antiinflamatoare naturale. Se credea ca frunzele intepatoare ajuta patrunderea acestor substante in 
locurile afectate. 
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Beneficii multiple ale urzicilor 

Urzica este recunoscuta pentru actiunea ei benefica asupra organismului uman, si anume: 

 Vitaminizeaza, remineralizeaza si echilibreaza sistemul de aparare al organismului. 

 Elimina starea de anemie. 

 Actioneaza bactericid, limitand sau inlaturand multiplicarea bacteriilor. Are efect benefic in 
bronsite si astm. Fluidifica secretiile bronhice si favorizeaza eliminarea lor prin expectoratie. 
Combate tusea. 

 Urzicile stimuleaza metabolismul si secretia bilei, cea pancreatica, gastrica si intestinala. 
Totodata, stimuleaza peristaltismul intestinal (miscarile tubului digestiv provocate de 
musculatura acestuia) si digestia. Urzicile sunt benefice in combaterea problemelor digestive, 
precum diareea, dizenteria si starile inflamatorii ale mucoasei tubului digestiv. Actioneaza 
impotriva viermilor intestinali. 

 Activeaza procesele fiziologice de formare a eritrocitelor, leucocitelor si trombocitelor; 
fluidifica sangele. 

 Scade glucoza in sange. 

 Activeaza regenerarea tesuturilor si epitelizarea, cicatrizand ranile. Influenteaza favorabil 
reumatismul si guta. 

 Urzicile sunt tonic capilar si combat matreata. 

Asigurati-va ca purtati manusi cand culegeti urzicile. Tepii plantei contin histamine care provoaca 
durere pentru cateva ore. 

  

Ceaiul de urzici scade glicemia 

Avand o influenta pozitiva asupra pancreasului, ceaiul de urzici scade nivelul glicemiei. El vindeca 
bolile si inflamatiile cailor urinare, precum si retentia urinara patologica. Avand in acelasi timp un 
efect usor laxativ, este recomandat mai cu seama pentru o cura de primavara! 

  

Cum preparati infuzia de urzici 

Folositi 2 lingurite de urzici uscate la o ceasca de apa fierbinte si beti infuzia de 4 ori pe zi. Ceaiul se 
bea fara zahar. Puteti insa adauga musetel sau menta pentru imbunatatirea gustului. 

In medicina populara, cura cu ceaiul de urzici este propusa pe o durata de mai multe saptamani in 
afectiunile hepatice, biliare si splenice (chiar in cazul tumorii la splina), la secretii abundente ale 
stomacului si aparatului respirator, la crampele si ulcerele stomacale, la ulcerele intestinale si bolile de 
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piept. Pentru a mentine substantele active, ceaiul se prepara doar prin oparire. Ca mijloc profilactic 
insa, se bea o singura ceasca cu ceai de urzici zilnic, tot timpul anului.  

Puteti manca frunze proaspete sau fierte de urzici ca pe orice leguma. Planta este bogata in vitamina C, 
prin urmare, apa in care au fiert poate fi consumata in loc de ceaiul obisnuit de urzici. 

  

Mod de folosire a urzicilor pentru a beneficia de proprietatile lor 

 Infuzie: se foloseste o lingurita cu varf de urzica uscata la 1/4 litru de apa. Nu se fierbe, ci doar 
se opareste. 

 Tinctura de urzica: radacinile, scoase din pamant primavara sau toamna, se spala cu o perie si 
se taie marunt. Se umple cu ele o sticla si se toarna deasupra rachiu de secara de 38-40% si se 
lasa sa stea 14 zile la loc calduros. 

 Pentru bai de picioare: radacinile bine spalate si periate (2 maini pline) sau de urzici 
proaspete (tulpina si flori – aceeasi cantitate) se lasa peste noapte in 5 litri de apa si se incalzesc 
a doua zi pana dau in clocot. Se introduc picioarele in baia facuta cat se suporta de fierbinte si 
se tin 10 minute. Urzicile raman in apa in timpul baii. Aceasta baie de picioare poate fi folosita 
inca de 2-3 ori, daca este reincalzita. 

 Pentru spalat pe cap: urzicile proaspete sau uscate (cat luati cu ambele maini de 10 ori) se pun 
intr-o oala de 5 litri cu apa rece si se incalzesc incet, la foc mic, pana la fierbere, dupa care se 
lasa sa stea 5 minute. Daca se folosesc radacini de urzici, se pun 2 maini pline de radacini sa 
stea peste noapte in apa rece, se incalzeste totul a doua zi pana da in clocot si se lasa sa stea 10 
minute. Pentru spalatul pe cap ar trebui intrebuintat in acest caz sapun medicinal. 

  

Contraindicatii in folosirea urzicilor 

Din cauza actiunii sale diuretice, consumul prelungit de urzici poate cauza un dezechilibru 
electrolitic. Femeile care abia au nascut nu trebuie sa consume urzici, iar oamenii care mananca in 
mod repetat aceasta planta trebuie sa aiba grija ca in dieta lor zilnica au introdus destul potasiu.  
Cercetarile de laborator au dovedit ca urzica determina contractiile uterului, deci si femeile gravide ar 
trebui sa se fereasca de consumul de urzici. 
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USTUROITA: 

 

 

 



 

Usturoita (Alliaria officinalis
 
Usturoita este numita si buruiana de 
buruiana de buba rea, iarba de boli, radacina de lingoare, iarba de rana, iarba de toate boalele, buruiana de 
perit, aisoara, usturoaie, vindecatoare ori voinicica.
 
Tulpina usturoitei poate atinge 80 cm, iar catre varf se ramifica. Frunzele usturoitei sunt destul de mari si 
prezinta zimti adanci. Florile usturoitei au culoarea alba si cate 4 petale. Ele se dezvolta catre varful 
tulpinii. 
 
De la usturoita pot fi folosite partile aerien
bube si umflaturi si se folosesc in tratarea sifilisului (se fierb si, cu decoctul obtinut, se fac spalaturi). 
Pentru a nu-si pierde calitatile terapeutice nu folositi planta uscata!

Prepararea infuziei, tincturii, sucului si decoctului de usturoita
 

Intern, folositi sub forma de infuzie si tinctura. Pentru
proaspata la 250 ml apa clocotita. Acoperiti pentru 10 minute, apoi strecurati. Consumati 
sa mariti doza. 
 
Tinctura o preparati din 30 g de usturoita maruntita, amestecati cu 250 ml alcool alimentar de 70 de grade. 
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Alliaria officinalis) o intalnim prin padurile de foioase, in locuri umbroase si livezi.

Usturoita este numita si buruiana de rana, floare de lingoare, frunza-voinicului, galbenele, iarba taieturii, 
buruiana de buba rea, iarba de boli, radacina de lingoare, iarba de rana, iarba de toate boalele, buruiana de 
perit, aisoara, usturoaie, vindecatoare ori voinicica. 

i poate atinge 80 cm, iar catre varf se ramifica. Frunzele usturoitei sunt destul de mari si 
prezinta zimti adanci. Florile usturoitei au culoarea alba si cate 4 petale. Ele se dezvolta catre varful 

De la usturoita pot fi folosite partile aeriene, recoltate in lunile aprilie-mai. Frunzele crude pot fi aplicate pe 
bube si umflaturi si se folosesc in tratarea sifilisului (se fierb si, cu decoctul obtinut, se fac spalaturi). 

si pierde calitatile terapeutice nu folositi planta uscata! 

pararea infuziei, tincturii, sucului si decoctului de usturoita 

Intern, folositi sub forma de infuzie si tinctura. Pentru infuzie, adaugati o lingurita de usturoita 
proaspata la 250 ml apa clocotita. Acoperiti pentru 10 minute, apoi strecurati. Consumati 

o preparati din 30 g de usturoita maruntita, amestecati cu 250 ml alcool alimentar de 70 de grade. 

 

) o intalnim prin padurile de foioase, in locuri umbroase si livezi. 

voinicului, galbenele, iarba taieturii, 
buruiana de buba rea, iarba de boli, radacina de lingoare, iarba de rana, iarba de toate boalele, buruiana de 

i poate atinge 80 cm, iar catre varf se ramifica. Frunzele usturoitei sunt destul de mari si 
prezinta zimti adanci. Florile usturoitei au culoarea alba si cate 4 petale. Ele se dezvolta catre varful 

mai. Frunzele crude pot fi aplicate pe 
bube si umflaturi si se folosesc in tratarea sifilisului (se fierb si, cu decoctul obtinut, se fac spalaturi). 

, adaugati o lingurita de usturoita 
proaspata la 250 ml apa clocotita. Acoperiti pentru 10 minute, apoi strecurati. Consumati 2 cani pe zi, fara 

o preparati din 30 g de usturoita maruntita, amestecati cu 250 ml alcool alimentar de 70 de grade. 
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Pastrati-o timp de 15 zile, dupa care strecurati. Luati cate 10-20 picaturi, de 2-3 ori pe zi, diluate in putina 
apa. 
 
Extern, aplicati usturoita zdrobita pe locurile vatamate sau sucul stors din planta proaspata, in afectiuni 
precum abcesele, artrozele, cangrenele, ranile, ulceratiile, eczemele, inflamatiile externe, furuncule. In 
functie de toleranta, puteti folosi si tinctura, in diferite dilutii. 

Pentru obtinerea decoctului, puneti o mana de usturoita zdrobita in 2 litri de apa. Fierbeti timp de 15 
minute. Strecurati si folositi pentru bai ale picioarelor, in cazul verucilor, al afectiunilor unghiilor sau altor 
afectiuni cutanate. Aceasta fiertura poate fi aplicata pe locul afectat, cu un tampon de vata, de doua-trei ori 
pe zi. 

Atentie 
Usturoita contine zaharoza, celuloza, saruri minerale, caroten, saponine si un ulei eteric asemanator 

celui existent in usturoi. Usturoita se utilizeaza la tratarea urmatoarelor afectiuni: abcese, artroza, astm, 
furuncule, cangrene, diaree, eczeme, hipertensiune, inflamatii externe, rani, traumatisme si ulceratii. 
 
Administrata intern intr-o cantitate prea mare, produce gastroenterite, nefrite si colici. 

 

USTUROÍŢĂ. Alliaria petiolata (sinonim Alliaria officinalis). Plantă erbacee bienală din familia 
cruciferelor, Brassicaceae, genul Alliaria, rudă cu o serie întreagă de plante domestice, de la varză la rapiță 
și muștar. Are un miros pregnant de usturoi, flori mici, albe și întrebuințări culinare și medicinale. Aria ei 
de răspândire este largă, începând din marginile vestice ale supercontinentului Eurasiatic, până la limita 
stepelor chinezești la est. 
Cum o recunoaștem? 
Usturoița se întâlnește în toată țara, la câmpie și deal, prin lăstărișuri și marginile pădurilor, pe terenuri 
sălbatice și necultivate, de-a lungul drumurilor sau marginile grădinilor, unde crește în colonii care pot 
atinge dimensiuni considerabile. 

Pentru că este bienală, adică se dezvoltă complet pe perioada a doi ani, exemplarele tinere de usturoiță pot 
părea cu totul altă specie față de plantele adulte. Iată de ce. 

În primul an de creștere, usturoița formează pâlcuri micuțe de frunze rotunde, ca niște rozete, cu marginile 
dințate, pețiol lung de 5-7 cm și aspect creponat, care au un miros persistent de usturoi în momentul în care 
sunt frecate cu degetele sau strivite. Anul următor, plantele înfloresc primăvara, producând floricele albe, 
cu patru petale, adunate în buchețele. Pe măsură ce planta înflorește, tulpina se ridică dreaptă și înaltă, 
uneori până la 1m. La sfârșitul perioadei de înflorire, vara, planta produce fructe micuțe, sub formă de 
mini-păstai, care conțin două rânduri de semințe negre, minuscule și strălucitoare, eliberate când capsula 
explodează. O singură plantă poate produce sute de semințe ce se răspândesc până la câțiva metri distanță 
de planta mamă. 

Are rădăcină adâncă, de culoare albă și miros (și gust) ca de hrean. 
Anul 1: 
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Anul 2: 

 

Etimologie 
Numele de usturoiță este rezultatul principalului aspect al plantei – mirosul usturoiat. Nu suntem singurii 
care au numit-o astfel. Englezii îi spun garlic-mustard, francezii erbe à ail, bulgarii чеснова трева (iarba 
usturoi), italienii și spaniolii – alliaria, respectiv aliaria, portughezii erva-alheira și exemplele pot continua 
în aceeași manieră. 
Regional, la noi, i se mai spune aişor, vindecătoare, vindecuţă, voinicică (deși acesta este un nume atribuit 
mai degrabă altor crucifere, Eruca sativa (rucola) sau Sisymbrium loeselii), frunza-voinicului, iarbă-de-
boale, iarbă-de-lingoare. 
Uz culinar 
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Usturoița este una dintre cele mai vechi condimente folosite în Europa pentru aromatizarea 
mâncărurilor. Săpături arheologice în zona Mării Baltice (Danemarca și Germania) datează folosirea 
usturoiței la peste 6000 de ani înaintea timpului prezent. 
Comestibile sunt atât frunzele, florile, fructele sub formă de mini-păstăi și semințele, cât și rădăcinile albe 
cu gust ca de hrean. 

Frunzele de usturoiță se toacă, mai mare sau mai mărunt, și se adaugă ca ingredient responsabil cu 
aromatizarea salatelor, a sandwichiurilor sau sosurilor verzi (cum ar fi pesto-ul). În general e mai bine să 
amestecați usturoița cu alte verdețuri în proporție de 1/4, pentru un gust echilibrat, căci ea singură are o 
aromă intensă care cere ceva obișnuință. De asemenea, florile pot fi mai mult decât element de decor în 
farfurie. Aroma ustoiței este un amestec echilibrat între gusturi cu care suntem mai obișnuiți astăzi: 
usturoiul și muștarul. Semințele negre de usturoiță sunt folosite în multe părți drept condiment. 

Uz medicinal 

În medicina populară usturoița era considerată dezinfectant și diuretic și era folosită pentru tratarea rănilor. 

Atenție! 

Usturoița, spre deosebire de alți membri din familia Brassicaceae, conține cantități minime de cianide, care 

la un consum normal nu provoacă nicio reacție, dar în cantități mari (cum ar fi un regim mai îndelungat 

bazat numai pe usturoiță) poate avea reacții neplăcute. În general, planta gătită, mai ales cu ceva acid ca 

sucul de lămâie sau oțet, își pierde din compușii cianidici. De accea recomand o sotare ușoară într-un rând 

de apă clocotită cu oțet, de care apoi vă descotorosiți. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

III )  MARTIE: 

Patrunjelul calului, seva de mesteacan, frunze de brusture, arpagic verd, papadie, loboda (caineasca) verde, 

coada racului, ginistru de Anglia (florile), usturoita, urzica, primula (flori), macris de balta (nasturel), toporasi 

(flori),  picior de catifea, zbarciogi. 

USTUROITA (vezi februarie) 
PICIOR DE CATIFEA (vezi ianuarie) 
URZICA (vezi februarie) 
PAPADIE (vezi februarie) 
 
PATRUNJELUL CALULUI (PATRUNJEL SALBATIC, PIMPINELA) 
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Pimpinella saxifraga 
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Pimpinella major 

 

În prima carte de bucate, de la sfârșitul anilor 1600, un manuscris redactat într-o frumoasă și pitorească 
limbă veche românească cu caractere chirilice, intitulat „Carte întru care să scriu mâncările de vițel, 
râmător, oao, peşte şi raci, stridii, melci, legumi, erburi şi alte mâncări de sec şi de dulce, despre 
orânduiala lor și alte învățături de a face vinuri”, care a aparținut inițial bibliotecii stolnicului Constantin 
Cantacuzino, se pomenește, printre verdețurile folosite la diverse preparate, și o denumire care nu-mi era 
familiară până acum câteva zile. 
Este vorba de pimpinelă, care apare de mai multe ori în manuscris, dar astăzi folosit extrem de rar. 
(Dicționarul de sinonime, 2002) 
Ce este pimpinela? 
Un soi de pătrunjel sălbatic, numit și pătrunjel-de-câmp, o plantă erbacee, din familia Apiaceae, care poate 
fi întâlnită crescând spontan prin fânețe, pășuni, coline aride, pe locuri uscate și pietroase de la câmp și de 
la munte. Două specii, strâns înrudite, au primit această denumire: Pimpinella saxifraga și sora ei mai 
înaltă, Pimpinella major. 
Cum o recunoaștem? 
Pimpinela are ”tulpina cilindrică, fin-striată, lipsită de frunze în partea superioară, glabră, sau, la bază, 
slab-fin-păroasă; frunzele penatisecate, segmentele sesile, ovale, dințate, lobate sau incise; florile albe sau 
rozee, dispuse în umbele, pedunculul florilor glabru, stilele în timpul înfloririi mai scurte decât ovarele; 
fructele ovale, comprimate, sunt glabre și prevăzute cu 5 coaste egale, filiforme.” (Extras din Zacharia 
Panțu, ”Plantele cunoscute de poporul român”, 1906) 
Etimologie 
”Italiana este prima limbă romanică cu care româna a venit în contact şi de la care am primit întâile 
elemente latino-romanice încă de la începutul secolului al XV-lea. […] Primul cuvânt de sursă italiană a 
fost unul din domeniul economic, şi anume moneda de aur numită ducat. În limba veche ne întâmpină însă 
şi mulţi termeni de sursă romanică cu sens culinar. Astfel, dintre relativ multele lexeme cu tentă 
gastronomică împrumutate de română din italiană în trecutul îndepărtat, DIL* a înregistrat – precizând 
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prima dată a apariţiei în limba română şi etimonul sau etimoanele fiecăreia – cuvinte precum 
[…] pimpinelă.” (Extras din Florica Dumitrescu, ”Din semantica elementelor lexicale gastronomice de 
origine italiană din româna actuală”, 2009) 
 *DIL = Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, ”Dicţionarul împrumuturilor 

latino-romanice în limba română veche (1421–1760)”, Bucureşti, 1992. 
Pimpinela este o formă coruptă a latinului bipennula, care se referă la frunzele bipenate. 
Cum se folosea pimpinela? 
”Plăcintă: Ia oaole și le bate bine cu puțintea sare, apoi le amestecă cu pimpinelă, izmă, 
maghiran, măcriș de cel ce să face pe iarbă și pătrânjăi, bine toate pisate, și le fă, apoi, plăcintă, puindu-le 
pe deasupra zahar, iar fiind primăvară, în loc de erburi pune flori de soc.” (Carte întru care să scriu 
mâncările de vițel, râmător, oao, peşte şi raci, stridii, melci, legumi, erburi şi alte mâncări de sec şi de 
dulce, despre orânduiala lor și alte învățături de a face vinuri, sec. XVII) 
Pesemne că pimpinela era folosită în moduri mimilare hasmățuiului, cu care este înrudită (asemeni 
pătrunjelului și altor umbelifere), ea având o aromă intensă, ca de anason. 
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SEVA DE MESTEACAN 

 

 

Mesteacănul, denumit și arborele vieții, este originar din Siberia, însă crește și la noi în zonele de 
dealuri și câmpii. Seva de mesteacăn este cunoscută pentru capacitățile sale deosebite care au fost 
testate de-a lungul anilor prin numeroase studii medicale și se poate utiliza atât intern, cât și extern. 

Iată câteva dintre numeroasele efecte binefacatoare ale sevei: 

– Este un foarte bun tonic fizic și psihic. Pentru efecte benefice se administrează 2 ml de câte 2 ori pe zi, 
dimineața și seara, timp de 3-4 săptămâni la adulți, iar la copiii peste 10 ani, 1 ml de două ori pe zi, în 
acelaşi interval. 

Remediu impotriva cancerului – exista mai multe studii care pun in evidenta efectele antitumorale ale 
mesteacanului, in special ale sevei si ale scoartei acestuia. Principalul „vinovat” pentru acest efect este un 
principiu activ: ACIDUL BETULINIC, care se gaseste in proportii mari in mesteacan, mai ales primavara. 
Acesta are efect citostatic asupra celulelor maligne din formatiunile tumorale de pe sistemul nervos, mai 
ales la copii Pe langa tipurile de cancer sus mentionate, in ultima vreme s-au obtinut rezultate pozitive si 
in cancerul ovarian, cancerul pulmonar si cancerul mamar. 
Seva de mesteacan 

– Mesteacănul conține principii active care au acțiune diuretică, antiinflamatoare și antibacteriană, prin 
urmare se poate utiliza în tratarea și prevenirea cistitei. Se recomandă consumul a câte 1 litru pe zi , timp 
de 2-3 săptămâni. 

– Combate reumatismul, dacă se administrează 1 litru pe zi timp de 3 săptămâni, iar pentru intensificarea 
efectului se pot aplica și cataplasme cu pulbere de scoarță de mesteacăn. 
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– În bolile de ficat, este ideal consumul a câte o cană de suc proaspăt de mesteacăn sau infuzie de 
mesteacăn de cel puțin 3 ori pe zi. 

– Poate combate părul gras dacă se întinde seva pe păr înainte de spălare. Efectele vizibile se observă după 
aplicarea de 5-6 ori la 2-3 zile . Astfel, părul va fi mult mai sănătos, mai rezistent și mai strălucitor. 

– Seva de mesteacăn concentrează toate substanțele nutritive necesare creșterii arborelui: glucoza și 
fructoza ( conferă gust ușor dulceag ), aminoacizi, vitamina C, minerale ( calciu, magneziu, mangan, zinc, 
fosfor , sodiu, fier ). Acești nutrienți se află în proporții optime și se asimilează cu ușurință în organism. O 
poți procura de la plafar. 

Colici renale, litiaza renala – se beau intre orele 8-12, dimineata, pana la 600 ml de seva proaspata de 
mesteacan, in cure de minimum 5 zile. Are efecte foarte puternice de dizolvare a calculilor renali, de 
stimulare a activitatii rinichilor si implicit a diurezei. 

Intoxicatii cronice – se face o cura de o saptamana, in care se bea jumatate de litru de seva pe zi, de 
preferinta dimineata, pe stomacul gol. Procedura se recomanda la inceput de primavara, persoanelor care 
sufera de: guta, reumatism, dermatoze diverse, colita de putrefactie. 

Cresterea parului – dupa spalarea parului cu sampon, se face o clatire dublata de un masaj la radacina, cu 
seva proaspata de mesteacan (procedura dureaza 10 minute), dupa care parul se mai clateste o data cu apa 
curata. 

Combate guta 
Artrita se poate ameliora cu ajutorul curei pe bază de sevă de mesteacăn, administrată pe parcursul a trei 
săptămâni (un litru pe zi). Efectele antireumatice ale sevei sunt amplificate prin aplicarea externă de 
cataplasme cu pulbere de scoarţă demesteacăn pe articulaţiile afectate. Acelaşi tratament se foloseşte şi 
pentru tratarea cu succes a gutei. 

Elimină pietrele la rinichi 
Pietrele la rinichi pot fi eliminate printr-o cură de 20 de zile cu sevă de mesteacăn, pe care o puteţi găsi în 
magazinele cu specific naturist. În prima zi se consumă 0,5 litri, în a doua zi, 0,6 litri, până ajungeţi în cea 
de a cincea zi la un litru, cantitate ce se va bea vreme de zece zile, după care scade gradat cu câte 0,1 litri pe 
zi, aşa încât în ultima zi de cură să se consume din nou 0,5 litri de sevă. 

Psoriazisul şi-a găsit leacul! 
Se pun pe leziunile produse pe piele comprese cu sevă de mesteacăn, ce se ţin vreme de o oră. În paralel se 
face o cură internă cu câte un litru de sevă pe zi. Efectul antibacterian se va face simţit din plin la nivelul 
pielii afectate! 

De ajutor în obezitate 
Seva de mesteacăn are o extraordinară forţă de a purifica organismul. Un litru pe zi din acest remediu, 
consumat intern, elimină apa suplimentară din organism, amplifică tranzitul intestinal şi accelerează 
metabolismul. Asociat cu o dietă săracă în carne, grăsimi şi dulciuri, remediul este ideal pentru o cură de 
slăbire, ajutând la scăderea accelerată în greutate, fără a pune în pericol sănătatea (seva de mesteacăn 
conţine acizi organici, săruri minerale de potasiu, calciu, magneziu şi cupru, vitaminele B şi C). 
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Cum obţinem seva miraculoasă 

Dacă vreţi să preparaţi singuri seva de mesteacăn, colectaţi seva în lunile martie şi aprilie, atunci când 
copacul revine la viaţă. Se obtine prin sfredelirea in adancime (4-8 cm) a trunchiului sau, mai bine, a unor 
ramuri tinere viguroase, din care va incepe sa curga un lichid limpede, cu gust acrisor-dulceag: seva de 
mesteacan. Aceasta operatiune se face numai cu mestecenii maturi, iar dupa colectarea a 250-500 ml de 
seva (1-2 cani), se unge imediat orificiul cu rasina, pentru a opri scurgerea, care altfel ar afecta vitalitatea 
copacului. După colectare, seva va fi strecurată cu ajutorul unui tifon. Este necesar ca, după ce se încheie 
colectarea, crestătura făcută în trunchi să fie acoperită cu ceară, răşină sau smoală, pentru ca astfel 
mesteacănul să nu fie supus la unele infecţii ce se pot strecura prin acea crestătură, ferindu-l de boală 
sau chiar de uscare şi de moarte. 

Modul de administrare 
Seva de mesteacan se consuma pe cat posibil imediat dupa recoltare, cand inca este foarte proaspata, iar 
vitaminele, enzimele si alte substante organice complexe din compozitia sa nu sunt oxidate. 

Pentru tratament se recomandă 0,5-1 litri pe zi la adulţi, în timp ce pentru copiii între 8 şi 12 ani, 200-500 
ml pe zi sunt suficienţi, iar pentru cei între 4 şi 8 ani, numai 100-300 ml pe zi. Durata curei nu este 
condiţionată, de obicei, decât de perioada în care seva e secretată de copac. 

FRUNZE DE BRUSTURE: 

 

 

 

Frunza de brusture vindeca spondiloza cervicala – Este un bun antiinflamator si poate fi aplicata in orice 
zona dureroasa. Tratamentul este naturist si nu implica niciun efect secundar. Ai nevoie doar de cateva 
frunze proaspete pe care sa le aplici unde te doare. 
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Frunza de brusture vindeca spondiloza cervicala – Tratamentul este ieftin, spre deosebire de pastilele si 
cremele din farmacie. Frunza de brusture se gaseste de primavara pana toamna. Se gaseste pe santuri, la 
tara, pe malulri de rau si paraie, la umbra umeda a padurilor. 
 
Vreme de secole, radacina de Brusture a fost considerata drept cel mai important remediu pentru curatarea 
sangelui si dupa cum se stie, detoxifierea este primul si cel mai important demers pentru blocarea bolilor. 

Iata ce afectiuni poti trata cu brusture: 

Brusturele detoxifiază organismul 
Datorita substantelor active, cum sunt sarurile de potasiu, vitaminele din complexul B, uleiurile volatile si 
tannina, brusturele este unul dintre cele mai eficiente leacuri in detoxifierea organismului; 

Brusturele combate diabetul 
Datorita continutului de substante active care regleaza nivelul glicemiei din sange, ceaiul din radacina de 
brusture este un adjuvant recomandat in lupta contra diabetului. Se consuma 3 cani de ceai din radacina de 
brusture, cate 15 zile pe luna. 

Un studiu realizat pe diabetici, a aratat ca tratamentul cu brusture reduce glicemia cu aproximativ 12%, 
efectele fiind amplificate de asocierea sa cu radacina de cicoare sau cu frunze de anghinare. De asemenea, 
brusturele reduce producerea de glucoza la nivel hepatic si stimuleaza secretia de insulina din celulele 
pancreatice. Se adminstreaza decoctul combinat, obtinut din cele 3 plante, amestecate in proportii egale, din 
care se bea cate 1 litru pe zi. 

Atentie! Persoanele care se afla deja sub tratament cu insulina trebuie sa fie supravegheate in timpul 
acestui tratament de catre medicul specialist, deoarece scaderile glicemiei sunt atat de puternice, incat 
trebuie ajustate dozele de insulina. 
Trateaza infectiile urinare si renale 
Brusturele contine poliacentilene, substante cu rol antibiotic in organism, care trateaza cu succes afectiuni 
precum cistita, nefrita, infectiile urinare. Pentru combaterea infectiilor, se recomanda atat consumul intern – 
cate 1 l de ceai pe zi, cat si uzul extern – bai de sezut zilnice. 

Brusturele trateaza cu succes acneea, cuperoza, furunculoza 
Aceasta este planta cu cel mai puternic efect antimicrobian. Contine arctiozida, o substanta al carei efect in 
organism este comparabil cu cel al penicilinei si ajuta la tratarea infectiilor pielii. Este eficient atat 
consumat intern, sub forma de ceai (se bea ceai din radacina de brusture si de cicoare, care se prepara din 
30 g de amestec la 1 litru de apa; amestecul se fierbe timp de 5 minute, se strecoara si se bea pe parcursul 
unei zile), cat si extern, sub forma de cataplasme (frunzele spalate se stropesc cu ulei de eucalipt si se aplica 
pe locurile afectate; compresele se schimba de 3 ori pe zi, iar tratamentul dureaza 2-3 saptamani). 
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LOBODA 
 

 
 

 
 

 
 
Loboda salbatica, este varianta mult mai puternica si nepretentioasa a lobodei de gradina, pe care o puteti 
intalni chiar si in orase, pe unele spatii verzi si pe care, daca invatatati sa o cunoasteti, o puteti recolta 
pentru a va imbogati dieta in nutrienti. Bogata in vitamina C si alti antioxidanti, in substante minerale, 
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proteine si carotenoizi, loboda salbatica este un puternic diuretic, depurativ si mineralizant, fiind ideala in 
curele de detoxifiere. Plantele spontane, necultivate de om se adapteaza mai usor la mediu, poseda 
proprietati mai active si sunt mai nutritive decat cele plantate de om, astfel ca loboda salbatica rezista din 
primavera pana in toamna, rasarind sporadic in terenuri mai mult sau mai putin fertile. Consumul de loboda 
salbatica hraneste sangele, protejeaza sistemul cardio vascular, ferindu-l de colesterolul nociv, incetineste 
procesul de imbatranire favorizand regenerarea celulara. Totodata ajuta sistemul nervos, pe cel osos si pe 
cel muscular si activeaza glandele in mentinerea unui echilibru hormonal. 

Atentie ! Se consuma in cantitati moderate la o masa, deoarece ca orice verdeata contine acid oxalic. 

In bucatarie, cu toate ca loboda salbatica are renume inca de pe vremea dacilor, se consuma sporadic, de 
regula de catre cei ce au o traditie in  hranirea naturala sau de cei ce sunt la curent cu sfaturile 
nutritionistilor in ceea ce priveste consumul de ierburi salbatice. Nu este o planta aromatizata, deci nu are 
aroma, dar este consistenta. Fiarta, dar mai ales cruda, se poate asocia cu carnuri, branzeturi si legume, iar 
asezonata cu mirodenii, capata savoare. 

 

COADA RACULUI 
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Coada racului (Potentilla anserina - L) este o plantă din familia Rosaceae, cunoscută sub mai multe 
denumiri populare: argentină, argintică, argințel, argindeana, buboasa, buruiana de scrânte, buruiana-
junghiurilor, coada-dracului, forostoi, iarba-gâștii, iarba-scrântiturii, ioluț, sclintita, scrântitoare de baltă, 
scrânteala, troscot, vintricea, zolotnic. 

Descriere 

Coada racului este o plantă erbacee, înaltă de 15–20 cm, cu frunze întrerupt-penatifide și flori mari, 
galbene. Este întâlnită în locuri nisipoase umede, pe marginea șanțurilor, lacurilor și râurilor, atât la câmpie 
cât și în zone mai înalte. Înflorește din luna mai până toamna târziu. Coada racului este o plantă erbacee 
pitică ce prezintă o tulpină culcată și mai mulți stoloni din care cresc alte plante. Frunzele sunt așezate sub 
formă de rozetă având o culoare verde-alburie pe față si verde-argintie pe spate. Florile sunt solitare, 
susținute de un pedicel lung și au o culoare gălben-aurie. 

În scopuri medicinale se întrebuințează părțile aeriene(Herba Anserinae), recoltate în perioada înfloririi, 
alcătuite din tulpinile laterale și frunzele bazilare și uneori rădăcina.[1] 

 

 

Componenții principali 

 tanin 
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 substanțe amare 
 ulei volatil 
 mucilagii 
 flavonoide 
 săruri minerale 

Proprietăți 

Astringente, antispastice, coagulante, hemostatice și spasmolitice 

Indicații 

Intern: în anemie, diaree, hipermenoree (reglează durerile în menstruațiile abundente), enterocolită, 
calculoză renală, colici gastrice și convalescență, dureri stomacale, afecțiuni ginecologice de orice natură, 
hemoragii de orice natură, cancer uterin sau de colon, dureri abdominale, paraziți intestinali, dureri uterine, 
dismenoree, menstruații abundente, leucoree, osteoporoza, spasme pioroce, reglarea menstrelor. 

Extern: spălături locale în leucoree, în ulcerații ale pielii precum și în tratarea gingivitei, în arsuri se aplică 
cataplasme cu decoct de coada racului pe zonele afectate, ten seboreic, lăcrimarea ochilor, eczeme, având 
acțiune sedativă pe lângă proprietățile antiseptice, friguri, ulcerații cutanate, cicatrizante și hemostatice.[1] 

Coada racului se poate folosi sub formă de infuzie, decoct sau tinctură. 

 

PRIMULA (flori)  
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MACRIS DE BALTA 
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Nasturelul (Nasturtium officianale) sau macrisul de balta este o planta perena bogata in nutrienti care 
gaseste din abundenta in apropiere de izvoare si de-a lungul apelor lente. Face parte din familia 
Brassicaceae, fiind ruda cu mustarul, cresonul de gradina, varza, rucola, etc. 
 
Planta are frunzele mici, ovale, de un verde profund si suculente. Frunzele au un gust ascutit, piperat si usor 
acru, oarecum ca mustar si cresonul de gradina (Lepidium sativum). Semintele coapte sunt, de asemenea, 
comestibile. 
 
Elemente nutritive  
Naturelul contine: ulei volatil, glicozide, fibre, proteine cu animoacizi arginina, histidina, izoleucina, 
leucina, lizina, treonina, fenilalinine, metionina, triptofan, valina, acid folic, cumarine. 
 
Vitamine: A, B1, B2, B3, B5, B6, B17, C, D, E, K 
 
Minerale: calciu, fosfor, potasiu, fier, sodiu, magneziu, cupru, mangan, flor, sulf, clor, iod, germaniu, 
siliciu, zinc 
 
Actiuni: antibiotic, antibacterian, diuretic, expectorant, stimulent, digestiv, stomatic, antiscorbutic, 
antiseptic, antioxidant, tonic. 
 
Nasturelul, planta medicinala care nu trebuie sa lipseasca din cura de primavara 
 
Beneficiile pentru sanatate 
Este una dintre legumele cu frunze verzi cu un nivel foarte scazut de calorii (doar 11 calorii la 100 g de 
frunze prime) si contine cantitati neglijabile de grasimi. Fiind un antioxidant bogat, avand putine calorii si 
un nivel scazut de grasimi, este adesea o leguma recomandata in programele de control al colesterolului si 
de reducere a greutatii. 
 
Frunzele si stemul contin gluconasturtiin, un compus glucosinolat care da aroma piperata. Studiile de 
cercetare sugereaza ca produsul de hidroliza al compusului gluconasturtiin, izotiocianat 2-fenetil (PEITC), 
este considerat a fi benefic in prevenirea cancerului prin inhibarea enzimelor de faza I. 
 
Nasturelul proaspat are mai multa concentratia de acid ascorbic (vitamina C) decat o parte din fructele si 
legumele cu acest nutrient. 100 g de frunze furnizeaza 47 mg sau 72% din DZR de vitamina C. Ca un anti-
oxidant, vitamina C ajuta la eradicarea radicalilor liberi si a speciilor reactive de oxigen (ROS), prin 
proprietatile sale de reducere.  
 
Studiile de laborator sugereaza ca un consum regulat de alimente bogate in vitamina C ajuta la mentinerea 
tesutului conjunctiv normal, la prevenirea deficientei de fier, si, de asemenea, ajuta organismul sa lupte 
impotriva agentilor infectiosi prin stimularea imunitatii. 
 
Este una din sursele vegetale excelente pentru vitamina-K; 50 g furnizeaza mai mult decat doza zilnica 
recomandata. Vitamina K are un rol in sanatatea oaselor prin promovarea activitatii osteotrofice (formarea 
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si intarirea oaselor). Un nivel adecvat de vitamina K in dieta ajuta la limitarea daunelor neuronale din 
creier, astfel, avand un rol in tratamentul pacientilor care sufera de boala Alzheimer. 
 
Este, de asemenea, o sursa excelenta de vitamina A, si flavonoide, cum ar fi betacarotenul, luteina si 
zeaxantina. 
De asemenea, este bogat in grupul de vitamine B-complex, cum ar fi riboflavina, niacina, vitamina B-6 
(piridoxina), tiamina si acidul pantotenic, care sunt esentiale pentru a asigura niste functii metabolice 
celulare optime. 
 
In plus, este de asemenea o sursa bogata de minerale precum cupru, calciu, potasiu, magneziu, mangan si 
fosfor. Potasiul este o componenta importanta a celulelor si fluidelor corporale, care ajuta la controlul 
ritmului cardiac si al tensiunii arteriale prin contracararea efectelor de sodiu.  
 
Manganul este folosit de corp ca si un co-factor pentru enzima antioxidanta superoxid dismutaza. Calciul 
este necesar pentru oase si dinti, dar si pentru regulamentarea activitatii inimii si a muschilor scheletici. 
 
Un consum regulat de nasturel poate preveni osteoporoza, anemia si deficitul de vitamina A. De asemenea, 
protejeaza de boli cardiovasculare si cancer de colon si de prostata. 
 
Nasturelul contine mai mult sulf decat orice alt vegetal, cu exceptia hreanului. Alimentele bogate in sulf 
joaca un rol important in absorbtia de proteine, in purificarea de sange, construirea de celule si in sanatatea 
parului si a pielii. 
 
De asemenea, de remarcat este faptul ca nasturelul este un produs alimentar cu alcalinitate de 8,1 in reactia 
metabolica, ceea ce il face valoros in dieta zilnica pentru a contracara un sistem acid, cauzat de consumul 
total de prea multe alimente acide, alimente procesate, tensiuni si poluanti de mediu.  
 
Nasturelul este un curatitor puternic al corpului, in special in fluxul sanguin. Are proprietati care ajuta la 
dizolvarea fibrinei cauzatoare de oboseala, coagulata in vasele de sange. 
 
Utilizari medicinale 
In fitoterapie, se foloseste doar planta verde, proaspata, deoarece substantele active din nasturas se distrug 
prin uscare. Lastarii tineri, precum si frunzele nasturelului, se colecteaza primavara (martie - mai). Ele se 
consuma sub forma de salata sau de suc obtinut din stoarcerea plantei. 
 
• Nasturelul a fost renumit in istorie ca o planta pentru curatirea de primavara, fiind eficienta pentru 
purificarea sangelui si tonifierea intregului sistem. Multi dintre marii fitoterapeuti au scris despre puterile 
revitalizare ale nasturelului. Grecii il considerau un aliment valoros pentru creier si consolidarea sistemul 
nervos. Regele persan Xerxes Fed dadea nasutrel soldatilor sai pentru a-si mentine forta si rezistenta. 
 
• Nasturelul este una din cele mai bune surse de iod. Iodul este important pentru functia glandei tiroide. 
Frunzele folosite ca o cataplasma se aplica pentru usurarea problemelor de glanda prostata. 
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• Nasturelul este o planta foarte utila pentru tratarea cancerului. Substanta care da plantei gustul iute poate 
distruge celulele canceroase. Potrivit unui studiu efectuat de cercetatorii de la Universitatea Southampton, 
persoanele care consumau 80 de grame de nasturel pe zi, echivalentul unui bol de cereale, aveau un nivel 
mai mare de molecule capabile sa lupte impotriva cancerului in sange, la cateva ore de la consumarea 
salatei.  
 
Previne si stopeaza dezvoltare tumorilor la san, dar este eficient si impotriva cancerului pulmonar. 
Fumatorii care consuma zilnic 150 de grame de nasturel isi diminueaza mult riscul de cancer.  
 
Pentru tratarea cancerului sau diabetului, planta se consuma ca atare, sub forma de salate sau suc, intre 50 si 
150 de grame pe zi, diluat cu apa rece in proportie de 1/1. 
 
• Frunzele bogate in clorofila sunt mestecate pentru a absorbi mirosurile de respiratie. Dr. Robert Willner 
sustine ca clorofila este o substanta anti-cancer, cu actiune antioxidanta, contribuind la neutralizarea 
radicalilor liberi din produse chimice, pesticide, fum de tigara, emisii diesel si multi alti mutageni de 
mediu.  
 
Clorofila este bogata in enzime digestive. Aceste enzime usureaza digerarea de alimente grele, cum ar fi 
amidonul si proteinele. De asemenea, se spune ca enzimele actioneaza ca un catalizator, astfel ca produsul 
alimentar este mai pe deplin utilizat, iar organismul beneficiaza din plin de vitamine si minerale. Din acest 
motiv, consumul de frunze de nasturel la mese este foarte benefic. Dar, retineti, pentru a beneficia de 
actiunea enzimei frunzele trebuie sa fie consumate proaspete, deoarece caldura de gatit distruge enzimele. 
 
• Compusii iuti ai nasturelului au proprietati antibacteriene si antifungice care trateaza infectiile cailor 
respiratorii. Nasturelul ajuta organismul sa lupte cu raceala, gripa si bronsita. Un sirop de tuse, se poate 
obtine din frunze de macris fin tocate cufundate in miere peste noapte. 
 
• Pentru tratarea constipatiei, a bronsitei sau a bolilor renale ori vezicale se recomanda infuzia de nasturel. 
O lingurita cu planta maruntita se pune în 250 ml de apa clocotita. Se acopera 15 minute, se strecoara si se 
beau trei cani pe zi. 
 
• Cura cu nasturel este recomandata si pentru tratarea anemiei. Aceasta trebuie sa dureze cel putin patru 
saptamani. Se poate tine cu suc proaspat, salata sau suc proaspat amestecat cu suc de morcovi. Sucul 
proaspat de nasturel poate fi combinat si cu ceai de galbenele, sunatoare, patlagina sau fructe de padure. 
Aceasta cura ajuta si la detoxificarea organismului. 
 
• In arsuri sau afectiuni dermatologice se va folosi un unguent obtinut din 5-6 grame de suc proaspat si 30 
de grame de unt proaspat. Se omogenizeaza foarte bine cele doua ingrediente, apoi se ung locurile afectate.  
 
• Pentru gingivite sau parodontoze se face gargara de trei sau patru ori pe zi cu suc proaspat sau cu infuzie 
de nasturel. Frunzele mestecate stopeaza sangerarea gingiilor. 
 
• Un remediu excelent impotriva acneei este sucul de nasturel. Frunzele verzi se zdrobesc si se strecoara. 
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Cu sucul obtinut se spala zona afectata de acnee sau se pot aplica tulpini zdrobite, sub forma de cataplasme, 
direct pe locul afectat.  
 
• Pentru prevenirea caderii parului: dupa ce va spalati pe cap puneti în apa de clatit una sau doua cani de 
infuzie de planta. Totodata, frectionati scalpul in fiecare seara cu suc proaspat. 
 
• Continutul de potasiu din nasturel este apreciat pentru pierderea in greutate, deoarece actiunea sa diuretica 
atrage excesul de lichid in afara corpului.  
 
• Pentru a calma durerile de cap, se face o infuzie cu un pumn de frunze de nasturel tocate si 2 cesti de apa 
clocotita.  
 
• Nasturelul poate fi utilizat ca o cataplasma pentru picioare umflate si glezne luxate.  
 
• Este apreciat pentru compensarea si imbunatatirea tenului, prin consumul si aplicarea externa ca o lotiune. 
Sucul proaspat aplicat pe fata si piele estompeaza pistruii si petete si elimina punctele negre.  
 
Precautii si contraindicatii 
Cumparati nasturel de la o sursa cunoscuta, de la ferme care folosesc apa curata. Nasturelul care creste 
spontan, in zone de apa stagnanta si poluata poate gazdui unii paraziti. 
 
Nasturelul contine 0,31 mg de acid oxalic la 100 g de frunze. Acidul oxalic este o substanta naturala gasita 
in unele legume, care se poate cristaliza ca pietre de oxalat in tractul urinar la unele persoane. Prin urmare, 
oamenii cu pietre cunoscute ale tractului urinar sunt sfatuiti sa evite consumul de legume care fac parte din 
familia cruciferelor. 
 
Fiind o leguma din familie Brassica, nasutrelul poate contine, de asemenea, goitrogene, care pot interfera 
cu productia de hormoni tiroidieni si pot cauza deficit de hormon tiroxina la persoanele cu disfunctii 
tiroidiene. 
 
Nasturasul nu se va administra celor care sufera de ulcer gastric sau de nefroza si nici copiilor mai mici de 
4 ani.  
 
Femeile insarcinate trebuie sa evite planta, deoarece aceasta poate produce contractii uterine. 
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TOPORASI (flori) 

 
 

 

  

Descriere 
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Toporaşul  este o planta medicinală, erbacee, originară din Europa, fără tulpină, perenă şi care 
formează stoloni lungi. Frunzele sunt ovale sau în formă de inim, florile sunt intens parfumate, 
singuratice, de culoare violetă, roşiatică sau albă, prevăzute cu un peduncul lung iar fructul este o 
capsulă de formă sferică sau hexagonală. 

Toporaşii cresc prin zăvoaie, livezi, poieni, pe la marginea pădurilor, mai rar chiar şi prin grădini. 

În fitoterapie se folosesc frunzele, florile şi rădăcinile. Planta are şi un uz cosmetic, în industria 
parfumurilor. 

Compoziţie 

Florile de toporaş conţin numeroase uleiuri volatile (nonadienol, octodienol, alcool benzilic, o cetonă 
nesaturată- parmonă,eugenol), rezine, viola-cvercetina (rutozid), violamină- o substanţă colorată albastră, 
acid acetil- salicilic, mucilagii, zaharuri şi substanţe minerale. 

În compoziţia frunzelor intră: ulei volatil de culoare brună format din esteri metilici ai acidului salicilic şi 
nonadienol iar rizomii şi rădăcinile de toporaşi conţin saponozide, un alcaloid- odorantină, acid-2- 
nitropropionic, uleiuri volatile, principii amare şi esteri ai acidului salicilic. 

Acţiune 

 Extractele de toporaşi sunt cunoscute ca un bun expectorant iar preparatele din toporaşi sunt şi bune 
cicatrizante şi antiinflamatoare şi, de asemenea, vomitive, purgative şi sudorifice. 

Indicaţii terapeutice 

Toporaşii se pot folosi în tratamentul următoarelor afecţiuni: amigdalită cronică, bronşită, cistită, colită, 
constipaţie, dermatoze, febră, gastralgii, afecţiuni renale, gută, guturai, hipertensiune arterială, insomnii, 
intoxicaţii acute, palpitaţii, răceală, răni, reumatism, tumori maligne ale pielii, tuse şi ulcer gastroduodenal. 

Toporasul (Viola odorata in latina) – mai este numit şi violeta sau faţa mică. Această plantă perenă are 
frunze dantelate în formă de inimă şi flori de toporasi violete sau albe, cu un parfum dulce. In popor se mai 
numeste: călțunași, cârligei, cocoșei, fiache, floare domneasca, flori mărunte, garoafe, ghiorele, hioară, 
hobridrag, lemoie, ligoace, mereoare, micsandre, micșunele, nemțoaice, simboie, tămâioare, vioară, violete, 
viorică, zambile de câmp. Dacii o numeau sebela, sibiel, siboiel. 

Cand se recolteaza toporasii 

Partile aeriene inflorite ale toporasilor, frunzele fara petiol, florile – se recolteaza in timpul infloririi, pe 
timp frumos, dupa ce s-a ridicat roua. Rizomul si radacina de toporas se recolteaza primavara devreme sau 
toamna. Se usuca in strat subtire. Florile se usuca si se pastreaza la intuneric pentru a nu se decolora. 

Beneficii ale consumului de toporasi 

Florile de toporasi cristalizate aromatizează dulciurile şi lichiorurile şi sunt puse în salate cu tot cu frunze. 



42 
 

Rădăcina de toporas tratează bronşitele, iar frunzele au proprietati diuretice, emoliente. Sunt recomandate 
in tratamentul catarului cailor respiratorii, a reumatismului si chiar a afectiunilor renale. Siropul de flori 
este antiseptic, un laxativ uşor , tratează tusea, durerile de cap şi insomnia. 

Grecii antici purtau toporasi pentru a-şi calma temperamentul şi pentru a induce somnul. 

Planta întreagă este folosită în stare proaspătă sau uscată. Frunzele de toporasi pot fi mâncate ca un tip de 
spanac sălbatic, iar florile adaugate în salate şi deserturi. 

Cu un conţinut ridicat de fier, frunzele proaspete sunt folosite intern, cât şi extern pentru cancer, în special 
pentru cancerul de colon, gât şi limbă. În acest scop frunzele proaspete sunt infuzate zilnic şi consumate 
ca şi ceai – se foloseşte o linguriţă de plantă la jumătate de cană de apă. Se lasă să se infuzeze şi se 
consumă în doze de un sfert de cană de 4 ori pe zi. 
 Pentru tratarea tusei, cu efect expectorant, calmant, diuretic, usor laxativ, se prepara un decoct din 

1 lingurita pulbere de rizom si radacini la o cana (250 ml) cu apa. Se fierbe 5 minute, dupa care se lasa 
acoperit 15 minute. Se strecoara si se bea caldut. Se consuma 1-2 cani cu decoct pe zi, indulcit cu 
miere. 

 Pentru tratarea brositelor, tusei, se pregateste o infuzie din 1 lingura cu pulbere de planta la o cana 
cu apa clocotita. Se lasa acoperita 15 minute. Se strecoara, se indulceste cu miere si se bea o cana pe zi 
in doua reprize. 

 Pentru tratarea tusei se prepara o infuzie din o lingura de flori uscate si maruntite peste care se toarna 
o cana cu apa clocotita. Se lasa acoperita 15-20 de minute, dupa care se strecoara. Se beau 2-3 cani pe 
zi. 

Ceaiul de toporasi poate fi aplicat si extern ca o cataplasmă. Florile sunt un bun laxativ, în timp ce 
rădăcinile şi tulpinile sunt un bun vomitiv şi purgativ. Frunzele proaspete de toporas sunt folosite în 
unguente şi cataplasme pentru răni. 

Tinctura de toporasi 

Homeopatic, tinctura de toporasi se prepara din toata planta, atunci cand este inflorita. Se administreaza 
in dureri reumatice, mai ales in partea dreapta a corpului. 
Se mai utilizeaza in bronhospasme si spasme coronariene. De asemenea se administreaza in o serie de 
dureri nevralgice sau tensive – frontale, fie la nivelul scalpului de unde se intind pe frunte, ochi, fata, cu 
tulburari de vedere, fie la nivelul uterului provocate de un fibrom. 

Tinctura se mai administreaza copiilor slabi, nervosi, cu un somn agitat, care au paraziti intestinali. 

Cum sa faci acasa sirop de toporasi 

Ingrediente necesare pentru sirop de toporasi 

 40-50 g flori 
 150 ml apa 
 300 g zahar / miere de albine 

Siropul de toporasi este extraordinar atunci cand este adaugat la glazuri si creme pentru prajituri. Este 
minunat chiar si cand este utilizat in bauturi. Este necesara doar o cantitate mica de sirop la un vin spumant 
sau la o limonada pentru a le transforma in niste bauturi elegante si delicioase. 
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Pentru aceasta reteta vei avea nevoie de o sticla sterilizata care sa poata pastra 450 ml de sirop. 

Se culeg florile, se spala, se indeparteaza tulpina si partea verde de la baza. Se pun florile intr-un castron de 
sticla. Se toarna apa fiarta peste flori, se acopera cu un prosop de bucatarie si se lasa astfel la infuzat timp 
de 24 de ore. Se poate prepara acest macerat si la rece, fara a fi nevoie de apa fiarta. 

Dupa tot acest timp, se pune infuzia cu tot cu flori intr-un vas ce va fi pus in baie de aburi (la bain-marie). 
Se adauga zaharul si se amesteca continuu pana ce acesta se dizolva complet. 

Se strecoara siropul astfel obtinut printr-o sita fina si se pune in sticla.  Zaharul poate fi inlocuit cu miere de 
albine. In acest caz insa, se strecoara siropul macerat pentru a indeparta petalele inainte de a-l amesteca cu 
miere si nu se mai pune pe baie de aburi. 

Se eticheteaza si se poate pastra la frigider sau intr-un loc racoros pana la 12 luni. Se utilizeaza in prajituri, 
biscuiti, clatite, glazuri, creme de unt, inghetata, budinci, bauturi, etc. 

Reteta de dulceata de toporasi 

Pentru dulceata de toporasi vei avea nevoie de o cana indesata cu flori de toporasi, proaspat culese. Se 
indeparteaza partea verde si apoi se spala bine florile in 2-3 ape. 

Se pun in blender cu o cana de apa si sucul de la o lamaie. Se amesteca pana la omogenizare. Se adauga 2 
cani de zahar si se amesteca din nou pana cand amestecul este cremos si zaharul s-a dizolvat. 

Se pune amestecul altfel obtinut la fiert pana cand se obtine consistenta unei dulceti (se face proba picaturii 
pe farfurie). 

Se toarna dulceata in borcane sterilizate ce se intorc cu capacul in jos, pentru o mai buna pastrare! Aceasta 
dulceata este un adevarat rasfat, iar culoarea ei este incredibila! Trebuie sa o incerci! 

Toporasii in Cosmetica Naturista 

Pentru ingrijirea tenului, se pregateste o infuzie din o mana de flori la 1 l de lapte dulce. Cand laptele 
fierbe, se pun florile. Se acopera si se lasa sa se raceasca. Se strecoara si se lotioneaza tenul. 
Petalele de toporasi sunt folosite in vopsitorie 

Florile au proprietati tinctoriale. Se folosesc proaspete pentru vopsirea fibrelor naturale in albastru pastelat. 
Se vopseste bine bumbacul, lana si cu precautie inul si canepa. Se fac probe de culoare pentru a potrivi 
cantitatea de planta. 

Petalele de flori, in cantitate mare, se fierb in apa pana cand solutia se coloreaza in albastru, la intesitate 
maxima. Se dizolva piatra acra in solutia calda, fara sa se scoata petalele. Se amesteca bine. Cand solutia a 
devenit albastra, se introduce materialul de vopsit. Se fierbe pana se obtine intensitatea dorita a culorii. Se 
scoate si se usuca la umbra. 
Părţi folosite de la toporas: toată planta 
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ZBARCIOGI: 
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Descriere 

Pălăria are formă ovoidală sau conică, de colorit gălbui, ocru, brun-deschis sau brun-negricios. Suprafața ei 
este prevăzută cu numeroase alveole sinuoase, neregulate. Regiunea himenaică este individualizată în 
adânciturile alveolare de la suprafata pălăriei. Pălăria are formă de căciulă, goală în interior și concrescută 
cu piciorul. Piciorul alb este cilindric, bine dezvoltat și gol în interior. Carnea bureților este tare, ceva 
elastică, cu miros și gust plăcut. 

Zbârciogii apar timpuriu în primăvară, din martie până la începutul lui iunie. Ei sunt saprofiți, în mod 
predominant locuitori de sol, crescând în grupuri mici sau solitari. Ciupercile apar în păduri de conifere și 
de foioase, dar de asemenea în lunci, prin tufișuri, pe deșeuri de lemn și urme de arsuri sau chiar pe 
rumeguș. Mai departe au fost detectate caracteristici de simbiont micoriza (formează micorize pe rădăcinile 
arborilor) între ele și de exemplu pini.[2][3] 

Confuzii 

Sub numele românesc de „zbârciog” se tratează aproape mereu patru mari genuri de 
ciuperci: Gyromitra, Helvella, Morchella și Verpa. Între primele două se găsesc multe specii otrăvitoare 
pe când cele două din urmă sunt comestibile. Cu toate că cele patru genuri sunt goale pe interior, ele pot 
fi deosebite destul de ușor: Morchella și Verpa sunt unicamerale, pe când Gyromitra și Helvella sunt 
multicamerale, prezentând o încrengătură de goluri în interiorul lor.[4][5] 
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III) APRILIE 

Seva de mesteacan, frunze de brusture, 
arpagic verde, patrunjelul calului, flori de papadie, 
BURETI DE ROUA sau BURETI DE MAI (Marasmius oreades) a nu se confunda cu Clitocybe 
dealbataspanac salbatic (Chenopodium album), spanacul-ciobanilor (Chenopodium bonus-
henricus),frunze de paducel, muguri de hamei, frunze de tei, Armurariul (Silybum marianum sau ciulinul 
laptelui)zbarciogi, urzica, leurda, bureti de mai, nicorete sau ciuperca Sfantului Gheorghe (Calocybe 
gambosa)macris, violetele sau toporasii (Viola odorata), frunze de vetricea (Tanacetum vulgare), nasturel 
sau macris-de-balta (Nasturtium officinale), cicoare salbatica, Voinicica (Eruca sativa),turtita sau 
lipicioasa (Galium aparine). 

FLORI DE PAPADIE (vezi februarie) 
URZICA (vezi februarie) 
SEVA DE MESTEACAN (vezi martie) 
FRUNZE DE BRUSTURE (vezi martie) 
ZBARCIOGI (vezi martie) 
VIOLETE SAU TOPORASI –Viola odorata  (vezi martie) 
NASTUREL (MACRIS DE BALTA- Nasturium officinale) – (vezi martie) 
PATRUNJELUL CALULUI (vezi martie) 
 
BURETI DE ROUA (poza de mai jos) sau BURETI DE MAI (Marasmius oreades) a nu se confunda 
cu Clitocybe dealbata care sunt toxici 
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Caracteristici de baza: culoare ocracee, mai inchisa spre centrul palariei; palarie umbonata; lamele 
distantate. 
Palarie: de dimensiuni mici 2-5 cm in diam, initial convexa, apoi usor lobulata la margini, 
Lamele: distantate, libere, ocracee 
Picior: 2-5 cm lungime, plin, de culoare ocracee, fibros 
Spori: 8-11 x 5-6 microni, elipsoidali, albi in masa 
Carne: alba, cu miros si gust placut 
Habitat: de obicei cresc in grupuri pe pajisti cu iarba unde deseori formeaza 'hore de vrajitoare', pot fi 
intalnite si pe carari de padure sau gradini. 
Frecventa: comuna 
Sezon: Mai-Noiembrie 
Comestibilitate: COMESTIBILA & delicioasa 
Specii asemanatoare: Clitocybe dealbata, specie toxica cu un continut ridicat de muscarina fiind 
capabila sa produca intoxicatii mortale. 
 
Buretii de roua sant una dintre ciupercile des intalnite la noi indeosebi pe pusune acolo unde iarba este 
suficient de inalta incat roua formata pe frunze se prelinge de-alungul lor si cade pe pamant fapt ce confera 
conditii favorabile pentru aparitia acestor ciuperci. Eu personal le-am cules de multe ori si pot sa va spun ca 
au un gust excelent. Mare atentie insa la specia cu care se confunda Clitocybe dealbata: va recomand sa 
studiati ambele specii conform descrierilor date si sa faceti deosebire intre eledar si perioada in care apar 
inainte de a culege bureti de roua. 
 

!!! Clitocybe dealbata (toxici), (poza de mai jos si descrierea de mai jos)  specie toxica (a nu se 
consuma) 

TOXICI !!! 
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Caracteristici de baza: palarie de dimensiuni mici de culoare alba presarata cu un strat foarte fin de 
particule (asemenea fainii de grau); picior fibros 

Palarie: 2-5 cm in diam, alb, deseori usor zonata, cu nuante roz, dand un aspect 'inghetat' ciupercii; 
marginea rasucita spre interior 
Lamele: subtiri, apropiate, decurente pe picior sau nu, alb-crem 
Picior: deseori rasucit, alb-crem, mai mic decat diametrul palariei 
Spori: 3-5 x 2-4 microni, elipsoidali 
Carne: alba 
Miros: indistinct 
Gust: - 
Habitat: pe pajisti ierboase, carari de padure, marginea drumului 
Frecventa: comuna 
Sezon: Septembrie-Noiembrie 
Comestibilitate: TOXICA, contine mari cantitati de muscarina provocand chiar moartea consumatorului 
Specii cu care se aseamana: Marasmius oreades, specie comestibila. In principal M. oreades se 
diferentiaza prin culoarea ocracee, lipsa aspectului de 'ciuperca inghetata', prezenta marginii lobulate in 
exemplare mature, lamele distantate, miros & gust placut, etc. Daca vreti intr-adevar sa evitati confuzia 
intre cele doua specii, va recomand sa recoltati Marasmius oreades din luna Mai pana in Iulie. 
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SPANAC SALBATIC (Chenopodium album) 
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Spanacul salbatic este o buraiana anuala, monoica, cu inmultire prin seminte, cu multe forme. 
 Radacina este pivotanta si puternica. Popular este denumita spanac salbatic. 
 Frunzele tinere (cotiledoanele) sunt acoperite cu un praf albicios. Se intalneste pe orice tip desol, dar 

prefera solurile afanate, bogate in azot, humifere, de obicei lutoase si nisipoase. 
 Epoca de germinare este primavara tarziu-toamna. 
 Adancimea de germinare este de obicei la 0,5-3,0 cm. 
 Cotiledoanele sunt lungi, subtiri, rotunjite in fata, pe partea inferioara rosiatice, albicioase. 
 Frunzele adevarate sunt ovale pana la triunghiulare, mai lungi decat late, lung petiolate, subtiate spre 

petiol, albastru deschis spre verde, neregulat zimtate. Prima pereche de frunze are marginile intregi ca si 
frunzele superioare lanceolate. 

 Tulpina are muchii tesite, verticala, ramificata si poate atinge o inaltime de 150 cm. 
 Floarea este putin vizibila, verzuie, cu glomerule dense pe ramificatiile foliare. 
 Perioada de inflorire este in plina vara-toamna. 
 Seminte pe planta: 3.000 (200 – 20.000). 

 
Caprita sau spanacul salbatic(Chenopodium album) este o planta deseori intalnita atat in curtile si 
gradinile amenajate, cat si in salbaticie. Desi considerata o simpla buruiana, planta, care este cunoscuta in 
tarile de limba engleza, sub numele de lamb's quarters incepe sa reintre in alimentatita moderna. Prin 
pietele vestice un kilogram din aceste ierburi ajunge pana la 5$. 
 
Planta este cunoscuta si consumata in Europa si Orient inca din antichitate. Studiile arheologice, 
desfasurate de-a lungul mai multor decenii in situri din Danemarca, au scos la iveala faptul ca aceasta 
planta facea partea din alimentatie inca din epoca fierului.  
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La noi se intalneste in flora spontana din toata tara, fiind mare iubitoare de soluri bogate in nitrogen. Uneori 
caprita este confundata cu stirul sau cu loboda, ambele comestibile. 
 
Cum o consumam 
Frunzele si lastarii tineri se pot adauga in placinte, dar uneori si in mancaruri gatite asemeni spanacului: 
omlete, salate, sandvisuri, la tigaie, la aburi, in supe sau ciorbe, ca umplutura in tarte.Atentie! Caprita 
trebuie consumata cu moderatie pentru ca este foarte bogata in acid oxalic, care blocheaza absorbtia 
calciului si favorizeaza formarea pietrelor la rinichi. 
 
Fiecare planta produce mii de seminte micute, negre, care se pot consuma fiind bogate in vitamina A, 
calciu, fosfor si potasiu. Seamana cu cele de mac si pot fi adaugate la aluaturi sau preparate in retete la fel 
ca quinoa (ambele fac parte din genul Chenopodium). Prin nordul Indiei, aceste seminte sunt facute terci, 
iar in alte regiuni sunt folosite in bauturi slab fermentate. 
 
Placinta de caprita este o specialitate rurala bine cunoscuta prin satele din sudul tarii. O varianta a acestei 
retete a fost descrisa de Ionita Zamfir din Heresti, Ialomita, pentru jurnalul.ro: "Se toaca varful plantei si 
frunzele. Se face o foaie de placinta. Iei apoi un litru de lapte, 6 oua, banza si smantana cat e nevoie sa se 
lege. Se amesteca bine cu frunzele. Se umplu foile si se dau la cuptor. Deasupra foilor se pune putina 
untura, sa iasa placinta mai frageda si mai suculenta." 
 

SPANACUL CIOBANILOR (Chenopodium bonus – henricus) 
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O planta foarte asemanatoare cu spanacul de gradina este spanacul-ciobanului (Chenopodium bonus-

henricus)care creste in zonele cu pajisti ierboase, la marginea drumurilor, in regiunile cu pasuni de munte, 

in apropierea stanelor de oi, la altitudini cuprinse intre 260-2600 m. 

Aceasta specie de spanac face parte din familia Chenopodiaceae si apare in toata Europa. In popor este 

cunoscuta si sub denumirea de talpa-gastei ciobaneasca. Este o planta perena, care creste pana la inaltimea 

de 10-80 cm si poate fi recunoscuta usor dupa aspectul ei prafuit. Are tulpina neramificata, dreapta, 

acoperita de perisori, cu frunze mari, lungi de 5-11 cm si late de 3-9 cm, de forma triunghiulara si cu 

margini ondulate. Frunzele dispuse pe partea superioara a tulpinii sunt intotdeauna mai mici. Pe ramurile 

scurte din varful tulpinei apar florile mici, hermafrodite, de culoare rosie-maronie, de 2-3 mm. Fructele sunt 

de forma unor capsule ovale, carnoase si suculente atunci cand sunt coapte, de culoare maronie sau neagra. 

Spanacul-ciobanului infloreste in perioada lunilor iunie-septembrie. 
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Cercetatorii arheologi au descoperit seminte de spanacul-ciobanului in asezamintele umane scoase la iveala 

si care datau inca din Epoca Fierului. Aceasta planta se consuma inca din Antichitate – frunzele sale erau 

folosite la piure, ciorbe, supe, la preparate pe baza de carne si diferite salate. 

De la aceasta planta se consuma frunzele, doar cele tinere si fara pete provocate de larve, care se recolteaza 

din luna mai pana in august. Nu este recomandat ca frunzele sa fie uscate, ele trebuie utilizate in stare 

proaspata. Acestea sunt apreciate foarte mult pentru continutul lor bogat in vitamine (C si K1), clorofila, 

acid folic (vitamina B9), substante nutritive si minerale, mai ales fier, iod si calciu. Aceasta planta este 

considerata mai buna decat spanacul cultivat, deoarece nu contine acid oxalic si are proprietati 

mineralizante, vitaminizante, depurative, emoliente si laxative. De aceea este recomandata persoanelor care 

sufera de boli renale si reumatismale. 

Vindeca anemia si constipatia datorita proprietatilor sale deosebite si continutului de vitamine. Ranile mai 

putin grave pot fi tratate cu ajutorul unor cataplasme realizate din frunze proaspete de spanac, care in 

prealabil au fost spalate si tocate. In caz de abcese se recomanda ceaiul din frunze proaspete sau comprese 

locale cu frunze abia culese. 

Frunzele de spanacul-ciobanului se consuma ca aliment si se utilizeaza sub forma de decoct. Sucul proaspat 

se realizeaza prin stoarcerea frunzelor de spanacul-ciobanului. Are proprietati vitaminizante deosebite, de 

aceea este bine sa se bea doua pahare de suc pe zi. 

SPANACUL-CIOBANULUI. Blitum bonus-henricus (sinonim Chenopodium bonus-henricus). Până de 
curând catalogată în genul Chenopodium (ceea ce o făcea rudă cu căprița), spanacul-ciobanului a fost 
mutată într-un gen nou, Blitum, în urma cercetărilor filogenice recente care o apropie mai mult de 
genul Spinacia (al spanacului). 
Cum o recunoaștem? 
Este o plantă erbacee perenă, nativă pe continentul european și care se regăsește în principal în Europa 
centrală și de sud-est. Ea a fost transportată pe alte continente de către primii coloniști europeni, care luau 
cu ei semințele plantelor cu care erau obișnuiți și pe care le cultivaseră toată viața. Deși a fost una dintre 
speciile comune în grădinile vechilor fermieri, astăzi spanacul-ciobanului se întâlnește în special în flora 
spontană din toata țara. 

Crește până la 40 de cm în condiții obișnuite, dar ajunge și la 80 cm în condiții prielnice de climă și sol. 
Dezvoltă frunze lungi și late (5-10 cm), de formă romboidală când sunt tinere, care iau o formă de săgeată 
la maturitate (cu loburi ascuțite la bază). Au aspect cărnos, cu față ușor lucioasă și spatele mai aspru. 
Florile, de dimensiuni micuțe și culoare verde-roșiatică, apar chiorchine la vârful tulpinii. Ele produc 
semințe roșiatice de 2-3 mm. 

Planta preferă soluri grase, bine drenate, unde crește, mai ales, în semi-umbră. Este nevoie de 2-3 ani ca 
planta să se prindă bine și să dea frunze și lăstari ce pot fi culeși fără probleme. De aici și lipsa de interes a 
fermierilor, care o consideră neprofitabilă. 
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Etimologie 
Este interesant cum țăranii europeni au denumit-o instinctiv spanac spre deosebire de specialiști care, 
începând cu Carl Linnaeus, au considerat-o până de curând o specie de Chenopodium. La noi îi s-a spus 
spanacul-ciobanului sau spanac-sălbatic, însă prin alte țări este cunoscută drept Good King 
Henry(engleză), bon-Henri (franceză), buon-enrico (italiană), Gute Heinrich(germană), etc. Cine era deci 
acest Henric? Originile denumirii sunt controversate. O carte publicată în 1938, scrisă de Hilda Leyel, 
propune teoria că acest nume vine de la Henric al IV-lea al Franței, care promisese o găină în fiecare oală 
țărănească (planta era folosită abundent pentru hrana păsărilor de curte). Alți autori contestă această ipoteză 
susținînd că termenul king apare doar în limba engleză (fiind probabil adăugat ulterior) și că plante era 
numită henric-bun, în opoziție cu o alta, otrăvitoare, care s-ar fi numit henric-rău. 
 

Uz culinar 
Aproape uitată astăzi, spanacul-ciobanului era una dintre cele mai des cultivate plante în grădinile 
medievale. La vremea aceea se consumau în special lăstarii tineri, care se găteau și se consumau asemeni 
sparanghelului. Aceși lăstari pot rezista până la 3 luni din momentul culesului, cu mult mai mult decât cei 
de sparangel. Crescuți în sol fertil lăstarii cresc groși cam cât un creion. 
Până pe la 1900 planta încă se găsea prin curți și se putea cumpăra din piețe, apoi, odată cu hegemonia 
agriculturii industriale, spanacul-ciobanului a fost dată încet-încet uitării, în principal pentru că nu s-a 
adaptat cultivării intensive și a fost considerată nerentabilă. Astăzi, în cele mai multe locuri, planta este 
considerată buruiană. 

Frunzele sunt cărnoase și au gust bun. Se pot consuma proaspete, opărite sau gătite la abur. Sunt bogate în 
vitamina A, C, calciu și fier. 
Mugurii florilor micuţe se culeg şi se consumă opăriţi sau gătiţi uşor la abur. Astăzi aceştia sunt 
consideraţi o delicatesă care se obţine greu şi se plăteşte scump la unele restaurante din occident. 
Semințele, sunt de asemenea comestibile și se pot consuma în moduri similare celor de quinoa. Ele pot fi 
măcinate, iar făina obținută utilizate în amestecuri de făine pentru pâine. Pentru a îndepărta saponinele din 
semințe, acestea se lasă peste noapte la înmuiat, apoi se spala în două rânduri de ape. 
 

Uz gospodăresc 
Spanacul-ciobanului era folosită și pentru obținerea unei vopsele verzi-aurii pentru fibrele naturale. 
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FRUNZE DE PADUCEL: 

 

 

Toţi medicii terapeuţi din lume recunosc şi apreciază acţiunea stimulatoare a păducelului asupra activităţii 
inimii bolnave. 
 
Este folosit in peste 55 de afecţiuni cardiace, nervoase şi alte afecţiuni maladive. Este recomandat in 
tahicardie, extrasistole, miocardită, tensiune oscilantă. 
 
Păducelul scade tensiunea arterială, măreşte circulaţia la nivelul inimii şi a creierului. Este recomandat in 
angină pectorală, ateroscleroză, aritmii, nevroze, stări de anxietate, atacuri de panică. Fructele de păducel 
ajută la digerarea grăsimilor, prevenind intrarea acestora in circuitul sanguin. 
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Poate fi un excelent remediu impotriva bătăturilor, folosindu-se pentru aceasta comprese cu decoct de 
păducel, făcut din frunze şi ramuri bine mărunţite. De la păducel se folosesc atât rădăcinile cât şi coaja, 
frunzele, florile, tulpinile, practic toate părţile active, deoarece acestea conţin acizi organici şi uleiuri 
volatile. 
 
Păducelul (Crataegus monogyna ) este un arbust, ce creşte pe coastele insorite, la marginea pădurilor, mai 
ales la şes şi deal. Popular mai este cunoscut şi sub numele de gherghinar. 
 
Florile sunt uşor laxative şi diuretice. Fructele sunt de culoare roşie, cu gust amărui, au proprietăţi 
antidiareice. Fructele conţin vitaminele B. ŞI C, acid tartric şi acid citric. 
 
Arbustul pentru numeroasele proprietăţi benefice pe care le are mai este numit şi planta vieţii sau a tinereţii 
veşnice. Proprietăţile curative ale păducelului erau cunoscute incă din antichitate. 

TURTITA SAU LIPICIOASA (Galium aparine): 
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(Galium aparine)  
 
Dacă sunteţi prieteni cu plantele medicinale şi porniţi, personal, în expediţii pe urmele lor, în drumeţiile 
dvs. întâlniţi, adesea, o plantă cu fire lungi: Lipicioasa, care vi se prinde de haine, cu nişte cârlige mici. 
Soră cu vinariţa, drăgaica, sânzienele şi cu încă 400 de plante din familia Rubiaceae, este botezată în popor 
iarba-lipitoare, asprişoară. În Rusia, se mai numeşte şi pierde-vară, deoarece nu se ridică de pe pământ, 
decât cu ajutorul unor vecini cu tulpini mai groase, ca pelinul şi brusturele. În câmp, se caţără adesea pe 
spicele cerealelor, culcându-le la pământ, fapt pentru care devine duşmanul agricultorilor. În schimb, 
vindecătorii din popor şi fitoterapeuţii cu experienţă o consideră o plantă vindecătoare de forţă, pentru cei 
ce au nevoie de întărirea imunităţii sau ameliorarea problemelor legate de afecţiunile sistemului respirator. 
E benefică în boli de rinichi şi prostată. Regenerează ficatul în hepatită şi ciroză. În Antichitate, doctorii o 
recomandau pe post de afrodiziac puternic. Extern, Lipicioasa a fost baza reţetelor populare pentru cazuri 
de psoriazis, eczeme, diferite procese inflamatorii, acnee, dar şi tăieturi, zgârieturi, înţepături de insecte. 
Dar gloria plantei rezidă în capacitatea ei de a stopa şi vindeca bolile canceroase. 
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Tratamente cu Lipicioasă 
 
Ceai pentru eliminarea toxinelor 
1. Din plantă verde. O lingură de plantă tocată se infuzează 10 minute în 200 ml de apă clocotită. Se stre-
coară şi se bea în 3-4 reprize, în timpul zilei. 
2. Din plantă uscată. Două linguriţe de plantă tânără, culeasă înainte de înflorire, se sfărâmă şi se infuzează 
timp de 24 de ore în 200 ml de apă rece. Se bea cu înghiţituri mici, în timpul zilei, între mese. 
 
Ateroscleroză 
Se infuzează 2 linguriţe de plantă uscată în 300 ml apă clocotită, timp de 2-3 ore. Se beau câte 100 ml, de 3 
ori pe zi, cu 20 de minute înainte de masă. 

Infertilitate feminină 
 
Dacă problema este legată de prezenţa unui microadenom hipofizar, în paralel cu alte tratamente se 
consumă infuzie din următoarele plante: se amestecă câte o lingură de Lipicioasă, sunătoare, lucernă, ştevie 
dulce, fructe de păducel, măceş şi o linguriţă de lemn-dulce (rădăcină). O lingură de amestec se opăreşte cu 
un pahar de apă clocotită, se aduce până la fierbere şi se ţine pe un foc foarte mic, 15 minute, cu vasul 
acoperit. Se infuzează în termos 30 de minute. Se beau câte 50 ml, de 4 ori pe zi, timp de 5 săptămâni. 

Hepatite 
Se amestecă câte o lingură de Lipicioasă, vinariţă, mierea-ursului, trifoişte-de-baltă, rotunjioară şi 2 linguri 
rădăcină de iarbă-mare şi câte o linguriţă de vetrice, rădăcină de obligeană, coada-calului. Rădăcina de 
obligeană se sfărâmă şi se ţine în apă rece 8-10 ore, apoi apa se aruncă, iar rădăcina se amestecă cu restul 
plantelor. Se opăresc 2 linguri de amestec cu 450 ml de apă, se aduce lichidul până la fierbere, se ţine 5 
minute pe un foc mic şi se infuzează în termos o oră. Se strecoară prin presare. Se beau câte 50 ml, de 4 ori 
pe zi, sau 70 ml, de 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă. O cură durează 1,5 luni. Se repetă după o 
pauză de 14 zile. Se ţine obligatoriu dieta recomandată de medicul specialist. 

Epilepsie 
Se face un amestec din părţi egale de flori de Lipicioasă, frunze şi flori de talpa-gâştei şi de ochiul-boului, 
toate tăiate mărunt şi amestecate uniform. O lingură plină de amestec se infuzează în 450 ml de apă 
clocotită, după care se ţine în termos, timp de 4-5 ore. Se beau câte 150 ml, de 3 ori pe zi, între mese. 
Efectul creşte dacă în infuzie se adaugă câte 1-2 linguriţe de suc proaspăt stors din aceleaşi plante. 

Cistită, anurie renală 
Se consumă câte o linguriţă de pulbere din plantă uscată, de 3 ori pe zi, cu puţin ceai din codiţe sau 
crenguţe de vişin. Rezultatul se simte în două zile, dar trebuie să faceţi o cură de cel puţin 5-7 zile 

Artrită 
Într-un borcan de 1 litru se pune un pahar de plantă tocată mărunt, peste care se toarnă ţuică până la gură. 
Se lasă la macerat, în întuneric, în vasul închis ermetic, vreme de 2-3 săptămâni. Se freacă articulaţiile bol-
nave de 2-3 ori pe zi. 

Ulcer trofic, arsuri, răni 
Din planta uscată se prepară o pulbere în râşniţa de cafea. Se expune la soare, la ora 12, sau la razele ultra-
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violete, pentru 20-30 de minute. Apoi pulberea se aşează între două straturi de tifon şi se acoperă locul 
afectat. După înlăturarea plantei, locul se spală cu ceai de Lipicioasă sau din pelin. 

Reţete anti-cancer 

 
 
În experimentele realizate de savanţii ruşi, extractul din Lipicioasă a inhibat creşterea limfosarcomului cu 
82%. În terapia populară, Lipicioasa este recomandată în caz de cancer uterin, cutanat, la prostată şi la 
stomac, cu metastaze în ficat. Efectul terapeutic poate să crească considerabil dacă infuziile sau decoctul se 
combină cu administrarea sucului proaspăt stors (sau congelat, pe timp de iarnă). 
Reţeta de bază pentru toate tipurile de cancer prevede prepararea infuziei dintr-o lingură de plantă şi 
250 ml de apă clocotită, care se ţine în termos 4 ore, se strecoară şi se bea în 3-4 reprize, cald, cu 15 minute 
înainte de masă. În funcţie de localizarea tumorilor, în reţetă se adaugă şi alte plante care ajută la rezolvarea 
problemelor în fiecare caz concret. 
 
Cancer cutanat 
Se amestecă câte un pahar de Lipicioasă, frunze de mesteacăn, salvie şi flori de gălbenele. Se infuzează 2 
linguri de amestec în 450 ml de apă (ca în reţeta de bază). Se beau câte 50-70 ml, de 4 ori pe zi, iar în 
infuzia rămasă se adaugă un pahar de suc stors din iarbă de Lipicioasă (cu flori şi cu rădăcină) şi se 
foloseşte pentru aplicarea de comprese pe locul afectat. Se poate aplica pe rană şi iarbă tocată proaspătă, 
pentru 3-4 ore, iar după înlăturarea ei, locul cu pricina se spală cu infuzia rămasă. 
 
Cancerul limbii 

 
Câte o linguriţă cu vârf de Lipicioasă, dentiţă sau flori de vetrice şi 10 cuişoare (condiment) se pun în 500 
ml apă rece, se aduc până la punctul de fierbere, se stinge focul şi se infuzează 30 de minute. Se clăteşte 
gura de 5-6 ori pe zi, apoi se mestecă câteva minute o bucăţică mică, cât un bob de mazăre, de rădăcină de 
leuştean. 
 
Cancer uterin, endometrită, eroziune a colului uterin 
Se spală bine şi se toacă mărunt câteva rădăcini de Lipicioasă. Se iau două linguri şi se amestecă cu o 
lingură de frunze şi flori de rostopască şi o lingură de pelin. Se fierb într-un litru de apă timp de 10 minute 
după începerea clocotirii. Se lasă vasul acoperit 30 de minute, apoi se strecoară lichidul. În infuzie se 
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adaugă o linguriţă de tinctură de rădăcină de bujor (Peonia anomala), pentru reducerea efectelor secundare 
ale chimioterapiei şi eficientizarea tratamentului. În loc de bujor, se poate adăuga o lingură de tinctură din 
muguri de plop negru. Pentru obţinerea tincturilor, se umple pe jumătate o sticlă cu gâtul larg şi se 
completează cu ţuică de 40 de grade. Se macerează la întuneric 14-21 de zile. Seara se fac spălături 
vaginale. 
 
Cancer mamar 
Se bea infuzie din reţeta de bază. În plus, se poate consuma, de 4 ori pe zi, şi câte o linguriţă de amestec din 
pulbere (în părţi egale) de frunze sau flori de Lipicioasă şi seminţe de pelin, luate cu puţin ceai din rădăcină 
de pătrunjel. 

Precauţii şi contraindicaţii 
 
Datorită conţinutului mare de tanin, Lipicioasa are acţiune astringentă, de aceea se face câte o pauză, după 
fiecare 14 zile de administrare. 

 
Pe de altă parte, efectul ei diuretic poate să afecteze starea bolnavilor de diabet, care urinează des şi 
abundent. Persoanele hipertensive trebuie să-şi verifice regulat parametrii fiziologici, deoarece tensiunea 
poate să crească brusc. Ca toate plantele ce opresc hemoragia, Lipicioasa creşte nivelul de coagulare a 
sângelui, de aceea, după curele lungi, pot apărea probleme cu circulaţia. Pentru evitarea problemei, se face 
alternativ câte o cură cu preparate din castane sau din salcie. Bolnavii cu diferite forme de cancer trebuie 
să-şi urmărească nivelul de leucocite şi să întrerupă cura când valorile scad anormal şi să repete 
administrarea, în funcţie de analize. 
Lipicioasa este considerată o plantă relativ toxică, de aceea nu se depăşesc dozele recomandate şi nu li se 
prescrie femeilor însărcinate şi copiilor. 

 

 

 

 

 



61 
 

MUGURI DE HAMEI: 
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Hameiul (Humulus lupulus) 
 
 
Hameiul este o plantă perenă, volubilă, cu tulpina lungă de 3-6 cm, aspră la pipăit din cauza perilor în 
formă de cârlige. Frunzele sunt opuse, aspre, fiecare fiind formată din 3-5 lobi, dinţaţi pe margini, 
asemănătoare cu frunzele viţei de vie. Are două feluri de flori: femeieşti şi bărbăteşti, aşezate pe tulpini 
diferite (plantă dioică). Florile bărbăteşti sunt mici, de culoare galben-verzuie, dispuse în ciorchine. Florile 
femeieşti sunt formate din numeroase frunzuliţe verzi (bractee), aşezate mai multe la un loc, imbricate, în 
jurul unui ax central formând un con globulos (strobil). Înfloreşte în lunile iulie-august. Creşte pe lângă 
garduri, prin lunci, la marginea pădurilor; de asemenea se şi cultivă.  
 
Recoltarea se face la sfârşitul lunii august şi începutul lui septembrie. Se recoltează florile femeieşti. 

Întrebuinţări:  
Hameiul are proprietăţi calmante asupra nervilor şi măreşte pofta de mâncare. În cantităţi mari, se foloseşte 
la prepararea berii, carei îi transmite gustul amar-aromat şi ajută la conservarea ei. Intern: sedativ nervos, 
bacteriostatic, antituberculos. Extern: antiseptic. 

Observaţii: 
Culegătorii de hamei pot căpăta intoxicaţii care se manifestă prin înroşirea ochilor, iritaţii pe mâini şi faţă, 
vărsături, respiraţie greoaie, iar la femei hemoragii. Este bine ca mâinile să fie înfăşurate în cârpe sau 
mănuşi, să nu se ducă la faţă sau ochi, iar după terminarea lucrului ele să fie bine spălate cu apă şi săpun. 

 

Descriere 

Originar din Europa, hameiul este o plantă perenă agăţătoare. Tulpinile groase şi încolăcite poartă frunze în 
formă de stea, divizate în lobi zimţaţi. Florile de sexe diferite cresc pe plante separate. Florile femele sunt 
acelea care produc „conurile" decorative, folosite din vremuri străvechi la fabricarea berii şi în medicina 
tradiţională. 

Conurile de hamei sunt folosite în industria berii, ca aromatizant. Primãvara, vârfurile fragede ale lãstarilor 
de hamei se folosesc la ciorbe şi salate, la fel ca sparanghelul. 

În scopuri medicinale se folosesc perii glandular, recoltaţi de pe conurile femele. Odată uscate, conurile au 
gust amar şi aromat. Se folosesc în general la fabricarea berii, dar şi la prepararea de infuzii, pulberi şi 
extracte de uz medicinal. În balneoterapie (folosirea terapeutică a băilor), ele sunt apreciate pentru 
proprietăţile lor calmante. 

Compoziţie 

Produsul medicinal conţine ulei volatil (mircen, farnesencariofilen, monoterpene), rãşini, principii amare, 
colinã, trimetilaminã, asparaginã. Cele mai reprezentative substanţe sunt humulona şi lupulona. Sunt 
prezente şi substanţe cu efect estrogenic 

sus 
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Acţiune 

Prin substanţele active din componenţa lor, preparatele din conuri de hamei au acţiune uşor sedativã, 
antibacterianã, antispasticã, tonicã amarã, anafrodisiacã. 

sus 

Indicaţii terapeutice 

Fitoterapia cu preparate din hamei este indicatã în tratamentul insomniilor, tulburãrilor gastrice de naturã 
nervoasã. 

Administrare: 

Infuzia se preparã din 1 lingurã de conuri mãrunţite, la 1 canã cu apã. Pentru stimularea poftei de mâncare 
se bea înainte de masã cu 30 de minute. Pentru favorizarea somnului se bea 1 canã de ceai cu 1 orã înainte 
de culcare. În insomnii se recomandã asocierea cu valerianã. 

În tratamentul insomniei: Infuzie - puneţi 10 g de conuri de hamei la 1 I de apă clocotită. Infuzaţi timp de 
10 minute. Beţi 1 cană chiar înainte de culcare. sau  extract lichid -luaţi câte 20 de picături în apâ, de 3 ori 
pe zi. 

În tratamentul problemelor nervoase: Infuzie - preparaţi în modul descris mai sus şi adăugaţi 1 I în apa de 
baie caldă. Staţi în baie timp de 20 de minute. 

sus 

Precauţii şi contraindicaţii 

S-a semnalat cã în timpul recoltãrii hameiului, la unii culegãtori pot sã aparã semne de iritaţie pe mâini, pe 
faţã, la ochi, însoţite de vãrsãturi şi febrã. 

Două dintre principiile amare ale hameiului, humulona şi lupulona, pot avea efecte adverse toxice. 

Hameiul nu este recomandat persoanelor cu tendinţe depresive. 

Hameiul poate produce contracţii ale uterului, de aceea nu este recomandat în sarcină. 

Femeile care alăptează sunt sfătuite sâ consume preparate din hamei în cantităţi mici. 

Despre Hamei 

Hameiul este o planta perena, cataratoare, ierboasa, de mari dimensiuni, apartinand familiei moraceelor. Ca 
dezvoltare in spatiu, hameiul seamana, intrucatva, cu vita de vie. Florile au o frumoasa si ciudata culoare 
galben-verzuie. Hameiul creste in flora spontana, fiind intalnit in lunci, in paduri tinere, in tufarisuri. 
Pentru utilizarea pe scara larga in industria berii, hameiul este cultivat pe mari suprafete si ingrijit dupa 
metode stiintifice. 
Valoroase din punct de vedere economic si medicinal la hamei sunt inflorescentele femele, care contin 
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o sustanta aromatica numita lupulina, utilizata in procesul de fabricare a berii. Inflorescentele (conurile), 
rareori si partile tinere ale plantei, sunt utilizate si in aplicatiile medicinale. Se prepara infuzie de hamei (in 
mod frecvent), dar si decoct de hamei, tinctura de hamei, extract si cataplasme de hamei. 
 

Intrebuintari medicinale ale Hameiului 
Infuzia de hamei se foloseste atat in tratamente interne, cat si externe, fiind un produs medicinal antiseptic, 
bacteriostatic, antituberculos si antispastic. De altfel, preparatele de hamei sunt recunoscute ca niste 
sedative usoare, placute, eficiente. Hameiul regleaza secretia gastrica si activitatea intestinala. Sporeste 
pofta de mancare, diminueaza excitabilitatea sistemului nervos, reduce durerile menstruale, fluidizeaza 
circulatia sangelui. Actioneaza si in crizele de guta si reumatism. Hameiul este recunoscut si ca un remediu 
pentru reducerea excitabilitatii sexuale (anafrodiziac). Cu infuzii de hamei se fac aplicatii in nevroze, 
insomnie, anorexie, trichomonoza, dar si in cazuri de acnee si ten gras. Din combinatia hameiului cu alte 
plante medicinale rezulta un foarte bun ceai sedativ, ceai cu care se amelioreaza sau chiar se inlatura o 
serie de tulburari psihice, cum ar fi cele generate de stres, de suprasolicitare. 
 

Indicatii terapeutice 

 
o Uz intern: rahitism, convalescente, anemie, cloroza, inapetenta, dispepsii atonice nervoase, anorexie, 

insomnie, nevroze, anxietate, insomnii, nevrozism, gut, litiaze, dermtoze, scorbut, limfatism, adenite 
cervicale, scrofuloza, enurezie, paraziti intestinali, tuse spastica, dismenoree, nevralgii, migrene, 
eretism genital, pripism, uretrita gonococica, excitabilitate sexuala, onanism, nimfomanie, pierderi albe, 
hiperaciditate gastrica, tuberculoza, febre de primavara si de toamna, insuficienta laptelui la lehuze 

o Uz extern: alegii reumatismale, guta, abcese reci, cancere externe, acnee, seboree, alopecii, 
trichomonoza vaginala 

Mod de folosire 
o Uz intern 

o Infuzie de hamei dintr-o lingura de conuri uscate si maruntite la o cana cu apa clocotita (250 ml). 
Se lasa acoperita 10-15 minute, dupa care se strecoara. Se bea cate o cana dupa mesele principale. 

o Uz extern 
o Infuzie dintr-o lingurita de conuri la o cana cu apa clocotita. In functie de indicatii, se fac spalaturi 

vaginale cu irigatorul 

Denumiri 
Substante active: lupulina, humolina, tanin, substante estrogene, ulei esential, substante minerale 
Denumire stiintifica: Humulus lupulus 
Denumire populara: maiuga, mamluga, tofolean, himel, amei, cumlau, curpan, hamei salbatic, himei, 
homei, mamaiuga, mamaluga, mei, meiuga, muiuga, muluga, peste-de-padure, tofolean, vana-de-hamei, 
vita-de-hamei 
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FRUNZE DE TEI: 

 

 

 

 

DESCRIERE, GENERALITATI 

Teiul creste în toate zonele țării, îl găsim de la câmpie până în zonele montane. Teiul este un arbore cu 

flori, în număr de 2-10 pe ram, sunt alb - gălbui, plăcut mirositoare, cu o mireasmă care te îmbată - sunt 

folosite în prepararea INFUZIILOR, având o acțiune ușor deprimantă asupra sistemului nervos central. 
 

La noi în țară există trei feluri de tei: 
 teiul cu frunză în formă de inimă -Tilia cordata -, care înflorește  la începutul lui iunie; 
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                 sursă foto 
 teiul cu frunza mare - Tilia platyphillos -, care înflorește ceva mai târziu și are, frunzele mai mari decât 

celelalte specii înrudite; 

                 

 teiul argintiu -Tilia argentea -, care înflorește abia în iulie, având frunze și flori alburii. 

                sursă foto 

Dar, indiferent de tipul lor, toți teii au aceleași întrebuințări medicinale. Mireasma florilor de tei ne aduce 

pacea în suflet, ne face meditativi, ne încălzește inima; parcă ne face mai buni. 

Florile de tei se culeg prin simpla lor rupere de pe ramuri, ele se desprind cu frunzulița cu tot, se pun în 

săculeți de pânză. Culesul se face pe timp frumos, uscat, florile de tei având maximum de principii active. 

Uscarea  se face la umbră, în locuri uscate și bine aerisite. 

                 

Frunzele sunt lungi, ascuțite spre vârf, iar pe partea inferioara se pot observa nervuri proeminente. 
UTILIZARE, CALITATI MEDICINALE 
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Se folosesc în scopuri terapeutice, sub forma de infuzie, tinctură, pulbere, băi terapeutice. 

De regulă băile se fac seara, înainte de culcare deoarece  au un efect de somnifer - 2 mâini de flori de tei se 

pun la muiat în 5 litri de apă caldă, de dimineață până seara, se filtrează și se toarnă în apa din cadă de baie. 

Infuzia se prepară, prin opărirea a două lingurițe de flori tăiate mărunt cu 1/4 litri apă clocotită, se lasă să 

infuzeze 10, 15 minute după care se filtrează, pentru efect sudorific maxim se bea cât mai fierbinte posibil. 

                 

Pulberea se obține prin măcinare în râșnița de cafea, a plantei uscate, care se poate cerne prin sită de faină 

albă pentru a fi mai fină. O linguriță de pulbere (cam 1,5 grame) se ține sub limbă câteva minute apoi se 

înghite cu apă. Se administrează de 3,4 ori pe zi, pe stomacul gol, înainte de mâncare. 

Tinctura se umple un borcan până la jumătate cu pulbere de flori de tei, peste care se toarnă, complectându 

-se restul, cu alcool de 40 de grade. După omogenizare, amestecul de pulbere și alcool, se lasă la macerat o 

săptămâna, se filtrează și se păstrează în sticle închise la culoare. Datorită efectelor terapeutice, excelente, 

se folosesc în tratamente interne, în stări de anxietate, insomnie, menopauza, dureri de cap, migrene, isterie, 

instabilitate nervoasă, răceli, bronșită cronică și acută, gastrită, tulburări de somn, colici abdominale. 

Pentru un ten frumos și proaspăt, decoctul de flori de tei, tonifica tenul și elimină ridurile; - cearcănele 

dispar, dacă se aplică dimineața și seara o compresă cu infuzie de flori de tei, câte un sfert de oră. 
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ARMURARIUL (Silybum marianum sau ciulinul laptelui) 

 

 

 

Armurariul face parte din familia Asteraceae, fiind o plantă care se foloseşte de peste 2000 de ani ca 
remediu pentru tratarea bolilor de ficat şi vezică biliară. Primele utilizări în scopuri medicinale ale plantei 
au fost realizate de către medicul grec Dioscoride, care folosea armurariu pentru tratarea muşcăturilor de 
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şarpe. Planta are frunzele ovale cu nervuri prelungite marginal în câte un ghimpe lung. Florile roşii, 
tubuloase sunt de asemenea terminate în ghimpi. Fructele, de formă cilindrică şi culoare brun-cenuşiu se 
recoltează în luna septembrie. Se mai numeşte armurar, buruiana-armurării, crăpuşnic, scai pestriţ sau 
ciulinul laptelui. 

Armurariul se mandreste cu titlul de „planta medicinala a anului”, si aceasta nu fara motiv. Efectele sale 
benefice pentru sanatate au fost confirmate de o serie de studii clinice si, se pare ca, extractele din aceasta 
planta pot fi de ajutor nu doar in caz de probleme hepatice. 
Armurariul poate fi eficient si in caz de boli cardiace cauzate de acumularea de toxine;cercetarile clinice 
au examinat impactul potential benefic al acesteia in tratamentulcancerului de prostata, colon si plamani, 
precum si al complicatiilor diabetului si astmului. 
 
semintele de armurariu contin in proportie de 70-80% silimarina, ingredientul activ care este unul dintre 
cele mai frecvente componente ale medicamentelor hepatice prescrise de medici?  
Armurariul planta medicinala – descriere botanica 

Armurariul (Silybum marianum), cunoscuta si sub numele Ciulinul Laptelui, este o planta din familia 
Asteraceae. Initial nativa in Europa de Sud si Asia, aceasta planta se gaseste astazi aproape in toata lumea. 
In Romania creste mai ales in zonele calde si insorite, precum Dobrogea. 
 

 
Planta are o tulpina inalta de 0,5 – 1,5 metri, cu ramificatie pubescenta. Prezinta frunze mari, marmorate 
cu alb, lungi de 8 – 15 cm, imbracand bine planta, iar nervurile se termina cu spini. 
Florile sunt si ele spinoase, de culoare liliachie, se reunesc in antodii mari. Fructele se infatisaza ca achene 
cu papus, colorate galben – brun, cu o lungime ce variaza intre 6 – 8 cm si cu gust amar. 
Armurariu contine: ulei gras 20 – 30%, din care cca 60% este acidul linoleic, 30% acid oleic si cca 9% 
acid palmitic. Continutul in proteine este de 20 – 30%, cantitati mici de tocoferol (0,038%), steroli (inclusiv 
colesterol, campesterol, stigmas Ferol). 
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Fructele de armurariu contin 1,5 – 3% flavonoide lignanice cunoscute sub denumirea generica 
de silimarina, formata din silibina (cunoscuta si sub numele de silibinina), silidianina și silicristina.  
In scopuri terapeutice se intrebuinteaza fructele care se recolteaza la maturitate deplina. 
Semintele de armurariu contin silimarina, una din cele mai puternice substante 
hepatoprotectoare utilizate pe larg in tratamentul hepatitei cronice, cirozei si altor afectiuni ale ficatului. 
Silimarina stimuleaza refacerea hepatocitului (celula hepatica),aparitia si dezvoltarea de noi celule 
hepatice, favorizand sinteza proteinelor. 
Protejează integritatea membranei celulare a hepatocitelor, prin faptul ca impiedică patrunderea in celulele 
hepatice a unor substante hepatotoxice: 

 alcool etilic, substante chimice toxice, medicamente cu risc hepato-toxic, toxine rezultate in urma 
prelucrarii alimentelor etc. 

Totodata, silimarina reduce riscul dezvoltarii calculilor biliari si favorizeaza digestia, fluidificand si 
eliminand bila. 
Recomandari terapeutice pe baza de armurariu 

Ovidiu Bojor, academician si fitoterapeut roman, recomanda urmatoarele utilizari pentru planta 
medicinala armurariu. Produsele fitoterapeutice pe baza de armurariu au remarcabile proprietati 
hepatoprotectoare: stimulent al sintezei proteinelor ajutand la: 

 – regenerarea hepatocitelor 
 – protejeaza integritatea membranei celulelor hepatice nelezate 
 – stimularea formarii de celule hepatice noi (regenerare). 

Armurariul are de asemenea efect si in intoxicatiile cu ciuperci (alfa-amanitina si faloidina), substante 
existente in ciupercile otravitoare. Se recomanda in hepatita acuta si cronica, in hepatita alcoolica, ciroza 
hepatica compensata si in insuficienta hepatica. 

 – Frunzele se pot consuma in salate fiind un stimulator al stomacului si totodata un calmant. 
 – Fructele de armurariu proaspat macinate se folosesc sub forma de ceai sau tinctura. 

Dupa macinare, pulberea se utilizeaza imediat sau in maxim 24 de ore si doar tinuta la frigider. Depasind 
acest termen, prin oxidare, devine toxica pentru ficat. Deoarece flavonoidele din compozitia plantei se 
degradeaza puternic in contact cu apa clocotita, nu se recomanda consumul sub forma de ceai. Totusi, daca 
doresti sa beai ceai de armurariu, verifica eticheta si termenul de valabilitate. 

Armurariul planta medicinala este disponibila si sub forma de extracte concentrate din semintele de 
silimarina. Natura pentru Sanatate recomanda suplimente naturale cu silimarina, cu o concentratie de 
pana la 60 mg pe comprimat, cum este Liver Aid de la CaliVita. Acesta este un produs complex creat 
special pentru protectia si regenerarea ficatului, care – pe langa silimarina extrasa din seminte de armurariu 
-, mai contine: 

 aminoacizi, cum sunt metionina si cisteina, care ajuta functia de autovindecare a ficatului, 
 crom, care poate usura activitatea ficatului prin stimularea metabolismului glucidelor. 

“Foarte multi producatori macina planta si o pun in capsule. Insa, uita un lucru esential: cu cat suprafata 
de contact este mai mare, cu atat va fi mai putin eficient suplimentul respectiv. De aceea, un extract din 
pulberea de plante (in care trece numai substanta activa) rezulta in urma unui sir lung de procese 
farmacologice care trebuie respectate cu strictete”, explica Profesorului Ovidiu Bojor, doctor farmacist si 
membru al Academiei de Stiinte Medicale. 
Multumita puternicelor sale caracteristici protectoare si regenerative, Liver Aid – denumit si protectorul 
ficatului, poate reprezenta: 

 un supliment excelent in chemoterapie, care este foarte greu de suportat de catre ficat, 
 un sprijin in cazul tratamentelor medicamentoase si cu antibiotice puternice. 
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Se recomanda administrarea de armurariu si persoanelor care vin in contact cu astfel de substante 
chimice prin natura ocupatiei lor, fapt ce le poate suprasolicita ficatul. 
Fiind un produs natural, silimarina extrasa din planta medicinala armurariu este foarte bine tolerata de 
organism si nu are efecte adverse sau toxice. Iar cu atatea beneficii pentru sanatatea organismului, e de 
inteles de ce armurariul este considerata planta medicinala a anului! 
 
 
LEURDA: 
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Numele latinesc al leurdei este Allium ursinum (usturoiul ursului) şi, într-adevăr, urşii o consumă ca 
medicament, imediat ce ies din hibernare. 

De altfel, se pare că apariţia frunzelor de leurdă este şi semnul că, în curând, animalele vor ieşi din 
bârloguri pentru a se bucura de razele soarelui de primăvară. 

  

Este o plantă de talie medie-mică, cu frunze cărnoase, de un verde puternic, care face nişte flori mici şi 
albe. Popular, mai este numită şi usturoită, pentru că frunzele şi tulpinile sale au un gust şi un miros 
puternic de usturoi, cu care de altfel este şi rudă, din punct de vedere botanic. 

Leurda creşte numai în pădurile din Europa Centrală, iar până în prezent nu a putut fi aclimatizată în nici o 
altă regiune. De asemenea, nu a putut fi cultivată, fiind o specie eminamente sălbatică, prezentă în pădurile 
de stejar, fag sau frasin. 

În urma unor studii efectuate în laboratoarele din Germania, a fost declarată „Planta mileniului trei”, 
efectele sale asupra inimii şi a vaselor de sânge, asupra digestiei, asupra sistemului imunitar şi a celui 
endocrin uimind pur şi simplu oamenii de ştiinţă. 

În prezent, leurda este considerată din punct de vedere terapeutic mai puternică decât usturoiul, care la 
rândul său este unul dintre cele mai folosite şi apreciate medicamente naturale din lume. Cum este posibil 
acest lucru? Ei bine, în comparaţie cu celebrul ei văr, leurda a crescut liberă, neinfluenţată de mâna omului, 
păstrându-şi neatinde însuşirile cu care a fost înzestrată. Aşa se explică faptul că are efecte terapeutice atât 
de puternice. 

Pentru alimentaţie şi preparare în stare proaspătă, se recoltează frunzele fragede, tinere, în lunile martie-
aprilie. Se taie cu un cuţitaş, pentru a nu scoate afară planta cu tot cu rădăcină, care trebuie să rămână în 
pământ pentru a permite regenerarea plantei. 

Pentru o porţie delicioasă de salată cu leurdă, se prepară o mână de frunze proaspete, care se spală bine cu 
apă călduţă, se taie mărunt şi se pun într-un castron. Se amestecă cu o linguriţă de oţet de mere, un vârf de 
cuţit de sare şi o jumătate de linguriţă de ulei, după care se consumă în maxim 30 de minute de la preparare. 

Într-o cură cu leurdă, se consumă o astfel de salată o dată pe zi, dimineaţa, la prima masă, înainte de a 
începe să consumi altfel de alimente. O cură cu leurdă durează minim 10 zile. Este extrem de bine tolerată 
de ficat. Şi, deşi are un puternic miros de usturoi, nu dă respiraţiei izul neplăcut pe care îl dă usturoiul. 

Iată care sunt afecţiunile cele mai vindecate de leurdă: 

 Tromboflebita şi trombozele în general – dintre plantele medicinale din flora europeană, leuda are printre 
cele mai puternice efecte fluidifiante sanguine şi antiagregante plachetare. Se consumă sub formă de suc: 1-
2 pahare pe zi, pe stomacul gol, în cure de minim 20 de zile. Când sezonul de culegere se sfârşeşte, se 
administrează tinctură de leurdă: o linguriţă diluată în jumătate de pahar de apă, de patru ori pe zi, în cure 
de câte o lună, cu o săptămână de pauză. 

 Sechele după accidentul vascular, prevenindu-le în acelaşi timp – se face o cură cu salată de leurdă timp 
de două săptămâni, timp în care se consumă câte o porţie de salată în fiecare dimineaţă. După cura de salată 
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se continuă cu tratamentul cu tinctură. Se administrează de patru ori pe zi, pe stomacul gol. (Tratamentul cu 
tinctură durează minim două luni). 

 Ateroscleroza şi bolile cardiace asociate unor valori ridicate ale colesterolului – leurda este foarte 
bogată în adenozină, substanţă care, conform unor studii recente, are un rol esenţial în reducerea 
colesterolului, în împiedicarea formării trombilor, în scăderea tensiunii arteriale. Astfel, leurda este pe 
termen lung adjuvantul ideal în tratarea bolilor cardiace (ischemie, aritmie, tahicardie), fiind administrată în 
cure de câte 2-3 luni, cu două săptămâni de pauză, sub formă de tinctură. Se ia 1 linguriţă de tinctură 
diluată în apă, de 4 ori pe zi, înaintea meselor principale. În timpul primăverii, este foarte utilă o cură cu 
salată de leurdă, cu o durată e minim două săptămâni. 

 Hipertensiunea arterială – substanţele active conţinute de leurdă au efecte vasodilatatoare şi ajută la 
menţinerea în limite normale a presiunii sanguine. Se administrează tinctura de 4 ori pe zi. Tratamentul se 
face timp de două luni, cu două săptămâni de pauză. 

 Oprirea procesului de îmbătrânire – se consumă zilnic salată de leurdă, înaintea meselor principale, pe o 
perioadă cât mai îndelungată, în timpul sezonului de recoltare a frunzelor. Ultimele studii arată că anumite 
substanţe active din leurdă neutralizează radicalii liberi din sânge, au efecte de relansare a activităţii 
endocrine, previn sclerozarea vaselor de sânge şi favorizează circulaţia cerebrală. 

 Reumatismul – se face o cură cu suc de leurdă timp de trei săptămâni, timp în care se consumă câte două 
pahare de suc pe zi, dimineaţa, pe stomacul gol. În paralel, se ţine o cură vegetariană cu multe crudităţi. 
Sucul de leurdă are puternice efecte depurative, fiind eficient şi în tratarea 
sclerodermiei, psoriazisului, acneei şi în general a bolilor de piele care apar pe fondul intoxicării 
organismului. 

 Înlăturarea efectelor nocive ale nicotinei şi fumatului – atât clorofila din frunzele proaspete de leurdă, 
cât şi anumite substanţe similare cu cele conţinute de usturoi, au efecte antitoxice puternice. Ele 
contracarează efectele dăunătoare ale nicotinei şi al gudronului din ţigări, fiind un mijloc de protecţie 
excelent, atât pentru fumătorii activi, cât şi pentru cei pasivi. De asemenea, se pare că în timpul curei cu 
leurdă, renunţarea la fumat este mai uşoară. Se consumă zilnic suc de leurdă, câte 2 pahare pe zi, dimineaţa 
şi seara, pe o perioadă de minim două săptămâni. 
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NICORETE (CIUPERCA SF. GHEORGHE): 
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Calocybe gambosa, sin. Tricholoma georgii,[1] denumită în popor buretele lui Sfântu’ 
Gheorghe,[2] burete de mai,[3] burete de spin[4] sau nicorete,[5] este o specie saprofită de ciuperci 
comestibile din încrengătura Basidiomycota în familia Lyophyllaceae și de genul Calocybe. Ea se poate 
găsi în România, Basarabia și Bucovina de Nord prin pajiști și pășuni de munte, tufișuri, parcuri, la margini 
de pădure și luminișuri (mai rar în păduri de conifere), crescând în „cearcăne de vrăjitoare”, semicercuri în 
formă de potcoavă sau șiruri lungi. Ea apare timpuriu cum indică și numele (ziua lui Sfântul Gheorghe = 23 
aprilie), cam des din aprilie până iunie (mai rar din iulie până în septembrie, chiar octombrie).[6] Specia a 
fost descrisă pentru prima oară de Elias Magnus Fries în volumul 1 al trilogiei sale Systema 
Mycologicum din anul 1821.[7] 

Ordinul Agaricales este de diversificare foarte veche (între 178 și 139 milioane de ani), începând din timpul 
perioadei geologice în Jurasic în diferență de exemplu cu genul Boletus (între 44 și 34 milioane de ani).[8] 

 Pălăria: Ea are un diametru de 4-10 (15) cm, este cărnoasă, inițial convexă cu marginea răsfrântă spre 
picior și apoi aplatizată, cu marginea ondulată, deseori crestată, la bătrânețe cu rupturi. Cuticula este 
netedă și fără luciu. Culoarea ei variază, de la alb-crem până la căprui sau gri-ruginiu. 

 Lamelele: Ele sunt de obicei aglomerate, înghesuite, rotunzite până bulboase, de culoare la început 
albă, mai târziu cremoasă. Sporii sunt elipsoidali, netezi și hialini, având o mărime de 7,5–9,5 × 4–6 
microni. Pulberea lor este albă. 
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 Piciorul: El este destul de scurt cu o lungime de 3-8 cm și o grosime de până la 4 cm, fiind cilindric 
(câteodată ușor îndoit), fără manșetă, plin, fibros și de culoare albuie. Tulpina este mai voluminoasă la 
bază dar fără a fi bulboasă. 

 Carnea: Ea este albă, destul de tare, cărnoasă și groasă. Ciuperca are un miros de faină proaspătă sau 
de castravete (care dispare după fierbere) și un gust plăcut.[9][6] 

Buretele se decolorează cu anilină repede în roșu de vin, devenind apoi mai închis și maro, cu fenol roz, 
cu Hidroxid de potasiu ocru și cu tinctură de Guaiacum verde-albăstrui.[10] 

 

Confuzii cu bureți comestibili[modificare | modificare sursă] 

 Agaricus arvensis are o pălărie albă și lamele la început gri-gălbuie, la bătrânețe maro spre negru, 
niciodată de roz curat. Ciuperca are un miros de anason și se dezvoltă în păduri, prin ogoare, pajiști și 
pășuni (mai-septembrie). Burete foarte gustos.[14] 

 Clitopilus prunulus este mai mic, cu pălărie albă și lamele care devin deja după scurt timp rozalii. 
Buretele are un miros articulat de făină proaspătă. Crește prin păduri și pajiști (iunie-septembrie). 
Burete gustos.[15] 

 Tricholoma columbetta este tare asemănător, având lamele albe, câteodată cu nuanțe de roz, nu 
decurente la picior care se dezvoltă preferat în păduri de foioase, apărând de abia în august.[16] 

 Tricholoma goniospermum sin. Tricholosporum goniospermum are la început o cuticulă alb-gălbuie, 
apoi gri-ruginie până la violet deschis cu lamele de aceiași culoare precum miros intensiv de faină 
proaspătă. Crește prin păduri și pajiști foarte des (mai-octombrie). Burete prea gustos.[17] 

 

 

 Confuzii cu bureți otrăvitori[modificare | modificare sursă] 

 Clitocybe dealbata (Pâlnioară de fildeș), crește pe același locuri ca buretele de mai dar este ceva mai 
mică. Ea se dezvoltă tot în „cearcăne de vrăjitoare” dar de abia din iulie. Carnea miroase și ea ca faină 
proaspătă, având un gust plăcut un pic ca coaja de castraveți. O probă trebuie să fie scuipată 
imediat. Burete tare otrăvitor![18] 

 Clitocybe phyllophila, sin. Clitocybe cerussata, se dezvoltă în același locuri ca buretele de mai dar este 
ceva mai mică. Carnea miroase aromatic-dulce, având un gust plăcut. La bătrânețe amărui. Buretele 
conține o doză mare de muscarină. O probă trebuie să fie scuipată imediat. Burete tare otrăvitor![19] 

 Entoloma sinuatum sin. Rhodophyllus sinuatus (Ciuperca pieptănușului), cărei carne albă miroase în 
tinerețe tot ca faină proaspătă, apoi, deja devreme, râncedă și respingătoare. Ea se poate deosebii și prin 
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lamelele ei care sunt la început de culoare albui-gălbuie, schimbând repede spre roz și roșu de somon. 
Pălăria nu este fără luciu, ci strălucește mătăsos. Important de pomenit este, că acest burete se dezvoltă 
(tot în „cearcăne de vrăjitoare”) cu preferință în păduri de foioase pe sol de argilă acru sau 
calcaros. Burete tare otrăvitor! [20] 

 Inocybe erubescens sin. Inocybe patroullardii (Burete cărămiziu), crește în același locuri. În tinerețe 
este foarte asemănătoare, dar își schimbă culoarea curând spre roșu-maro iar lamelele spre maroniu. 
Carnea este în pălărie gălbuie și schimbă, ca și cea a piciorului culoarea câtva timp după tăierea de-a 
lungul în roșu de cărămidă. Mirosul nu est de faină proaspătă, ci fructuos-spirituos. Burete mortal![21] 

 Inocybe geophylla, este foarte otrăvitoare, are lamele albicioase, mai târziu ocru-maronii, nu decurente 
la picior și cu un miros tipic foarte dezgustător. Ea conține o doză mare de muscarină).[22] 

 

 

Valorificare 

Buretele lui Sfântu’ Gheorghe se consumă cel mai bine proaspăt. Astfel el poate fi preparat ca ciulama de 
ciuperci cu smântâna sau într-o salată cu cașcaval și iaurt,[23] mai departe ca sos la un fileu de pește (de 
exemplu cod), într-un gratinat cu roșii, ceapă și brânză, într-un sos cu carne tocată și usturoi la macaroane 
sau ca partea unui pateu de ciuperci.[24] 

Buretele de mai este vândut în multe țări în cantități mari la piață. 
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FRUNZE DE VETRICEA: 

 

 

 

Vetrice (Tanacetum vulgare, fam. Compositae) – o plantă utilă în grădinăritul organic 
Publicat pe August 12, 2012de nelucraciun 
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Vetrice (Tanacetum vulgare, fam. Compositae) este o planta perena care se autoînsămânţează. Ea 
supravieţuieşte şi înfloreşte în condiţii grele, meteorologice şi de sol, mai ales după ce plantele sunt mature. 
Este greu de găsit o plantă mai tenace şi mai rezistentă la secetă şi la arşiţă. Originară din Eurasia, astăzi se 
întâlneşte pe mai toate continentele. 
Creşte în tufe până la o înălţime de 1,5 m, cu aspect rotunjit. 
Frunzele sunt dublu crestate, asemănătoare celor de ferigă, dar mai mici. 

Are flori galbene, de forma unor butoni, dispuse grupat, în inflorescenţe plate. 

Tulpinile, netede, sunt roşiatice. 

Înfloreşte vara, în lunie iulie şi august. 
Nativă în Europa, această floare atractivă, de lungă durată, arată foarte bine, atât în grădină cât şi în 
aranjamente sau coroniţe de flori uscate. 
Însă poate deveni rapid o pacoste dacă nu este controlată. 
Este deosebit de importantă eradicarea plantei de pe păşuni şi din fâneţe, păscutul acesteia, chiar în cantităţi 
mici, dar regulat, putând produce afecţiuni hepatice ireversibile şi chiar moartea animalelor. 
În unele locuri din Statele Unite, vetricea se află sub incidenţa unor programe active de combatere a 
buruienilor nocive. Autorităţile recomandă smulgerea plantelor, adunarea lor în saci şi incinerarea. Nu este 
indicată lăsarea tulpinelor smulse la suprafaţa solului, existând pericolul împrăştierii seminţelor, chiar dacă 
plantele sunt doar înflorite. La vetrice, care este o plantă deosebit de rezistentă, procesul de formare a 
seminţelor poate continua, o vreme, chiar şi în aceste condiţii. Unii autori nu recomandată utilizarea 
plantelor la producerea compostului, datorită pericolului scăpării unor rădăcini sau seminţe nedescompuse, 
care pot infesta grădina. 
În ciuda acestor dezavantaje ale  vetricei, ea joaca un rol însemnat în grădinaritul organic. 
Vetricea este utilă atât în compostare cât şi ca plantă companion. Este un insectifug organic, natural. 

Vetricea se plantează  în apropierea pomilor  şi arbuştilor fructiferi, pe terase, în grădini de legume şi în 
rondouri de flori, în culturile de plante medicinale, pentru respingerea dăunătorilor. Frunzele emană un 
miros puternic, care respinge musafirii nepoftiţi. Gandacii japonezi, gandacii castraveţilor, ai dovleceilor, 
furnicile, moliile, muştele, purecii, şoarecii şi ţântarii sunt, toţi, alungaţi de către aceasta plantă companion 
benefică. 
Totuşi, ea atrage albinele polenizatoare benefice la pomii fructiferi, în grădinile de legume, în culturile de 
plante medicinale şi în rondourile de flori. 
Flori de vetrice puse într-o vază aşezată lângă uşă sau lângă ferestră, ajută la respingerea muştelor. Frunzele 
şi florile uscate pot fi, de asemenea, utilizate pentru respingerea moliilor, a furnicilor sau a puricilor. 
Radacina uscata este mai puternică decât frunzele. Pentru alungarea furnicilor se mărunţesc şi se zdrobesc 
frunze verzi, care sunt presărate în calea lor. Pentru alungarea puricilor şi căpuşelor din blana animalelor se 
pot pune câteva plante uscate de vetrice în cuşca lor. 
Vetricea poate fi adăugată şi la compost. Este bogată în potasiu şi îl va adăuga compostului. Folositi-o cu 
moderatie pentru că, totuşi, este otrăvitoare. Acest compost conţinând vetrice trebuie să fie bine maturat 
înainte de utilizare în grădină organică. 
Vetricea are un efect respingător şi asupra altor plante aflate în creştere. 
În trecut a fost utilizată ca plantă medicinală şi chiar ca şi condiment. Câteva bucăţi de frunze asezonau 
 unele feluri de mâncare, precum omleta. 
Consumată în cantităţi mari este otrăvitoare. 
Din rizomi se produce un colorant verde. 
Vetricele se înmulţesc primăvara, prin seminţe, sau toamna, prin despărţirea tufelor. Poate fi utilizată şi 
metoda butaşilor de tulpină. Uneori sunt semănate în spaţii încălzite, iar răsadurile transplantate în grădină 
după trecerea pericolului îngheţurilor. Nu manifestă pretenţii faţă de sol, atât că acesta trebuie să fie bine 
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drenat, deoarece nu-i place de umiditatea stagnantă. Creşte aproape peste tot şi nu are nevoie să fie udată. 
Creşte atât în plin soare cât şi în umbră parţială sau penumbră. Este foarte rar atacată de boli sau dăunători. 
Nu are nevoie de îngrăşământe. 

 
Necesită activităţi riguroase de control, planta fiind invazivă, ca menta sau ca pirul. Florile trebuie 
tăiate înainte de formarea seminţelor. Pentru evitarea formării reţelelor de rădăcini în sol este recomandată 
cultivarea vetricelor în ghivece. 
Reţete cu vetrice 

1. Macerat de vetrice 
Maceraţi 300 g de frunze, tulpini si flori de vetrice, în 10 litri de apa, pentru aproximativ 5 
zile. Puteţi să pulverizaţi maceratul filtrat împotriva ruginii, făinării şi, de asemenea, 
împotriva dăunătorilor, cum ar fi fluturii albi şi afidele 
2. Potpuriu anti molii 
Prin combinarea a două măsuri de vetrice zdrobit, o măsură de lavandă şi o măsură de 
santolina se obţine un potpuriu cu virtuţi anti-molii. 
3. Infuzie de vetrice 
Poate fi folosită împotriva atacului de afide, acarieni si alte insecte. Acţiunea împotriva 
acestor paraziţi se datorează conţinutului de tanacetină şi uleiuri esenţiale. 
Produsul se prepară prin turnarea a 10 litri de apă de fierbere peste 300 – 500g de vetrice 
proaspătă (frunze şi flori), sau peste 30g de plante uscate. Amestecul se lasă să se 
odihnească  timp de 10 – 15 minute, apoi se filtrează. Se diluează în apă, la un raport de 1:3 
şi se pulverizează planta. 
Este recomandabil să nu păstraţi acest ceai la îndemâna copiilor, deoarece conţine 
substanţe amare şi toxice. 
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CICOARE SALBATICA: 
 
 

 
 
 

CICOÁRE, s.f. Chicorium intybus. Cicoarea sălbatică este o plantă anuală, cu tulpină fibroasă ce poate 
crește pănă la 1,5 m, frunze verzi lanceolate și flori albastru-deschis, mai rar alb sau roz, cu dimensiuni de 
2-3 cm. Aparține familiei Asteraceae și este nativă spațiului european, din stepele vestice ale Asiei până în 
Africa de Nord. Astăzi, specia s-a naturalizat și pe alte continente, devenind familiară în flora spontană din 
toată lumea temperată. 

Cicoarea sălbatică are o arie de răspândire vastă, din zona de câmpie până la deal și munte, fiind 
întânită în locuri necultivate, pe marginea drumurilor, căilor ferate, malurile apelor curgătoare, dar și prin 
lanurile de cereale si grădini. 
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Există confuzii considerabile între cicoarea sălbatică (Cichorium intybus var. Sylvanium), cunoscută de 
secole și celelalte varietăți moderne de Cichorium. Andiva belgiană, numită și witloof (var. Sativum), 
radicchio (var. Rubifolium), puntarella, cunoscută și ca andiva-sparanghel (var. Catalogna), pan-di-
zucchero sau sugarloaf (var. Foliosum) sunt, în mod surprinzător, varietăți selecționate de cicoare 
cultivată. Diferența este foarte mare, m-am tot întrebat cum pot fi ele aceeași plantă. Se pare însă că 
”andivele” de mai sus sunt obținute prin forțarea rădăcinii. Iată cum: rădăcina matură este scoasă din 
pământ, frunzele și tulpina sunt tăiate, iar rădăcina este acoperită iarași cu pământ și ținută în permanență la 
întuneric. Frunzele care încolțesc vor rămâne astfel decolorate. Cu cât sunt mai albe, cu atât sunt mai puțin 
amare. Această metodă a fost descoperită accidental pe la 1850 în localitatea Schaerbeek, Belgia și a 
devenit modalitatea cea mai răspândită de cultivare și consumare a cicorii. Cele mai multe informații și 
rețete culinare de pe internet se referă la cicoare în această formă. Dar cum acest blog se adresează 
plantelor și modalităților lor de preparare tradiționale românești, cicoarea sub formă de andivă nu va face 
subiectul acestei postări. 

Cicoarea sălbatică a fost folosită în alimentația umană din timpuri ancestrale, fiind menționată, mai târziu, 
în primele scrieri egiptene, urmate de tratatele naturaliștilor romani și ale scolasticilor medievali. Termenul 
de cicoare provine din vechiul nume grecesc kichòria, deși etimologia lui este încă discutată. 

Bucătăria rurală românească, la fel ca restul Europei, a folosit cicoarea sălbatică în modalități diverse și 
preparate felurite. Frunzele se consumă proaspete, când sunt culese tinere (la începutul verii) și pot fi puse 
în salate proaspete cu mai multe ingrediente sau la sandvișuri, pentru o textură crocantă și ușor amăruie. 
Frunzele mature își pierd amăreala dacă sunt opărite în mai multe ape, apoi făcute mâncare sau salate calde 
cu untdelemn, usturoi și lămâie. Florile și mugurii sunt de asemenea comestibili. Cicoarea se adaugă la 
fierturi, omlete, ca verdeață peste cartofi fierți sau pasați, sau ca umplutură în placinte. Rădăcina plantei 
tinere se poate consuma crudă, iar cea a plantei ajunse la maturitate deplină (culeasă la începutul toamnei) 
poate fi prăjită, apoi macinată și consumată asemeni cafelei. 

 

Cu mult înainte ca faimoasa cafea să ajungă în spațiul românesc, rădăcina de cicoare a fost energizantul 
preferat de multe gospodării tradiționale. Conține vitamina A, B, C, E si K, potasiu, calciu, fosfor, cupru, 
zinc și magneziu. Are inulină, un carbohidrat tolerat de diabetici care scade riscul apariției cancerului de 
colon, stimulează bacteriile stomacale într-un mod similar iaurtului și mentine oasele sănătoase. 

Dincolo de consumul uman, această inulină, conținută în cantități generoase de cicoare, se poate dovedi în 
viitor una dintre sursele de bază ale etanolului, biocombustibil ce nu eliberează carbon în atmosferă. 



85 
 

Fiertura de rădăcină de cicoare, sau cum este numită mai nou – cafeluța de cicoare – este indicată în 
controlul colesterolului. Contribuie la eliminarea toxinelor prin urină. Ajută la creșterea imunității și ucide 
viermii intestinali. Crește apetitul, stimulând secreția bilei și înlătură stările de greață. A fost un remediu 
tradițional pentru ameliorarea febrei. 

 

Astăzi, rădăcina prăjită se poate achiziționa foarte ușor din magazinele naturiste, iar frunzele de ”andivă” se 
găsesc în orice supermarket. Dar vă sfătuiesc să încercați cicoarea în felul tradițional, specific spațiului 
balcanic și carpatic, culegeți-o de pe câmp și experimentați. Sunt convinsă că merită.  

VOINICICA (ERUCA SATIVA) – luna aprilie 

 

 

VOINICÍCĂ s.f. Eruca sativa. Eruca vesicaria. Este o plantă anuală din familia Brassicaceae care poate 
crește până la 1m înălţime. Pe tulpină se găsesc frunze adânc crestate, cu 4 până la 10 lobi verde închis, 
comestibile și cu aromă puternică. Florile sunt mici, au 4 petale albe sau gălbui, brăzdate de vinișoare fine 
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de culoare violet. Fructele sale sunt lunguiețe și conțin semințe ce pot fi folosite drept condiment. Este o 
plantă cultivată pentru gătit sau tratamente medicinale încă din Antichitate. 

Numele românesc al plantei traduce probabil abilitatea plantei de-a crește robustă în locuri aride. Recent 
este cunoscută după denumirile importate din culturile occidentale: rucola (din it.), rocket (din UK), 
arugula (din US), sau roquette (din fr.) – toate aceste derivând din cuvântul latin eruca, un termen generic 
pentru varză. 

Planta sălbatică are o arie de răspândire din Bazinul Mediteranean până in stepele de vest ale Asiei, plasând 
Spațiul Carpatic chiar în centrul arealului său. Natural se întâlește în zonele însorite de câmpie și de deal, 
dezvoltându-se cu predilecție în soluri uscate, bine afânate. În solare poate fi crescută virtual oriunde. 

Autorii Romei Antice îi confereau voinicicăi puteri afrodisiace, considerând-o un excitant puternic, motiv 
pentru care mai târziu, în prima parte a Evului Mediu, creșterea ei a fost interzisă în mănăstiri. Apoi, 
exceptând spațiul mediteraneean și balcanic, tradiția folosirii voinicicăi s-a pierdut pentru secole, ea fiind 
aproape necunoscută publicului larg până prin anii ’80 când a revenit la modă în Vest odată cu tendințele 
gastronomiei de-a căuta noi ingrediente și rețete. 

Voinicica este bogată în potasiu și vitamina C, uleiuri volatile și esențiale, mirosin (o enzimă naturală care 
contribuie la sistemul imunitar) și fier. Frunzele trebuie recoltate tinere, înaintea perioadei de înflorire 
(altfel devin amare). Se folosesc proaspete în salate, uneori doar pentru a da aromă, alteori ca ingredient 
principal. Modurile de preparare sunt diverse și, firește, țin de tradițiile culinare zonale. Din rădăcină se 
poate face o infuzie care este bună ca diuretic, stimulând eliminarea urinei și în consecință a toxinelor. Din 
semințe se obține un ulei, cunoscut internațional ca ulei tamarira, utilizat pentru gătit sau ca ulei pentru 
masaj. 

 

În România numele de voinicică este atribuit și unei alte plante, asemănătoare ca aspect și ca gust, însă cu 
flori galbene și frunze mai înguste, Diplotaxis tenuifolia. Și aceasta este comestibilă și poate fi consumată 
în moduri similare. Poate fi întâlnită crescând sălbatic în aceleași areal. 
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TURTITA SAU LIPICIOASA (Galium aparine)– luna aprilie 
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O buruiană cu puteri magice: LIPICIOASA 

 

  

(Galium aparine)  
 
Dacă sunteţi prieteni cu plantele medicinale şi porniţi, personal, în expediţii pe urmele lor, în drumeţiile 
dvs. întâlniţi, adesea, o plantă cu fire lungi: Lipicioasa, care vi se prinde de haine, cu nişte cârlige mici. 
Soră cu vinariţa, drăgaica, sânzienele şi cu încă 400 de plante din familia Rubiaceae, este botezată în popor 
iarba-lipitoare, asprişoară. În Rusia, se mai numeşte şi pierde-vară, deoarece nu se ridică de pe pământ, 
decât cu ajutorul unor vecini cu tulpini mai groase, ca pelinul şi brusturele. În câmp, se caţără adesea pe 
spicele cerealelor, culcându-le la pământ, fapt pentru care devine duşmanul agricultorilor. În schimb, 
vindecătorii din popor şi fitoterapeuţii cu experienţă o consideră o plantă vindecătoare de forţă, pentru cei 
ce au nevoie de întărirea imunităţii sau ameliorarea problemelor legate de afecţiunile sistemului respirator. 
E benefică în boli de rinichi şi prostată. Regenerează ficatul în hepatită şi ciroză. În Antichitate, doctorii o 
recomandau pe post de afrodiziac puternic. Extern, Lipicioasa a fost baza reţetelor populare pentru cazuri 
de psoriazis, eczeme, diferite procese inflamatorii, acnee, dar şi tăieturi, zgârieturi, înţepături de insecte. 
Dar gloria plantei rezidă în capacitatea ei de a stopa şi vindeca bolile canceroase. 
 
Tratamente cu Lipicioasă 
 
Ceai pentru eliminarea toxinelor 
1. Din plantă verde. O lingură de plantă tocată se infuzează 10 minute în 200 ml de apă clocotită. Se stre-
coară şi se bea în 3-4 reprize, în timpul zilei. 
2. Din plantă uscată. Două linguriţe de plantă tânără, culeasă înainte de înflorire, se sfărâmă şi se infuzează 
timp de 24 de ore în 200 ml de apă rece. Se bea cu înghiţituri mici, în timpul zilei, între mese. 
 
Ateroscleroză 
Se infuzează 2 linguriţe de plantă uscată în 300 ml apă clocotită, timp de 2-3 ore. Se beau câte 100 ml, de 3 
ori pe zi, cu 20 de minute înainte de masă. 
 
Infertilitate feminină 
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Dacă problema este legată de prezenţa unui microadenom hipofizar, în paralel cu alte tratamente se 
consumă infuzie din următoarele plante: se amestecă câte o lingură de Lipicioasă, sunătoare, lucernă, ştevie 
dulce, fructe de păducel, măceş şi o linguriţă de lemn-dulce (rădăcină). O lingură de amestec se opăreşte cu 
un pahar de apă clocotită, se aduce până la fierbere şi se ţine pe un foc foarte mic, 15 minute, cu vasul 
acoperit. Se infuzează în termos 30 de minute. Se beau câte 50 ml, de 4 ori pe zi, timp de 5 săptămâni. 

Hepatite 
Se amestecă câte o lingură de Lipicioasă, vinariţă, mierea-ursului, trifoişte-de-baltă, rotunjioară şi 2 linguri 
rădăcină de iarbă-mare şi câte o linguriţă de vetrice, rădăcină de obligeană, coada-calului. Rădăcina de 
obligeană se sfărâmă şi se ţine în apă rece 8-10 ore, apoi apa se aruncă, iar rădăcina se amestecă cu restul 
plantelor. Se opăresc 2 linguri de amestec cu 450 ml de apă, se aduce lichidul până la fierbere, se ţine 5 
minute pe un foc mic şi se infuzează în termos o oră. Se strecoară prin presare. Se beau câte 50 ml, de 4 ori 
pe zi, sau 70 ml, de 3 ori pe zi, cu 15 minute înainte de masă. O cură durează 1,5 luni. Se repetă după o 
pauză de 14 zile. Se ţine obligatoriu dieta recomandată de medicul specialist. 
 
Epilepsie 
Se face un amestec din părţi egale de flori de Lipicioasă, frunze şi flori de talpa-gâştei şi de ochiul-boului, 
toate tăiate mărunt şi amestecate uniform. O lingură plină de amestec se infuzează în 450 ml de apă 
clocotită, după care se ţine în termos, timp de 4-5 ore. Se beau câte 150 ml, de 3 ori pe zi, între mese. 
Efectul creşte dacă în infuzie se adaugă câte 1-2 linguriţe de suc proaspăt stors din aceleaşi plante. 
 
Cistită, anurie renală 
Se consumă câte o linguriţă de pulbere din plantă uscată, de 3 ori pe zi, cu puţin ceai din codiţe sau 
crenguţe de vişin. Rezultatul se simte în două zile, dar trebuie să faceţi o cură de cel puţin 5-7 zile. 
 
Artrită 
Într-un borcan de 1 litru se pune un pahar de plantă tocată mărunt, peste care se toarnă ţuică până la gură. 
Se lasă la macerat, în întuneric, în vasul închis ermetic, vreme de 2-3 săptămâni. Se freacă articulaţiile bol-
nave de 2-3 ori pe zi. 
 
Ulcer trofic, arsuri, răni 
Din planta uscată se prepară o pulbere în râşniţa de cafea. Se expune la soare, la ora 12, sau la razele ultra-
violete, pentru 20-30 de minute. Apoi pulberea se aşează între două straturi de tifon şi se acoperă locul 
afectat. După înlăturarea plantei, locul se spală cu ceai de Lipicioasă sau din pelin. 
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Reţete anti-cancer 

 

  

 
În experimentele realizate de savanţii ruşi, extractul din Lipicioasă a inhibat creşterea limfosarcomului cu 
82%. În terapia populară, Lipicioasa este recomandată în caz de cancer uterin, cutanat, la prostată şi la 
stomac, cu metastaze în ficat. Efectul terapeutic poate să crească considerabil dacă infuziile sau decoctul se 
combină cu administrarea sucului proaspăt stors (sau congelat, pe timp de iarnă). 
Reţeta de bază pentru toate tipurile de cancer prevede prepararea infuziei dintr-o lingură de plantă şi 
250 ml de apă clocotită, care se ţine în termos 4 ore, se strecoară şi se bea în 3-4 reprize, cald, cu 15 minute 
înainte de masă. În funcţie de localizarea tumorilor, în reţetă se adaugă şi alte plante care ajută la rezolvarea 
problemelor în fiecare caz concret. 
 
Cancer cutanat 
Se amestecă câte un pahar de Lipicioasă, frunze de mesteacăn, salvie şi flori de gălbenele. Se infuzează 2 
linguri de amestec în 450 ml de apă (ca în reţeta de bază). Se beau câte 50-70 ml, de 4 ori pe zi, iar în 
infuzia rămasă se adaugă un pahar de suc stors din iarbă de Lipicioasă (cu flori şi cu rădăcină) şi se 
foloseşte pentru aplicarea de comprese pe locul afectat. Se poate aplica pe rană şi iarbă tocată proaspătă, 
pentru 3-4 ore, iar după înlăturarea ei, locul cu pricina se spală cu infuzia rămasă. 
 
Cancerul limbii 

 

  

Câte o linguriţă cu vârf de Lipicioasă, dentiţă sau flori de vetrice şi 10 cuişoare (condiment) se pun în 500 
ml apă rece, se aduc până la punctul de fierbere, se stinge focul şi se infuzează 30 de minute. Se clăteşte 
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gura de 5-6 ori pe zi, apoi se mestecă câteva minute o bucăţică mică, cât un bob de mazăre, de rădăcină de 
leuştean. 
 
Cancer uterin, endometrită, eroziune a colului uterin 
Se spală bine şi se toacă mărunt câteva rădăcini de Lipicioasă. Se iau două linguri şi se amestecă cu o 
lingură de frunze şi flori de rostopască şi o lingură de pelin. Se fierb într-un litru de apă timp de 10 minute 
după începerea clocotirii. Se lasă vasul acoperit 30 de minute, apoi se strecoară lichidul. În infuzie se 
adaugă o linguriţă de tinctură de rădăcină de bujor (Peonia anomala), pentru reducerea efectelor secundare 
ale chimioterapiei şi eficientizarea tratamentului. În loc de bujor, se poate adăuga o lingură de tinctură din 
muguri de plop negru. Pentru obţinerea tincturilor, se umple pe jumătate o sticlă cu gâtul larg şi se 
completează cu ţuică de 40 de grade. Se macerează la întuneric 14-21 de zile. Seara se fac spălături 
vaginale. 
 
Cancer mamar 
Se bea infuzie din reţeta de bază. În plus, se poate consuma, de 4 ori pe zi, şi câte o linguriţă de amestec din 
pulbere (în părţi egale) de frunze sau flori de Lipicioasă şi seminţe de pelin, luate cu puţin ceai din rădăcină 
de pătrunjel. 
 
Precauţii şi contraindicaţii 
 
Datorită conţinutului mare de tanin, Lipicioasa are acţiune astringentă, de aceea se face câte o pauză, după 
fiecare 14 zile de administrare. 

 

  

Pe de altă parte, efectul ei diuretic poate să afecteze starea bolnavilor de diabet, care urinează des şi 
abundent. Persoanele hipertensive trebuie să-şi verifice regulat parametrii fiziologici, deoarece tensiunea 
poate să crească brusc. Ca toate plantele ce opresc hemoragia, Lipicioasa creşte nivelul de coagulare a 
sângelui, de aceea, după curele lungi, pot apărea probleme cu circulaţia. Pentru evitarea problemei, se face 
alternativ câte o cură cu preparate din castane sau din salcie. Bolnavii cu diferite forme de cancer trebuie 
să-şi urmărească nivelul de leucocite şi să întrerupă cura când valorile scad anormal şi să repete 
administrarea, în funcţie de analize. 
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Lipicioasa este considerată o plantă relativ toxică, de aceea nu se depăşesc dozele recomandate şi nu li se 
prescrie femeilor însărcinate şi copiilor.  
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V ) LUNA MAI 

Frunze de brusture (vezi luna martie); 
Arpagic verde (vezi luna martie);  
Tataneasa (Symphytum officinale); 
Flori de papadie (vezi luna martie); 
Bureti de roua sau bureti de mai (Marasmius oreades) a nu se confunda cu Clitocybe dealbata (vezi 
luna aprilie); 
Spanac salbatic (Chenopodium album) (vezi luna aprilie); 
Spanacul ciobanilor (Chenopodium bonus-henricus) (vezi luna aprilie); 
Turtita sau lipicioasa (galium aparine) (vezi luna aprilie); 
Frunze de paducel (vezi luna aprilie); 
Muguri de hamei (vezi luna aprilie); 
Frunze de tei (vezi luna aprilie); 
Armurariul (Silybum marianum sau ciulinul laptelui) (vezi luna aprilie); 
Zbarciogi (vezi luna aprilie); 
Urzica (vezi luna februarie); 
Leurda (vezi luna aprilie); 
Coada – racului (Argentina anserina sau Potentilla anserina) (vezi luna martie); 
Nicorete sau ciuperca Sfantului Gheorghe (Calocybe gambosa) (vezi luna aprilie); 
Macris (vezi luna aprilie); 
Frunze de vetricea (Tanacetum vulgare) nasturel sau macris – de – balta (Nasturium officinale) (vezi 
luna aprilie); 
Cicoare salbatica (vezi luna aprilie); 
Fenicululul sau molura (Foeniculum vulgare),  
Menta salbatica  
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TATANEASA (Symphytum officinale);: 
 

 

 

 

 

 



96 
 

 

Folosită încă din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns să fie cunoscute 
până în zilele noastre datorită consemnării lor de către Dioscoride, celebrul medic al antichității,în 
tratatul său. 
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În ultimele decenii, tătăneasa a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. În Elveția, țara cu cea 
mai mare tradiție în domeniul medicamentelor din plante, mai bine de jumătate din preparatele externe 
produse în ultimul deceniu au fost pe bază de tătăneasă. Industria cosmetică folosește în prezent intens 
alantoina, unul dintre principiile active cele mai importante ale tătănesei, care este practic nelipsită în 
deodorante și creme de corp. 

Din păcate, în uz intern, tătăneasa a fost mai puțin folosită, deoarece ea a fost una dintre primele victime ale 
războiului informațional dintre micile firme care produc medicamente din plante și marile concernuri 
farmaceutice. 

Efecte terapeutice 

Este o plantă larg cunoscută și folosită încă din vremea dacilor, denumirea sa originală în limba dacă - 
Prodiarnela - ajungând până în zilele noastre datorită consemnării sale de către Dioscoride, celebrul medic 
al antichității, în tratatul său. În medicina populară românească are mai mult de o sută de utilizări, atât 
intern, cât și extern. 

Descriere botanică, recoltare și păstrare 

Tătăneasa este una dintre cele mai răspândite plante medicinale din flora noastră, fiind întâlnită mai ales pe 
câmpurile rămase necultivate și mai umede, la marginile de drum, pe terenurile virane, la marginile de 
pădure. Este înaltă de 30-100 cm, are frunzele de la bază eliptice, iar spre vârf înguste, în formă de lance. 
Florile, care apar din mai până în august, sunt de culoare roșie-violacee. 

Recoltarea se face în lunile octombrie și noiembrie sau în martie. Se folosesc rădăcinile, recoltate în 
perioada de repaus vegetativ. Cea mai eficientă metodă de recoltare este culegerea în timpul aratului, când 
rădăcinile sunt scoase la suprafață de fierul plugului și pot fi adunate cu ușurință. 

După recoltare, rădăcinile se spală în curent de apă rapid (dacă sunt ținute mult în apă mucilagiile se 
dizolvă și astfel scade mult valoarea terapeutică a plantei) și apoi se întind răsfirat la uscat în locuri foarte 
bine aerisite și lipsite de umiditate. În anumite afecțiuni, cum ar fi candidoza vaginală și dermatozele 
produse de ciuperci, sunt recomandate frunzele, recoltate prin secerare în perioada infloririi. 

Gastrita hiperacidă, ulcer gastric și duodenal 

Se ia o jumătate de linguriță de pulbere de tătăneasă de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol. Tătăneasa reduce 
aciditatea, favorizează cicatrizarea, protejează pereții stomacului. De obicei se combină cu încă o jumătate 
de linguriță de pulbere dintr-o plantă aromatică aleasă după necesitățile pacientului: mușețel (pentru 
persoanele iritabile), valeriană sau sunătoare (pentru gastritele și ulcerele care apar pe fond de anxietate), 
menta sau lavanda (pentru persoanele colerice), obligeană sau busuioc (pentru caracterele anxios-
depresive). 

Afecțiuni ale gâtului, afecțiuni pulmonare 

Infecții la nivelul gâtului, tuse produsă de cauze diverse, traheo-bronșita, bronșita, pneumonii trenante, 
tuberculoza pulmonară. 

Se mestecă încet o bucățică de rădăcină de tătăneasă, lăsând ca principiile active emoliente și regenerative 
epiteliale să fie extrase de salivă și să ajungă în zona gâtului. Rădăcina proaspată are un gust neutru, plăcut 
și este deosebit de activă. Rădăcina uscata va fi măcinată în prealabil și va fi mestecată minimum 15 minute 
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înainte de a fi înghițită. Se consumă 3 fragmente de rădăcina proaspată cu lungimea de 2-3 cm pe zi sau 3 
jumătăți de linguriță de tătăneasa uscată pe zi. 

Tătăneasa are calitatea de a stimula eliminarea secrețiilor toxice din arborele bronșic și plămâni, precum și 
de a stimula refacerea țesuturilor afectate de infecție. 

Diaree, dizenterie, infecții intestinale 

Tătăneasa normalizează tranzitul intestinal și oprește procesul bolii prin precipitarea proteinelor din 
conținutul intestinal. Se bea înainte de fiecare masă cu un sfert de oră și de câte ori este nevoie, câte un 
pahar din extractul apos obținut prin macerație și decocție. 

Infecții urinare (cistite) și renale (nefrite, pielonefrite), pietre la rinichi și la vezica urinară 

Prin mucilagiile pe care le conține, tătăneasa favorizează relaxarea țesuturilor, diminuează starea 
inflamatorie și oprește hemoragia. Se administrează de obicei sub formă de extract apos, împreună cu alte 
plante: ienupăr (ca antiinfecțios), merișor și mesteacăn (ca anti-litiazice), câte 1 linguriță rasă din fiecare 
plantă menționată. 

Fibrom și adenofibrom mamar și uterin, chisturi ovariene, polipi intestinali și stomacali 

Nenumărați pacienți au reușit să scape de durele și periculoasele intervenții chirurgicale folosind tinctura de 
tătăneasa și extractul apos antitumoral pe bază de tătăneasă. 
a. Se administrează 1-2 lingurițe de tinctură de tătăneasă în apă de 3 ori pe zi, pe stomacul gol. Tratamentul 
se face până la completa vindecare. 
b. Se bea extractul apos antitumoral, în trei reprize pe parcursul unei zile. 
Alături de tratamentul cu tătăneasa este foarte important regimul alimentar, fără carne, consumându-se în 
mod special morcovi, țelină și pătrunjel. Nu se consumă alcool! Tratamentul se menține 40 de zile. 

Cancer 

Se face tratament cu extractul apos antitumoral. Se țin 3-7 cure a câte 40 de zile cu 10 zile pauză între ele. 
Se recomandă în paralel alimentația crudivoră, postul negru. Același tratament este valabil și pentru 
cancerul cu metastaze. 

Pentru tratamentul postoperator al cancerului la gât 

Se face un preparat din tătăneasă cu miere - 300 g tătăneasă rasă la 0,5 kg de miere. Rădăcina de tătăneasă 
trebuie culeasă proaspătă, primăvara sau toamna, deoarece numai atunci are alantoina, o substanță foarte 
activă în lupta împotriva cancerului. Se spală bine cu o periuță fără a se curăța de coajă. Planta introdusă în 
miere se amestecă în fiecare zi cu o lingură de lemn și după trei săptămâni, preparatul este gata. Atenție, 
mierea trebuie să fie naturală și de calitate. Se administrează câte o linguriță pe zi, între mese, în așa fel ca 
să ramana pe gât, la locul unde a fost operat. Amestecul este și un foarte bun cicatrizant. 

  

Pentru tratamentul cancerului la gât neoperat 

Se face un macerat din: 300 g usturoi pisat; 500 g rădăcină rasă de tătăneasă proaspată; 50 g sânziană 
galbenă (Galium verum) mărunțită; 50 g propolis solid, mărunțit (se găsește la apicultori); 1 litru alcool 
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diluat de 75 de grade. Se lasă la macerat 10 zile. Se strecoară și se ia câte o linguriță mică cu miere, de trei 
ori pe zi. Se va înghiți foarte încet, lent, pentru a "spăla" cât mai bine gâtul. 

Gută, hernie 

Se prepară un macerat dintr-o linguriță de rădăcină de tătăneasă marunțită sub formă de pulbere, care se 
lasă vreme de 24 de ore într-o cană de apă la temperatura de 18-21 grade Celsius, după care se consumă 
nefiltrată. Se beau 3-4 cești pe zi din acest preparat. Pe parcursul tratamentului se ține o cură de crudități, 
care trebuie să reprezinte 70% din alimentele consumate zilnic. Este bine să fie consumate sucuri de 
morcovi, mere, sfeclă roșie, care au un efect de drenare hepatică excepțional. Pe o perioadă de câteva luni 
nu se consumă carne, alcool, zahăr, margarină. 

Ulcer de gambă (inclusiv varicos), leziuni ulcerate în general, escare 

Se pun cataplasme cu pastă de pulbere de tătăneasă, care se țin minim 1 oră. În cazul escarelor se pun 
comprese cu ceai de tătăneasă, umezind crusta permanent cu acesta. 

Metoda de obținere casnică a extractului apos de tătăneasă prin macerare + decocție 

- 2 linguri de pulbere de tătăneasă se lasă la macerat într-o cană cu apă de seara până dimineața, apoi se 
filtrează și se pune deoparte 
- pulberea umezită cu apă care a rămas se fierbe în încă o cană de apă 1 minut, dupa care se lasă la răcit 
- se combină cele două extracte, iar preparatul se utilizează conform indicațiilor. 

Extract apos antitumoral 

- două linguri rădăcină de tătăneasă (bucăți, așa cum se vinde la Plafar) se lasă de seara până dimineața la 
macerat într-un pahar cu apă; în alt pahar se pun la macerat în apă următoarele plante: frunze de nuc (o 
linguriță de pulbere), coada șoricelului (o linguriță de pulbere), mușețel (o linguriță de pulbere), rostopască 
(o jumătate de linguriță de pulbere - atenție! În cantitate mai mare devine toxică). 

- dimineața se filtrează ambele macerate, iar tătăneasa rămasă se pune la fiert la foc mic, cu o cană de apă. 
După 20 de minute de fiert, se ia de pe foc și se adaugă restul de plante rămas după filtrare, care se lasă să 
infuzeze 10-15 minute. 

- se strecoară infuzia, apoi se combină cu cele două macerate la rece. Cu plantele rămase de la prepararea 
infuziei se pun comprese pe locul afectat. 

Unguentul de tătăneasă 

Se face un unguent din 5-6 linguri de unt clarifiat amestecate foarte bine, dar - atenție - la rece, cu 2 linguri 
de pulbere de tătăneasă (măcinată fin cu râșnița de cafea și cernută de 2 ori prin sita pentru făina albă). 
Acest preparat se aplică pe zonele afectate de 3-4 ori pe zi. 

Pasta din pulbere de tataneasa 

Se combină 1-2 linguri de pulbere de tătăneasă cu apă călduță, amestecând bine până se formează o pastă, 
care va fi întinsă pe locul afectat și va fi ținută 1-3 ore. Pentru arsurile termice, în medicina populară se 
prepară pasta de tătăneasă, nu cu apă, ci cu zer, iaurt sau chiar smântână. 
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FENICULUL: 

 

Feniculul face parte din familia plantelor perene şi este o plantă ce are un miros dulce, originară din 
Europa de Sud, din zona Mediteranei. Deşi acesta s-a răspândit în toată lumea, folosirea feniculului 
predomină în bucătăria grecească şi în cea italiană. 

Avantajul acestuia este faptul că poate creşte în aproape toate zonele şi poate fi consumat în întregime: 
bulbul, tulpina, frunzele şi seminţele fiind toate comestibile. 

Feniculul este folosit pentru diverse probleme digestive, inclusiv arsuri la stomac, gaze intestinale, 
balonare, pierderea poftei de mâncare şi colici la sugari, dar şi pentru beneficii în cazul unor infecţii ale 
tractului respirator superior, precum tuse sau bronşită. 

Beneficiile nutritive ale feniculului 

Un bulb crud de fenicul conţine doar 73 de calorii, 2,9 grame de proteine, 17 grame de carbohidraţi, 7 
grame de fibre alimentare (28% din necesarul zilnic) şi furnizează 27% din necesarul zilnic de potasiu, 5% 
din sodiu, 6% vitamina A, 11% calciu, 46% vitamina C, 9% fier, 5% vitamina B-6 şi 10% din necesarul 
zilnic de magneziu. 
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În plus, acesta mai conţine fosfor, zinc, cupru, mangan, seleniu, niacina, acid pantotenic, acid folic, colina, 
beta-caroten, luteina si zeaxantina (viziune), vitamina E şi vitamina K şi este o sursă naturală de estrogen. 

Ce beneficii potenţiale pentru sănătate are consumul de fenicul 

Pentru sănătatea inimii 
Fibrele prezente în fenicul, împreună cu potasiul, vitamina C şi vitamina B6 contribuie la menţinerea unei 
inimi sănătoase. 

Vitamina B6 şi acidul folic previn acumularea homocisteinei, un aminoacid ce este asociat cu infarcturile 
miocardice şi cu atacurile cerebrale, care odată prezentă în corp poate conduce la probleme cardiace şi la 
deteriorarea vaselor de sânge. 

Fenicul conţine cantităţi semnificative de fibre, care ajută la scăderea cantităţii totale de colesterol din 
sânge, scăzând astfel riscul bolilor de inima. 

Într-un studiu publicat în Jurnalul American de Nutriţie Clinică, cei care au consumat 4069 mg de potasiu 
pe zi au avut un risc de 49% mai mic de deces de boli cardiace ischemice, comparativ cu cei care au 
consumat mai puţin potasiu (aproximativ 1.000 mg pe zi). 

Tensiunea arterială 
Datorită efectului vasodilatator al potasiului şi datorită prezenţei calciului şi magneziului, tensiunea 
arterială poate scădea în mod natural prin consumul acestei legume. 

Reducerea colicilor în cazul sugarilor alăptaţi la sân 
Cercetările au arătat că administrarea uleiului din seminţe de fenicul poate duce la reducerea colicilor 
sugarilor cu vârsta între 2 şi 12 săptămâni, iar oferind un ceai pe bază de fenicul, museţel, verbinţă, lemn 
dulce şi roiniţă poate reduce severitatea colicilor la sugari. 
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Sănătatea oaselor 
Componentele feniculului ce contribuie la construirea şi menţinerea unei structuri osoase sănătoase şi 
puternice sunt fierul, fosforul, calciul, magneziul, zincul, manganul şi vitamina K. 

Protecţie împotriva cancerului 

Consumul de fibre din fructe şi legume, precum feniculul, este 
asociat cu un risc redus de cancer colorectal. 
Celulele sunt mai bine apărate de radicalii liberi prin intermediul antioxidanţilor precum vitamina C, 
vitamina A şi beta carotenul. 

Seleniul este un mineral care nu este prezent în cele mai multe fructe şi legume, dar poate fi găsit în fenicul. 
Acest element are un rol important în asigurarea funcţionării corecte a enzimelor hepatice. În plus, seleniu 
previne inflamaţia şi scade rata dezvoltării tumorilor. 

Fenicul conţine, de asemenea, acid folic, care joacă un rol în sinteza şi repararea ADN-ului, prevenind 
astfel formarea celulelor canceroase datorită mutaţiilor în AND. 

Controlul greutăţii 
Fibrele dietetice cresc senzaţia de saţietate şi reduc apetitul, ceea ce duce la un aport mai scăzut de calorii. 
În acelaşi timp ajută la prevenirea constipaţiei şi la buna funcţionare a tractului digestiv. 

Frumuseţea pielii 
Feniculul este o sursă excelentă de vitamina C, iar aceasta prin efectul de antioxidant ajută în prevenirea 
daunele cauzate de soare şi poluare. Vitamina C influenţează capacitatea colagenului de a netezi ridurile şi 
de a îmbunătăţi textura pielii în general. 

Creştere absorbţia de fier 
Deficienţa de fier este una dintre cele mai comune deficienţe nutritive în ţările dezvoltate şi una dintre 
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principalele cauze ale anemiei. Consumul de alimente cum ar fi feniculul, care sunt bogate in vitamina C 
alături de alimente care sunt bogate în fier va creşte capacitatea organismului de a absorbi fierul. 

Metabolismul energetic 

Feniculul este o sursă de vitamina B-6, care joacă un rol esenţial în metabolismul energetic prin 
transformarea carbohidraţilor şi proteinelor în glucoză şi aminoacizi, componente ce sunt mai uşor folosite 
la producerea energiei de către organism. 

Efect anti inflamator 
Colina este un nutrient foarte important din fenicul, fiind benefică pentru somn, mişcările musculare, în 
procesul de învăţare şi memorare. Colina, de asemenea, ajută la menţinerea structurii membranelor celulare 
şi la transmiterea impulsurilor nervoase, la absorbţia de grăsime şi reducerea inflamaţiei cronice. 

Estrogenul 
Estrogenul, care se găseşte în mod natural în fenicul, este esenţial în reglarea ciclului de reproducere 
feminin şi poate afecta, de asemenea, fertilitatea. 

Feniculul în alimentaţie 

Feniculul poate fi incorporat în orice preparat datorită texturii crocante şi a gustului uşor dulce. 
Poate fi consumat atât crud cât şi gătit.  
Frunzele şi tulpinile acestuia pot fi gătite împreună cu bulbul pentru a realiza o garnitură sau pot fi folosite 
ca o bază pentru supe. În cazul în care doriţi un preparat mai uşor, puteţi amesteca feniculul tăiat cu alte 
legume pentru a realiza o salată răcoritoare. 

Seminţele sale sunt adesea folosite ca un condiment în unele reţete. Se găseşte frecvent în magazine, la 
piaţă, în majoritatea supermarketurilor, uneori sub denumirea "fennel" din limba engleză. 
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Când cumperi un fenicul, uită-te la bulbul său, acesta trebuie să fie ferm şi alb sau alb spre verde pal, evită-l 
dacă are pete şi este zdrobit. Dacă planta are boboci de flori, înseamnă că este prea copt. 

Fenicul proaspăt pot fi stocat în frigider pentru aproximativ patru zile. Cel mai bine este să-l consumi 
imediat ce a fost cumpărat, deoarece îşi pierde aroma în timp. Seminţele uscate de fenicul pot fi păstrate 
până la şase luni într-un container etanş în dulapul din bucătărie. 

Alte utilizări ale feniculului: 

- Pudra de fenicul este folosită ca o cataplasmă pentru muşcăturile de şarpe. 
- Seminţele coapte şi uscate de fenicul, şi uleiul obţinut din acestea, sunt folosite în producerea unor 
medicamente. 
- Unele femei consumă fenicul pentru a mări fluxul de lapte matern şi pentru a uşura procesul naşterii. 

Potenţiale riscuri pentru sănătate ale consumului de fenicul 

Alergii 
Unele condimente, printre care coriandrul, feniculul şi chimenul, pot provoca reacţii alergice severe la 
unele persoane. Cei care sunt alergici la aceste condimente ar trebui să evite să le consume. 

Medicamentele beta-blocante 
Beta-blocantele sunt medicamente frecvent prescrise pentru boli de inima şi pot cauza creşterea nivelului 
de potasiu în sânge. Alimentele bogate în potasiu, cum ar fi feniculul ar trebui să fie consumat cu moderaţie 
atunci când se iau aceste medicamente. 
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Ciprofloxacina poate interacţiona cu feniculul 
Ciprofloxacina este un antibiotic. Consumul de fenicul, împreună cu ciprofloxacina ar putea scădea 
eficacitatea ciprofloxacinei, feniculul putând afecta capacitatea organismului de a absorbi antibioticul. 
Pentru a evita această interacţiune este bine să consumi fenicul la interval de cel puţin la o oră după 
ciprofloxacină. 

Estrogenii interacţionează cu fenicului 
Consumul unei cantităţi mari de fenicul ar putea avea unele dintre aceleaşi efecte ca estrogenul. Deşi 
feniculul nu este la fel de puternic ca pastilele de estrogen, utilizarea acestuia odată cu pastilele de estrogen 
ar putea scădea efectul pastilelor. 
Unele pilule contraceptive conţin estrogen. 

Tamoxifen interacţionează cu feniculul 
Unele tipuri de cancer sunt afectate de hormoni din organism. Tipurile de cancer sensibile la estrogen sunt 
acelea afectate de nivelul de estrogen din organism. Tamoxifen (Nolvadex) este folosit pentru a ajuta la 
tratarea şi prevenirea acestor tipuri de cancer. Feniculul pare să afecteze, de asemenea, nivelul de estrogen 
din organism. Utilizarea fenicul, împreună cu tamoxifen ar putea scădea eficacitatea medicamentului cu 
tamoxifen (Nolvadex), deci preventiv e indicat să nu consumaţi fenicul dacă luaţi acest medicament. 
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MENTA SALBATICA 

 

Toti stim ce e menta, doar o intalnim peste tot – in guma, in parfumuri, in prajituri, in bauturi, in 
deodorante si asa mai departe.  

Ceea ce putini stim e ca menta e si foarte buna pentru sanatate, mai ales daca e sub forma mentei 
salbatice, cea care, data fiind originea sa, vine cu cele mai multe beneficii pentru cei care o folosesc. 

Daca societatea noastra nu stie prea multe despre beneficiile mentei, sa stiti ca nu a fost mereu asa. Menta a 
fost de mii de ani foarte intrebuintata pentru sanatate si frumusete, dar si pentru acel parfum unic, 
inconfundabil si aproape ametitor. Este perfecta intr-o zi calda si insorita de vara pentru a da savoare unei 
bauturi sau unui ceai simplu rece. 

Aroma si gustul de menta salbatica ne dau o indelungata senzatie de prospetime si racorire iar parfumul 
mentei ne ajuta sa ne concentram mai bine, sa fim pozitivi si optimisti. 
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Nu degeaba i se spune planta cu o mie de virtuti. Tocmai datorita lor au aparut o serie de legende, cea mai 
cunoscuta fiind cea care spune ca Fecioara Maria a binecuvantat aceasta planta. 

Dincolo de legende, sa trecem la lucruri concrete. Cum te poate ajuta menta? Sa o luam de la cele mai 
frecvente utilizari la cele mai neobisnuite. Pentru sanatate e benefica in: dureri de cap, nevralgii, bronsita, 
sinuzita, astm, tuse, probleme digestive si intestinale, digestie lenta, greata, voma, colon iritabil, cistite, 
eczema, inflamatii, palpitatii, stari de soc, sindrom vertiginos, intepaturi de insecte, ameliorarea 
problemelor hormonale. Si lista poate continua. 

Sa dezvoltam insa si sa vedem cele mai bune forme de utilizare ale mentei (salbatice): 

Ceaiul e bun, bun, bun 

Din intrebuintarile mentei, cel mai des folosita este sub forma de ceai dar este bine sa-l bei în timpul zilei, 
pentru că în unele cazuri poate interfera cu somnul, are un usor efect stimulant. Atentie, e bine sa bei ceaiul 
de menta neindulcit. 

Acesta ne ajuta in reducerea stresului, intareste sistemul imunitar si are rol in digestie. In schimb, consumat 
inainte de masa, ceaiul stimuleaza apetitul, si are rol in evitarea arsurilor la stomac. 

Infuziile cu menta au efecte dezinfectante si decongestionante la nivelul cailor respiratorii, si sunt benefice 
in astm bronsic de natura infectioasa. 
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Compresele cu menta salbatica 

In general plantele salbatice au proprietati curative dar ne transmit si energia pamantului nepoluat. Indienii 
din America foloseau menta salbatica pentru a revitaliza picioarele obosite si dureroase. Dupa zile intregi 
de mers pe jos la vanatoare, indienii zdrobeau menta si o puneau pe picioare pentru a se racori si a reduce 
inflamatiile si asa isi puteau continua calatoria. 

Compresele cu menta sunt utile si in mancarimi ale pielii avand efecte calmante locale dar si o actiune 
antiinflamatoare. 

Si asta nu e tot: Te trezesti in miez de noapte cu o durere insuportabila de dinti? Pune pe o bucata de panza 
cateva picaturi de ulei de menta, tine-o pe dintele bolnav si maseaza si gingia. Efectul antiseptic si anestezic 
te va ajuta sa rezisti pana dimineata. 

Baile cu menta salbatica 

Daca despre ceaiuri se stiu mai multe, despre beneficiile bailor cu menta se cunosc putine. Cum sa folosesti 
menta salbatica pentru acest scop? 

Adauga un pumn de menta salbatica in 2 litri de apa calda si fierbe amestecul timp de 10 minute. Strecoara 
si pune lichidul in cada de baie. Pentru un plus de prospetime adauga si cateva picaturi de ulei de menta. 
Oboseala se va diminua, te vei simti minunat si vei avea cel mai bun si aromat somn. Baile cu menta au 
rolul de a relaxa si a asigura un somn linistit. 

Emulsie pentru curatarea tenului 

Cu sute sau poate mii de ani in urma, oamenii s-au gandit ca menta poate fi buna si pentru piele, daca e asa 
de buna pentru interior. Si au avut dreptate, emulsiile cu menta iti pot imbunatati semnificativ tenul. Iata 
cum se face: O cana de 250 cu lapte cald se amesteca cu 2 linguri de frunze de menta si se fierb impreuna 5 
minute. Se strecoara si se foloseste pentru curatarea in profunzime a tenului. Se pastreaza in frigider. 

 

Menta pipărată (Mentha x piperita) 

Menta creață (Mentha spicata var. crispata) 
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Denumiri populare: borsnită, broastil, brosnită, camfor, diană, ferent, ghiazmă, giugiumă, ghintă, iarbă 
creață, iarbă neagră, iasmă, izmă bătrânească, izmă bună, izmă de gradină, izmă de leac, izmă de leș, mintă, 
mintă creață, mintă moldovenească, mintă neagră, mintă de gradină, nina de camfor, nintă, nintă rece, 
piperiță, izmă, voieștniță, menta broaștei, mentă creață, izmă creață 

Descriere:                                                                                                   

Speciile din genul Mentha fac parte din ordinul Lamiales, familia labiatelor (Lamiaceae). Sunt plate 
ierboase, perene, care supraviețuiesc iarna prin tulpini subterane modificate (stoloni). Rădăcinile sunt 
superficiale. O parte dintre stolonii modificați ai mentei pipărate ajung la suprafața solului, au o culoare 
verde-violacee și sunt potrivite pentru a forma atât rădăcini cât și tulpini noi. Tulpinile dreptunghiulare au 
30-90 cm înălțime, o culoare violacee și sunt dens ramificate. Frunzele sunt alungite-ovate, au margini 
serate sau crenate, o culoare verde închisă iar nervurile au de multe ori o culoare violacee. Ambele părți ale 
frunzei sunt acoperite de peri glandulari care conțin ulei esențial. Florile au o culoare violet-deschisă, 
petalele se desprind foarte ușor. Menta creață are o culoare verde deschisă, stolonii ies foarte rar la 
suprafață. Tulpinile au 30-80 cm înălțime și o culoare verde deschisă. Frunzele crețe au și ele o culoare 
verde deschisă și margini zimțate. Forma frunzelor este alungit-ovată, cu o suprafață netedă sau acoperită 
cu peri rari. 

Deși unii autori consideră că menta pipărată este originară din Orientul Îndepărtat, conform cercetărilor 
actuale, acesta provine din Anglia. Menta creață a apărut probabil în Europa de Sud și de Vest. Speciile de 
mentă necesită multă lumină și căldură, dar rezistă bine la frig în timpul perioadei de hibernare, stolonii 
rămân intacți sub zăpadă chiar și la temperaturi sub -30 ° C. 

În medicina populară, menta sălbatică (Mentha longifolia) se utilizează frecvent pentru aceleași afecțiuni și 
simptome ca și menta pipărată sau cea creață. 

Cultivarea: 

Plantarea speciilor de mentă are loc toamna. Sunt specii de plante extrem de exigente când vine vorba de 
sol. Pentru o cultură bogată avem nevoie de un sol cu un strat adânc de humus, de conștientă medie, cu un 
drenaj bun. Deoarece sunt specii hibride, se înmulțesc pe cale vegetativă, prin butășire, marcotaj sau 
stoloni. Plantarea marcotelor cu rizom oferă posibilitatea unei înmulțiri rapide însă metoda cea mai frecvent 
utilizată pe plantațiile în scop medical este cea prin stoloni. Plantarea trebuie să fie finalizată până la 
mijlocul lunii noiembrie. Menta se plantează doar în cazuri excepționale în timpul primăverii, deoarece 
plantarea întârziată va aduce o recoltă relativ săracă în anul respectiv. În ambele cazuri, speciile de mentă 
necesită irigare intensivă după plantare. În condiții favorabile, tulpinile de mentă se pot tăiat chiar și de trei 
ori pe an. Pentru a extrage ulei esențial, tulpinile se taie de două ori pe an. 

Substanțe active: 

În cazul ambelor specii de mentă, medicamentul este constituit din tulpinile uscate cu frunze, din frunzele 
uscate și din uleiul esențial. Menta pipărată are un conținutul substanțial de ulei esențial, concentrat în mare 
parte în frunzele și florile plantei. Uleiul esențial de mentă pipărată are peste 20 de componente, dintre care 
cel mai important este mentolul, dar planta conține și cantități mari de menton, piperiton, mentofuran, 
pinen. Butașii de mentă pipărată conțin flavonoide și acid rozmarinic. Menta creață are un conținutul mai 
scăzut de ulei esențial. Componenta principală este carvona dar conține și linalol, pinen, limonen, cariofilen 
și cineol. În afară de ulei esențial, menta creață conține și flavonoide, taninuri și substanțe amare. 

Utilizare: 
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Speciile de mentă sunt cunoscute și utilizate de peste 2000 de ani. În prezent, menta pipărată are cea mai 
mare importanță medicală și economică. Datorită mentolului, principalului ei ingredient activ, menta 
pipărată accelerează secreția biliară și salivară, are efecte ușor antispastice și anti-inflamatoare, este un 
anestezic local dar are și efecte răcoritoare și antiseptice. În medicină, se folosește în caz de crampe 
gastrice, intestinale sau biliare, pentru a preveni formarea calculilor biliari și pentru efectele ei carminative 
iar ceaiul rece de mentă reduce senzația de greață. Ca tratament exterior, se folosește în unguente și pulberi 
pentru calmarea mâncărimilor. Sub formă de picături, loțiuni sau unguente, are efecte benefice în cazul 
inflamațiilor nasului și ale gâtului. Extractele alcoolice sunt utilizate ca frecții împotriva durerilor 
musculare sau reumatice. Uleiul esențial de mentă este utilizat în cantități importante și în industria 
alimentară, în special pentru aromatizarea băuturilor și dulciurilor. Apare frecvent ca component al 
produselor cosmetice, pastelor de dinți și ale apelor de gură. 

Menta creață se folosește în preparate pentru accelerarea digestiei, îmbunătățirea poftei de mâncare, pentru 
efectele ei carminative și anti-spasmodice, în amestecurile de ceaiuri și împotriva răcelii. Se folosește 
frecvent ca condiment și aromă pentru pastele de dinți sau pentru dulciuri. 
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IUNIE: 

TATANEASA (Symphytum officinale), (vezi luna mai);  
NALBA DE PADURE (Malva sylvestris); 
SOC (Sambucus nigra); 
BURETI DE ROUA sau BURETI DE MAI (Marasmius oredes) (vezi luna aprilie); 
SPANACUL CIOBANILOR (chenopodium bonus – henricus) (vezi luna aprilie); 
TURTITA SAU LIPICIOASA (Galium aparine) (vezi luna aprilie); 
PICIORUL CAPREI (Aegopodium podagraria); 
MUGURI DE HAMEI(vezi luna aprilie); 
HREAN; 
ARMURARIUL (Silybum marianum sau ciulinul laptelui) (vezi luna aprilie); 
URZICA (vezi luna februarie); 
LEURDA (vezi luna aprilie); 
BURETELE CU PERUCA (Coprinus comatus – a nu se consuma impreuna cu alcool); 
COADA RACULUI (Argentina anserina sau Potentilla anserina) (vezi luna martie); 
BURETI DE MAI, NICORETE SAU CIUPERCA SFANTULUI GHEORGHE (Calcoybe 
gambosa) (vezi luna aprilie); 
CICOARE SALBATICA (vezi luna aprilie); 
FENICULUL SAU MOLURA (foeniculum vulgare) (vezi luna mai); 
MENTA SALBATICA (vezi luna mai); 
FLORI DE TRANDAFIR SALBATIC (Macesul); 
FRAGI; 
CODA SORICELULUI; 
 
 
NALBA DE PADURE (Malva sylvestris); 
Nalba de padure - o planta cu efecte terapeutice 
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GENERALITATI, DESCRIERE 

Nalba de padure - MALVA SILVESTRIS -, denumiri populare - colaceii babei, malaga, genul Malva, 
familia Malvaceae, din care fac parte mai multe specii, care poarta aceelasi nume nalba, au continut 
asemanator de principii active, au cam aceeleasi calitati terapeutice, insa se deosebesc prin aspect si port. - 
Nalba-mare,- Nalba de cultura, - Nalba-mica, - Nalba de gradina-. 

Nalba este o planta ierboasa, robusta, puternica, care creste spontan, pe terenuri virane, la marginea 
padurilor, pe linga garduri si case, este raspanita in toata Europa. 

Frunzele sunt dispuse in spirala, cu marginile dintate inegal, lung petiolate, paroase. 

Florile sunt mari de culoare mov-violaceu, asezate la subsuoara petiolilor frunzelor de pe ramuri si in 
partea superioara a tulpinii, corola este formata din cinci petale, strabatute de firicele violete, planta 
infloreste din luna iunie si pina in septembrie. 
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Fructele sunt asemanatoare cu niste mici turtite si contin seminte. 

RECOLTARE SI PASTRARE 

Din punct de vedere fitoterapeutic se recolteaza frunzele care se recolteaza inainte de inflorire si florile, 
care se culeg in timpul infloririi, se pun la uscat la umbra, in locuri uscate si aerisite, se pastreaza in saculeti 
de panza sau pungi de hartie, in locuri uscate si aerisite. 

PRINCIPII ACTIVE 

Frunzele contin mucilagii,ulei volatil, glucide 

Florile contin flavonoide, mucilagii, ulei volatil, saponozide, taninuri, acid cafeic, acid cumaric, acid 
clorogenic, acizi grasi, glucidice, saruri minerale. 

CALITATI TERAPEUTICE 

Datorita substantelor pe care le contin preparatele - ceai, infuzie, decoctul, pulberea-, din nalba de padure 
au proprietati - antiinflamatorii,- emoliente,- decongestive,- expectorante, - antidiareice, sunt eficiente in 

 afectiuni ale aparatului respirator,- tuse, raceli, bronsita, dureri de gat -, 
 afectiuni ale aparatului digestiv,- gastrita, colite, constipatie, crampe intestinale -, 
 afectiuni ale rinichilor,- infectii renale, nefrite, uretrite, inflamatii ale vezicii urinare -, 
 afectiuni ale organelor genitale,- leucoree, vaginita-, 
 eficienta in vindecarea fisurilor anale si a hemoroizilor, 
 afectiuni oculare,- hiposecretia glandelor lacrimare -, se aplica comprese cu infuzie concentrata, care se tin 

30-45 de minute. 

Nalba de padure, este ingredient in numeroase produse cosmetice naturiste, folosite pentru tratarea a 
numeroase afectiuni ale pielii: 

 dermatoze, iritatii ale pielii, eczeme, rani, inflamatii, tesuturi tumefiate, ulceratii si rani la nivelul pielii care 
se vindeca greu, umflaturi ale picioarelor si mainilor. 

PREPARATE SI ADMINISTRARE 

   INFUZIE - o lingurita de planta uscata si maruntita, la 250 ml apa clocotita, se lasa la infuzat 10-15 
minute, se adauga sau nu miere de albine. 
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   INFUZIE CONCENTRATA - o lingura de planta uscata si maruntita, la 250 ml apa clocotita, se lasa la 
infuzat 10-15 minute, se bea cate o lingurita, are efecte antihemoragice,- extern, este benefica in afectiuni 
oculare, afectiuni la nivelul pielii, furunculoza,- se aplica cataplasme in zona cu probleme, are efecte 
antiinflamatoare si calmante -. 

              

    DECOCTUL -2-3 maini de frunze si flori uscate la doi litri de apa clocotita, se filtreaza si se fac 
spalaturi vaginale, sau anale pentru vindecarea hemoroizilor si fisurilor anale. 

 

SOC (Sambucus nigra); 
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Descriere  

Socul este un arbust înalt de 4-5 m care creşte de la câmpie pânã în zona montanã inferioarã, pe la marginea 
pãdurilor şi drumurilor. Florile apar în lunile mai şi iunie şi sunt mãrunte, alb-gãlbui, foarte parfumate, 
încãrcate de polen. Fructele sunt sferice, de culoare neagrã lucioasã, cu diametru de 6-7 mm şi au gust 
dulceag. 

Din florile de soc se poate prepara o bãuturã rãcoritoare, destul de cunoscutã în unele pãrţi ale ţãrii, 
respectiv socata. Deşi consumarea fructelor de soc poate avea efecte adverse asupra organismului, fructele 
nu sunt otrãvitoare. 

În scop medicinal, de la soc se recolteazã florile şi fructele, negre, dulci- acrişoare, cu aromă de afine. 

Soc - Compoziţie  

Florile conţin ulei volatil, rutozid, compuşi aminici, glicozizi, substanţe glucidice, tanini, saponine, 
mucilagii iar fructele conţin antociani, vitaminele A şi C. 

Soc - Acţiune  

Preparatele din flori de soc au acţiune sudorificã, diureticã, emolientã, antireumaticã, antinevralgicã şi 
stimuleazã rezistenţa organismului. Fructele şi sucul obţinut din fructe au o acţiune laxativã şi 
antinevralgicã. 

Soc - Indicaţii terapeutice  
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Preparatele din flori de soc sunt utilizate în broşite, faringite, gripã, gutã, reumatism, infecţii urinare. 
Fructele pot fi folosite, cu prudenţã, în constipaţie.  În uz extern se folosesc comprese cu infuzii din soc 
pentru tratarea abceselor, furunculelor, urcioarelor, acneei, gutei, conjunctivitelor sau degeraturilor. 
  
Administrare: 

Infuzia se preparã din 1 linguriţã de flori la 1 canã cu apã. Se beau 3-4 cãni pe zi. Se foloseşte alãturi de 
alte plante medicinale cu efect sudorific, antireumatic şi depurativ. 

De asemenea, socul poate fi folosit sub formă de pulbere, tincturi, decoct, ulei, însă este recomandat să 
cereţi părerea unui specialist înainte de administrare. 

Soc - Precauţii şi contraindicaţii  

Fructele folosite ca laxativ nu trebuie administrate în cantitate mare deoarece pot sã aparã efecte adverse: 
greaţã, vomã, arsuri la stomac, îngreunarea respiraţiei, convulsii. 

Flori de soc (Sambucus nigra)  

Descriere 
Tot în această perioadă (mai-iunie) se pot culege flori de soc (Sambucus nigra), care înfloresc în mai-iunie. 
Deoarece măduva ramurilor tinere de soc e moale şi uşor de îndepărtat, ele au fost folosite pretutindeni 
pentru a se fabrica fluiere, flaute, naiuri. Chiar şi denumirea ştiinţifică a socului - Sambucus Nigra - se pare 
că provine de la un instrument muzical grecesc: sambuca. 
Deşi mult mai cunoscut decât salcâmul pentru proprietăţile sale curative, socul are o reputaţie legendară 
contradictorie. În antichitate se considera că printre ramurile de soc vieţuiesc spiritele, motiv pentru care 
acestea nu erau tăiate. La germani socul era un arbust sacru, dedicat zeiţei Freya, iar olandezii considerau 
că ramurile socului adăpostesc un duh căruia îi cereau permisiunea înainte de a le tăia. Altfel, duhul ar fi 
bântuit orice obiect fabricat din acel lemn de soc. 
Mai multe legende medievale europene menţionează că iuda, după ce l-a trădat pe Isus, s-a spânzurat de 
ramuri de soc. Legenda a fost preluată şi în tradiţia populară românească, ce consideră că locul de lângă soc 
”nu e curat”, şi nu se recomanda  să se doarmă sau să se lege vitele sub soc. 
Cu toate acestea, proprietăţile curative ale socului au fost bine cunoscute, socul fiind folosit ca şi plantă de 
leac încă din antichitate. Chiar Hippocrate  recomanda fructele de soc pentru afecţiuni ale tractului 
respirator superior. 
Dacă veţi dori să culegeţi flori de soc în această perioadă, trebuie să ştiţi că se recoltează pe timp însorit, 
imediat după ce au înflorit şi se usucă într-un loc bine ventilat. După uscare florile se desprind de pe 
pedunculi prin frecare. Florile ce devin închise la culoare după uscare nu mai au valoare terapeutică. 
 
Acţiuni terapeutice: 

 diuretică şi sudorifică datorită flavinozidelor; 
 laxativă; 
 emolientă; 
 antiseptică datorită uleiului volatil; 
 imunostimulatoare; 
 depurativă (de eliminare a toxinelor din organism); 
 antinevralgică. 
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Indicaţii terapeutice 
Cu administrare internă: 
- florile de soc sunt utile în toate tipurile de afecţiuni ale tractului respirator superior:rinite, faringite, 
laringite, gripă deoarece au efect antiviral şi puternic imunostimulator; 
- sunt diuretice, deci indicate în afecţiuni ale aparatului urinar şi în retenţii hidrice; 
- sunt recomandate în curele de slăbire datorită efectului diuretic, laxativ şi sudorific; 
- nevralgii (sciatică, nevralgii intercostale); 
- reumatism şi gută datorită efectului depurativ. 
 
Cu administrare externă 
- degerături; 
- crize acute de gută; 
- furuncule; 
- abcese; 
- conjunctivite. 
 
Mod de administrare 

 în ce priveşte folosirea în alimentaţie, socata este bine cunoscută ca băutură răcoritoare şi există zone unde 
florile de soc, la fel ca şi cele de salcâm, se folosesc la prepararea clătitelor 

 pentru administrare internă se utilizează: 

- pulberea din flori uscate, câte o linguriţă rasă de 4 ori pe zi sublingual; 
- maceratul din două linguri pline de plantă la 1 litru de apă plată, lăsat la temperatura camerei aprox. 7 ore. 

 extern se pot face aplicaţii cu pastă din pulbere de flori sau cu un macerat mai concentrat (2 linguri de 
plantă la 250 ml apă) care se lasă pe zona afectată aproximativ 2 ore. 

 
E primăvară şi e vremea florilor. Bucuraţi-vă de frumuseţea şi aromele lor şi, mai ales, nu uitaţi de efectele 
lor curative. 
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PICIORUL CAPREI (Aegopodium podagraria); 
PICIORUL CAPREI (Aegopodium podagraria)(Giersch )  
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Piciorul caprei (Aegopodium podagraria) 

 

 



 

Multi considera piciorul-caprei, cunoscuta si sub numele de 
demult, strabunicii nostri o foloseau in alimentatie. Numele vine de la cele doua cuvinte grecesti aegos 
(capra) si podion (picior), iar cel de podagraria este un epitet ce face referire la faptul ca plant
tratamentul gutei. 
Ca si urzica a ajuns prin gradini sa fie disperarea gradinarilor!

Trebuie sa fim recunoscatori deoarece este o planta foarte utila, folosind o parte din vitalitatea ei medicinal.

Se recolteaza din martie pana toamna tar

Frunza are forma trifoliata iar tulpina are forma unui triunghi. Este o planta care anunta primavara si a fost 
cultivata intenționat în grădini monastice pentru a fi folosita ca planta medicinala, în special împotriva 
gutei. 

Contine: uleiuri esențiale, este deosebit de bogata în potasiu, magneziu, calciu, mangan, zinc, cupru, 
vitamina A, proteine și multe alte așa
glicozide, rășini, saponine, titan, vit

Efecte: laxativ, antireumatic, linistitor, expectorant acidului uric, digestiv stimulant,
antibacterial, antifungic, deacidificant, antiinflamator, diuretic si energizant.

Ajuta la: infectii ale vezicii urinare, raceli, oboseala de primavara, guta
insecte, sciatică, indigestie, vene varicoase, reumatism, arsuri, constipa
de greutate, răni, dureri de dinți. 

Piciorul caprei aparține familiei bine cunoscutelor plante și condimente, 
chimenul, patrunjelul și mărarul,  con
superioara decat varza verde bogata in minerale, are de treisprezece ori mai multe minerale. De asemenea, 
conținutul de vitamina C este de patru ori mai mare decât la lămâi!.

Frunzele sunt potrivite pentru prepararea diferitelor feluri de mâncare. Frunzele blânde 
sunt cele mai frecvent utilizate… se consuma în salate,au gust ca de morcov si patrunjel
ca pe spanac, sub formă de umpluturi la pizza, sau împreună cu usturoi 
preparate se folosesc numai frunze tinere, moi, deoarece cele mature sunt uneori fibroase, mai ales după 
înflorire. Dupa cosire apar mereu frunze tinere pana toamna tarziu. Frunzele mature se pot mura si pune la 
borcane pentru iarna, se culeg cu tot cu tulpina, se spala si se oparesc cu apa fiarta apoi se pun straturi in 
borcan cu sare si se preseaza bine. Se consuma ca pe muraturi
condiment in mancare sau sub forma de sare. Acolo unde se pun patrunjel si morcov se potriveste si 
piciorul caprei. 
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caprei, cunoscuta si sub numele de iarba-caprei, o buruiana inutila, dar in zilele de 
demult, strabunicii nostri o foloseau in alimentatie. Numele vine de la cele doua cuvinte grecesti aegos 
(capra) si podion (picior), iar cel de podagraria este un epitet ce face referire la faptul ca plant

Ca si urzica a ajuns prin gradini sa fie disperarea gradinarilor!  

Trebuie sa fim recunoscatori deoarece este o planta foarte utila, folosind o parte din vitalitatea ei medicinal.

Se recolteaza din martie pana toamna tarziu, frunzele, florile, si semintele. 

Frunza are forma trifoliata iar tulpina are forma unui triunghi. Este o planta care anunta primavara si a fost 
ționat în grădini monastice pentru a fi folosita ca planta medicinala, în special împotriva 

țiale, este deosebit de bogata în potasiu, magneziu, calciu, mangan, zinc, cupru, 
și multe alte așa-numite substanțe secundare, vegetale, bor, cumarine, fier, flavon 

șini, saponine, titan, vitamina C. 

: laxativ, antireumatic, linistitor, expectorant acidului uric, digestiv stimulant,
antibacterial, antifungic, deacidificant, antiinflamator, diuretic si energizant. 

: infectii ale vezicii urinare, raceli, oboseala de primavara, guta, hemoroizi, tuse, intepaturi de 
insecte, sciatică, indigestie, vene varicoase, reumatism, arsuri, constipație, viermi, cistita, scorbut, excesul 

ține familiei bine cunoscutelor plante și condimente, cum ar fi morcovii, păstarnacul, 
conține multe vitamine, minerale și oligoelemente.

superioara decat varza verde bogata in minerale, are de treisprezece ori mai multe minerale. De asemenea, 
ul de vitamina C este de patru ori mai mare decât la lămâi!. 

sunt potrivite pentru prepararea diferitelor feluri de mâncare. Frunzele blânde 
sunt cele mai frecvent utilizate… se consuma în salate,au gust ca de morcov si patrunjel
ca pe spanac, sub formă de umpluturi la pizza, sau împreună cu usturoi și parmezan ca pesto. Pentru aceste 
preparate se folosesc numai frunze tinere, moi, deoarece cele mature sunt uneori fibroase, mai ales după 

apar mereu frunze tinere pana toamna tarziu. Frunzele mature se pot mura si pune la 
borcane pentru iarna, se culeg cu tot cu tulpina, se spala si se oparesc cu apa fiarta apoi se pun straturi in 
borcan cu sare si se preseaza bine. Se consuma ca pe muraturi la masa. Frunzele se pot si usca si folosi ca si 
condiment in mancare sau sub forma de sare. Acolo unde se pun patrunjel si morcov se potriveste si 

caprei, o buruiana inutila, dar in zilele de 
demult, strabunicii nostri o foloseau in alimentatie. Numele vine de la cele doua cuvinte grecesti aegos 
(capra) si podion (picior), iar cel de podagraria este un epitet ce face referire la faptul ca planta se utiliza in 

Trebuie sa fim recunoscatori deoarece este o planta foarte utila, folosind o parte din vitalitatea ei medicinal. 

Frunza are forma trifoliata iar tulpina are forma unui triunghi. Este o planta care anunta primavara si a fost 
ționat în grădini monastice pentru a fi folosita ca planta medicinala, în special împotriva 

țiale, este deosebit de bogata în potasiu, magneziu, calciu, mangan, zinc, cupru, 
țe secundare, vegetale, bor, cumarine, fier, flavon 

: laxativ, antireumatic, linistitor, expectorant acidului uric, digestiv stimulant, 

, hemoroizi, tuse, intepaturi de 
ție, viermi, cistita, scorbut, excesul 

cum ar fi morcovii, păstarnacul, 
ține multe vitamine, minerale și oligoelemente.  Astfel, este mult mai 

superioara decat varza verde bogata in minerale, are de treisprezece ori mai multe minerale. De asemenea, 

sunt potrivite pentru prepararea diferitelor feluri de mâncare. Frunzele blânde și foarte plăcute 
sunt cele mai frecvent utilizate… se consuma în salate,au gust ca de morcov si patrunjel, în supe, preparate 

și parmezan ca pesto. Pentru aceste 
preparate se folosesc numai frunze tinere, moi, deoarece cele mature sunt uneori fibroase, mai ales după 

apar mereu frunze tinere pana toamna tarziu. Frunzele mature se pot mura si pune la 
borcane pentru iarna, se culeg cu tot cu tulpina, se spala si se oparesc cu apa fiarta apoi se pun straturi in 

la masa. Frunzele se pot si usca si folosi ca si 
condiment in mancare sau sub forma de sare. Acolo unde se pun patrunjel si morcov se potriveste si 
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La piscaturi de insecte si arsuri se recomanda frunza zdrobita aplicata direct pe zona afectata 

Tulpinile nu se recomanda decat murate deoarece contin cumarine. 

Florile mici, albe sunt potrivite ca ingrediente aromatice pentru supe. 
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Semințele sunt folosite în stare proaspătă sau uscată ca si condimente. 

Herbalistul Künzle a numit piciorul caprei ca fiind un „medicament splendid”.  El a folosit planta ca 
remediu pentru vene varicoase, tuse, vierme, dureri de dinți, gută, reumatism și constipație. 
Deja în evul mediu, piciorul caprei a fost utilizat la probleme vasculare cardiace, gută, reumatism și 
sciatică.  Guta este zona principală de vindecare a plantei, este chiar menționată în denumirea latină, 
„podagraria” si înseamnă guta. Aegopodium se referă la aspectul frunzelor, care seamănă cu o copita de 
capră. 

Aveți aici un filmuleț cum sa identificați (să nu confundați) planta : 
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=0s2fViwC_dU 

Ceaiul ajută, de asemenea, la infecțiile vezicii urinare și răceli, au si capacitatea de a elimina substanțele 
nocive din organism. 

 Se prepara din 2 linguri de planta si 250 ml apa fiarta, se lasa 10 min…extern se foloseste sub forma 
de comprese. 

 pentru un efect liniștitor la guta, reumatism și sciatica, se adaugă planta la apa de baie. Se fierbe 500 
g de piciorul caprei cu apă suficientă, se lasă să stea timp de aproximativ 15 minute și apoi se 
adaugă la apă din baie. 

Piciorul caprei de-acidizează corpul și ajută la inflamatii si a fost folosit ca un mijloc împotriva 
problemelor cardiovasculare. 

Pentru dureri de picioare se recomanda baia din ; 100 g radacina la 2 litri de apa, se lasa 15 min  sa traga. 

Piciorul caprei se poate confunda cu alte plante ca,  morcovul salbatic sau cucuta care este foarte toxica.  
Prin urmare,  va rugam sa fiti foarte atenti!! 

Pentru recunoastere exista o vorba: ,, trei, trei, trei,, adica are mereu cate 3 frunze dupa cum vedeti in poze 
sunt divizate, tripartite,  apoi mirosul lui specific nu se poate uita si tulpina sub forma de triunghi.Se mai 
poate confunda si cu angelica, care este o planta medicinala.. 
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Se consuma si sub forma de tinctura, se prepara si ulei macerat din care se poate face un unguent. 

La lipsa mare de vitamine si minerale se recomanda ca prim ajutor.. Calciul pe care il contine este bine 
asimilat de organism, fara medierea vitaminei D.  Planta poate inlocui preparatele sintetice, care sunt 
recomandate de medici si cosmeticieni pentru a imbunatati starea pielii, a parului si a unghiilor. 

Datorita continutului ridicat de fier, piciorul-caprei combate anemia.  Multi experti recomanda consumul 
acestei plante – adaugata in diverse preparate sau administrata sub forma de infuzii copiilor anemici, care 
nu se dezvolta bine. 

Aceasta planta medicinala ofera un ajutor rapid si eficient adolescentilor care se confrunta cu nevroze, 
specifice varstei, dar si varstnicilor care au probleme cu tensiunea. 

Intern 

Combate avitaminoza, previne cancerul. Pentru a face acest lucru, se pun 3 lingurite de planta la 500 ml 
apa clocotita, se lasa timp de 2 ore, se strecoara si se bea cate o jumatate de cana, de 4 ori pe zi, inainte de 
mese. Tratamentul dureaza 10 zile, dupa care se face o pauza de 5 zile si se reia cura. Se face in special 
primavara si toamna. Acest preparat are si efect diuretic, antiinflamator si cicatrizant si poate fi folosit si 
pentru prevenirea cancerului. 

Pentru a vindeca rinichii si vezica urinara, adaugati 2 linguri de planta proaspata, tocata la 250 ml de apa 
clocotita si se infuzeaza timp de 1 ora, intr-un termos.  Se strecoara si se bea cate 50 ml (1/4 ceasca) de 4 
ori pe zi, inainte de mese. 

Curăţirea stomacului şi a intestinelor poate fi efectuată nu numai cu ajutorul infuziei, ci şi cu suc. Alegeţi 
lăstari tineri, pe care îi treceţi prin maşina de tocat sau îi stoarceţi într-un storcător.  Sucul rezultat este 
administrat în termen de zece zile, după cum urmează: 

 prima zi – o lingură, de trei ori pe zi, cu 15-30 de minute înainte de masă; 
 a doua zi – două linguri, a treia zi – un sfert de cană.  Această doză ar trebui să fie respectată până la 

sfârşitul curei… se face o pauză de cinci zile şi se reia.Poate fi îndulcit cu miere. 

Extern, sucul alină durerile articulare, tratează veziculele, tăieturile, rănile şi diferitele erupţii cutanate 
asociate cu leziuni fungice şi boli de origine alergică. 

Sursa: Kostbare Natur, Heilkräuter.de, Das Kräuter Verzeichnis, Farmacia verde. Via Cris Rakoczy – 
Multumim! 
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HREAN; Hrean (Armoracia rusticana) - beneficii şi proprietăţi 
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Autor: Paula Rotaru  

Înapoi la Plante medicinale, fitoterapice și gemoterapice  

 Denumire populară: hrean, chirean, rădăcină sălbatică, ridiche sălbatică, tormac 
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 Denumire științifică: Armoracia rusticana 

 

Descriere  

Originar din vestul Asiei şi sud-estul Europei, hreanul este o legumă perenă cultivată pentru rădăcinile sale 
cărnoase, de culoare alb-gălbuie, cu aromă şi gust picant, folosită în condimentarea mâncărurilor, industria 
conservelor şi nelipsită în pregătirea murăturilor. 

Hreanul este folosit de secole în Europa, ca plantă medicinală. Are frunze mari şi o rădăcină groasă, cu 
coajă maronie şi miez alb. Rădăcina este bogată în vitamina C, iar marinarii o luau cu ei în călătoriile lungi 
pentru a preveni scorbutul. 

În scop medicinal, hreanul se foloseşte ca atare sau ras şi amestecat cu oţet. 

Hrean - Compoziţie  

 Hreanul conţine vitamine C, A, B1,B2, saruri, minerale de fier, potasiu, calciu, magneziu, glicozizi 
sulfurati, acid clorhidric, carbonic, glutamine, aspargina, uleiuri volatile , mirosul inţepător al rădăcinii se 
datorează sulfurii de alil , o substanţă prezentă şi în usturoi şi ceapă ,care prin radere dă naştere unei 
substanţe numite mirosina, care dă proprietaţile iritante ale plantei. 

Hreanul conţine un ulei esenţial bogat în compuşi cu sulf cu miros dulce, cunoscuţi drept glucozilinaţi. 
Aceşti compuşi se găsesc doar în plantele care aparţin familiei muştarului. Ei pot irita pielea, provocând 
băşici şi arsuri. Hreanul conţine de 2 ori mai multă vitamina C decât lămâia, vitaminele din grupul B şi 
minerale, printre care potasiu, calciu, fier şi fosfor. 

Hrean - Acţiune  

Are efect stimulant asupra aparatului digestiv, accelerează peristaltismul intestinal, combate atonia 
intestinală, având efect laxativ sau purgativ, are efect expectorant şi decongestionant la nivelul căilor 
respiratorii superioare, revulsiv în aplicaţii externe, tonic cardiac, fortifiant în stări de debilitate, vermifug, 
antiparazitar, are un rol important în fiziologia sistemului nervos, de a induce o stare de bine, de satisfactie, 
de plăcere, relaxare are actiune excitant renală, diuretică. 

Hrean - Indicaţii terapeutice  
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Hreanul este folosit ca leac in bronsite, pneumonii, astm, gripă, răceli, cardiopatie ischemică, hipertensiune 
arterială (cură cu hrean şi miere de albine se ia dimineaţa câte o lingură înainte de micul dejun ), inapetentă, 
stări de debilitate fizică, ajută digestia ,tuse, gripă, guturai, astm bronşic, bronşită cronică, alte afecţiuni ale 
căilor respiratorii superioare, nevralgii intercostale. Proprietatea lui de a stimula transpiraţia îl recomandă 
ca remediu pentru scăderea temperaturii corpului. 

Administrare: 

Poate fi folosit ca aliment , stimulant al digestiei, sau ca remediu medicamentos în tinctura, oţetul de hrean, 
făina de hrean, sau în formă naturala ras sau macerat. 

Sucul de hrean în combinaţie cu suc de lamaie şi apă dizolvă mucozitaţile de la nivelul sinusurilor, în 
afecţiunile traheo-bronsice; suc de hrean cu miere se ia de 2 ori /zi contra tusei. 

Din florile de hrean (mici, albe), se pot pot prepara ceaiuri împotriva răcelii. 

Rădăcina de hrean rasă se pune în cataplasme pentru calmarea nevralgiilor, junghiurilor ; rădăcina de 
hrean rasă în amestec cu mierea se consumă dimineaţa câte o linguriţă înainte de masă, într-o cură de 30 
zile, pentru combaterea bolilor cardio-vasculare. 

Tinctura de hrean: câte 20 picaturi de 3 ori pe zi este eficientă în tratamentul parazitozelor intestinale 
(tenia); tinctura se prepară astfel: se dau pe răzătoare rădăcinile de hrean, se pun într-un borcan, până se 
umple 1/3 iar restul se acoperă cu alcool de 60 grade, se lasă la macerat 10 zile după care se strecoară şi se 
păstrează la loc răcoros. 

Vin tonic: într-un litru de vin rosu se pun 20 linguri de hrean ras, se lasă la macerat 8-10 zile, apoi se 
strecoară; se administrează câte 3-4 linguri din acest vin tonic pentru stimularea digestiei, creşterea 
apetitului, reglarea activitatii cardiace, prevenirea litiazei renale, iar pe termen lung poate fi un bun 
afrodisiac, tonic sexual, energizant. 

Decoctul cu rădăcină de hrean: se pune la fiert 10-15 grame radacină de hrean in ½ litru de apă şi se 
fierbe 10 min.; se beau 2-3 căni/zi; sau rădăcină de hrean se pune la macerat cu miere de albine şi se 
consumş 3-4 linguri de suc/zi – efficient pentru copii care suferş de rahitism. 

În uz extern se aplică tamponări uşoare, cataplasme în nevralgii, inflamaţii articulare, mialgii, nevralgii 
intercostale . Durerile de cap pot fi alungate prin comprese cu frunze de hrean sau hrean ras împachetat 
într-o bucatî de pânză ! 

În caz de stomatite, gingivite, paradontoze se face gargară cu tinctură de hrean (3-4 lingurite dizolvate intr-
un pahar cu apă ) – tratamentul trebuie să dureze minim două săptămani, zilnic. 

Hrean - Precauţii şi contraindicaţii 

Nu folosiţi sucul pur, netratat sau extractul de hrean, deoarece efectele sale caustice pot irita tractul 
digestiv. 
 
A nu se administra copiilor. 
 
Nu este recomandat persoanelor care suferă de ulcer gastric sau de afecţiuni tiroidiene. 
 



128 
 

De asemenea, se manifesta prudenta la persoanele cu colon iritabil sau cu gastrita hiperacida; abuzul de 
hrean poate duce la deranjamente digestive si tulburari nervoase; in uz extern trebuie folosit cu prudenta la 
persoanele cu pielea sensibila pentru a nu produce alergii si iritatii ale pielii. 

 

Hrean - În cosmetică  

Tamponarea tenului cu otet de hrean are efect de stimulare a circulatiei, efecte tonice asupra pielii, mentine 
tineretea pielii; de asemeni se poate aplica suc proaspat de hrean timp de 5-10 min apoi se spala fata cu 
lapte caldut; in caz de descuamare a tenului, pete sau pistrui se curate cu tincture de hrean sau otet de hrean, 
dupa care se aplica un unguent de galbenele. 

 
BURETELE CU PERUCA (Coprinus comatus – a nu se consuma impreuna cu alcool); 
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Buretele cu peruca (Coprinus comatus)  

Coprinus comatus 

Comestibila sau otravitoare? Este o intrebare aproape la fel de populara ca celebrul citat al lui Shakespeare: 
"A fi sau a nu fi?". Nu cunosc raspunsul lui Shakespeare, dar stiu cum sta treaba cu Buretele cu peruca si v-
o spun deschis: este comestibila si chiar foarte buna; cu toate ca multi o prezinta ca fiind o ciuperca 
otravitoare si de ocolit; totusi exista un sambure de adevar in cazul ciupercilor din aceasta familie si anume: 
pot avea efect "otravitor" dar doar in combinatie cu alcoolul. 
 
Substanta activa: coprinul (de unde si numele lor) in combinatie cu alcoolul isi face efectul aproape instant 
si se manifesta prin: transpiratie, ritm cardiac accelerat si/sau ecentual frisoane. Efectul poate dura de la 15 
minute pina la 3 zile si trece de la sine, nu necesita alte interventii. 

 

Buretele cu peruca (Coprinus comatus) este una dintre, sau poate chiar cea mai ciudata ciuperca cunoscuta 
deoarece aceasta familie este singura care se autoconsuma. Odata cu maturitatea, lamelele sale pur si 
simplu se dizolva, asigurand astfel imprastierea sporilor si perpetuarea speciei. Acest proces este relativ 
rapid, se intampla in cateva ore si de aceea nu se recomanda pastrarea acestei ciuperci mai mult de 3 ore de 
la culegere fara a fi preparata si consumata. Inghetarea nu impiedica procesul de "degradare". Este foarte 
buna consumata chiar si in stare cruda, dar atentie, se culege doar cand ciuperca este tanara, odata ce a 
inceput procesul de dizolvare este mai bine sa o evitam, recunoastem acest proces prin faptul ca lamelele 
vor trece din alb in roz respectiv catre negru. Un alt aspect al acestei recomandari este si faptul ca nu ne 
creste apetitul daca mancarea noastra va avea o culoare neagra, sau ciuperca isi pierde aspectul de 
consistent si devine gelatinoasa ca "mucii". Legat de acest aspect am o intimplare haoiasa, dar asta alta 
data. 

 

Buretele cu peruca (Coprinus comatus), este cea mai mare si mai cunoscita din aceasta familie, dar si 
suratele ei ii poarta caracteristicile in sensul ca sunt comestibile, "otravitoare" in amestec cu alcoolul, se 
autodizolva ... cu toate acestea foarte putine sunt culese in scop alimentar. Motivul cel mai puternic il 
constituie marimea lor foarte mica si procesul foarte rapid de degradare. 
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Foetaj cu sunca si ciuperci 

Foetaj cu sunca si ciuperci: Ingrediente: 200g de burete cu peruca (dar merge orice alta ciuperca), 1 lingura 
de unt, 2 catei de usturoi, 6 felii de sunca (nu conteaza marca), piper, 200 ml smantana dulce, o jumatate de 
nucsoara, 1 ou, 1 lingurita de cimbru, 100g parmezan, 1 pachet de foetaj. 
Intr-o tigaie pe flacara mare, se topeste untul, se maruntesc ciupercile si se adauga la calit, se pot folosi 
inclusiv picioarele ciupercilor; cand aproape s-au calit se adauga usturoiul si se opreste focul sub ele. Apoi 
se amesteca smantana cu oul, sare si piper dupa gust, parmezan ras si nucsoara. 
Potrivim cuptorul al 190 grade Celsius, din foetaj pregatim 6 portii astfel incat sa formeze niste cosulete in 
care sa putem pune umplutura (o ridicam sau chiar dublam foetajul pe la margini). Cand am pregatit 
cosuletele, le captusim cu cate o felie de sunca apoi le umplem cu ciuperci calite. Peste cosuletele astfel 
pregatite vom varsa niste sos de smantana apoi le introducem la cuptorul incalzit, timp de 20 de minute.  Ca 
si garnitura recomand a se folosi spanac. 

 

Cerneala 
 

In trecut pe linga uzul in alimentatie, aceasta ciuperca a fost apreciata si de catre fabricantii de vopsea si 
cerneluri. Poate ca si cernelurile folosite de Shakespeare aveau la baza extras din aceste ciuperci atat de 
minunate si de aici si inspiratia sa: "A fi su a nu fi? Otravitoare". Cei interesati de asemenea cerneluri pot 
citi mai multe pe Regia Anglorum 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 
Caracterizarea ciupercii Corpinus Comatus: 
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Palaria de 3-8 cm, este la inceput aproape cilindrica, apoi ia forma de clopot foarte ascutit, deschizandu-se 
o data cu trecerea timpului; are marginea striata fin, crapata in sens radial si usor rasfranta in sus. Cuticula 
este acoperita de numerosi solzi ocru-deschis, destul de zbarliti, care ii dau un aspect lanos.  

Lamele sunt foarte dese, subtiri si foarte inalte, niciodata aderente.  Albe la inceput, ele vor trece rapid din 
alb catre roz apoi in negru. 

Piciorul are 5-18 cm, este relativ lung, cilindric, alb cu reflexe matasoase si complet gol in interior. Baza sa 
bulboasa este infasurata intr-o volva subtire. Inelul este membranos si foarte delicat.  

Carnea este alba, destul de fragila si moale, cu miros si gust abia perceptibile.  

Distributia: este destul de obisnuita pe al noi, creste in grupuri mari pe pajisti, in gradini si parcuri; acestea 
fiind bogate in substante organice, o gasim de la campie pana la munte. Creste vara si toamna.  

 

Poate fi confundata cu Coprinus ovatus (comestibila si ea), care insa nu are niciodata lame de culoare roz. 

 

FLORI DE TRANDAFIR SALBATIC (MACESUL):  

Măceșul 
 

Posted by Highway in Uncategorized  

Etichete 

cacadâr, măcieș, rug, rujă, răsură, trandafir-câinesc, trandafir-sălbatic 

 

MĂCÉȘ s.m. Rosa canina. Arbust din familia Rosaceae, ce poate crește și până la 5 m, uneori mai mult 
când se cațără în coroanelor altor copaci. Are numeroase tulpini spinoase, cu spinii curbați, mici și ascuțiți, 
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ce ajută planta la cățărat, dar care au și rol defensiv. Frunzele sunt penate, cu 5-7 frunzulițe cu margini 
zimțate, florile au 5 petale roz, uneori mai închis, alteori spre alb, sunt hermafrodite și dezvoltă toamna, la 
maturitate, fructe micuțe, roșu-portocaliu, cu pulpa subțire și un interior format din semințe și perișori. 

 

Planta este originară de pe o arie largă care acoperea toată Europa, vestul Asiei și nord-vestul Africii, dar în 
prezent este aclimatizată pe toate continentele cu climă cald-temperată, iar în zone ca America de Nord și 
Noua Zeelandă este considerată specie invazivă. La noi crește în flora spontană din toată țara, adaptânduse 
bine la toate tipurile de sol, de la cele nisipoase, la cele nămârloase și crește la fel de bine în soare sau la 
umbră. 

Numele de măceș a fost analizat de mai mulți lingviști de-a lungul ultimului secol, însă până acum nu s-a 
găsit nici etimologie satisfăcătoare. Este posibil ca acest cuvânt să fie unul foarte vechi, de aceea nu există 
nici un corespondent în limbile vecine. Regional planta are și alte nume: cacadâr sau căcădăr în 
Transilvania, rujă, rug, răsură, trandafir-câinesc sau trandafir-sălbatic. 

Măceșul este o plantă medicinală bine cunoscută la noi. Este recomandat de medicina alternativă pentru 
tratamentul răcelilor, gripei, infecțiilor, diareei și gastritei. Siropul era bun și ca remediu pentru ameliorarea 
tusei, iar semințele erau folosite ca viermicid. Măceșele tratau scorbutul și, în prezent, sunt analizate pentru 
proprietățilr lor anticancerigene. Dar puțini am încercat măceșele și altfel. Ele pot fi consumate ca 
ingredient în preparate culinare dulci sau sărate și au fost folosite astfel din timpuri imemoriale. 

Părțile comestibile ale măceșului sunt: 

Fructele sunt faimoase pentru conținutul ridicat de vitamina C și antioxidanți. Măceșele se pot consuma 
crude (cu atenție din cauză perișorilor interiori ce pot cauza iritații) sau se prepară sub formă de gem, pastă, 
marmeladă, jeleu, sirop, lichior, vin, sosuri pentru carne și chiar supe. Măceșele peste care a căzut bruma se 
înmoaie și chiar se îndulcesc, de aceea se culeg cu precădere la sfârșitul toamnei. Pot fi adăugate la 
plăcinte, în păine și, în loc de legume, la carnea tocată. 
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În Slovenia este foarte populară Cockta, un suc tonic obținut din măceșe și alte extracte de ierburi, realizat 
în anii 50 în laboratoarele statului pentru a concura cu băuturile gazoase importate. 

În Suedie este bine cunoscută Nyponsoppa, un fel de supă dulce, sau compot gros, care se consumă ca 
desert cald, în special iarna, sau când o persoană se simte rău de la răceală. 

Petalele se pot adăuga la salate, sandvișuri sau în mâncare, sau pot fi preparate sub forma unei infuzii. Din 
petale se mai face dulceață, asemeni dulcețurilor de trandafir sau sirop. 

 

Semințele sunt bogate în vitamina E și pe vremuri se măcinau, obținându-se o uruială care se adăuga la 
aluaturi sau la mâncare. Și în acest caz perișorii trebuiesc îndepărtați cu atenție. 

Frunzele de măceș pot înlocui ceaiul verde și chiar cafeaua, iar infuzia din aceste frunze este considerată 
un energizant natural – acesta nu este același lucru cu ceaiul acrișor pe care îl cunoașteți, obținut din fructe. 

În timpurile Evului Mediu, trandafirii erau desenați stilizat sub forma florilor de măceș. Iar acesta a devenit 
un simbol heraldic menținut până în ziua de astăzi. 
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Marmeladă de măceșe. 

Jeleu (peltea) de 
măceșe. 

Pastă de măceșe. 
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Suc de măceșe. 

Sos de măceșe pentru 
carne și vânat. 

Sirop de măceșe. 
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FRAGI; 
 

 
 

Fragile au un gust şi aromă deosebit de plăcute şi de aceea cel mai bine este să le mănânci ca atare, fără alte 
adausuri. Pot fi asociate cu miere de albine, pentru a se intensifica efectul laxativ. 

Beneficii: 

Pe lângă vitamina C, licopenul şi betacarotenul existent în toate fructele roşii, fragile mai conţin şi vitamina 
E. 

O cură cu fragi ajută la fortificarea sistemului imunitar, prin detoxifierea şi creşterea rezistenţei 
organismului. Pentru aceasta se recomandă să se consume zilnic, timp de 7-10 zile, o cantitate de 150-300 g 
fructe proaspete. 

Consumul zilnic de fragi creşte rezistenţa organismului la căldură, reduce tensiunea arterială, tonifică 
sistemul nervos şi reduce moleşeala datorată caniculei. Diabetul, guta, ateroscleroza şi reumatismul se 
ameliorează. 

Chiar dacă sunt bine acceptate de diabetici, se consumă cu mare atenţie de către persoanele cu probleme 
alergice. 
 
Pentru ceaiul de fragi, se culeg fructele cu frunze cu tot şi se pun la uscat într-un loc călduros cu foarte 
multă lumină. Se pot şi usca separat, fructele la soare şi frunzele la umbră, după care se amestecă în 
proporţii egale. 
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CODA SORICELULUI; 
 

Coada-şoricelului (Achilea millefolium) - beneficii şi proprietăţi 
Autor: Paula Rotaru  

Înapoi la Plante medicinale, fitoterapice și gemoterapice  

 Denumire populară: coada-şoricelului, alunele, iarba oilor, prisnel, iarba strănutătoare, 
ciureşică, brădăţel 

 Denumire științifică: Achilea millefolium 
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Descriere  

Coada-şoricelului este o plantă care creşte pe solurile aspre de pe păşuni şi de pe marginea drumurilor. 
Frunzele ei verde-închis sunt divizate în mai multe segmente, aspect reflectat de numele latin de 
„millefolium", adică „o mie de frunze". Capetele plate ale inflorescenţelor, alcătuite din multe flori albe sau 
roz, apar vara. 

Pentru obţinerea preparatelor medicinale din coada-şoricelului, majoritatea autorilor recomandã folosirea 
florilor,  însă unii considerã totuşi cã toatã partea aerianã (tulpina, frunzele) poate fi recoltatã împreunã cu 
florile mãrunte, albe, dispuse în inflorescenţe. 
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Coada-şoricelului - Compoziţie 

Florile conţin 0,2-0,5% ulei esenţial, iar frunzele, 0,02- 0,07%. Uleiul conţine sesquiterpene, mai ales 
azulenă, şi lactonă achilleinică, cu efect antiinflamator, tanini, flavonoidele antiinflamatorii, alcaloizii, 
principii active (achileina, azulen, chamazulena, cineol, borneol, thion- camfen, limonen, pinen, cariofilen, 
acizi organici, acid achileic, formic, acid acetic, valerianoic, probionic, alcooli metilic, colina, fitosteroli. 

Coada-şoricelului - Acţiune 

Proprietăţi astringente, stomahice, antispasmotice, antiseptice, antiinflamatorii, decongestive, hemostatice, 
cicatrizante, calmante, vermifuga (favorizează eliminarea viermilor intestinali), reglator hormonal datorită 
prezenţei fitosterolilor, principiile active ajută la refecerea celulelor hepatice, favorizează evacuarea vezicii 
biliare, acţiune coleretică, colagogă, impiedică formarea pietrelor la vezică (efecte comparabile cu 
anghinarea), antiinflamatorie la nivelul vezicii, combate colecistiele acute şi cronice, creşte rezistenţa 
organismului la infecţii, flavonoidele au acţiune antispastică, combat spasmele intestinale, reduc inflamaţia 
şi ajută la refacerea mucoasei tubului digestiv, datorită fitosterolilor continuţi, hormoni naturali (apigeina şi 
luteolina) reglează activitatea gonadelor, stimulează activitatea hormonilor care controlează ciclul 
menstrual, acţiune diuretică, depurativă, dezintoxicant pentru ficat, bilă, rinichi. 

Coada-şoricelului - Indicaţii terapeutice 

Coada-şoricelului este întrebuinţatã datoritã efectelor ei benefice în afecţiunile digestive, enterite, 
enterocolite, în colicile abdominale, în bolile diareice, în tratamentul hemoroizilor. În amestec cu alte 
plante cu acţiune similarã, este folositã pentru stimularea digestiei în caz de hipo sau anaciditate gastricã. 
Planta mai este recomandatã în tratamentul afecţiunilor din sfera genitalã la femei, în inflamaţiile cronice 
ale anexelor precum şi pentru calmarea durerilor menstruale, datorate spasmelor musculaturii uterine. 
Preparatele din coada-şoricelului sunt deosebit de valoroase în vindecarea plãgilor, inclusiv a arsurilor. 

Administrare: 

Pentru administrare internã, infuzia din coada-şoricelului se preparã din 2 linguri de flori la 2 cãni de apã. 
Se va bea toatã cantitatea în mai multe reprize, pe parcursul zilei respective. 

În bolile diareice, enterite şi enterocolite, infuzia din coada-şoricelului are efecte similare cu cele ale 
preparatelor din muşeţel. 

Pentru uz extern (plãgi, arsuri, eczeme, hemoroizi), se pot aplica pansamente îmbibate cu o infuzie 
obţinutã din 2 linguri de flori la o canã de apã. 

În cazul hemoroizilor se mai pot face bãi locale cu o infuzie concentratã preparatã din 30-50 g de flori la 1 
litru de apã.. 

Coada-şoricelului - Precauţii şi contraindicaţii 

Coada-şoricelului poate provoca alergii de contact. 
 
Nu este recomandată în sarcină şi alăptare. 
 



141 
 

Expunerea la lumină nu este recomandată. Planta poate fi fotosensibilizantâ. 
 
Dozele mari pot produce ameţeli şi dureri de cap. 
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IULIE 

Coacaze negre; 
Hribul (Boletus edulis);  
Galbior (Cantharellus cibarius); 
Tataneasa (Symphytum officinale) (vezi luna mai); 
Nalba de padure (Malva sylvestris) (vezi luna iunie); 
BURETI DE ROUA sau BURETI DE MAI (Marasmius oreades) (vezi luna aprilie); 
Ciuperca de balegar, numita si ciuperca de câmp (Agaricus campestris); 
Spanacul-ciobanilor (Chenopodium bonus-henricus) (vezi luna aprilie); 
Nuci verzi; 
Piciorul caprei (Aegopodium podagraria) (vezi luna iunie); 
Ciuperca de camp (Agaricus arvensis);  
Hrean (vezi luna iunie); 
Flori de tei (vezi luna aprilie); 
Brânca, iarba sarata sau bradisorul de saratura (Salicornia herbacea sin. Salicornia europaea); 
Palaria sarpelui, Parasol sau Burete serpesc (Macrolepiota procera); 
 Zmeura; 
Coacaz rosu (Ribes rubrum);  
Buretele cu peruca (Coprinus comatus – a nu se consuma impreuna cu alcool) (vezi luna iunie); 
Coada-racului (Argentina anserina sau Potentilla anserina) (vezi luna martie); 
Trufa de vara (TUBER AESTIVUM);  
Flori de cicoare (vezi luna aprilie); 
Feniculul sau molura (Foeniculum vulgare) (vezi luna mai); 
Sovârful;  
Maghiran salbatic;  
Busuioc de padure sau oregano (Origanum vulgare); 
Menta salbatica (vezi luna mai); 
Trandafir salbatic (vezi luna iunie);  
Fragi (vezi luna iunie); 
Coada soricelului (vezi luna iunie); 
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COACAZE NEGRE 

 

 

Coacăzele conţin de cinci ori mai mulţi antioxidanţi decât broccoli şi mai mulţi fenoli comparativ cu orice 
fruct pe care îl găseşti în piaţă. 
 
Există trei feluri de coacăze: albe, roşii şi negre şi toate au proprietăţi nutritive remarcabile. Sunt surse 
excelente de vitamina C, pe care o menţin în stare stabilă, graţie antocianinelor, şi activă biologic: 
coacăzele negre conţin aproximativ 160 – 400 mg la 100 g, iar cele albe şi roşii, 20 – 60 mg. Chiar şi după 
procesare, preparatele din coacăze conţin aproape toată cantitatea de vitamina C din fructele în stare 
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proaspătă. Dar nu numai pentru vitamina C trebuie să le consumi, ci şi pentru că au provitamina A, 
vitamine din complexul B, vitamina P, vitamina PP, antocianine, tanini, săruri minerale, celuloză, acid 
malic, acid citric şi acid tartic, zaharuri şi multă apă (aproximativ 80%). O adevărată comoară pentru 
organism, iar dacă mai iei în considerare şi aportul scăzut de calorii – doar 50 la suta de grame, ai să le 
preţuieşti şi mai mult. Principalele 10 beneficii ale consumului de coacăze  

1. Sunt revitalizante, datorită bogăţiei de vitamine şi săruri minerale din compoziţie, o cură de de coacăze 
şterge oboseala de pe chip şi readuce energia în toate structurile corpului.  

2. Alungă stresul. În acest sens, sunt bune atât fructele, cât şi frunzele. Cercetătorii au constatat că infuzia 
din frunzele coacăzului negru creşte secreţia glandelor ce produc adrenalina, inducând astfel o stare de 
bine.  

3. Ascut memoria. Oamenii de ştiinţă susţin că uleiul de sâmburi de coacăze atenuează problemele de 
concetrare şi memorare prin cei doi compuşi remarcabili ai săi: acidul alfa-linolenic şi acidul stearidonic, 
indispensabili dezvoltării şi bunei funcţionări a neuronilor.  

4. Îmbunătăţesc acuitatea vizuală. Conţinutul mare de antocianine, substanţele fitochimice care protejează 
ochii de procesele de îmbătrânire, ajută la menţinerea elasticităţii ţesuturilor la acest nivel, îmbunătăţesc 
vederea nocturnă. De asemenea, aceste fructe ajută la menţinerea glicemiei la cote normale, prevenind 
diabetul, o maladie, care provoacă probleme oculare majore.  

5. Sunt ideale în atonii gastrice, aceasta deoarece atunci când sunt servite înainte de masă au funcţie tonică, 
iar dacă-s consumate după mese sunt stomahice, adică favorizează digestia gastrică.  

6. Astringente, aceste fructe sunt utile, în egală măsură, în diaree şi în dizenterii.  

7. Reduc sensibilitatea la infecţii respiratorii şi intestinale, graţie virtuţilor antiinflamatorii. 

 8. Îndepărtează durerea de gât. Pentru asta, se administează, în cazul faringitei granulomatoase, peltea de 
coacăze negre amestecată cu puţină apă caldă, iar în cazul amigdalelor inflamate se face gargară cu suc de 
coacăze, de preferinţă negre, de mai multe ori pe zi.  

9. Poduc diureză cu multă eliminare de acid uric, ceea ce la face foarte utile în gută, litiaze urice şi boli 
reumatismale sau chiar cardiace şi renale sau în toate cazurile în care s-a acumulat o cantitate prea mare de 
toxine în organism.  

10. Uşurează trecerea la menopauză, reglând toate tulburările specifice acestui fenomen. 
 
Citeste mai mult: /adevarul.ro/sanatate/dieta-fitness/10-motive-e-consumi-coacaze-
1_53c75dc30d133766a881db16/index.html 
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Hribul (Copita, Pitoanca) (Boletus edulis), 

HRIBUL (Boletus edulis) o ciupercă foarte aromată şi gustoasă 

 

Hribul în ţara noastră este cunoscut sub mai multe denumiri: hrib, mănătarcă, burete, copită, pitoancă, hrib 
cenuşiu, mitarcă, hiribă, pitarcă. În ţara noastră se recoltează şi se achiziţionează următoarele specii de 
Boletus : edulis, aereus, luteus, elegans, luridus, subtomentosus, scaber şi badius. 
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Hribul are un picior gros de culoare brun deschis, are înălţimea cuprinsă între 6-25cm şi poate ajunge în 
grosime chiar până la 8 cm. Partea superioară respectiv pălăria atunci când este matură este cuprinsă între 6 
– 30 cm, este de culoare maronie-roşiatică cu unele nuanţe albicioase dar odată cu maturizarea ei culoarea 
devine tot mai închisă. Lamelele sunt albicioase în primele zile după care încep să se coloreze în culori 
verzi – gălbui. 

Hribul la noi în ţară se întâlneşte de la câmpie până la munte. Creşte în păduri de fag, carpen, stejari, pin, 
brad, molid, castan, mesteacăn. Apare în general în luna iunie şi se poate culege chiar şi în luna noiembrie. 
Hribii apar după ploile calde care asigură umiditatea necesară apariţiei acestora. 

Hribul în ţara noastră este considerat o ciupercă de o calitate superioară. Are o carne albă, are un miros 
dulceag foarte plăcut. Când sunt curăţaţi nu-şi schimbă culoarea. Este indicat să fie consumat proaspăt din 
el se pot pregăti o sumedenie de feluri de mâncare. Hribii nu au în compoziţia lor zaharuri şi nici lipide. 
Sunt bogaţi în substanţe minerale, vitamine, glucide şi grăsimi. În hribi se regăsesc următoarele vitamine: 
C, B1, B2, PP, calciu, clor, fier, sodiu, potasiu, fosfor, zinc etc. 

România exportă anual zeci de tone de hribi pe toate continentele lumii. Recolta anuală de hribi este 
condiţionată de condiţiile climatice. 

HRIBUL  
 

Hribul (Boletus edulis)  
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este o ciupercă de pădure comestibilă, cu piciorul alb, 
gros și cu pălăria brună-gălbuie. Are mai multe denumiri românești printre care se numără hrib, mânătarcă, 
burete, mitarca rosie, nitarcă, pitarca sau pitoancă, pietroasa, painea padurii, hrighi. 

             Denumirea științifică, Boletus edulis, provine din rădăcina latină bolet- care înseamnă „ciupercă 
superioară” și edulis, cu sensul de comestibilă, exprimând calitățile culinare ale speciei. Așa cum sugerează 
și denumirea științifică, Boletus edulis  este considerat o ciupercă de calitate superioară ca aromă și textură. 
Carnea este albă, tare, cu gust ușor de alune și carne, cu miros plăcut și textură fină și cremoasă. 

Își au habitatul pe suprafețe dominate de arbori de stejar (Quercus robur, Quercus petrea, Quercus 
palustris), pin (Pinus sylvestris), molid, castan (Castanea sativa), mesteacăn (Betula pendula), fag (Fagus 
sylvatica) și brad. Dau roade din primavara până toamna, după ploi abundente. 

Specimenele ajunse la maturitate deplină pot cântări aproximativ 1 kg. Cei mai apreciați de 
gastronomi sunt hribii tineri, deoarece hribii mai mari adăpostesc adesea larve de muște verzi și devin 
slinoși, moi și mai puțin gustoși pe măsură ce îmbătrânesc. Totusi, se recomandă  să nu se recolteze 
exemplare prea tinere pentru a nu fi confundate cu alte specii necomestibile sau mai puțin apreciate.  

Pentru evitarea recoltării de specii otrăvitoare : cand au o culoare roșie la marginea porilor sau isi 
schimba culorea cărnii atunci când intră în contact cu aerul sau când este lovită. Are un gust acru, piperat. 

 

Specii înrudite: 

1. Boletus edulis: Mânătarcă, Hrib cenușiu 
2. Boletus aereus: Hrib negru, Pitarca, Pitoancă 
3. Boletus luteus: Pita, Turta vacii 
4. Boletus subtomentosus: Buza caprei 
5. Boletus elegans: Untoasa cu inel 
6. Boletus luridus: Chitarcă, Pitarcă 
7. Boletus badius: Hribul murg 
8. Boletus scaber: Chitarcă, Burete de mesteacăn, Burete călugăresc 
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Bibliografie: -Eugenia Eliade, Mihai Toma, Ciuperci. Mic atlas, Editia a II-a revizuita, Editura 
Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1977. 
- www.wikipedia.ro  

 

Gălbiorii (craiuti) (Cantharellus cibarius)  
http://ciupercomania.blogspot.com/2014/03/galbiorul-cantharellus-cibarius.html 

 

 

Cantharellus cibarius  

Unele subiecte le evit intenționat, pentru că aș vrea să vă scriu ceva deosebit despre ele; ceva ce încă nu 
știați; iar unul dintre aceste ciuperci, sunt acesti minunați: Gălbiori (Cantharellus cibarius), atât de 
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cunoscuți de către noi toți. Sunt ciuperci comestibile, cu miros și gust ca de caisă, și cu un renume 
internațional pe măsură; dar faima lor nu se datorează în așa de mare măsură mirosului sau gustului său 
specific, cât ... 

 

faptului că este o ciupercă arhi-răspândită pe întreg globul pământesc. Numărul speciilor din această 
familie este mare și nu sunt descrise nici de departe toate aceste specii, multe încă sunt incluse sub 
denumirea generică de Cantharellus cibarius, dar studiile din zilele noastre au început deja clasificarea 
acestora. Astfel pentru America de Nord s-au diferențiat deja specii ca Cantharellus formosus, Cantharellus 
californicus, Cantharellus cibarius var. reseocanus și Cantharellus cascadensis. 

 

Etimologic, denumirea sa se compune din Cantharellus ce se trage din latinul cantharus, tradus prin cupă, 
pocal, potir... și epitetul cibarius, ce se trage tot din latină, din cuvântul cibus, ce înseamnă măncare. Este 
dovada vie a faptului că această ciupercă este cunoscută din vremuri antice și cunoscută a fi comestibilă. 

 

Legat de culesul Gălbiorilor (Cantharellus cibarius), uneori denumiți și Bureții galbeni aș dori să vă 
subliniez câteva idei, ce le-am găsit zilele trecute (dar cu toate că am cules de mai multe ori gălbiori, nu vi 
le pot confirma, deoarece n-am dat atenție acestor detalii până acuma): 

 Căutați-le în zonele deschise din pădure, unde soarele ajunge să încălzescă solul, aceste ciuperci 
adorând căldura. 

 Când ați găsit una, aveți grijă pe unde călcați, deoarece niciodată nu crește solitar. În zonă vor fi mai 
multe exemplare, trebuie doar descoperite; pot fi sub frunzele căzute. 

 Nu le căutați niciodată sub ferigi, ferigile cresc pe un sol puternic acidulat, pe când gălbiorii nu. 
 Dacă ați reușit să observați doi gălbiori, încercați să urmăriți linia imaginară ce unește aceste două 

exemplare, deoarece au tendința de a crește în "linie dreaptă". 

Această ciupercă este foarte ușor de recunoscut și de către ciupercarii amatori, dar nu trebuie uitat că în 
ciuda faptului că are o structură unică (este familia de ciuperci ce prezintă picior și pălărie dar nu are lame, 
în locul lamelor sunt doar niște pliuri ce seamănă doar a lame) uneori poate înșela ciupercarul grăbit și 
neatent. Astfel putem aminti că seamănă cu toate suratele sale, dar acestea fiind la rândul lor comestibile, 
nu ridică nici un pericol; mai seamănă cu ciuperca Hygrophoropsis aurantiaca numit și Gălbiorul fals, 
comestibilă la rândul ei, dar culinar este o dezamăgire. Și nu în ultimul rând seamănă cu ciupercile 
otrăvitoare din familia Omphalotus: Omphalotus olearius, respectiv Omphalotus olivascens. Ambii foarte 
toxice dar niciuna letal otrăvitoare, dar care vor prezenta în totdeauna lame adevărate. 
 

Dintre beneficiile sale pe scurt amintesc faptul că are un conținut ridicat de vitamina C și D, precum că 
aduce un aport important de potasiu în alimentație. Cercetările științifice sugerează și un potențial 
insecticidal nedăunător omului, datorită faptului că ciuperca rareori este atacată sau infestată de către 
insecte. 
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Șerbet de gălbiori 

Ciuperca se pretează foarte bine oricărei variante de conservare sau gătire, ceea ce este un motiv în plus 
pentru a fi în topul ciupercilor căutate și apreciate. Vă aminteam mai sus cum că este comestibilă și aduce 
oarecum cu mirosul și gustul caisei, motiv pentru care unii încearcă să profite de acest aspect și nu o mai 
fierb sau  prăjesc ... ci o prepară în stare crudă. De aceea azi vreau să vă prezint Șerbetul de gălbiori. 
Ingrediente: 1 cană de gălbiori, 2 căni de zahăr, 4 căni de apă și 1 linguriță de suc de lămâie. Modul de 
preparare: se fierbe apa împreună cu zahărul până obținem un sirop omogen, mai gros și zahărul este topit 
complet, pe care apoi îl răcim bine. Se toacă ciupercile cu ajutorul unui blender până obținem o pastă 
omogenă din ele. Amestecăm ciupercile cu siropul și sucul de lămâîe, și amestecăm bine, după care punem 
totul într-un aparat de făcut înghețată, (sau în congelator) până ce se îngroașă în șerbet. (opțional puteți 
aromatiza și cu puțin vin alb, tip Riesling). 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Caracterizarea ciupercii Cantharellus cibarius:  

Pălăria de 1,5-15 cm, cărnoasă, compactă şi tare, la început este convexă, apoi uşor adâncită şi la 
maturitate deplină este ca o pâlnie mult adâncită. Cu suprafaţa destul de neregulată şi marginea ondulată. 
Coloritul pălăriei variază de la galben deschis la galben-auriu şi câteodată la portocaliu.  

Suprafaţa himenială (de sub pălărie) este formată din pseudolame ca nişte cute, pliuri, relativ şerpuite, 
ramificate şi decurente pe o porţiune lungă din picior. Pseudolamele au aceleaşi variaţii coloristice ca 
pălăria. Spori de culoare albicioasă-crem. 

Piciorul 3-8 cm lungime 1-2 cm grosime, este foarte robust și variat ca formă (de la subțire la oarecum 
cilindric sau trunchi de con), tare, neted, în general în formă de trunchi de con răsturnat. Are aceleaşi 
variaţii coloristice ca pălăria 

Carnea este compactă, fibroasă, cu miros de caise şi gust dulceag, dar care uneori poate da senzaţie de 
amar. De culoare galbenă la margine şi albicioasă în mijloc.  
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Distribuția: Specie micorhiză, creşte în pâlcuri cu exemplare numeroase, atât în pădurile de conifere cât şi 
în cele de foioase, prin frunzişul căzut şi muşchi, în special la munte. Apare din luna iunie și o găsim până 
prin octombrie.  

Comestibilitatea: comestibilă, de calitate foarte bună. 

 

Ciuperca albă de gunoi (Agaricus campestris) 

Posted on December 9, 2017 by trufe si ciuperci  

https://trufesiciuperci.wordpress.com/2017/12/09/ciuperca-alba-de-gunoi-agaricus-campestris/ 

Ciuperca albă de gunoi mai este cunoscută sub numele de ciuperca de bălegar sau şampinion. Este o specie 
de ciuperci comestibilă din familia Agaricaceae, genul Agaricus. Deşi este o ciupercă foarte gustoasă din 
păcate ea nu este apreciată la valoarea ei deşi este cea mai bună din toate ciupercile aparţinătoare familiei 
Agaricaceae. 

 

Habitat: Ciuperca albă de gunoi poate fi întâlnită uşor pe păşuni şi fâneţe acolo unde pasc animalele 
domestice respectiv caii, vacile şi oile. Dar ea mai creşte şi prin grădini, la marginea pădurilor şi chiar în 
păduri acolo unde solul este bogat în humus, reavăn şi afânat. Vegetează din zona de câmpie până în zona 
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de munte. Apare de obicei în luna aprilie – mai şi uneori o mai găsim chiar şi în luna octombrie. De cele 
mai multe ori acestea apar în cercuri sau  aliniatedar şi sporadice. 

Pălăria: are un diametru cuprins între 4 – 16 cm, este albă, mătăsoasă şi cărnoasă, globuloasă în tinereţe, 
apoi devine semisferică iar când este matură ea se aplatizează şi îşi schimbă culoarea în crem. 

Lamelele: sunt de culoare albă la început, apoi roz deschis,  iar la maturitate ele  sunt de culoare maroniu 
închis uneori chiar de culoare neagră. Ele sunt libere şi dese, cuticula nu este detaşabilă, este de culoare 
albicioasă uneori acoperită cu solzi de culoare brună. Sporii sunt netezi şi au o culoare maroniu – purpurie. 

Carnea: albă şi tare la început, după care devine moale şi rozalie în jurul lamelelor. Carnea ciupercii are un 
gust dulceag şi un miros plăcut după unii de pâine proaspăt scoasă de la cuptor după alţii de anason sau 
chiar alune. 

Piciorul: are înălţimea de 3 – 6 cm şi un diametru de 1- 3 cm grosime, îngustat la bază, cilindric de culoare 
albă. Piciorul este tare, neted, plin, în partea lui superioară se găseşte inelul  care este neted de culoare albă, 
este moale şi fragil, răsfrânt în jos 

Proprietăţi: ciuperca de gunoi conţine săruri minerale, vitamine, oligoelemente, proteine şi glucide. Sunt 
sărace în calorii, sunt recomandate persoanelor care vor să ţină cură de slăbire. Este un aliment recomandat 
pentru zilele de post. Sunt bogate în fibre care un un rol deosebit în reglarea sistemului digestiv şi în acelaşi 
timp a constipaţiei. Un alt rol important este că ele întăresc sistemul imunitar. 

 

Probabil cea mai cunoscută - Ciuperca de bălegar  
http://luise-ciuperci.blogspot.com/2010/07/probabil-cea-mai-cunoscuta-ciuperca-de.html 

 

 
 
 
Cârcotaşii o să spună că pe "champignioane" (uneori am impresia că nu suntem francofoni ci doar ne-am 
franţuzit cum ar spune coana Chiriţa a lui nenea Alecsandri) le ştie oricine şi mai ales că e mai simplu şi 
mai sigur să le cumpărăm din magazine. Păi da, numai că eu sper ca cititorii acestui blog să fie pasionaţi de 
culesul ciupercilor ; iar cei care nu sunt să devină. 



153 
 

 
 
În unii ani apar din abundenţă şi se întâmplă să dai pur şi simplu peste ele. Şi atunci ce faci? Nu le culegi 
pentru că nu eşti sigur-sigur că sunt cele bune? Există persoane care se îndoiesc chiar şi de cele de cultură. 
Eu nu am găsit ciuperci de bălegar când mi-am dorit să le găsesc - însă îmi amintesc cu plăcere o 
întâmplare. Când eram copil mergeam în vacanţa de vară la bunici împreună cu fraţii mei. Într-o astfel de 
vară mergeam cu bunicul după frunze de papură pentru legat snopii de porumb . Noi copiii eram bineînţeles 
"codiţă" după bunic. Stuful căutat creştea într-o vale pe care păşteau liniştite vacile satului. Era de 
asemenea loc de joacă pentru copii. Într-un cuvânt un loc destul de umblat. Nu-mi amintesc cine şi unde a 
văzut prima ciupercă, dar ne-am răspândit repede foarte bucuroşi în căutarea lor. Am găsit atât de multe 
încât ne-am dezbracat toţi de bluze şi le-am umplut cu ciuperci. Eram teribil de fericiţi şi am umplut căruţul 
de butelie (care trebuia să ajute la transportat frunzele de papură) cu bluzele pline de ciuperci. Stuful a 
rămas pe a doua zi. Nu vă mai spun cum tropăiam de nerăbdare pe lângă tigaia în care le-a prăjit bunica. 
Fără nici o exagerare, au fost aşa de multe încât nu le-am putut culege pe toate. A doua zi nu mai era nici 
una de sămânţă. 
 
 
Ciuperca de bălegar - Agaricus campestris este o ciupercă de talie mare sau mijlocie. Creşte izolat , în 
grupuri mici sau grupuri numeroase pe păşuni, în grădini, în locuri însorite cu iarbă începând din martie şi 
până în decembrie. 
 
 
 
Pălăria la exemplarele tinere este rotundă, închisă, apoi semicirculară, pentru ca la exemplarele bătrâne să 
se întindă. Cuticula este albă, groasă, mătăsoasă, se desprinde uşor. La apăsare se îngălbeneşte puţin iar 
marginile devin roşietice sau maronii. Are un diametru specific de 5-10 cm. 
 
Stratul fertil e format din lamele strâns apropiate care la început sunt acoperite complet de guleraş. La 
exemplarele tinere au o culoare rozalie care pe măsură ce ciuperca îmbătrâneşte se schimbă gradat în roz-
închis, maro, maro-închis pentru ca în final să ajungă negre. 
Piciorul este de obicei mai scurt decât diametrul pălăriei, gros, plin, uneori mai subţire spre bază. Are 
aceaşi culoare cu pălăria şi un guler mic, moale, alb şi fragil. Înălţimea caracteristică este de 3-7 cm, iar 
grosimea de 1-3 cm. 
 
Carnea este groasă, tare, albă, se colorează la rupere în maro-roşietic, cu un miros caracteristic plăcut, 
aromat. 
 
Poate fi confundată cu Agaricus bisporus şi Agaricus bitorquis care sunt de asemenea comestibile. 
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!!! Din nefericire mai poate fi confundata la prima vedere şi cu Amanita phalloides cea mai otrăvitoare 
ciupercă de la noi. E suficient însă să observăm că aceasta are lamelele albe şi un areal diferit: creşte doar 
în păduri, nicidecum pe păşuni. 
 
 

 
 
 
O altă ciupercă periculoasă cu care ar putea fi confundată este Inocybe patouillardi. Cu puţină atenţie 
observăm însă uşor diferenţele: are o pălărie campanulată, lamele mult mai spaţiate, gălbui şi se înroşeşte la 
apăsare. 
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Cea mai asemănătoare este singura sa rudă toxică Agaricus xanthodermus, care poate fi uşor identificată 
de cei care au un bun simţ olfactiv prin mirosul puternic de chimicale(iod). Prima persoană care protestează 
este soţul meu care din nefericire în acest caz deosebeşte cu greu mirosurile. Nici o problemă; ca de obicei, 
mama natură are o soluţie şi pentru el. Agaricus xanthodermus are o culoare galben-crom la baza 
piciorului. De aceea e bine să culegem orice ciupercă cu grijă, întreagă, pentru a putea fi bine observate 
toate caracteristicile. 
 
 

 
 
Încă nu m-am hotărât despre ce să scriu data viitoare, dar cu siguranţă cei curioşi vor afla. 
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NUCI VERZI 

NUCILE VERZI, REMEDIU NATURAL IMPOTRIVA BOLILOR 
 

 

 
Fiindca se apropie sezonul lor, cu totii stim ca nucile verzi ne coloreaza mainile, insa, probabil, putini 
dintre noi stim ca aceste fructe sezoniere previn aparitia bolilor casdiovasculare, cresc imunitatea si 
bineinteles scad nicelul colesterolului. Specialistii in nutritie, ne indeamna sa mancam cinci portii de nuci 
verzi in fiecare saptamana, iar inima noastra va fi mai sanatoasa ca a unui atlet. 
 
Se spune ca nucile verzi sunt simbolul vietii si al fecunditatii, iar coaja verde are proprietati astringente, 
datorita continutului mare de tanin si iod 
 
Nucile reduc riscul unui infract 
  
Nucul, infloreste in luna mai, frunzele proaspete se aduna in luna iunie, iar fructele coapte in septembrie. 
Apreciate mai ales in alimentatie, trebuie sa stiti ca nucile contin o multitudine de substante nutritive 
precum: calciu, fier, zinc, potasiu si nelipsitele vitamine A, B, E, si F. Atat sistemul osos, cat si inima 
dumneavoastra au nevoie de acesti nutrienti foarte importanti. Antioxidantii din miezul fructelor regleaza 
nivelul colesterolului in sange si totodata si tensiunea arteriala. De aceea, va recomandam sa consumati 
periodic nuci proaspete, deoarece intaresc vasele de sange, mai ales persoanelor in varsta. Potrivit 
specialistilor in nutritie, vitamina E reduce foarte mult posibilitatea de a face un atac de cord. 
 
Coaja, buna pentru stomac 
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In aceasta perioada, oamenii decojesc nucile verzi si arunca coaja, fara a sti ce rol important are aceasta 
pentru sanatatea lor. Coaja nucilor este indicata pentru combaterea afectiunilor la nivelul stomacului, 
precum infectiile intestinale acute. Astfel, noi va propunem un remediu pentru a scapa de aceste "deranjari" 
ale stomacului, cu totul neplacute. In 300 de ml de apa se adauga aproximativ cinci lingurite de coji de nuci 
verzi maruntite, care se lasa la macerat aproximativ 10 ore. Se strecoara, iar amestecul ramas se fierbe cu 
300 ml de apa timp de cinci minute. Cele doua preparate se combina si se recomanda consumul unui litru 
din acest amestec. 
 
Coaja verde "alunga" negii 
 
Coaja de nuca verde mai poate fi folosita si pentru a indeparta negii. Timp de o saptamana, zonele in care 
sunt prezenti negii trebuie sa fie frecate, timp de trei ori pe zi, cu coaja verde in care sunt invelitele nucile. 
Specialistii spun ca aceasta coaja contine substante care au un efect antiinfectios, precum taninurile si iodul. 
  
Nuca, tratament pentru tuse si infectiile urinare 
 
Nuca este recomandata si persoanelor care sufera de infectii urinare sau care au probleme cu tusa. Miezul 
de nuca prajit combate infectiile urinare, dar in acelasi timp pot fi folosite si de persoanele anemice sau 
pentru a scapa de tuse. Daca aveti probleme cu varicele, coaja de nuca verde pusa la macerat poate fi un 
bun remediu pentru aceste vene inestetice. 
 
Fara stres 
 
Pentru a scapa de durerile de cap si de stres, puteti prepara o pasta din miezurile a zece nuci verzi macinate 
si o lingura de miere. Ingredientele se amesteca foarte bine, pana devine o pasta, la care se adauga un pahar 
cu suc natural de fructe. Acest preparat are un efect energizant si combate stresul. Pentru ca efectul sa fie 
vizibil, trebuie sa urmati acest tratament timp de patru saptamani. 
 
Retete pentru farmacia casei 
 
Va propunem cateva leacuri pe care este bine sa le aveti mereu la indemana, in farmacia casei. 
  
Intarirea organismului: puteti consuma un amestec din cantitati egale de nuci pisate (miezul), stafide si 
cascaval ras. 
 
Cresterea imunitatii: se amesteca miezul pisat al nucilor cu 300 grame miere de albine si stafide. Se 
consuma cate o lingurita din amestecul format, inainte de masa, de trei ori pe zi. 
Pentru durerile cardiace: nucile se macina, iar faina obtinuta se amesteca cu stafide. In cazul in care suferiti 
de colita, puteti bea faina obtinuta prin macinare cu apa, insa fara stafide. 
 
Retete culinare 
 
Exista un mod placut de a profita si de a va bucura de fructele toamnei. Dulceata si lichiorul de nuci verzi 
nu trebuie sa lipseasca din camara nici unei gospodine. Asadar, va propunem cateva retete culinare in care 
nucile verzi sunt principalul ingredient. 
 
Dulceata de nuci verzi 

Ingrediente: 1 kg zahar, 400 ml apa, o lamaie si 120 nuci verzi 
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Preparare: Nucile se curate de coaja verde, pana ce raman albe, iar apoi se pun in apa rece. Apa se pune la 
foc impreuna cu zaharul, pana ce acesta se topeste, adaugati nucile si le lasati la fiert pana totul devine o 
pasta. Adaugati zeama de lamiee si le puneti in borcane. In aproximativ doua ore, veti putea savura 
dulceata de nuci verzi. 
 
Lichior de nuci verzi 
 
Ingrediente: 20 nuci verzi, 1 litru alcool, 1,5 litri apa, 400 grame zahar, 2 cuisoare, 2 bucati scortisoara 
 
Preparare: Se taie felii nucile verzi si se pun intr-o damigeana de 3-4 litri. Peste acestea se toarna o parte 
din alcool impreuna cu apa, se inchide damigeana si se lasa timp de zece zile, agitand zilnic damigeana. 
Cand preparati lichiorul, nucile macerate se strecoara prin tifon. Intre timp, 50 grame de zahar se 
caramelizeaza, il stingeti cu apa si adaugati restul de zahar, cuisoare, scortisoara si il tineti pe foc pana 
fierbe. Se strecoara, se raceste si il adaugati la esenta de nuci, impreuna cu restul de alcool ramas. Lichidul 
obtinut se pune in sticle si se consuma dupa patru saptamani. 
 
Foto: http://savalaura.blogspot.com/ 
 
 
Beatrice Golondzac 
 
Articol supervizat de Dr. Serban DAMIAN, nutritionist sportiv, Centrul de nutritie Superfit  
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Champignonul oilor (Agaricus arvensis)  
 

http://ciupercomania.blogspot.com/2014/10/agaricus-arvensis.html 

Agaricus arvensis  

Zilele acestea am participat la o discuție privitoare la faptul dacă este bine sau nu să folosim denumirile 
populare în cazul ciupercilor, sau să ne limităm doar la uzul denumirilor științifice. Ambele tabere au 
argumentele proprii pro și contra, nu este o bătălie care se va decide peste noapte; dar cu toate astea există 
tendința, pe plan internațional, de a folosi denumirile științifice a ciupercilor. Dacă în majoritatea cazurilor 
se preferă ... 

 

denumirile științifice, Ungaria este una dintre puținele tări care a popularizat ciupercile sub denumirile lor 
în limba maghiară. Mulți autori consideră oarecum greșită acestă practică, dar cu toate astea, promovarea 
acestor denumiri în literatura de specialitate, până la urmă a prins publicului. 

 

La acest capitol, mi-aș aminti din nou argumentul menționat în aceasă discuție, dar exemplificând de 
această dată cu o altă ciupercă și anume: Agaricus arvensis (Champignonul oilor); care este o ciupercă 
prezentă deasemeni pe toate continentele. Dacă noi îi spunem Champignonul oilor, occidentalii (englezi, 
americani) îi spun Horse mushroom (Ciuperca cailor), cei din Ungaria îi spun Erdőszéli csiperke 
(Champignonul de la marginea pădurii), iar de exemplu cei din Noua Zeelandă îi spun Snowball mushroom 
(Ciuperca bulgăre de zăpadă). Fără să ne mai uităm și după alte limbi, observăm deja 4 denumiri complet 
diferite pentru una și aceași ciupercă (dintre care 2 în engleză), tot vi se pare că denumirile populare sunt 
mai bune? 

 

Ce ne spune denumirea științifică a acestei ciuperci? Agaricus știm că înseamnă ciupercă, iar epitetul de 
arvensis, înseamnă "a câmpului" sau a "pajiștii", făcând referire la mediul în care apare cel mai des această 
ciupercă. Dacă punem paralelă între denumirea științifică și (doar) cele populare enumerate mai sus, vi se 
pare că ar semăna între ele? Și mă repet; tot vi se pare bună idea menționării denumirilor populare? 
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Chanpignons provencale  

Ca și specie de ciupercă, Agaricus arvensis, este una comestibilă și de bună calitate, care se poate conserva 
ușor prin orice metodă, dar înainte de a alege vreo metodă de conservare v-aș recomanda gătirea sa într-un 
gustos Champignons Provencale, gătit cum doar Auguste Escoffier le știe. Ingrediente: 500g ciuperci 
Agaricus arvensis, jumătate de ceapă tocată, 2 linguri de ulei de măsline, 3 căței de usturoi tocați, frunze de 
pătrunjel tăiați mărunt și ele sare și piper după gust, zeamă de lămâie după gust. Modul de preparare: 
curățați ciupercile de mizerie după care feliați-le grosier și puneți-le într-o tigaie mare sote. La foc mediu, 
foarte curând acestea vor începe să elimine umezeala și sa sfârâie (amestecăm de câteva ori pentru a nu se 
prinde), moment în care se adaugă sarea și ceapa tocată. Se călesc până când dispare aproape toată apa 
lăsată de ciuperci. Se adaugă uleiul de măsline și se amestecă din nou. Se mai ține la foc până când întregul 
amestec începe să se coloreze în maroniu, apoi se adaugă usturoiul și un pic de piper negru. Se mai ține la 
foc circa 1 minut după care adăugăm și frunzele de pătrunjel și iarași amestecăm. Stropim apoi cu puțina 
zeamă de lămâie și servimcât este cald. Poftă bună. 

 

Descrierea ciupercii: 

Regnul: Fungi 

Diviziunea: Basidiomycota 

Clasa: Agaricomycetes  

Ordinul: Agaricales 

Familia: Agaricaceae 

Genul: Agaricus 

Specia: Agaricus arvensis 

Sinonime: Agaricus arvensis subsp. macrolepis, Agaricus arvensis var. exquisitus, Agaricus arvensis var. 
macrolepis, Agaricus exquisitus, Agaricus fissuratus, Agaricus leucotrichus, Agaricus macrolepis, Fungus 
arvensis, Pratella arvensis, Psalliota arvensis, Psalliota arvensis f. epileata, Psalliota arvensis f. obesa, 
Psalliota arvensis var. albosquamosa, Psalliota arvensis var. hortensis, Psalliota campestris var. arvensis, 
Psalliota fissurata, Psalliota leucotricha. 

Specie protejată:comună 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

Pălăria: de 5-20cm diametru (ocazional chiar 30cm), inițial convexă, semisferică, se aplatizează destul de 
rapid, devenind la bătrânețe aproape plană. Cuticula este uscată, albă dar trece ușor în crem/gălbuie, 
ocracee odată cu vârsta și pe vreme uscată; poate prezenta niște solzi, scame plate pe pălărie. Marginea 
pălăriei este răsfrântă către interior la exemplarele tinere și prezintă o serie de scame, rămășițe ale vălului 
universal inițial. Se îngălbenește încetișor la atingere, manipulare. 

Lamele: sunt libere, aglomerate, inițial de culoare albicioasă, vor trece rapid în maroniu apoi în maroniu-
negricios (fără a trece prin  stadiul de roșiatic). 

Culoarea sporilor: maroniu închisă, ciocolatie. 
Sporii: de dimensiune cuprinsă între 7-8x4,5-5,5 microni, sunt netezi și elipsoidali. 

Piciorul: de 5-15cm lungime și 1-3cm grosime, este cilindric sau ușor bulbos la bază, adesea scămos, 
lânos-solzos sub inel către bază. Deasupra inelului este neted. De culoare albă, uneori se îngălbenește 
încetișor. Prezintă un inel caracteristic ca o roată dințată (privită de jos), albă, membranoasă, care se 
răsfrânge în jos peste picior. 

Carnea: compactă, albă, dar care pe măsura avansării în vârstă se înmoaie tot mai tare. Nu se oxidează sau 
foarte încet și puțin în galben. 

Gustul și mirosul: cu miros și gust dulce,  plăcut, ca de anason în cazul ciupercilor tinere. 

Reacții chimice: se îngălbenește pe pălărie în reacție cu KOH. 

Distribuția: specie saprofită ce crește în grupuri sau în cercuri mari pe pajiști, grădini, parcuri, fânațe; zone 
cu iarbă unde de obicei pasc ierbivore (în special cornute), de la deal până la munte în perioada august – 
noiembrie. 

Comestibilitatea: comestibilă, de calitate bună. 

Specii asemănătoare: 

 Agaricus xanthodermus, dar care se colorează instantaneu în galben la atingere, tăiere și miroase a 
iod, fenol 

 Agaricus urinascens var. urinascens (Agaricus macrosporus), dar care nu se îngălbenește deloc, 
precum cum îi spune și numele, prezintă spori de dimensiuni mai mari 

 Agaricus osecanus, este o specie rară și care nu prezintă miros de anason 
 Agaricus silvicola, se găsește în păduri și nu pe pășuni, precum inelul său este mai fragil 
 Agaricus campestris, este o specie puțin mai mică ca și dimensiuni, precum lamele sale au nuanța 

de rozaliu-roșiatic în stadiu intermediar 
 Agaricus bitorquis, foarte asemănătoare și ea dar care fructifică mult mai timpuriu, încă din 

primăvară. 
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Ciupercă de câmp 
De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Jump to navigation Jump to search  

Agaricus arvensis  

 

Ciupercă de câmp  

Clasificare științifică  

Domeniu:  Eucariote  

Regn:  Fungi  

Diviziune:  Basidiomycota  

Clasă:  Agaricomycetes  

Ordin:  Agaricales  

Familie:  Agaricaceae  

Gen:  Agaricus  

Specie:  A. arvensis  

Nume binomial  

Agaricus arvensis 
Schaeff. (1774)  

Sinonime  

 Agaricus exquisitus Vittad. 
(1832) 

 Psalliota arvensis (Schaeff.) 
Gillet (1874) 



 

 Pratella arvensis (Schaeff.) 
Gillet (1878) 

 Fungus arvensis (Schaeff.) 
O.Kuntze (1898) 

Modifică text

Agaricus arvensis (Jacob Christian Schäffer
ex Claude Casimir Gillet, 1874),[1] numit în popor 
braniște[4] sau ciuperca calului[5] (câteodată confundat cu 
o specie saprofită de ciuperci comestibile
genul Agaricus. Buretele se poate găsi în 
în zone cu iarbă unde de obicei pasc ierbivori, dar de asemenea prin poieni de 
lângă pini, brazi și molizi, crescând solitar sau în grupuri mici, de la câmpie până la munte, din (mai) iuni
până în octombrie.[6][7]  

 

Cuprins 

 1 Istoric 
 2 Descriere 
 3 Confuzii  

o 3.1 Specii otrăvitoare de confundat
o 3.2 Specii comestibile de confundat

 4 Valorificare 
 5 Note 
 6 Bibliografie 
 7 Legături externe 

Istoric 

 

C. C. Gillet 
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f.) 

text  

Jacob Christian Schäffer, 1774), sin. Psalliota arvensis (Jacob Christian Schäffer, 1774 
numit în popor ciupercă de câmp [2], șampinionul oilor
(câteodată confundat cu Agaricus campestris=ciupercă de bălegar), este 

ciuperci comestibile din încrengătura Basidiomycota, în familia 
. Buretele se poate găsi în România, Basarabia și Bucovina de Nord 

în zone cu iarbă unde de obicei pasc ierbivori, dar de asemenea prin poieni de conifere
, crescând solitar sau în grupuri mici, de la câmpie până la munte, din (mai) iuni

Specii otrăvitoare de confundat 
Specii comestibile de confundat 

(Jacob Christian Schäffer, 1774 
șampinionul oilor,[3] ciupercă de 

=ciupercă de bălegar), este 
milia Agaricaceae și de 

 la marginea de păduri, 
conifere, mai rar în păduri pe 

, crescând solitar sau în grupuri mici, de la câmpie până la munte, din (mai) iunie 



164 
 

Genul Agaricus este de diversificare foarte veche (între 178 și 139 milioane de ani), începând din timpul 
perioadei geologice în Jurasic în diferență de exemplu cu genul Boletus (între 44 și 34 milioane de ani).[8]  

Primul micolog care a descris buretele a fost Jacob Christian Schäffer în volumele 3/4 al lucrării sale 
Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur icones, nativis coloribus expressae 
(1774), denumire valabilă din nou și astăzi.[9]  

Agaricus arvensis este citat adeseori sub denumirea Schaeff. ex. Fr. care este incorectă, pentru că Elias 
Magnus Fries a considerat-o variație a lui Agaricus campestris, de aceea nu este nume sancționat. Toate 
denumirile referitoare la Fries sunt așadar de neglijat.[10]  

Din cele două redenumiri făcute de Claude Casimir Gillet (1806-1896), acea din primul volum al operei 
sale Les Hyménomycètes, ou, Description de tous les champignons (fungi), qui croissent en France, [11] a 
jucat un rol important în anii 80 și 90 al secolului a XX-lea, când mulți micologi au schimbat numele 
Agaricus în Psalliota, printre ei și micologul italian Bruno Cetto.[12] Între timp, soiul duce din nou vechia 
însemnare a lui Schaeffer.  

A doua denumire, Psalliota arvensis, a lui Gillet din 1878 precum acea a botanistului german Otto Kuntze 
(1843–1907) din 1890, Fungus arvensis, au fost acceptate ca sinonim.[13]  

Descriere 

 

Bres.: Psalliota arvensis 

Această specie este nu prea rar confundată și astfel parțial incorect descrisă in cărți și articole.  

 Pălăria: are un diametru de 6-12 (15) cm și este amenajată central peste picior, fiind inițial 
convexă, semisferică, cu margine răsfrântă către interior prezentând uneori niște solzi, scuame plate, 
pe pălărie, rămășițe ale vălului parțial. Pălăria se aplatizează destul de repede, devenind la bătrânețe 
aproape plană. Cuticula este uscată, albă dar trece odată cu vârsta sau pe vreme uscată ușor în 
culoarea crem-gălbuie. Se îngălbenește încetișor la atingere sau leziune. 

 Lamelele: sunt lungi, aglomerate, strâmte și libere, fiind acoperite în tinerețe de o cortină groasă și 
albuie, parte al vălului parțial. Sunt inițial de culoare albicioasă, schimbând coloritul apoi în gri-roz 
și la bătrânețe în maroniu, chiar în maroniu-negricios. 
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 Piciorul: are o înălțime de 6-12 (15) cm, o lățime de 2-3,5 cm și este aproape cilindric, ușor umflat, 
la maturitate cu un canal medular, sfârșind într-un bulb fără volvă. El prezintă o manșetă 
caracteristică ca o roată dințată, albă, membranoasă, care se răsfrânge în jos peste picior. Deasupra, 
inelul este neted, dedesubt către bază, adesea scămos, mătăsos-solzos. Tija este de culoare albă care 
uneori se îngălbenește încetișor. 

 Carnea: este compactă, pe măsura avansării în vârstă moale, în pălărie albă și în picior gălbuie. 
Buretele este de gust dulceag, având un miros intensiv de anason, mai ales în stadiul de tinerețe, 
care se pierde în timpul preparării. 

 Caracteristici microscopice: Sporii sunt netezi și elipsoidali cu o dimensiune cuprinsă între 6–8 × 
4,5–5,5 microni. Culoarea lor este de un maroniu închis, aproape maro-negricios.[6][7] 

 Reacții chimice: Cuticula se colorează cu acid sulfuric precum Hidroxid de potasiu galben, carnea 
cu anilină brun-violet, lamelele cu naftolul α roșu, carnea și cuticula cu lactofenol gri-violet și coaja 
bazei cu tinctură de Guaiacum în 2 minute gri-albăstrui.[14] 

  

A. arvensis, lamele și picior  

  

A. arvensis tineri  

  

A. arvensis] bătrâni  

  

A. arvensis, dezvoltare  

Confuzii 
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În mod general șampinionul oilor poate fi doar confundat cu alte specii Agaricus care au miros de anason 
și/sau de migdale cum sunt gemenul său mai mare Agaricus macrosporus[15] sau Agaricus 
abruptibulbus,[16] Agaricus albolutescens[17] și Agaricus macrosporus.[18] sau Agaricus silvicola.[19] 
Confundarea cu alte soiuri albuie ale genului Agaricus ca de exemplu Agaricus bitorquis,[20] Agaricus 
campestris,[21] sau, de asemenea, cu Amanita Eliae,[22] Calocybe gambosa[23] ori Volvariella speciosa sin. 
Volvariella gloiocephala[24] sunt posibile dar inofensive, cu excepția otrăvitorului Agaricus xanthodermus, 
cărui carne de bază este colorată mereu galben, mirosind a iod, fenol sau cerneală.[25] Altfel se ivește 
situația, dacă un începător ar confunda soiul cu specii letale cum sunt Amanita phalloides, Amanita verna, 
Amanita virosa sau Inocybe erubescens care este în tinerețe alb.  

Specii otrăvitoare de confundat 

  

 !! Agaricus xanthodermus !!  

  

 !!! Amanita phalloides !!!  

  

 !!! Amanita verna !!!  

  

 !!! Amanita virosa !!!  
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 !!! Inocybe erubescens !!!  

Specii comestibile de confundat 

  

Agaricus abruptibulbus  

  

Agaricus albolutescens  

  

Agaricus bitorquis  

  

Agaricus campestris  



 

  

Agaricus macrosporus  

  

Agaricus silvicola  

  

Amanita eliae  

  

Calocybe gambosa  

  

Volvariella speciosa  

Valorificare 
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Filet de Boef Stroganoff cu Agaricus 

Cu toate că această specie conține deseori o acumulare ridicată de metale grele, cum ar fi cadmiul și cuprul, 
ea este o ciupercă mult căutată și consumată, pentru că gustoasă și de calitate bună. Mirosul de anason 
dispare în timpul preparării. Ciuperca de câmp poate fi pregătită ca ciulama, de asemenea împreună cu alte 
ciuperci sau adăugată la un sos de carne.[26] Gustos este de asemenea cu jumări de ou, prăjit în unt cu 
verdețuri, ca umplutura unei plăcinte de foaie sau în mod ardelean (seu de porc, ceapă, ciuperci tăiate, 
morcov, păstârnac, boia ardei, smântână).[27] Buretele firește poate fi conservat și în ulei, oțet sau saramură 
după ce a fost fript sau fiert.[28]  

Acest burete poate fi cultivat pe bălegar de cal compostat. Cu toate acestea, domeniul de aplicare al acestor 
culturi este comercial scăzută.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Pălăria şarpelui (Macrolepiota procera) o ciupercă fină de calitate 
cu gust delicios 

https://trufesiciuperci.wordpress.com/2018/05/03/palaria-sarpelui-macrolepiota-procera-o-ciuperca-
fina-de-calitate-cu-gust-delicios/ 

Posted on May 3, 2018 by trufe si ciuperci  

Iată o reţetă deosebită ; tocăniţă de ciuperci cu smântână:http://www.retete-on-line.ro/retete-
legume/tocanita-de-ciuperci 

Pălăria şarpelui mai este cunoscută sub următoarele denumiri: parasol, buretele şerpesc, piciorul căprioarei. 
Face parte din familia Agaricaceae genul Lepiota. Arealul de dezvoltare al acestei ciuperci se situează în 
toată Europa, Asia şi America de nord. Face parte din ciupercile comestibile din flora spontană şi este 
socotită de ciupercari ca o ciupercă fină, de calitate şi foarte gustoasă. 

 

Habitat:  Pălăria şarpelui poate fi găsită atât în păduri de răşinoase cât şi de foioase dar şi în păduri mixte. 
Preferă pădurile rare cu consistenţa 0,5-0,7, de obicei creşte pe expoziţiile sudice, solurile preferate sunt 
cele nisipoase sau cu mult pietriş, nu îi plac solurile cu multă umiditate. Deseori creşte la liziera pădurilor, 
de multe ori chiar şi în iarbă, creşte în grupuri destul de mari. Arborii preferaţi de ciupercă sunt fagul 
carpenul, arţarul, familia stejarilor iar dintre răşinoase preferă speciile de pin. Apar de obicei în luna iunie 
şi pot fi găsite până toamna târziu. Arealul de dezvoltare al pălăriei şarpelui este de la câmpie şi până la 
munte. 

Pălăria: este de culoare brună deschis sau chiar brună închis este netedă spre centru, acoperită cu solzi 
bruni dispuşi concentric. Exemplarele tinere sunt de cele mai multe ori de culoare albă. Inițial  pălăria este 
ovală, apoi convexă dar se aplatizează rapid prezentând un mamelon central. Diametrul pălăriei este 
impresionant acesta este cuprins între 10-35 cm. Mirosul caracteristic al pălăriei este identic cu cel al 
siropului de arţar. Cuticula acoperită cu solzi de culoare ciocolatie, mai rari pe margine şi ceva mai deşi pe 
centru. 

Lamelele: sunt cărnoase, de culoare albă cenuşie sau gălbuie, îndepărtate de picior. Odată ce ciuperca se 
maturizează culoarea lamelelor se schimbă ea devenind maro cu nuanţe roşcate. Lamelele sunt dese, 
înghesuite, neregulate, sporii elipsoidali. 
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 Piciorul: are înălţimea cuprinsă între  10-35 cm, este cilindric şi gol pe dinăuntru. Culoarea acestuia este 
cenuşie în partea superioară şi maronie spre baza piciorului. La bază piciorul este bulbos, în partea 
superioară are un inel tare de culoare alb-gălbuie, acesta este destul de fragil. Piciorul în general este drept 
şi suplu. 

Carnea: este de culoare albă-rozalie, această culoare se menţine şi atunci când ciuperca este tăiată şi 
secţionată. Are un gust plăcut dulceag cu gust de alună şi un miros foarte atractiv. De la ciuperca matură se 
comsumă numai pălăria iar la ciupercile tinere se poate consuma şi piciorul acesteia. Carnea este moale şi 
pufoasă, piciorul ciupercii este în schimb tare şi fibros. 

Din punct de vedere culinar pălăria şarpelui este o ciupercă foarte apreciată având un gust delicios. Întrucât 
este o ciupercă cu dimensiuni apreciabile aceasta se poate pregăti foarte bine la grătar sau chiar pane la 
grătar. Pălăria şarpelui poate să fie pusă la uscat prin aceasta ea nu îşi pierde din calităţile sale nutritive. 

 

Parasol sau Buretele şerpesc (Macrolepiota procera)  
http://luise-ciuperci.blogspot.com/2010/10/parasol-sau-buretele-serpesc.html 

Azi vreau să vă împrietenesc cu prietena mea de suflet : Pălăria şarpelui (Parasol, Burete şerpesc) - 
Macrolepiota procera. Ea e ciuperca pe care moşul cel binevoitor mi-o arunca cu mare zel din sacoşe. De 
multe ori datorită ei am avut ce aduce acasă din pădure. De ce? Simplu : e mare (o vezi de la distanţă), şi 
probabil cel mai important nu e prea cunoscută. Culmea e că în cazul ei de obicei "cunoscătorii" o lasă în 
pace , adică pe piciorul ei. Foarte rar am găsit-o ruptă. E o ciupercă foarte gustoasă şi spornică. O pălărie 
poate avea 30 cm diametru şi îi place să trăiască în "societate"; deci e destul de uşor de umplut sacoşa. 
 
 

 
 
Creşte de la sfârşitul verii cu perioadă de maximă apariţie la începutul toamnei. Nu e deloc mofturoasă aşa 
încât poate fi întâlnită şi în păduri de conifere sau foioase, dar şi în tufişuri sau iarbă. 
 
 
 
Pălăria are formă de ou cu picior la început. Mai târziu se deschide frumos ca o umbrelă cu centrul 
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mamelonat (aşa se exprimă specialiştii- se vede că sunt bărbaţi!), adică are centrul mai ridicat. Pe un fond 
alb are scame maro (bej-cenuşiu) rare pe margini şi tot mai dese spre centru care e complet acoperit cu 
scame maro. E foarte plăcută la atingere : moale, pufoasă ca o piele de căprioară. Marginile pot fi franjurate 
(crăpate). Aşa cum spuneam poate ajunge la 30 cm, dar diametrul caracteriatic e de 10-20 cm. 
 
 

 
 
Stratul fertil se prezintă sub formă de lamele late, apropiate, moi, sfărâmicioase, albe la exemplarele tinere 
şi bej închis la cele bătrâne. 
 
Piciorul este drept, suplu, înalt (e cea mai înaltă ciupercă), mai gros la bază. Are un guleraş mobil, e mai 
deschis la culoare deasupra guleraşului şi mai închis cu scame, maroniu, sub el. E fibros şi gol în interior. 
Doar la exemplarele foarte tinere (ouăle cu picior) poate fi consumat. Dacă s-a deschis "umbrela" e mai 
bine să desprindeţi piciorul şi să luaţi doar pălăria. Înălţimea caracteristică 15-40 cm, grosimea 1,5-2 cm. 
 
 
Carnea în pălărie e albă puţin rozalie lângă picior, subţire şi moale. În picior e tare, fibroasă. Are miros 
plăcut şi gust de alună. 
 
 
ATENŢIE : Când e mică poate fi confundată cu alte ciuperci, e recomandabil pentru începători să culeagă 
doar exemplarele mai mari de 15 cm cu pălăria deschisă. Cei care o studiază cu atenţie e foarte greu să o 
mai confunde. 
 
Când e tânără cel mai uşor poate fi confundată cu Coprinus comatus (altă ciupercă delicioasă şi foarte puţin 
cunoscută). Dar dacă priviţi cu atenţie pozele veţi sesiza uşor că Macrolepiota procera chiar dacă e mică, 
tot are piciorul mai lung decât pălăria (şi nu invers ca la Coprinus comatus). 
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Se deosebeşte de alte ciuperci asemanatoare prin înălţime, pălăria moale catifelată care se desprinde uşor 
de picior şi guleraşul mobil. 
Se poate conserva cu sare pe iarnă. 
 
Se poate găti în orice reţetă ca şi champignioanele, dar vă recomand în primul rând pane (reţeta se găseşte 
pe blogul meu "Reţete cu ciuperci şi nu numai"). 
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ZMEURA: 

Zmeura, beneficii pentru sanatate 
Publicat la data de: 02 Iulie 2012 | Actualizat la data de: 27 Septembrie 2018 

http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/zmeura-beneficii-pentru-sanatate_10450 

Autor: SfatulMedicului  

Generalitati 

Sus 

In urma cercetarilor, nutritionistii din intreaga lume au confirmat beneficiile 
pentru sanatate obtinute in urma consumului de zmeura. Indicat este sa 
alegeti zmeura care este ferma, coapta si colorata si sa evitati fructele 
mucegaite sau patate. 

Zmeura poate fi proaspata sau congelata. Trebuie sa stiti insa, ca atunci cand 
zmeura se va decongela aceasta nu va avea acelasi aspect ferm ca si cea 
proaspata, dar va fi la fel de dulce si delicioasa. 

Zmeura este un fruct de padure care stimuleaza sanatatea unei persoane indiferent de forma in care este 
consumata. 

Cuprins articol 

1. Generalitati 
2. Beneficiile pentru sanatate obtinute in urma consumului de zmeura 
3. Cantitatea de carbohidrati si fibre din zmeura 
4. Indicele glicemic pentru zmeura 
5. Citeste pe aceeasi tema 

Beneficiile pentru sanatate obtinute in urma consumului de zmeura 

Sus 

Zmeura este bogata in acid elagic, un compus fenolic care ajuta la prevenirea cancerului, care inhiba 
cresterea celulelor canceroase si care opreste dezvoltarea anumitor forme de cancer. 

Uleiul din seminte de zmeura este un factor natural de protectie solara. Acesta contine cantitati mari de 
compusi polifenolici cunoscuti pentru rolul lor anti-cancer. Zmeura contine antioxidanti puternici, cum ar fi 
vitamina C, quercetina si acidul galic. 

- Arderea grasimilor - Fructul este bogat in fibre si mangan. Fibrele ajuta la incetinirea procesului digestiv 
astfel incat senzatia de satietate sa persiste cat mai mult, iar manganul este un mineral care ajuta la 
mentinerea valorilor inalte ale ratei metabolice care contribuie la arderea grasimilor. 
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- Consolidarea sistemului imunitar - Mineralele cum ar fi vitamina C au rolul sa ajute organismul sa 
dezvolte tesuturi conjunctive puterinice si un sistem imunitar capabil sa respinga atacul micro-
organismelor. Zmeura dar si alte fructe de padure contin cantitati mari de vitamina C (alaturi de vitamina C, 
zmeura contine si potasiu). 

- Prevenirea aparitiei bolilor - Zmeura contine substante cum ar fi flavonoidele si fitochimicalele care 
contribuie la prevenirea aparitiei multor boli. Fructul are in compozitie substante care ajuta la 
preintampinarea infectiilor vezicii urinare prin impiedicarea aderentei bacteriilor la celulele care captusesc 
peretii tractului urinar. 

- Vedere sanatoasa - Zmeura este bogata in compusi importanti pentru o vedere sanatoasa. Substanta 
considerata a fi responsabila de aceasta calitate este luteina.Cercetatorii au identificat numerosi compusi in 
fructele de padure (zmeura, afine, mure, capsuni) care ajuta la diminuarea riscului unei persoane de a fi 
afectata de mai multe tipuri de cancer si boli cardiovasculare. 

Cantitatea de carbohidrati si fibre din zmeura 

Sus 

- 1/2 ceasca de zmeura proaspata contine 3.5 grame (net) de carbohidrati plus 4 grame de fibre si are 32 de 
calorii.  
- 1/2 cana de zmeura congelata are 6 grame de carbohidrati plus 2.5 grame de fibre si 32 de calorii. 
Recomandabil ar fi ca zmeura congelata sa nu fie indulcita. 

Indicele glicemic pentru zmeura 

 

Nu exista nici un studiu glicemic care sa specifice care este indicele glicemic al zmeurei. Unele surse au 
raportat, comparativ cu alte alimente similare, ca acesta ar fi de aproximativ 40. 1/2 ceasca de zmeura 
proaspata se estimeaza ca ar avea o incarcatura glicemica de 1.5. 

 

 

 

Zmeura 

https://www.traiesteromaneste.ro/secretele-fructelor-de-padure-zmeura/ 

Fructele de pădure sunt un izvor de vitamine, minerale şi alte substanţe benefice organismului, ale căror 
proprietăţi vă vor întări imunitatea, vă vor proteja împotriva unor anumite afecţiuni, vă vor ajuta să vă 
menţineţi tinereţea sau să slăbiţi. 

Însăşi culoarea acestor fructe este un indiciu asupra beneficiilor pe care consumul lor îl aduce 
organismului. Astfel, fructele de culoare roşie ne protejeaza inima, vasele de sânge, tendoanele şi 
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ligamentele,  ne ajută să ne menţinem o memorie bună şi scad riscul apariţiei bolilor canceroase, toate 
acestea graţie antioxidanţilor, precum antocianinelor şi licopenului, fitonutrient răspunzator de pigmentarea 
de culoare roşie. 

Culoarea albastră-violetă a fructelor, dar şi a legumelor ar trebui sa fie criteriul de selecţie pentru cei 
interesaţi de efecte anti-îmbătrânire, căci antocianinele şi compuşii fenolici conţinuţi sunt adevărate arme 
împotriva radicalilor liberi şi deci, împotriva procesului de îmbătrânire celulară. De asemenea, la fel ca la 
fructele roşii, cele albastre-violete ajută memoria şi scad riscul apariţiei cancerului, având, în plus şi o 
influenţă benefică asupra tractului urinar. 

 

 

Cu gustul ei dulce-acrişor şi parfumul deosebit, zmeura e cu siguanţă preferata multora din lista fructelor de 
pădure şi contrar ideii că ce e bun, sigur ascunde şi vreun neajuns, zmeura e şi gustoasă şi sănătoasă. Unul 
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dintre primele lucruri pe care ar trebui să le ştim despre zmeură se referă la conţinutul mare de vitamina C. 
Fără îndoială aţi făcut imediat legătura cu faptul că zmeura e bine a fi consumată atunci când suntem răciţi, 
dar şi preventiv pentru a ne întări sistemul imunitar. Mai mult decât atât, vitamina C este şi un puternic 
antioxidant şi dăcă mai adaugăm faptul că ea este necesară şi în fomarea colagenului, atunci e lesne de 
înţeles că zmeura este un ajutor de nădejde în prevenirea sau diminuarea formei ridurilor şi în încetinirea 
procesului de îmbătrânire. 

Insistând pe efectul puternic antioxidant, zmeura, graţie acidului elagic conţinut, este unul dintre aşa-
numitele alimente anticancerigene. Se pare că acest acid previne apariţia cancerului la omul sănătos – are 
rol detoxifiant, determinând o eliminare rapidă a substanţelor cancerigene (din fumul de ţigară, aditivi 
alimentari, etc.) – şi inhibă dezvoltarea anumitor tumori existente. 

Zmeura activează întreaga circulaţie a sângelui, deci, asigură o mai bună irigare a ţesuturilor, cu efecte 
benefice asupra inimii, creierului şi muşchilor. Tot inimii, zmeura îi asigură o activitate normală şi o 
protejează de eventuale efecte inerente înaintării în vârstă.  Făcându-ne mai rezistenţi la efort sau la 
adaptarea la temperaturi extreme (frig sau caniculă), reglând tensiunea arterială, cel  puţin vara, când se 
poate consuma  în stare prospată,  ar trebui să profităm cât mai mult de acest fruct minune. 

Dacă astenia vă dă bătăi de cap sau dacă suferiţi de anemie, din nou, zmeura vă poate veni în ajutor. În 
primul caz, pe lângă vitaminele şi mineralele care au şi ele un rol important, cupru este elementul cheie, 
deoarece asociat cu alte substanţe conţinute de zmeură determină o bună funcţionare a celulelor nervoase şi 
hepatice. În plus, absorbţia cuprului este mai mare datorită prezenţei eterilor, a căror existenţă este 
semnalată de parfumul specific zmeurei. În cazul anemiei şi în funcţie de tipul ei, zmeura furnizează 
organismului substanţele de care are nevoie, precum  fierul, vitamina C (care măreşte absorbţia de fier) şi 
acidul folic. 

Curele îndelungate cu zmeură sunt recomandate diabeticilor, iar beneficiile sunt însemnate: normalizarea 
nivelului glucozei din sânge şi a valorii colesterolului, stimularea pancreasului şi diurezei. 
Tot pe termen lung zmeura dă rezultate foarte bune în cazul obezităţii. Cu un numar mic de calorii, dar 
important de fibre, zmeura poate fi consumată în cantităţi mai mari (200 g), de exemplu, înlocuind masa de 
seară. Ea dă repede senzaţia de saţietate, „păcăleşte” foamea şi pofta de dulce. 
Sub asaltul permanent al radicalilor liberi la nivelul ochilor şi odată cu înaintarea în vârstă, când sistemul 
antioxidant de la acest nivel slăbeşte, creşte pericolul apariţiei unei boli oftalmologice, degenerescenţa 
maculară senilă, care se manifestă prin pierderea ireversibilă a vederii, putând evolua până la orbirea totală. 
Zmeura conţine exact acei carotenoizi necesari prevenirii sau stagnării acestei afecţiuni, este vorba de 
luteină şi zeaxantină, care împreună cu vitaminele A, C şi E (cu rol antioxidant), fac din zmeură un fruct 
recomandat în menţinerea sănătăţii ochilor. 

Zmeura acţionează şi antimicrobian şi inhibă dezvoltarea unor bacterii şi ciuperci răspunzătoare de 
infecţiile vaginale – fiind indicată în tratarea cistitei – sau care determină sindromul de colon iritabil. În 
plus, ea îmbunătăţeşte digestia, tranzitul intestinal şi combate constipaţia. 
Zmeura mai are şi efect antiinflamator şi diminuează durerea. 
Pentru a beneficia cât mai mult de proprietăţile zmeurei, este cel mai bine ca ea să fie consumată proaspată. 
Fiind totuşi un fruct perisabil, zmeura trebuie ţinută la frigider şi consumată în maxim două zile. Se poate 
păstra şi la congelator pentru aproximativ un an. 

Atenţie! 
Este bine ca zmeura să nu fie consumată cu zahăr. În schimb, persoanele cu probleme renale sau ale vezicii 
biliare ar trebui să evite consumul de zmeură din cauza conţinutului ei de oxalati, care le-ar putea dăuna. 
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Cei care suferă de diabet ar trebui, de asemnea, să fie atenţi, căci zmeura le-ar putea scădea drastic nivelul 
glicemiei. 

Interesant de ştiut 
Zmeura conţine xylitol (sau xilitol), o substanţă care are acelaşi gust ca cel al zahărului, dar un aport caloric 
mult mai mic. O linguriţă (5 mg) de xylitol conţine 9,6 calorii spre deosebire de o linguriţă de zahăr care 
are 15. Cum xylitolul nu duce la o creştere bruscă a glicemiei, având un index glicemic foarte scăzut (13 în 
comparaţie cu glucoza care are indicele glicemic 100), el este o substanţă ce poate fi consumată de diabetici 
sau de cei ce suferă de hiperglicemie. De asemenea prin efectul său anti-acid, xylitolul ajută la prevenirea 
apariţiei cariilor, căci, deşi este o substanţă dulce, bacteriile orale acidogene nu îl pot descompune în acizi, 
responsabili de producerea cariilor. Graţie acestor proprietăţi, xylitolul este folosit  ca îndulcitor în 
produsele destinate diabeticilor şi în guma de mestecat. 

Pe scurt… 
Zmeura conţine: vitamina C, vitamina A şi E, magneziu, potasiu, calciu, fosfor, sodiu, zinc, cupru, fier, 
mangan, seleniu, vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B9 (acid folic) vitamina K,  fibre, acid salicilic, mulţi 
antioxidanţi 
şi are: 

– acţiune antimicrobină 
– efect antialergic 
– efect anti-astenic 
– efect antiinflamator 
– efect antioxidant 
– efect depurativ 
– proprietăţi expectorante 

previne sau ajută în: 
– afecţiuni febrile (scade febra) şi infecţioase 
– afecţiuni ginecologice 
– afecţiuni nervoase 
– amigdalită 
– anemie 
– arsuri gastrice 
– astenie 
– boli de inima (rol profilactic) şi previne hipertensiunea arterială 
– bronşite 
– cancer (previne sau încetineşte evoluţia celulelor canceroase) 
– cefalee 
– cistită 
– congestie pulmonară 
– constipaţie 
– creşterea inumităţii (împiedică apariţia răcelilor) 
– diabet (scade glicemia) 
– diferite afecţiuni oculare (previne degenerescenţa maculară) 
– eliminarea toxinelor din organism 
– gastrită hiperacidă 
– gută 
– guturai 
– îmbunătăţirea digestiei 
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– îmbunătăţirea tranzitului intestinal 
– încetinirea procesului de îmbătrânire (efect puternic antioxidant), diminuarea ridurilor 
– inflamaţii urinare 
– nevralgii dentare 
– obezitate (reduce considerabil senzaţia de foame) 
– pirozis 
– răguşeală 
– reumatism 
– scăderea colesterolului din sânge 
– scorbut 
– tuse 
– uretrită 

„Proprietăţile fructelor şi legumelor”, au fost redactate pe baza cercetării diferitelor documente sau articole 
de specialitate de pe internet şi se vor a avea un caracter informativ general. Dacă suferiţi de anumite 
afecţiuni sau doriţi să faceţi cure cu aceste alimente în scop terapeutic, cel mai bine este să consultaţi un 
specialist (medic, nutriţionist, sau specialişti în plante medicinale, remedii homeopate, etc). 

Articol realizat de Alexandra Şandru 
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Coacăz roșu 

 

 

 

De la Wikipedia, enciclopedia liberă 
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Coacăz roșu (Ribes rubrum)  

Clasificare științifică  

Regn:  Plantae  

Diviziune:  Magnoliophyta  

Clasă:  Magnoliopsida  

Ordin:  Saxifragales  

Familie:  Grossulariaceae  

Gen:  Ribes  

Specie:  R. rubrum  

Nume binomial  

Coacăzul roșu (Ribes rubrum) este un arbust care face parte din familia Grossulariaceae, genul Ribes. 
Coacăzul alb este o variantă a coacăzului roșu.  

 

Cuprins 

 1 Morfologie 
 2 Areal de răspândire 
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 3 Variante 
 4 Lectură suplimentară 
 5 Legături externe 
 6 Vezi și 

Morfologie 

Arbustul are frunze verzi numai în anotimpul cald; toamna se îngălbenesc și cad. Coacăzul roșu apare sub 
formă de tufe cu înălțimea de 1 – 2 m. Tulpinile tinere au scoarța acoperită cu peri, iar tulpinile mai bătrâne 
au o scoarță de culoare brun roșiatică cu nuanțe mai închise până la negru cenușiu. Frunzele dințate pe 
margini, sunt relativ rotunde, în formă de inimă, cu o lungime de 4 – 10 cm și o lățime de 3 – 7 cm. Florile 
de culoare galben verzuie cu o lungime de 2 - 2,5 mm, sunt grupate în ciorchini formate din 4 - 8 flori. 
Fructele acestei plante, de tip bacă, sunt boabe zemoase sferice cu gust acrișor, de culoare roșie sau roz, 
care au un diametru de 6 – 11 mm, fiecare fruct conținând mai multe semințe.  

Fructul acestei plante se numește coacăză (rar coacăță) și nu trebuie confundat cu planta omonimă 
Bruckenthalia spiculifolia, plantă lemnoasă din familia Ericaceae.  

Areal de răspândire 

Coacăzul roșu este răspândit aproape în toată Europa, în stare sălbatică pe marginea apelor cu soluri 
argiloase și umede, poate fi întâlnit numai în Belgia, Olanda, Franța, Italia și Germania în restul Europei 
apare numai sub formă de culturi, mai rar sub formă sălbăticită.  

Variante 

 Ribes rubrum L. var. rubrum - forma sălbatică 
 Ribes rubrum var. domesticum - forma întâlnită în grădini 

Coacaze rosii 
https://www.terapiinaturiste.ro/plante-medicinale.php?planta=coacaze-rosii 

Factorul curativ: fructe si frunze. 
Afectiuni pentru care se recomanda: stimulent digestiv si drenor extrem de activ; obezitate, in digestia 
lenesa si in bolile de piele. 

Prezentare generala 

Denumirea uzuala: Coacaz rosu, (lat. Ribes rubrum). 
Scurta descriere: 
Sunt identice celor negre, doar culoarea fructelor difera. 
Calitati curative si actiune farmaceutica: 
Daca fragii si zmeura au un caracter cvasiuniversal, fiind adecvate tuturor constitutiilor si unei game 
impresionante de boli, boabele rosii translucide de coacaze sunt un remediu care actioneaza cu o "tinta" 
anume. Are un gust acru puternic, efect de stimulent digestiv si drenor extrem de activ. Este o adevarata 
arma secreta a dietoterapiei in obezitate, in digestia lenesa si in bolile de piele, rebele la alte forme de 
tratament.  

Recomandari: 
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- suc din fructe de coacaz impotriva digestiei lenese si previne dischinezia biliara si migrenele cauzate de 
aceasta 
Hepatita cronica, congestie hepatica, ciroza hepatica initiala, dischinezie biliara si tulburari asociate: se bea 
un pahar de suc inainte de fiecare masa. Este bine sa se adopte si o dieta vegetariana cu multe salate si 
multe fructe. 
Se bea cate un pahar, cu un sfert de ora inainte de masa, fiind folosit mai ales ca tonic digestiv si 
decongestiv hepatic. Este eficient si in dischinezia biliara si in migrenele asociate acesteia. 
- pentru consum la aparitia lipsei de mancare, digestiei lente sau in cazul persoanelor supraponderale, cu 
digestie lenta, indigestii frecvente, tranzit intestinal incetinit, convalescenta, inapetenta: se face cura cu 
coacaze rosii in varianta in care se consuma cantitati mici, maximum 100 g, inainte si dupa masa; 
- tendinta de ingrasare, obezitate, gastrita: se consuma cantitati mari de coacaze rosii (peste 300 g) inainte 
de fiecare masa.  
Cura se face diferentiat, in functie de scopul sau: 
- pentru persoanele lipsite de pofta de mancare, cu digestie lenta, astenice, vor fi consumate 50-100 g 
inainte de masa si aceeasi cantitate la sfarsitul mesei (la fel ca si portocalele, coacazele rosii consumate 
dupa masa nu incurca, ci din contra, stimuleaza digestia). 
- pentru persoanele cu foame puternica, cu tendinta spre obezitate sau supragreutate, eventual cu gastrita, se 
recomanda consumul unor cantitati mai mari (300-500 g), inainte de fiecare masa, deoarece in cantitati 
mari coacazele rosii au efectul paradoxal de a inhiba secretia gastrica si de a taia foamea. 

Preparare 

Suc 
Se obtine prin zdrobirea fructelor proaspete, urmata de stoarcere prin tifon. Se prepara intotdeauna cu 
cateva minute inainte de a fi consumat, pentru a nu se oxida ulterior.  

Precautii, contraindicatii si alte comentarii 

Nu exista. 

 

 

© Editura Fidelia 
27.02.2007 
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Trufa neagră de vară (Tuber aestivum Vitt) este cea mai 
răspândită trufă din lume 

https://trufesiciuperci.wordpress.com/2017/05/05/trufa-neagra-de-vara-tuber-aestivum-vitt-este-cea-
mai-raspandita-trufa-din-lume/ 

Trufa neagră de vară (Tuber aestivum Vitt) este cea mai răspândită trufă din lume 

Trufa neagră de vară creşte şi în ţara noastră putând fi întâlnită la altitudinea cuprinsă între 200-1.300 m, de 
la câmpie şi până în zona montană. Sezonul la trufa neagră de vară este cuprins de obicei începând cu luna 
iunie şi se termină undeva prin luna ianuarie. Trufele de cea mai bună calitate însă sunt cele care apar în 
perioada septembrie-octombrie. 

 

Trufa 

Trufa creşte la adâncimi cuprinse între 5-15 cm uneori chiar la 30-40 cm adâncime. Ca mărime trufa de 
vară are un diametru cuprins intre 2-12 cm. Are un miros plăcut, aromat şi destul de puternic de alune după 
unii de malţ prăjit, sau de porunb fiert. Cantitatea anuală ce se poate recolta este influenţată de nivelul anual 
de precipitaţii dar şi de alţi factori. Ca valoare gastronomică trufa neagră de vară se situează după trufa albă 
de Italia şi după trufa neagră franceză. Este cea mai puţin pretenţioasă trufă comparativ cu restul trufelor, în 
acelaţi timp este cea mai uşoară specie de trufă care se pretează şi la cultură. 

Recoltarea trufelor se face cu câini special dresaţi pentru această activitate. Câini din rasa Lagotto 
romagnolo sunt socotiţi cei mai buni câini de recoltat trufe din lume. Speciile de arbori la care se pot găsi 
trufe de vară sunt: carpen, cer, pin negru, alun etc. Solurile cele mai potrivite sunt cele calcaroase, luto 
argiloase, solurile brune de pădure. Solurile trebuie să fie bogate în humus, să fie bine drenate şi aerate, să 
fie bogate în substanţe minerale. 
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Sovârf – Origanum vulgare 
Sovârful sau măghiranul sălbatic 
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Utilizări tradiţionale 

Sovârful a fost şi este utilizat în medicina tradiţională pentru tratamentul: gastritelor, tusei convulsive, 
faringitei, traheitei, bronşitei, astmului bronşic, bolilor de stomac şi anorexiei pentru a creşte pofta de 
mâncare, în afecţiuni dermice, plăgi şi arsuri. 

Efectele pentru care sovârful era utilizat sunt: diaforetic, antiinflamator, carminativ, antiseptic, antispastic, 
stomahic, fluidifiant al secreţiilor bronşice. 

În medicina tradiţională chineză, sovârful era folosit ca remediu în tratamentul răcelii, al vomei, în stări 
febrile, dizenterie, icter şi malnutriţie la copii. 

Formele sub care era şi este încă utilizat includ: infuzii, decocturi, extracte fluide, suc proaspăt de presare 
sau chiar părţi din planta ca atare; de asemenea, sovârful intră în compoziţia ceaiului antibronşitic, a 
ceaiului sedativ, dar şi a unor produse pe bază de plante sub formă de tablete conţinând pulbere din plante. 

În România ceaiul de sovârf se folosea sub formă de gargară pentru îndepărtarea halenei în afecţiuni 
parodontale. Femeile care se plângeau de fierbinţeală la picioare datorită mersului şi a statului prelungit 
pisau frunze de sovârf şi îşi făceau legături cu ele pentru răcorire. 

Tot cu infuzia se făceau lăutori şi oblojeli împotriva asurzelii. Contra astmului şi gastritei se făcea ceai din 
planta întreagă şi se bea de 3 ori pe zi înainte de mesele principale. Amestecat cu frunze de potbal, din 
sovârf se făcea o infuzie pentru bronşită, care se dădea însă şi contra diareii. 

Dacă se fierbea sovârful în lapte dulce, cei care sufereau de hernie trebuiau să bea şi să se spele cu extractul 
respectiv până la vindecare. 

Sovârful sub denumirea de oregano reprezintă unul dintre condimentele cele mai utilizate în gastronomie. 

Acţiuni farmacologice şi întrebuinţări 

În ciuda largii utilizări culinare, dar şi în medicina tradiţională, există puţine studii clinice în ceea ce 
priveşte efectele sale terapeutice. 

Uleiul volatil de Origanum vulgare este recunoscut pentru acţiunea sa puternic antimicrobiană asupra 
unui spectru larg de microorganisme, inclusiv tulpini rezistente la antibiotice/chimioterapice sau cele care 
contaminează alimentele. 

Potenţialul ridicat de activitate antimicrobiană, ca de altfel şi aroma picantă a sovârfului sunt determinate 
de componentele fenolice de tip carvacrol şi timol. Tot ele imprimă acţiunea antispastică la nivelul 
musculaturii netede şi sedativă asupra sistemului nervos central, in special asupra centrilor respiraţiei; 
produce o uşoară bronhodilataţie. 

Uleiul volatil de Origanum blochează in vitro aderarea virusului HSV1 la alte celule, reducându-i 
infectivitatea cu până la 99% chiar şi în cazul tulpinilor de virus herpetic rezistente la aciclovir. Uleiul 
volatil distruge învelişul lipidic viral, ceea ce nu le mai permite acestora să adere pe alte celule-gazdă. 

Uleiul volatil de sovârf s-a dovedit a avea o acţiune bactericidă asupra tulpinii Lysteria monocytogenes. 
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Numeroase experimente au demonstrat că activitatea antioxidantă in vitro a uleiului esenţial de sovârf şi a 
constituenţilor săi (carvacrol, timol) este asemănătoare sau mai bună decât a α-tocoferolului. 

Datorită substanţelor amare şi taninurilor, are acţiune tonic-amară, uşor astringentă şi carminativă. În 
ultimul timp, pentru extractele din O. vulgare au mai fost evidenţiate proprietăţi antioxidante, antimutagene 
şi anticarcinogene. Toate aceste acţiuni stau la baza interesului de care se bucură Origanum vulgare în 
vederea obţinerii de aditivi alimentari naturali. 

Importanţa clinică a acestui efect nu a fost încă stabilită. Într-un test dublu orb, placebo-controlat, efectuat 
la bărbaţi adulţi sănătoşi, nu s-au găsit diferenţe la nivelul biomarkerilor peroxidării lipidice. 

De asemenea, s-a constatat că prezenţa sovârfului în alimentaţie poate influenţa apetitul prin inhibarea sau 
stimularea acestuia în funcţie de cantitatea adăugată în preparatele culinare. Un studiu din anul 1997 a 
arătat că adăugarea de sovârf în proporţie de 0,27% într-un preparat culinar a dus la creşterea cantităţii de 
alimente ingerate de participanţii la studiu, în timp ce creşterea procentului la 0,56% a avut un efect opus, 
reducând consumul de alimente. 

Studiile au demonstrat la şobolani cu diabet indus prezenţa unui efect hipoglicemiant al extractelor de 
sovârf, ceea ce vine în sprinjinul utilizării frunzelor de sovârf la diabetici. Efectul a fost independent de 
insulină şi s-a observat atât după administrarea unei singure doze, cât şi după administrări repetate. 

De asemenea, extractele de sovârf au inhibat activitatea amilazei pancreatice porcine, iar la şoareci cu 
diabet provocat s-a observat o scădere semnificativă a glicemiei. 

În plus, în ultimii ani, monoxidul de azot a fost considerat o moleculă implicată în boala migrenoasă. Sub 
formă de radical liber, acesta este implicat în iniţierea migrenelor pe calea de semnalizare NO/GMPc şi 
inducerea relaxării vasculare în special a arterelor mari de la nivel intracranian. 

Extractele apoase de sovârf sunt prescrise atât în medicina tradiţională, cât şi în alopatie în tratamentul 
migrenelor, motiv pentru care s-a investigat pe culturi de celule endoteliale influenţa asupra nivelului de 
NO, iar rezultatele au arătat că sub acţiunea extractului cantitatea de NO este diminuată, fapt care ar putea 
explica efectul antimigrenos. 

Nu există dovezi clinice care să sprijine anumite doze terapeutice de sovârf; totuşi, datorită frecventei sale 
utilizări în alimentaţie, a fost desemnat de FDA ca fiind recunoscut sigur în general. 

Într-un studiu privind evaluarea efectului antiparazitar al sovârfului s-au administrat zilnic câte 200 mg de 
emulsie uleioasă de O. vulgare timp de 6 săptămâni, fără a fi observate efecte toxice la pacienţi. 

Descriere botanică 

Origanum vulgare L., din familia Lamiaceae, cunoscută la noi sub numele de sovârf, arigan, broască, 
budeană, busuioc de pădure, busuiocul fecioarelor sau trifoişte, este o plantă ierboasă perenă cu miros 
aromatic ce înfloreşte în lunile iunie-septembrie şi care este în general cunoscută ca oregano. 

În sol prezintă un rizom orizontal, brun-cenuşiu, cu o grosime de 2-3 cm; din rizom pornesc stoloni 
subterani şi numeroase rădăcini filiforme. Tulpina erectă, păroasă, tetramuchiată, rigidă, lignificată la bază 
şi ramificată în partea superioară, cu ramurile opuse, atinge o înălţime de până la 60-80 cm. 
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Frunzele opuse sunt ovate, întregi, pe margini slab crenat serate, scurt-peţiolate, pubescente mai ales pe faţa 
inferioară datorită prezenţei perilor tectori pluricelurari, verucoşi; de asemenea, dacă sunt privite în zare, 
prezintă numeroase puncte translucide, date de glandele cu ulei volatil. 

Florile poligam-dioice, purpurii, mai rar albe, sunt grupate într-o inflorescenţă corimbiformă 
(pseudoumbelă) bogată. Fructele sunt nucule mici, ovoidale, brune, grupate câte 4 în caliciul persistent. 

Produsele utilizate în scopuri medicinale sunt partea aeriană înflorită, Origani herba, şi uleiul volatil, 
Origani aetheroleum. Importanţă farmaceutică prezintă părţile aeriene ale plantei (Origani herba), care se 
recoltează în perioada înfloririi. 

Produsul uscat prezintă o culoare violetă-verzuie, datorită florilor, are gust slab amar, iar mirosul este 
puternic aromat mai ales la sfărâmare. 

Sovârful este o plantă larg răspândită în flora spontană din ţara noastră, fiind întâlnită pe coaste puternic 
însorite, prin tufărişuri, la marginea pădurilor şi tăieturi de pădure, de la câmpie până în zona subalpină, 
mai frecvent în regiunea dealurilor. 

Astăzi se cultivă pe scară largă atât în Europa, cât şi în zona mediteraneeană a Africii şi în SUA. 

Compoziţie chimică 

Produsul vegetal are o compoziţie chimică complexă din care fac parte: uleiul volatil (0,18- 0,45% în planta 
proaspătă şi 0,32-1,02% în produsul vegetal uscat), bogat în timol, carvacrol, p-cimen, g-terpinen; derivaţii 
flavonoidici (heterozide ale apigenolului, luteolinei, kemferolului; tilianină, catecol, naringenină, 
peonidină); acizi polifenolcarboxilici (dintre care cel mai important este acidul rozmarinic 5%, urmat de 
acizii cafeic, vanilie, p-hidroxibenzoic, protocatehic şi siringic); taninuri (8%) şi depside (8%). 

Alături de acestea, produsul vegetal mai conţine: principii amare, rezine, gume, antociani (peonidol şi 
malvidol) care imprimă coloraţia violacee, săruri minerale (calciu, potasiu, magneziu, zinc, cupru), 
vitamine (A, B3, B5, B6, C, E, β-caroten, luteină şi zeaxantină), lipide (acizi graşi saturaţi şi nesaturaţi, 
fitosteroli), acizi organici, polizaharide şi aminoacizi. 

Uleiul volatil (Origani aetheroleum) se prezintă ca un lichid incolor sau uşor gălbui şi se obţine prin 
distilarea cu apă a produsului proaspăt, imediat după recoltare. Are un conţinut ridicat în fenoli, de 56-68%, 
fiind format din: 

 compuşi monoterpenici oxigenaţi (50-80%): timol şi carvacrol (45-75%, uneori chiar până la 90%, în 
proporţii variabile), linalool, borneol, carvona, camfor, acetat de linalil, geranil, 8-cineol, pentil-alcool, 
borneol; 

 hidrocarburi monoterpenice: p-cimen (10%), α- şi β-pinen, α-terpinen, γ-terpinen, camfen, setinen, 
origanen, mircen, limonene, cariofilen, ocimen; 

 sescviterpene: bisabolen, camfen, cidrol. 

Siguranţă în administrare 

Nu există informaţii la oameni. În general este considerat sigur atunci când este utilizat ca aliment. 
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Provenienţă: Origanum vulgare L. 
Furnizează produsele: Origani herba, Origani aetheroleum 

 

 

Sovârful sau măghiranul sălbatic 

https://adevarul.ro/locale/pitesti/sovarful-maghiranul-salbatic-planta-modesta-virtuti-tamaduitoare-
1_570e254d5ab6550cb8f0c653/index.html 

În vii şi în tufişuri, prin fâneţele de deal şi de munte, prin livezi ori la marginea pădurilor şi chiar în locuri 
pietroase şi mai puţin prietenoase plantelor, creşte o buruiană cu flori în bucheţele roz-violacee, sovârful, 
un izvor de principii terapeutice impresionante. Planta este folosită ca remediu pentru afecţiuni respiratorii 
şi dermatologice, dureri de cap şi de dinţi, otite, crize reumatice şi nu numai. Ştiri pe aceeaşi temă Sfaturi 
despre dragoste, femei şi sex în trecut. De ce fetele visau la... Orientarea sexuală a lui Radu cel Frumos, 
domnitorul rămas în istorie ... Secretele purificatoare ale mentei. Alungă răceala, previne stresul şi... 
„Sovârful conţine uleiuri volatile, taninuri, principii amare, antociani, flavone, acizi polifenolcarboxilici şi 
derivaţi compuşi terpenici, substanţe minerale care conferă plantei rol antispastic asupra musculaturii 
netede, sedativ asupra sistemului nervos central, antiseptic, stomahic, carminativ şi luidifiant asupra 
secreţiilor bronşice”, explică, pentru „Adevărul“, Elena Badea, fitoterapeut. Planta este un bun remediu în 
cazul afecţiunilor respiratorii, faringitelor, tusei convulsive şi stărilor gripale, bronşitelor şi astmului 
bronşic, colitelor de fermentaţie, dizenteriei, gastritelor hipoacide, stomatitelor şi traheitelor, iar calităţile 
sale medicinale fac din ea un leac bun şi în cazul altor probleme de sănătate. “Se foloseşte sub formă de 
infuzie, fiind indicată în afecţiuni ale stomacului precum colitele de fermentaţie, gastrospasmul, atonia 
gastrică, gastritele hipoacide, tulburările intestinale, dizenteria, diareea, caz în care se prepară din 2 
linguriţe de plantă la 250 ml de apă, lăsată la infuzat timp de 10 minute. Se iau câte 4 linguri de infuzie 
înainte de masă", spune specialistul. Măghiranul sălbatic are virtuţi terapeutice demonstrate şi în caz de 
anorexie, astenie şi probleme cu somnul. “Dacă suferi de insomnie, tot infuzia de sovârf te poate ajuta. 
Procedeul este următorul: infuzează 2 linguriţe de plantă în 200 ml apă clocotită, timp de 25-30 de minute. 
Se bea câte un pahar pe zi”, mai spune Elena Badea. Leac împotriva păduchilor şi calviţiei Cataplasele şi 
tincturile au şi ele efecte miraculoase. “Tinctura se foloseşte pentru stimularea creşterii părului, pentru a 
combate mătreaţa şi păduchii. În toate cazurile se fac frecţii cu 2 linguri de tinctură diluate în 200 ml de 
apă. Tinctura se obţine din amestec de 50 g de sovârf + 50 g de urzici uscate la 1 litru de alcool de 70°; se 
macerează la soare 15 zile, se strecoară şi se depozitează în sticluţe. Cataplasme din frunze proaspete, 
strivite şi puse într-un săculeţ de tifon, plasat într-un vas cu vapori de apă se aplică în dureri de reumatism, 
lumbago, torticolis (strâmbarea gâtului), traumatisme, dureri de cap şi de măsele, pierderea auzului”, 
explică Elena Badea. Contraindicaţii pentru sovârf Cunoscutul fitoterapeut atrage atenţia că sovârful este 
contraindicat pentru bolnavii cu anemie feriprivă, persoanele care prezintă alergii la plantele din familia 
Lamiacea, precum şi pentru Femeile însărcinate. Chiar dacă nu faceţi parte din aceste categorii este 
recomandabilă consultarea unui medic înainte de a începe un tratament naturist cu această plantă, după cum 
avertizează Elena Badea.  
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Citeste mai mult: /adevarul.ro/locale/pitesti/sovarful-maghiranul-salbatic-planta-modesta-virtuti-
tamaduitoare-1_570e254d5ab6550cb8f0c653/index.html 
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AUGUST: 

MUSTARUL NEGRU (BRASSICA NIGRA); 
MURE; 
AFINE; 
CIUPERCA CONOPIDA (SPARASSIS CRISPA); 
HRIBUL (BOLETUS EDULIS) (vezi luna iulie); 
GALBIOR (CANTHARELLUS CIBARIUS) (vezi luna iulie); 
NALBA DE PADURE (MALVA SYLVESTRIS) (vezi luna iunie); 
BOABE DE SOC (vezi luna iunie); 
BURETI DE ROUA (MARASMIUS OREADES) (vezi luna aprilie); 
CIUPERCA DE BALEGAR (CIUPERCA DE CAMP, AGARICUS CAMPESTRIS) (vezi luna iulie); 
SPANACUL CIOBANILOR (CHENOPODIUM BONUS – HENRICUS) (vezi luna aprilie); 
PICIORUL CAPREI (AEGOPODIUM PODAGRARIA) (vezi luna iunie); 
COACAZE (vezi luna oilie); 
ALUNE (CORYLUS AVELLANA); 
FLORI DE IARBA NEAGRA (CALLUNA VULGARIS); 
COAMA LEULUI – CIUPERCA (HERICIUM ERINACEUS); 
CIUPERCA DE CAMP (AGARICUS ARVENSIS) (vezi luna iulie); 
HREAN (vezi luna iunie); 
BRANCA, IARBA SARATA SAU BRADISORUL DE SARATURA (SALICORNIA HERBACEA 
SIN. SALICORNIA EUROAPEA) (vezi luna iulie); 
ARMURARIUL (SILYBUM MARIANUM SAU CIULINUL LAPTELUI) (vezi luna aprilie); 
PALARIA SARPELUI , PARASOL SAU BURETE SERPESC (MACROLEPIOTA PROCERA) 
(vezi luna iulie); 
ZMEURA (vezi luna iulie); 
MACESE; 
BURETELE CU PERUCA (COPRINUS COMATUS – a nu se consuma impreuna  cu alcool) (vezi 
luna iunie); 
COADA RACULUI (ARGENTINA ANSERINA SAU POTENTILLA ANSERINA) (vezi luna 
martie); 
TRUFA DE VARA (TUBER AESTIVUM) (vezi luna iulie); 
FLORI DE CICOARE; 
FENICULUL SAU MOLURA (FOENICULUM VULGARE) (vezi luna mai); 
SOVARFUL (vezi luna iulie); 
MAGHIRAN SALBATIC (vezi luna iulie); 
BUSUIOC DE PADURE SAU OREGANO (ORIGANUM VULGARE) (iulie); 
MENTA SALBATICA (vezi luna mai); 
FRAGI (vezi luna iunie); 
CIMBRISOR (THYMUS SERPYLLUM) (vezi luna iunie); 
COADA SORICELULUI (vezi luna iunie); 
 
 



192 
 

MUSTARUL NEGRU  
 

 

 

Mustarul negru (Brassica nigra sau Sinapis nigra) este o planta ierboasa din familia cruciferelor, ca si varza. 
Descriere si parti folosite 
Creste spontan sau in culturi. Are flori galbene cu patru petale grupate in inflorescente. Fructul contine 
seminte de culoare cafeniu-inchis sau neagra, folosite in Biblie ca termen de referinta pentru dimensiunile 
lor extrem de reduse. La zdrobire si umezire degaja un miros caracteristic si au un gust intepator. In scopuri 
medicinale se utilizeaza semintele (Semen Sinapis nigrae), recoltarea facandu-se in lunile iulie-august. 
Substante active 
Semintele de mustar contin sinigrozida, o substanta de natura 
tioglicozidica si sinapina, un alcaloid. 
Actiune, proprieti 
Faina obtinuta prin zdrobirea semintelor de mustar are efect revulsiv, stimuland puternic circulatia sanguina 
de la nivelul pielii. Indirect are un efect decongestionant asupra tesuturilor si organelor invecinate regiunii 
pe care s-a aplicat mustarul. 
Indicatii terapeutice 
Mustarul negru se utilizeaza numai extern sub forma de cataplasme in reumatism, gripa, bronsite. 
Preparare si aplicare 
Pentru prepararea cataplasmei cu mustar se iau 100 g de faina de mustar si se amesteca cu apa calda (nu 
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fierbinte) pana se formeaza o pasta. Aceasta se aplica intre doua straturi de tifon, pe 
locul tratat, si se mentine aproximativ 15 minute. Se poate aplica succesiv pe mai multe regiuni. 
In cazul in care efectul revulsiv este prea intens si pacientul nu suporta bine, se poate pregati o cataplasma 
din faina de mustar in amestec 50% cu faina din seminte de in. 
Din semintele de mustar se mai obtine si uleiul volatil de mustar, cu miros foarte puternic, iritant. Efectul 
revulsiv este foarte accentual, fapt pentru care se utilizeaza cu maxima prudenta. 

 

Mustarul negru - un remediu natural de exceptie 
http://www.biaplant.ro/articole/mustarul-negru-un-remediu-natural-de-exceptie.html 
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GENERALITATI, DESCRIERE 

Mustarul negru - Brassica nigra -, cunoscut popular sub denumirea de - mustar de camp, mustar 
salbatic, hardal -, este o planta medicinala de cultura din familia Cruciferelor. 

Tulpina este dreapta, cilindrica, bogat ramificata si paroasa la partea inferioara, atinge inaltimea de 1-1,5 
metri. 

Frunzele verzi sunt penat-lobate, spre baza tulpinii sunt lungi si mici spre varful plantei. 

Florile sunt mici si galbene grupate in inflorescente. 

Pastaile sunt netede, bombate si pline de seminte. 

Semintele sunt dure, sferice, mici brun-inchis pana la negru la maturitate. 

Este o planta ierboasa, anuala, raspindita si in flora spontana mai ales in sudul tarii, pe marginea 
drumurilor, pe terenuri cultivate etc. 

                

FACTORI CURATIVI 

In scopuri medicinale se utilizeaza numai fructele,- semintele -, sub forma de faina, sunt de dimensiuni 
reduse, rotunde cu gust puternic picant, intepator si culoare de la brun-inchis pana la negru. 

Semintele se folosesc si in alimentatie ca si condiment, se recolteaza in iulie-august, atunci cand pastaile 
ajung la maturitate si sunt colorate in galben-brun inchis, iar semintele au nuanta cafenie-neagra. 

Semintele au in componenta substante antibiotice, bactericide, aminoacizi, sinigrina,- un compus cu sulf 
continut si de radacina de hrean -, mirozina - o enzima -, minerale - potasiu, magneziu, calciu, vitamine, 
acizi organici, ulei volatil. 
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PROPRIETATI 

Mustarul negru sub forma de pudra se foloseste numai extern, este un bun decongestiv pulmonar, 
trateaza reumatismul si nevralgiile sub forma de comprese, cataplasme si bai, are efecte emetice, diuretice, 
carminative, diaforetice, stomahice. 

Faina din boabele de mustar negru se obtine prin macinarea in rasnita de cafea sau boabele se pot zdrobi 
foarte fin in piua, se recomanda pastrarea in locuri uscate si racoroase, in recipiente de sticla bine etansate. 

INDICATII TERAPEUTICE 

Mustarul sub forma de faina este un remediu natural, recomandat in tratarea in principal a inflamatiilor 
articulare, nevralgiilor, a alergiilor reumatice si a reumatismului, cefalee, guta, artrita, degeraturi -, sub 
forma de bai locale, bai generale sau cataplasme, este benefic si in raceli, gripa, bronsita, pneumonie, 
angina pectorala, tuse convulsiva. 

Cataplasme cu faina de mustar negru 

 100-150 gr de faina de mustar negru se omogenizeaza cu apa calduta, se formeaza o pasta groasa, 
care se pune intre doua bucati de tifon, si se aplica pe zona dureroasa, este bine ca pielea sa fie unsa 
inainte cu ulei sau crema, compresa se aplica 15 minute, in cazul in care efectul revulsiv este prea 
puternic, se indeparteaza compresa. 

Baia cu faina de mustar negru 

 250 gr de faina de mustar negru, la o cada de apa pentru o baie generala,- faina se pune intr-un 
saculet de panza, si intr-un vas cu 2-3 litri de apa calduta, care apoi se toarna in cada de apa, baia nu 
trebuie sa depaseasca 15 minute. 

 peste o cantitate de 30-35 gr de faina de mustar negru, asezata intr-un saculet de panza, se toarna 3-
4 litri de apa calduta, este bine ca si baia locala sa nu depaseasca 10-15 minute. 

Din amestecul dintre faina de mustar si apa calduta se elibereaza uleiul volatil care genereaza o cantitate 
mare de caldura datorita celor doua substante din componenta semintelor de mustar - sinigrina si myrosina 
-, care sunt un remediu natural benefic si in cazul mainilor si picioarelor reci, poate fi o solutie buna si 
pentru diferite probleme ale pielii. 

RECOMANDARI 
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Faina de mustar nu trebuie aplicata direct pe piele, se folosesc bucati de tifon sau de panza, compresa nu 
trebuie lasata pana cand pielea incepe sa se inroseasca si sa se basice. 

                    

Faina de mustar negru se poate folosi combinata cu faina integrala de grau sau cu faina de in, si apa 
calduta, sub forma de cataplasme aplicate pe maini si picioare, sau pentru combaterea tusei convulsive 
pentru cei care suporta mai greu efectul revulsin. 

Utilizarea excesiva a compreselor cu faina de mustar negru, poate provoca leziuni ale pielii. 

 boabele de mustar negru se pot achizitiona din magazinele naturiste sau online AICI. 

Prezentul site este in scop informativ si educativ, el nu inlocuieste tratamentul si prescriptiile medicale. 
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MURELE: 10 beneficii miraculoase pentru sănătate 
https://www.romaniatv.net/murele-10-beneficii-miraculoase-pentru-sanatate_160992.html#n 
Autor: Alina Costache  

 

Murele ne cuceresc prin aroma lor intensa si gustul dulce-acrisor, dar daca veti descoperi numeroasele 
beneficii pe cae murele le aduc sanatatii veti iubi si mai mult aceste fructe. 

 

CE CONTIN MURELE? 
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Murele sunt bogate in cel mai puternic antioxidant: resveratrolul, acesta fiind totodata si un pigment ce 
confera culoarea movalie murelor. 

Murele contin de asemenea vitamine si minerale, oligoelemente si substante active cu rol antiinflamator, 
antibacterian, antiimbatranire si totodata rol anticancerigen. 

IATA CE CONTIN MURELE: 

 vitamina C; 
 antioxidanti, printre care si cel mai puternic antioxidant din lume: resveratolul; 
 Murele contin acid folic 
 Murele contin fier 
 Au un continut ridicat in magneziu 
 Murele contin tanin ceea ce le confera un caracter astringent 
 Murele contin luteina care ne protejeaza ochii si pielea de razele UV, ajutandu-ne sa avem un bronz 

frumos 
 Vitamina E 
 Calciu 
 Murele contin vitamine din cmplexul B: B1, B2, B3, B5, vitamina B6 
 Contin fosfor 
 Potasiu 
 Sodiu 
 Cupru 
 Murele contin seleniu, care confera o stare de bine si combate anxietatea si depresia 
 Mangan 
 Murele contin zaharuri de buna calitate, proteine si foarte putine grasimi vegetale 

Prin toate acestea murele devin un aliment excelent pentru sanatate. 

MURELE – BENEFICII EXTRAORDINARE PENTRU SANATATE 

MURELE NE INTARESC OASELE 

Murele ne intaresc oasele prin conitnutul ridicat de calciu, fosfor si magneziu. 

Sunt indicate atat copiilor in procesele de crestere, cat si batranilor care au risc de demineralizare osoasa si 
adultilor care au nevoie de preventia patologiilor osoase si articulare. 

MURELE AU EFECT ANTIOXIDANT 

Prin continutul in antioxidanti si resveratrol murele au rolul de a reduce stresul odixativ si de a preveni un 
numar mare de boli care au la baza acest stres: ateroscleroza, bolile de inima, cancerul etc. 

MURELE INTARESC SISTEMUL IMUNITAR 

Prin continutul de vitamine, minerale si oligoelemente, precum si proteine murele intaresc sistemul 
imunitar. De asemenea substantele continute de mure au proprietati antiinflamatoare si antibacteriene. 

MURELE DETOXIFICA FICATUL 
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Ficatul are nevoie de multe vitamine si minerale si de cat mai putine substante nocive pentru a functiona 
otpim. Murele au un rol important in detoxifierea hepatica si previn ficatul gras (steatoza hepatica). 

MURELE COMBAT CONSTIPATIA SI AMELIOREAZA HEMOROIZII 

Prin continutul ridicat in fibre, murele stimuleaza detoxiferea colonica si peristaltica intestinala, adica 
miscarile musculaturii intestinale astfel ca materiile fecale restante se elimina usor, combatand constipatia 
si detoxifiind local prin impiedicarea ramanerii materiilor fecale pe un timp indelungat, provocand local 
inflamatia si degradarea mucoasei intestinale si colonice. 

MURELE SCAD COLESTEROLUL RAU 

Murele ajuta in lupta contra aterosclerozei, reduc stresul oxidativ si scad colesterolul rau: LDL-colesterol. 

MURELE ACCLEREAZA VINDECREA RANILOR 

Murele au un continut ridicat in tanine, astfel ca prezinta efect antiinflamator, antibacterian si 
antihemoragic, contractand vasele sangerande. 

In medicina traditionala murele erau folosite ca pansament pentru ranile deschise superficiale, dar si pentru 
vanatai. 

MURELE PROTEJEAZA OCHII 

Prin continutul de vitamine, in special vitamina A, murele protejeaza vederea precum si ochii de patologii 
ca glaucom sau cataracta. 

MURELE PREVIN CANCERUL 

O proprietate excelenta pe care o au toate “vegetalele mov” consta in preventia cancerului. Alte alimente 
“mov” sunt de fapt cele care contin ca pigment resveratrolul – cel mai puternic antioxidant din natura: 
strugurii negri, mure, zmeura, prune, visine, afine etc. 

MURELE PREVIN ANEMIA 

Murele previn anemia prin continutul ridicat de acid folic, vitaina C si fier. 

Consumati mure in sezonul lor, dar le puteti gasi si in “extrasezon” sub forma congelata. Consumati murele 
naturale si nu in preparate care se gasesc in comert, ca sucuri de mure, prajituri cu mure etc., acestea contin 
mai mult arome de mure si coloranti decat fructul natural. 
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AFINE : Beneficiile oferite de afine  
Publicat la data de: 09 Octombrie 2012 | Actualizat la data de: 11 Octombrie 2012 

http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/beneficiile-oferite-de-afine_10845 

Autor: SfatulMedicului  

Generalitati 
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Afinele sunt bogate in antioxidanti. Totusi, beneficiile afinelor inseamna mai 
mult decat substantele chimice din compozitia acestora, despre care ati auzit atat 
de des. 

Afinele lupta impotriva bolilor la mai multe niveluri si sunt un instrument pentru 
mentinerea unei stari bune de sanatate, utilizate insa insuficient. Stiti probabil 
despre sucul de afine ca este o unealta de lupta impotriva infectiilor bacteriene 
ale tractului urinar. 

Suferinzii de cistita trebuie sa consume mult suc de afine neindulcit pentru 
eliminarea din tractul urinar a E.coli si Proteus, care provoaca dureri in timpul 

urinarii, crampe abdominale si chiar sangerari. 

Cuprins articol 

1. Generalitati 
2. Beneficii 
3. Analiza nutrientilor 
4. Citeste pe aceeasi tema 

Beneficii 

Sus 

Afinele au cea mai mare capacitate antioxidanta dintre toate fructele 

Afinele sunt foarte bogate in antioxidanti numiti antocianina, vitamina C, vitamine din complexul B, 
vitamina E, vitamina A, cupru (care intareste imunitatea si are rol antibacterian), seleniu, zinc, fier 
(promoveaza imunitatea prin cresterea hemoglobinei si a concentratiei de oxigen din sange) si stimuleaza 
astfel, sistemul imunitar si previne aparitia infectiilor. Odata ce imunitatea dumneavoastra este puternica, 
veti evita raceala, febra, varicela si multe dintre bolile care se pot transmite, atat pe cale virala, cat si 
bacteriana. 

Afinele neutralizeaza radicalii liberi care pot promova boala si imbatranirea in organism 

Afinele sunt unele dintre fructele cele mai bogate in antioxidanti. Acest lucru se datoreaza in special 
prezentei antocianinei, un pigment responsabil de culoarea albastra a afinelor. Cantitatea insemnata de 
vitamina C este un alt argument pentru rolul benefic al acestor fructe. 

Afinele contribuie la diminuarea grasimii din zona abdomenului 

Un nou studiu de specialitate sugereaza ca afinele pot ajuta la reducerea factorilor de risc din cauza carora 
puteti acumula grasime in zona abdominala si astfel poate sa scada probabilitatea aparitiei bolilor 
cardiovasculare si a sindromului metabolic. 

Pana in prezent nu s-au facut insa studii pe subiecti umani. Studiul s-a facut pe sobolani in a caror dieta s-a 
adaugat si o pulbere de afine. Dupa 90 de zile, sobolanii care au consumat dieta imbogatita cu pulberea de 
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afine au prezentat mai putina grasime in zona abdominala, numar mai mic de trigliceride, colesterol mai 
mic, s-a imbunatatit glicemia a jeun si a crescut sensibilitatea la insulina. 

Desi este nevoie de cercetari suplimentare, un alt studiu a aratat ca barbatii cu factori de risc pentru boli de 
inima, care au baut suc de afine salbatice timp de 3 saptamani au inregistrat imbunatatiri in ceea ce priveste 
controlul glucozei si a insulinei. 

Ajuta la mentinerea sanatatii tractului urinar 

Dezvoltarea coloniilor de bacterii, precum b-coli de-a lungul peretilor mucoasei din interiorul tractului 
urinar, sunt responsabile pentru aceasta infectie care conduce la inflamatie, senzatie de arsura in tipul 
urinarii si alte complicatii. 

In acest caz, afinele pot fi surprinzator de benefice. Acestea contin un compus format din polimeri mari, 
precum moleculele grele, care inhiba cresterea bacteriilor respective. Afinele au proprietati antibiotice, care 
se adauga la acest efect. Moleculele mari si grele spala practic aceste bacterii de pe peretii tractului urinar, 
prevenind declansarea infectiei. 

Pastreaza integritatea vederii 

Extractul de afine contine un nivel ridicat de compusi numiti antocianozide, care s-a dovedit in urma 
studiilor clinice ca incetinesc pierderea vederii. Acesti compusi pot preveni sau intarzia toate problemele 
legate de imbatranire, cum ar fi degenerescenta maculara, cataracta, miopia si hipermetropia, uscaciunea 
ochilor si infectiile, in special cele de la nivelul retinei, datorita propietatilor lor antioxidative. 

Afinele contin un grup special de antioxidanti numiti carotenoide (luteina, zeaxantina, etc.), flavonoide 
(cum ar fi rutina, resveritrol, quercentina, etc.), in plus pe langa alte substante importante precum vitamina 
C, vitamina E si vitamina A, seleniu, zinc si fosfor, care sunt benefice si esentiale pentru sanatatea ochilor. 

Studiile au indicat faptul ca, daca mancati 3 sau mai multe portii de fructe pe zi, puteti reduce riscul 
aparitiei degenerescentei maculare asociata imbatranirii (cauza principala a pierderii de vedere la 
persoanele in varsta), cu aproximativ 36%. 

Mentin sanatatea creierului 

Aceste fructe mici contin antociani, vitaminele A, complexul-B, C si E, zinc, sodiu, potasiu, cupru, 
magneziu, fosfor, mangan si pot preintampina sau vindeca printre altele, aparitia tulburarilor nevrotice, prin 
prevenirea degenerarii sau distrugerii neuronilor, a celulelor creierului, ajutand la mentinerea santatatii 
sistemului nervos central. 

Este greu de crezut insa, ca aceste fructe pot vindeca si afectiuni grave precum boala Alzheimer. Ele 
contribuie la vindecarea celulelor deteriorate si tesuturilor neuronilor si, pastreaza nealterata memoria 
pentru o perioada lunga de timp. Cercetatorii au descoperit ca dietele bogate in afine imbunatatesc in mod 
semnificativ si capacitatea de invatare. 

Afinele scad riscul dezvoltarii bolilor de inima 

Continutul ridicat de fibre, antioxidanti puternici si abilitatea afinelor de a dizolva colesterolul rau, fac din 
aceste fructe un supliment alimentar ideal pentru vindecarea bolilor de inima. Acestea intaresc si muschii 
inimii. Intr-un studiu efectuat recent, cercetatorii au descoperit ca o cantitate moderata de vin alb contine 
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0,47 mmol de antioxidanti ai radicalilor liberi, vinul rosu 2,04 mmol, iar vinul obtinut din afine contine 
2,42 mmol din acesti compusi protectivi. 

Ajuta in ameliorarea constipaiei si a digestiei 

Fibrele din afine tin la distanta constipatia (prin consumul constant a unei cantitati insemnate), iar 
vitaminele, sodiul, cuprul, fructoza si acizii imbunatatesc digestia. 

Lupta impotriva cancerului 

Afinele s-au dovedit a fi de ajutor bolnavilor de cancer, deoarece contin anumiti compusi, cum ar fi 
pterostilbene (excelent in remediul cancerului de colon si ficat) si acid aleagic, care in combinatie cu 
antocianina si alti antioxidanti precum vitamina C si cupru, pot duce la prevenirea sau vindecarea 
cancerului. 

Studiile de laborator arata ca acei compusi fenolici din afine pot inhiba proliferarea celulelor canceroase din 
colon si pot induce apoptoza (moartea programata a celulelor). A fost observata, de asemenea, o reducere 
semnificativa (aproximativ 34%) a riscului de cancer ovarian la femeile care au un aport crescut de 
luteolina (ce se gaseste in citrice). 

Analiza nutrientilor 

Sus 

Componente de baza 

Nutrienti Cantitate % 

Calorii 84.36 4.69 

Calorii din grasimi 4.40 
 

Calorii din grasimi 
saturate 

0.37 
 

Proteine 1.10 g 2.20 

Carbohidrati 21.45 g 7.15 

Fibre dietetice 3.55 g 
14.2
0 

Fibre solubile 0.40 g 
 

Fibre insolubile 3.15 g 
 

Zahar total 14.74 g 
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Monozaharide 14.58 g 
 

Dizaharide 0.16 g 
 

Alti carbohidrati 3.15 g 
 

Grasimi totale 0.49 g 0.75 

Grasimi saturate 0.04 g 0.20 

Grasimi mono 0.07 g 0.29 

Grasimi poli 0.22 g 0.92 

Acizi grasi trans 0.00 g 
 

Colesterol 0.00 mg 0.00 

Apa 124.63 g 
 

Reziduri -- g 
 

Vitamine 

Nutrienti Cantitate % 

Vitamina A IU 79.92 IU 1.60 

Vitamin A RAE 4.00 RAE 
 

A - carotenoid 7.99 RE 0.11 

A - retinol 0.00 RE 
 

A - beta caroten 47.36 mcg 
 

Tiamina - B1 0.05 mg 
 
3.33 

Riboflavina - B2 0.06 mg 3.53 

Niacina - B3 0.62 mg 3.10 

Niacina - echivalent 0.69 mg 
 

Vitamina B6 0.08 mg 4.00 
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Vitamina B12 0.00 mcg 0.00 

Biotina -- mcg -- 

Vitamina C 14.36 mg 
23.9
3 

Vitamina D IU 0.00 IU 0.00 

Vitamina D mcg 0.00 mcg 
 

Vitamina E alfa - 
echivalent 

0.84 mg 4.20 

Vitamina E IU -- IU 
 

Vitamina E mg -- mg 
 

Folat 8.88 mcg 2.22 

Vitamina K 28.56 mcg 
35.7
0 

Acid pantotenic 0.18 mg 1.80 

Minerale 

Nutrienti Cantitate % 

Bor -- mcg 
 

Calciu 8.88 mg 0.89 

Cloruri -- mg 
 

Crom -- mcg -- 

Cupru 0.08 mg 4.00 

Fluoruri -- mg -- 

Iod -- mcg -- 

Fier 0.41 mg 2.28 

Magneziu 8.88 mg 2.22 
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Mangan 0.50 mg 
25.0
0 

Molibden -- mcg -- 

Fosfor 17.76 mg 1.78 

Potasiu 
113.96 
mg 

3.26 

Seleniu 0.15 mcg 0.21 

Sodiu 1.48 mg 0.06 

Zinc 0.24 mg 1.60 

 

Alunele de pădure - beneficii și proprietăți 
https://www.5fructe.ro/articol/alunele-de-padure-beneficii-si-proprietati--i49 Share: 
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Alunele de pădure – datorită aromei delicate și a gustului extraordinar de delicios pe care îl au, precum și 
a nutrienților valoroși pe care îi conțin – sunt vânate cu un deosebit interes - mai ales! - de către copii. Însă 
nici adulții nu se dau într-o parte de la porție de alune! 

 

Alunele de pădure pot fi consumate sub diverse forme: crude (oferă cele mai multe beneficii) sau prăjite (au 
un gust pe care foarte mulți oameni îl găsesc mai plăcut), în salate de legume (grăsimile sănătoase prezente 
în alune facilitează absorbția deverșilor nutrienți găsiți în legume) sau în salate de fructe uscate, nuci și 
semințe, în înghețată... 

Asociația germană pentru nutriție (DGE) recomandă consumul regulat al alunelor de pădure, deoarece 
includerea în dieta zilnică a unei cantități de până la 25 de grame de alune aduce beneficii pentru sănătate, 
contribuind la prevenirea ateroscrelozei (efect datorat profilului sănătos al acizilor grași conținuți – acizi 
grași alintați la nivel popular și cu denumirea de ”grăsimi bune”). 

Beneficii ale consumului de alune de pădure 

1. Stimulează și îmbunătățește digestia 

Alunele de pădure, la fel ca și celelalte nuci, sunt o sursă excelentă de fibre alimentare. Fibrele alimentare 
își asumă – de bună voie și nesilite de nimeni – rolul de ”măturători” care fac curățenie în tractul tău 
digestiv, ajutând la expulzarea reziduurilor și a tot felul de substanțe nedorite afară din organism. În plus, 
fibrele joacă un rol important în: 

 reglarea nivelului glicemiei; 
 controlul greutății; 
 promovarea sănătății sistemului cardiovascular; 
 protejarea pielii; 
 prevenirea formării pietrelor la vezica biliară și la rinichi; 
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 atenuarea sindromului colonului iritabil; 
 reducrea riscului de formare a hemoroizilor; 
 reducrea riscului de a suferi infarct; 
 hrănirea florei bacteriene ”prietenoase”. 

Beneficiile aduse de consumul de fibre stau tocmai în faptul că acestea nu pot fi digerate de către organism. 
Fibrele solubile, așa cum sunt găsite în alunele de pădure, fistic și migdale, precum și alte feluri de nuci, 
se transformă în tractul digestiv într-o substanță cu textură gelatinoasă, ceea ce are ca efect 
reducerea digestiei. 

Efectul?! Datorită simțământului de sațietate instalat te simți sătul o perioadă mai lungă de timp, fiind una 
dintre explicațiile pentru faptul că alunele de pădure, la fel ca alte tipuri de nuci, alune și migdale, ajută la 
controlul greutății. 

2. Oferă protecție pentru sistemul cardiovascular 

Alunele de pădure sunt o sursă bogată în acizi grași mononesaturați, precum acidul oleic, și în acizi grași 
esențiali (acidul linoleic) care ajută la scăderea colesterolului rău (LDL) și la creșterea colesterolului bun 
(HDL). 

Studiile efectuate au sugerat că o dietă mediteraneană bogată în acizi grași mononesaturați ajută la 
prevenirea bolilor la arterele coronare și a accidentelor vasculare cerebrale, fapt datorat profilului benefic al 
lipidelor pe care îl produce în interiorul sângelului. 

În plus, alunele de pădure – datorită conținutului lor bogat în folat – contribuie la scăderea nivelului 
homocisteinei, reducând astfel riscul bolilor de inimă. 

3. Contribuie la asigurarea necesarului de proteine 

O porție de doar 28 grame de alune de pădure conține 4 g de proteine, ceea ce corespunde unui procent de 
8% din doza zilnică recomandată (DZR) – aspect foarte important mai ales pentru persoanele înclinate spre 
o dietă vegetariană. Ca bază de comparație - un ou obișnuit furnizează 5, 5 g de proteine. 

Nucile însă, spre deosebire de ouă și de hrana de o rigine 
animală nu conțin colesterol deloc și nici alte ”dureri” care vin sub forma de diverși hormoni sau factori de 
creștere! 

Alunele de pădure - ca și migdalele, fisticul sau celelalte feluri de nuci - sunt relativ sărace în carbohidrați. 
De aceea, persoanelor implicate intens în activitățile fizice, cum ar fi atleții, le este recomandat să combine 
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nucile cu fructele uscate (cum ar fi prunele uscate, stafidele, smochinele uscate sau curmalele uscate), care 
sunt mult mai bogate în carbohidrați. 

În plus, deoarece alunele de pădure sunt sărace în vitamina C este recomandat să le consumați împreună cu 
alte fructe și legume bogate în vitamina C (deoarece aceasta facilitează absorbția fierului în intestin). 

4. Ajută să-ți menții pielea tânără și sănătoasă 

Efectul de protejare a pielii este datorat prezenței din belșug a vitaminei E (doar 28 g de alune de pădure 
furnizează 21% din doza zilinică recomandată de vitamina E), precum și a unei concentrații ridicate de alți 
antioxidanți care protejează pielea de efectele adverse ale îmbătrânirii. 

Vitamina E ajută la menținerea aspectului tânăr prin întârzierea îmbătrânirii celulare cauzate de oxidare. 

Beneficiile vitaminii E însă nu se opresc aici. Aceasta mai este benefică și în următoarele cazuri: 

 ajută la furnizarea oxigenului către organism, oferind astfel mai multă rezistență; 
 ajută la prevenirea diferitelor forme de cancer; 
 întărește sistemul imunitar, crescând puterea celulelor T care luptă împotriva bolilor; 
 previne și dizolvă cheagurile de sânge; 
 ajută la reducerea oboselii; 
 reduce riscul de apariție a cataractei; 
 acționând ca un diuretic poate contribui la reducerea tensiunii arteriale; 
 ajută la prevenirea avorturilor; 
 ajută la atenuarea crampelor și durerilor musculare; 
 scade riscul de boală cardiacă ischemică și de accidente vasculare cerebrale. 

5. Te ajută să slăbești sau să-ți ții sub control greutatea corporală 

Lupta cu kilogramele este o luptă grea pentru multă lume din zilele noastre! Dacă dorești să scapi de 
kilogramele de pe tine sau dacă vrei să-ți menții greutatea corporală sub control, atunci consumul de nuci, 

în general, și a alunelor de pădure, în particular, este o 
idee cât se poate de bună! 
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Persoanele care consumă în mod regulat nuci se bucură de o greutate corporală mai aspectuoasă, ca să nu 
spun mai sănătoasă, și rate de obezitate mai scăzute în comparație cu cei care – din diverse motive, 
justificate sau mai puțin justificate în cele mai dese cazuri - evită mâncatul de nuci. 

Alunele de pădure sunt benefice în menținerea sub control a greutății corporale - fapt datorat prezenței din 
belșug atât a unor proteine și grăsimi sănătoase, cât și a unor fibre alimentare care determină un grad ridicat 
de sațietate, ajutându-te să te simți sătul și plin de energie o perioadă mai lungă de timp. Astfel se reduce 
nevoia de a mânca între mese. 

6. Este de folos celor care suferă de intoleranța la gluten 

Alunele de pădure, la fel ca și migdalele, nu conțin gluten, ceea ce este foarte important pentru persoanele 
care – de voie, de nevoie - sunt silite să adopte o dietă liberă de gluten, cum ar fi cazul celor care suferă de 
boala celiacă. 

7. Contribuie la întărirea sistemului imunitar 

Alunele de pădure conțin multe vitamine și minerale care acționează în rol de antioxidanți puternici. 
Antioxidanții au o funcție foarte importantă – aș spune chiar absolut esențială! - în potolirea ”foamei de 
lup” a radicalilor liberi, substanțe care sunt considerate a fi responsabile pentru îmbătrânirea prematură și 
agravarea riscurilor de îmbolnăvire de diverse boli, ajutând astfel la prevenirea unor boli grave precum 
cancerul sau bolile de inimă. 

Alunele de pădure sunt – așa cum s-a amintit deja – o sursă excelentă de vitamina E, care contribuie în 
lupta împotriva inflamațiilor și a proceselor cauzatoare de îmbătrânire. 

Alunele de pădure sunt de asemenea o sursă excelentă de mangan, care nu este în sine un antioxidant, însă 
acesta contribuie din plin la sinteza unor enzime care au acest rol antioxidant. 

8. Te ajută să concepi și să naști copii sănătoși 

Alunele de pădure sunt o bună sursă de folat (28 g de alune acoperă necesarul zilnic din această vitamină, 
care face parte din grupul de vitamine E, în proporție de 8%). 

Femeile care doresc că să devină mame, precum și cele care se află în primele săptămâni de sarcină, trebuie 
să se asigure că dispun de un aport suficient de vitamina E, aceasta fiind absolut necesară pentru o 
dezvoltare normală a copilului. 

Folatul este important nu numai pentru femei, ci și pentru bărbați, contribuind la mărirea fertilității prin 
creșterea numărul de spermatozoizi la bărbați. 

9. Te ajută să previi formarea pietrelor la rinichi 

Dr. George D. Pamplona-Roger, autorul cărții Sănătate prin Alimentație menționează următoarele: ”Dr. 
Valnet, un renumit fitoterapeut francez, subliniază beneficiile alunelor de pădure în prevenirea formării de 
pietre la rinichi. Includerea lor ca o componentă regulată în dieta celor care suferă de litiază renală, în 
special în caz de calculi de urați, are rezultate pozitive. O mână de alune de pădure în fiecare dimineață are 
rezultate bune.” 
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Utilizări ale alunelor de pădure 

1. Extragerea de ulei! Prin presare, din alunele de pădure se obține un ulei comestibil, folosit și în 
industria farmaceutică pentru prepararea anumitor creme indicate pentru micoze și eczeme. 

2. Prepararea produselor de cofetărie! Atât alunele de pădure integrale, cât și turtele rezultate în 
urma extragerii uleiului din alunele de pădure sunt folosite la pregătirea diverselor produse de 
cofetărie! 

3. Hrană pentru animale! Pentru îngrășarea animalelor sunt utilizate turtele rezultate de la presarea 
alunelor de pădure. 

4. Împletituri! Lujerii de alun se folosesc prin despicare la împletituri. 

  

Planta de alun 

Alunele de pădure sunt fructele alunului (Corylus avellana), care creşte în păduri, în emisfera nordică, ca 
arbust cu înălțimea de 4-5 m. Alunul are florile bărbăteşti (amenţii masculi) grupate câte 2- 4, care se 
formează în luna august şi se lungesc în lunile februarie-martie din anul următor, atârnând şi producând 
mult polen. Florile femele apar în zilele călduroase din februarie – martie şi sunt de culoare roşiatică, 
acoperite cu solzi. 

Fructele sunt achene globuloase sau ovoide, grupate câte 2 – 4 sau mai multe, au coaja netedă, tare, subţire 
şi de culoare brună. Alunele de pădure sunt vârâte parţial într-un fel de cupă verde, cu perişori aspri şi dinţi 
ascuţiţi pe margini. Alunul fructifică de la vârsta de 10 ani aproape anual, abundent însă la 14 - 16 ani. 
Alunele se coc în august – septembrie, iar fructificaţia maximă se produce între 12 – 20 ani.  
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Ciuperca Coama Leului  

Scris de Dr. Luca Catalin  

https://dr-catalin-luca.ro/site/remedii-si-alimente-vindecatoare/remedii-naturiste/ciuperca-coama-leului.html 
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Ciuperca Coama Leului 

 

 Micoterapia sau terapia cu ciuperci este una din cele mai bune terapii alternative, naturiste, care vine în 
completarea tratamentului alopat pentru persoanele ce suferă de diverse afecțiuni, în forme acute sau 
severe, precum diabetul, ulcerul sau cancerul. Tratamentul presupune consumarea ciupercilor gătite, uscate, 
sub formă de pulbere sau în capsule. Majoritatea ciupercilor medicale ce reprezintă un tratament miraculos 
pentru sănătate provin din China, Japonia sau Coreea, fiind descoperite acum foarte mulți ani și studiate 
mai recent pentru proprietățile lor terapeutice. Românii trebuie să ia în calcul și această formă de tratament 
ce interacționează foarte bine cu tratamentul medicamentos recomandat în anumite boli, dar și cu 
chimioterapia. Printre ciupercile medicinale studiate și testate pentru proprietățile lor miraculoase se 
numără și fascinanta ciupercă Coama Leului, sub denumirea științifică de Hericium Erinaceus. 

De unde provine Ciuperca Coama Leului și ce conține? 

  Înainte de a începe o terapie pe bază de ciuperci, în cazul de față, cu ciuperca Coama leului, este bine să 
aveți câteva cunoștințe despre aceasta. Ciuperca Coama Leului provine din China, unde este considerată un 
aliment minune. Aceasta este o ciupercă comestibilă, folosită din cele mai vechi timpuri în alimentația 
chinezilor, precum și în tratamentul unor boli grave, dar și pentru refacerea organismului afectat de stresul 
cotidian. Ciuperca Coama Leului crește pe tot întinsul globului, deși este originară din China, nu are un loc 
anume unde se dezvoltă, dar are nevoie de condiții oarecum speciale. Coama Leului crește pe copaci 
precum stejarii, frasinii, arțarii, fagii sau nucii, însă este foarte greu de observat datorită formei acesteia. 
Chinezii au început să o cultive în urmă cu jumătate de secol, apoi japonezii au adoptat și ei cultivarea 
acestei ciuperci, pentru ca, în cele din urmă, oameni de pe toată suprafața Pământului să o cultive. 

 În ceea ce privește substanțele active pe care le conține, ciuperca Coama Leului conține substanțe deosebit 
de importante pentru organismul uman, precum zinc, fier, potasiu, fosfor, sodiu, germaniu, vitamina D, 
aminoacizi esențiali, niacină, botină, riboflavină, polizaharide și peptide. Coama leului conține de asemenea 
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și fitosterine, substanțe ce au capacitatea de a regla nivelul colesterolului din sânge și compuși vegetali ce 
atenuează efectul cancerigen. Mai mult decât atât, este printre puținele ciuperci indicate în afecțiuni ale 
sistemului nervos datorită conținutului de Erinacin H, un compus ce stimulează creșterea și regenerarea 
celulelor nervoase. Ciuperca Coama Leului are și o formă deosebită, este de culoare albă și are o 
consistență minunată, cărnoasă, ce este prevăzută cu o codiță și cu țepi lungi de peste un centimetru în 
lungime. Când ajunge la maturitate însă, este mult mai ușor de identificat datorită acelor țepi ce atârnă în 
jos, aranjați în rânduri. 

Ce beneficii aduce Coama Leului organismului uman? 

  Ciuperca Coama leului este o ciupercă comestibilă și poate fi consumată în diverse forme însă, o cură cu  
ciuperca Coama Leului se poate face fie cu praful extras din aceasta, fie cu capsulele miraculoase ce conțin 
toate substanțele necesare. La fel ca și Ganoderma, Maitake și Shiitake, această ciupercă, Coama Leului 
este deosebit de importantă în tratarea cancerului. Coama Leului aduce beneficii din cele mai diverse 
pentru organismul uman. În primul rând, bolnavii de cancer au observat îmbunătățiri după ce au urmat o 
cură cu această ciupercă. Coama leului poate fi folosită și în tratarea afecțiunilor aparatului digestiv, astfel 
că tratează gastrita cronică, ulcerul gastric și duodenal, fiind foarte indicată și în cazul cancerului de esofag. 
Coama Leului are efect nu numai antitumoral, ci este și un antiinflamator excelent, ajutând la regenerarea 
mielinei și mai mult decât atât, ameliorează stările de depresie, dând o stare de bine nu numai la nivel fizic, 
ci și psihic. 

Coama Leului este și un neuroprotector excelent, calmând și atacurile de panică și insomnia, dar și deficitul 
de atenție și tulburările de concentrare. Ciuperca Coama leului, așa cum menționam în paragraful de mai 
sus, reglează nivelul de colesterol din sânge, îmbunătățind circulația sangvină. Ca și în cazul celorlalte 
ciuperci originare din Extremul Orient și Coama Leului are efect imunostimulator, întărind sistemul 
imunitar în lupta cu bolile. Bolnavii de cancer de stomac, de piele, de intestine, de esofag, cancerul hepatic 
și de duoden au fost foarte mulțumiți în urma unei cure cu ciuperca Coama Leului și cu produsele derivate 
din aceasta. S-au observat ameliorări semnificative și, în combinație cu tratamentul alopat, chiar 
însănătoșiri complete. Afecțiunile tractului digestiv precum și afecțiunile intestinale sunt ameliorate prin 
folosirea acestei ciuperci, Coama Leului, iar arsurile stomacale, boala Chron, refluxul gastrointestinal dar și 
hemoroizii, o afecțiune din ce în ce mai des întâlnită în societatea contemporană datorită stresului și 
alimentației necorespunzătoare, sunt doar câteva afecțiuni la care tratamentul cu Coama Leului a dat 
rezultate excelente, protejând, în același timp și flora intestinală. 

 Ciuperca Coama Leului are proprietăți de recuperare în cazul unor boli precum Parkinson, Alzheimer, 
scleroza multiplă, demența și distrofia musculară. Datorită efectelor sale binefăcătoare asupra organismului 
uman și anume tratarea unor boli deosebit de grave, această ciupercă, Coama Leului, intră în categoria 
ciupercilor medicinale. Din păcate, micoterapia este încă foarte puțin înțeleasă și este nevoie de mai multe 
studii și cercetări, pe baza cărora oamenii să fie informați, să prindă curaj și încredere să folosească 
ciupercile atât în alimentație cât și în tratarea bolilor. Ceea ce este important de menționat este faptul că în 
urma tratamentelor cu concentrate de Coama Leului nu s-au semnalat efecte secundare, însă există o serie 
de atenționări de care trebuie să țineți cont în cazul în care doriți să începeți o cură cu derivate din Coama 
Leului. 

Atenționări pentru consumul ciupercii Coama leului 

 Nu au fost semnalate efecte secundare în cazul terapiei cu ciuperca Coama Leului, însă este foarte bine să 
fiți extrem de precauți, să consultați un medic specialist înainte de a începe o cură cu Coama leului. Această 
ciupercă nu se adresează copiilor, femeilor însărcinate și celor care alăptează, precum și persoanelor cu 
alergie la ciuperci. Doar un medic specialist vă poate pune un diagnostic corect (nu consultați numai 
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internetul și nu vă diagnosticați singur pe baza simptomelor și a căutărilor pe internet) și tot acesta vă poate 
îndruma spre un stil de viață sănătos, un tratament alopat combinat cu tratamentul naturist cu ciuperca 
Coama Leului. 

 

Macese – Remediu universal 
June 25, 2013  

https://vegis.ro/blog/macese-remediul-universal/ 
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Este cunoscut inca din timpuri stravechi ca o planta medicinala de mare valoare. Este intalnit in zonele de 
campie si deal, crescand in tufe ale caror flori sunt de culoare roz. Toamna fructele sunt de culoare rosie-
portocalie. Este cunoscut sub numele de trandafir salbatic, ruja, cacadar sau rug. 

Fructele de macese – Fructus Cynosbati sunt culese pentru continutul apreciabil in vitamina A, B1, B2 , C 
(continut bogat), P, K, acid nicotinic ( vitamina antipelagroasa). Ele mai contin zaharuri, acid citric si 
malic, tanini, pectine etc. Din ele se produce vinul tonic care are proprietatea de a intari organismul. 
Aportul in vitamina P din preparatele din macese determina mentinerea permeabilitatii si fragilitatii vaselor 
capilare, precum si normalizarea circulatiei sangelui. Macesele contin 49% apa, 23% celuloza, 21% 
zaharuri, 3,6% proteine, 3,5% acizi, 2,8% substante minerale. Iar valoarea energetica a fructelor proaspete 
este de 135 kcal la 100 g. ). Macesele reprezinta si un puternic mineralizant, prin continutul de magneziu, 
calciu, fier, mangan, fosfor, potasiu, seleniu, sulf si zinc. Nu mai putin cunoscut este continutul lor de 
polifenoli, antociani, bioflavonoide, pectina, citrate, acid malic si acid citric, terpenoide, compusi 
glicozidici, glicozide ale beta-sitosteronului. 

Utilizari medicale 

Aspecte generale 

Macesul este considerat ca facand parte din categoria plantelor panaceu. Bogatia de substante antioxidante, 
actiunea de potentare antivirala a interferonului le face deosebit de eficace pentru stimularea imunitatii, ele 
fiind extrem de utile si datorita rolului lor antiinflamator, regenerant, cicatrizant, preventiv tumoral. In plus, 
asigura o buna functionare a organelor interne, a sistemului cardiovascular, au un efect antiimbatranire, 
intaresc circulatia periferica, in anemie accelereaza producerea de globule rosii, combat astenia, regleaza 
metabolismul calciului si stimuleaza fixarea lui in oase. 
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Macesele au un efect antidiabetic, hipoglicemiant, de 
stabilizare a glicemiei, stimuleaza biosinteza colagenului, a hormonilor steroizi, regleaza nivelul de 
catecholamina, reduc edemele. De asemenea, pot fi folosite in combaterea alcoolismului si tabagismului. 
Dar, in primul rand, reprezinta un excelent tonic, antianemic, vitaminizant, mineralizant si revigorant, care 
creste rezistenta organismului la efort si nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia zilnica a varstnicilor, a 
celor slabiti sau aflati in convalescenta. Macesele reprezinta un plus de sanatate. 
Se recomanda in special consumul de macese la schimbarile de anotimpuri atunci cand temperaturile 
variaza brusc si organismul este mai sensibil si slabit. Macesele reprezinta o reala protectie in fata 
microbilor si a virusilor. 
Macesele sunt mai eficiente decat calmantele din farmacie, contra durerilor produse de reumatism. 

In primul rand, macesele nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia copiilor, infuzia putand fi administrata 
inclusiv sugarilor, cu 30 de minute inainte de alaptare. Le imbunatateste pofta de mancare, favorizeaza 
dezvoltarea normala a sistemului nervos, previn bolile infectioase si complicatiile acestora, le asigura 
necesarul de vitamine si minerale. 

Macesele reusesc astfel sa stimuleze functionarea tuturor celulelor organismului, jucand un rol important in 
procesele metabolice fundamentale. Cura cu macese ajuta organismul sa se adapteze mai bine la conditiile 
de stres, la suprasolicitare, sa reziste mai bine in fata emotiilor negative, sa faca fata furiei, frustrarilor, 
enervarilor. De asemenea, macesele combat insomniile, dar si somnolenta, migrenele, asteniile, amneziile, 
nevrozele, anxietatea, oboseala, starea de confuzie mentala si se pare ca sunt de folos chiar si in cazul 
sclerozei multiple in placi (leuconevraxita) . Datorita contintului crescut de antociani, macesele sunt 
recomandate si in diabetul de tip 2. Ele au un efect antidiabetic, hipoglicemiant, de stabilizare a glicemiei. 

Afectiuni cardiovasculare – Vitamina C, bioflavonoidele si 
vitaminele din complexul B previn ateroscleroza, ajuta la adaptarea aparatului cardiovascular la conditiile 
de stres, macesele previn puseele de hipertensiune. Datorita continutului de acizi organici pectici regleaza 
nivelul colesterolului. Datorita continutului de bioflavonoide si de vitamina C si P, macesele sunt eficiente 
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in combaterea fragilitatii capilare, intarind peretii vaselor de sange, imbunatatind permeabilitatea si 
elasticitatea acestora si imbunatatind circulatia periferica deficitara. Astfel, dispar si efectele de maini si 
picioare reci. Macesele reprezinta un adjuvant in cazul arteritei, aterosclerozei, tromboflebitei si a varicelor, 
reprezentand si un vasodilatator arterial. Astfel, alaturi de fructele paducelului, macesele sunt adevarate 
campioane in prevenirea cardiopatiei ischemice, a crizelor de anghina pectorala si infarct. Se recomanda, 
primavara si toamna, cate o cura de o luna de zile cu pulbere de macese. La venirea sezonului rece este 
utila si o cura de doua luni cu sirop de macese. Eficiente sunt si infuziile si decocturile de macese. 

Afectiuni gastrointestinale – Macesele stimuleaza pofta de mancare si digestia, prezinta proprietati 
astringente, antidiaretice, diuretice, dar si usor laxative, fiind un excelent regulator al digestiei. 

Macesele sunt recomandate in caz de gastrite si chiar hemoragii stomacale, crampe, senzatie de voma, 
intoxicatii, enterocolite, de inflamatie intestinala, dar si pentru eliminarea viermilor intestinali. Se utilizeaza 
fructele uscate si pulverizate, amestecate cu miere de albine (2 parti fructe si 1 parte miere), care se 
consuma inainte de mese, pe stomacul gol, cate 2-3 lingurite pe zi. 

In cazul intoxicatiilor stomacale se prepara infuzii concentrate, decocturi si pulberi. Contra constipatiei se 
administreaza cate o jumatate de litru de infuzie de macese indulcita cu miere de mana, bauta dimineata, la 
trezire, pe stomacul gol. Acizii pectici din compozitia maceselor ajuta la normalizarea florei intestinale si 
imbunatatesc tranzitul intestinal, avand un efect laxativ de intensitate medie. Interesant este ca decoctul 
combinat de seminte de macese, cate jumatate de litru administrat zilnic, are efect opus, fiind chiar un 
adjuvant valoros contra dizenteriei. Contra colicilor abdominali se iau 2 lingurite cu pulbere de macese pe 
zi, iar contra constipatiei si hemoroizilor se beau cate 2 cani de infuzie din flori de macese pe zi. O infuzie 
din flori de macese reprezinta un laxativ eficient pentru copii. Se prepara din 10 grame de flori la 250 ml de 
apa clocotita. Puteti indulci ceaiul cu o lingurita de miere in functie de gust. 

Afectiuni hepatobiliare – Macesele au insusirea de a mari 
secretia biliara si au o actiune benefica in cazul diferitelor afectiuni hepatice, in cazul litiazei si infectiilor 
biliare, in cazul colecistitelor si a dischineziei biliare. 

In cazul colecistitei, a litiazei si a colicilor biliari se administreaza cate un pahar din infuzia combinata de 
macese, cu 30 de minute inaintea fiecarei mese, in cure de 30 de zile, urmate de cate 10 zile de pauza. 
Infuzia combinata de macese are efect antiinflamator biliar, impiedica formarea de calculi biliari si previne 
colicile. 

Afectiuni respiratorii – Macesele sunt folosite cu succes si in cazul bolilor respiratorii. Pulberea de 
macese in cazul febrei, determina scaderea acesteia, dar ajuta sistemul cardiovascular si pe cel nervos sa 
reziste mai bine si accelereaza vindecarea, asigurand totodata si eliminarea unor toxine din corp. Infuziile, 
decocturile si tincturile si-au demonstrat eficacitatea in cazul astmului bronsic, gripelor, faringitelor, al 
racelilor, raguselilor, rinosinuzitei, pneumoniei si chiar a tuberculozei. Asigura cresterea rezistentei la 
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infectiile pulmonare in general. Ceaiul de macese calmeaza tusea si revigoreaza orice organism vlaguit de 
febra. Ceaiul de macese creste imunitatea si ne pazeste de microbi si de raceala. Cura cu ceai de macese 
este recomandata mai ales in sezonul rece cand este binevenita si asocierea acestuia cu catina, propolis, 
polen si miere. 

Afectiuni renale si urinare – Ceaiul de macese are un pronuntat efect diuretic, antiinflamator si calmant 
asupra mucoaselor tractului urinar, fiind util in cazul inflamarii cailor renale, in cazul insuficientei renale, a 
edemelor renale, in cazul pierderii involuntare de urina, in caz de cistite, pielonefrite, in cazul formarii 
calculilor la nivelul rinichilor si a vezicii urinare. Aceste efecte se datoreaza semintelor de maces, care 
contin substante cu un puternic efect diuretic si care protejeaza rinichii si vezica urinara de infectii,. 

Aparatul genital – Macesele sunt utile si pentru oprirea hemoragiilor uterine, in caz de gonoree, 
dismenoree, leucoree recomandandu-se utilizarea infuziei sau tincturii de macese. In cazul hemoragiilor 
menstruale, se recomanda cate 6 linguri de pulbere de macese pe zi, prevenind astfel crampele, 
regularizand activitatea hormonala si compensand pierderile de sange care pot provoca anemie, stari de 
slabiciune si vertij. 

 

Articulatii – Cele mai spectaculoase rezultate ale maceselor privesc actiunea lor asupra articulatiilor. Pe 
plan mondial macesele devin treptat o optiune de tratament, ajungandu-se chiar la inlocuirea 
antiinflamatoarelor de sinteza, care, precum se stie, prezinta nenumarate efecte adverse. 

In cazul artritei reumatoide, osteoartritei, gonartrozei, coxartrozei s-au obtinut rezultate spectaculoase in 
cadrul unor studii, care a evidentiat nu numai reducerea sau disparitia durerii, dar si o imbunatatire a 
mobilitatii articulatiilor. Macesele contin o adevarata colectie de substante antioxidante si antiinflamatoare, 
care impiedica degradarea cartilagiilor din articulatii, ajuta la mentinerea elasticitatii membrelor si a 
coloanei vertebrale, cresc rezistenta organismului la frig si impiedica aparitia crizelor de reumatism. 
Consumul infuziei de macese prezinta un extraordinar efect antiinflamator asupra cartilagiilor dintre 
discurile coloanei vertebrale. Astfel, nu numai ca durerea este diminuata, dar se si imbunatateste 



221 
 

flexibilitatea coloanei vertebrale, stopandu-se astfel, procesele degenerative de la nivelul tesuturilor 
articulare. 

Se recomanda o cura de o luna cu o jumatate de litru de infuzie combinata de macese pe zi, la schimbarea 
anotimpurilor si mai ales la inceputul toamnei si al iernii. 

Obezitate – Cercetarile au evidentiat in urma mai multor studii, ca macesele reprezinta o arma eficace 
impotriva obezitatii. Dupa o cura de doua saptamani s-a constatat o reducere a colesterolului si a zaharului 
din sange, precum si o inhibare a procesului de depunere a tesutului adipos. S-a observat, de asemenea, si 
eliminarea unor substante toxice, precum acidul uric. Pentru aceasta se recomanda o cura de 45 de zile cu 
un litru de infuzie combinata de macese pe zi. 

Macesele sunt eficace si in cadrul tratamentelor externe. Se pot aplica comprese sau masaje locale cu 
decoct de macese atat pentru dureri reumatice, imbunatatirea mobilitatii articulare, cat si pentru psoriazis, 
contuzii, intepaturi de insecte, cuperoza si diferite dermatoze alergice. In toate aceste cazuri rezultatele 
obtinute au fost remarcabile. 

 

Cicoarea, leacul la îndemână pentru orice problemă. Beneficiile 
cafelei din cicoare 
http://www.tarancutaurbana.ro/cicoarea-leacul-la-indemana-pentru-orice-problema-beneficiile-cafelei-din-
cicoare/ 

 

Încă de pe la 12 eu beam cafea. Și tare mult îmi plăcea când bunicul îmi făcea cafea. Mai apoi am aflat că 
era vorba de cicoare. Bunicul meu consuma zilnic cafeaua de cicoare pe care o lua dimineaţa cu el la 
câmp. Zilele trecute am auzit din nou de ea. Tatăl meu a redescoperit-o și bea zilnic.  
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În această perioadă, cicoarea este înflorită, puteți vedea câmpuri întregi de culoare albastru.  

Cicoarea este folosită în principal ca înlocuitor de cafea fără cofeină. Cicoarea este o plantă erbacee 
răspândită prin lanurile de cereale sau creşte spontan la marginea drumurilor şi este folosită din cele mai 
vechi timpuri pentru proprietaţile ei tămăduitoare. Era cultivată încă din Egiptul Antic şi folosită pentru 
tratarea bolilor hepato-biliare. În scop terapeutic se folosesc rădăcinile recoltate toamna târziu cât şi 
părţile aeriene recoltate în timpul înfloririi. 

 

Planta se folosește în întregime, frunzele, mugurii și rădăcinile au anumite calități binefăcătoare. Frunzele 
sunt folosite într-un mod similar cu salata verde în cultura multor țări, iar rădăcina este adesea măcinată 
într-o pulbere și folosită ca substitut pentru cafea. Băutura rezultată a fost folosită de sute de ani ca un 
remediu pe bază de plante pentru multe boli și continuă să-și dovedească eficacitatea și în zilele noastre. 

Cicoarea este comestibilă și chiar indicată. Frunzele sunt cele mai gustoase primăvara și vara, atunci când 
temperatura nu este foarte ridicată. Și florile se pot consuma, dar cea mai cunoscută și folosită parte este 
rădăcina. Este plină de vitamina A, B, C, E si K, dar și de potasiu, calciu, fosfor, cupru, zinc și magneziu. 
Are și inulină, care scade riscul apariției cancerului de colon și menține oasele sănătoase. 
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Dacă rădăcina de cicoare comună este un foarte popular înlocuitor de cafea,  părțile aeriene sunt folosite în 
scop medicinal sau culinar (frunzele bazale, cu un gust ușor amărui, se folosesc în salate asortate, precum și 
în pregătirea unor mâncăruri specifice bucătăriei franceze și italiene. 
Din pulberea de rădăcină, dacă se prăjeşte, se obţine surogatul (cafeaua de cicoare), care stimulează şi 
întăreşte stomacul şi poate înlocui cafeaua. Se prepară din 3 linguriţe de pulbere prăjită la 150 ml apă. După 
ce se strecoară, lichidul rezultat se poate amesteca cu lapte. 

Cafeaua din cicoare stimulează sistemul nervos și concentrarea, combate somnolența și astenia, are efecte 
laxative, stimulează digestia, dar nu conține cofeină. 
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Inulina din cicoare nu este benefică doar pentru sistemul digestiv, diverse studii au arătat că reduce nivelul 
de colesterol “rău” din organism. Colesterolul LDL este una dintre principalele cauze pentru ateroscleroză 
și hipertensiune arteriala, deoarece blochează fluxul sanguin în artere și vene. 

 

 

Ceai de CICOARE 
https://www.csid.ro/plante-medicinale-fitoterapice-si-gemoterapice/ceai-de-cicoare-11399950 

Înapoi la Plante medicinale, fitoterapice și gemoterapice  

 Denumire științifică: Cichorium intybus 
 Producător: DaciaPlant 

Cicoarea face parte din familia Asteraceae, fiind o plantă cunoscută şi apreciată încă din antichitate. În 
Egiptul Antic era cultivată ca plantă medicinală, fiind folosită pentru tratarea afecţiunilor hepato-biliare şi 
renale. Începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, rădăcinile sunt utilizate pentru obţinerea surogatului de 
cafea. Planta are frunze mici, oval-lanceolate şi flori de culoare albastră. Se mai numeşte cicoară, cicoare de 
câmp, cicoare de vară, cicoare sălbatică, cicorie amară, cociţă, dudău, floarea-secerei, încingătoare, scai 
voinicesc, sporiş. 

Actiuni: 

Tonic hepatic, tonic digestiv, stomahic, coleretic, colagog, laxativ uşor, diuretic, depurativ, remineralizant, 
antianemic, slab hipoglicemiant, antiaritmic, hipotensiv. 

Contribuie la: 

- funcţionarea normală a sistemelor: 
      - hepato-biliar, prin favorizarea producerii şi eliminării de bilă 
      - digestiv, prin creşterea poftei de mâncare şi îmbunătăţirea digestiei 
      - urinar, prin ameliorarea diurezei şi a capacităţii de detoxifiere a rinichilor 

- accelerarea moderată a tranzitului intestinal 

- scăderea în greutate. 

Indicatii: 

Se utilizează ca adjuvant în: afecţiuni hepatobiliare (hepatite, icter, congestie hepatică, colecistopatii, 
diskinezie biliară), tulburări digestive (anorexie, balonare, digestie lentă), constipaţie, congestii splenice, 
anemie, gută, alimentaţia dietetică a diabeticilor şi în curele de slăbire. 

Precautii: 

EFECTE ADVERSE: rareori pot apărea alergii cutanate. 
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Contraindicatii: 

Gastrită hiperacidă, ulcer gastric, sarcină, alăptare, alergie la cicoare. 

Forma de prezentare: 50 g 

Administrare: 

INTERN: 

- pulbere - planta se macină fin cu o râşniţă electrică. Se ia o linguriţă rasă de 4 ori pe zi, pe stomacul gol. 
Pulberea se ţine sub limbă timp de 10-15 min., după care se înghite cu apă; 

- macerat la rece - se prepară din 2 linguriţe cu plantă adăugate la 250 ml de apă, se menţin timp de 6-8 
ore la temperatura camerei, apoi se strecoară şi se bea pe stomacul gol. Se administrează 2-3 căni cu 
macerat pe zi, cu 30 de min. înainte de mese; 

-infuzie - se prepară din 2 linguriţe cu plantă adăugate la 250 ml de apă clocotită, se menţin timp de 15 
min. la temperatura camerei, apoi se strecoară şi se bea pe stomacul gol.  Se administrează 2-3 căni cu 
infuzie pe zi, cu 30 de min. înainte de mese. 

Ingrediente: 

Cicoare (Cichorium intybus) - rădăcină. 
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SEPTEMBRIE: 

MUSTARUL NEGRU (BRASSICA NIGRA) (vezi luna august); 
JIR (SEMINTE DE FAG); 
MURE (vezi luna august); 
AFINE (vezi luna august); 
VIOLETE SAU NICORETI (LEPISTA NUDA – CLITOCYBE NUDA); 
RADACINA DE BRUSTURE; 
HRIBUL (BOLETUS EDULIS) (vezi luna iulie); 
GALBIOR (CANTHARELLUS CIBARIUS) (vezi luna iulie); 
TATANEASA (SYPHYTUM OFFICINALE); 
RADACINA DE PAPADIE; 
BOABE DE SOC (vezi luna iunie); 
BURETI DE ROUA (MARASMIUS OREADES) (vezi luna aprilie); 
CIUPERCA DE BALEGAR (CIUPERCA DE CAMP, AGARICUS CAMPESTRIS) (vezi luna iulie); 
SPANACUL CIOBANILOR (CHENOPODIUM BONUS – HENRICUS) (vezi luna aprilie); 
FRUCTE DE PADUCEL ; 
ALUNE (CORYLUS AVELLANA) (vezi luna august); 
COAMA LEULUI – CIUPERCA (HERICIUM ERINACEUS) (vezi luna august); 
GHEBE SAU OPINTICI (ALLIARIA PETIOLATA); 
FRUCTE DE HAMEI; 
CIUPERCA DE CAMP (AGARICUS ARVENSIS) (vezi luna iulie); 
HREAN (vezi luna iunie); 
USTUROITA (ALLIARIA PETIOLATA) (vezi luna februarie); 
IENUPAR; 
PALARIA SARPELUI , PARASOL SAU BURETE SERPESC (MACROLEPIOTA PROCERA) 
(vezi luna iulie); 
SEMINTE DE MAC; 
ZMEURA (vezi luna iulie); 
MACESE (vezi luna august); 
RISCOVI SAU CIUPERCA DE PIN (LACTARIUS DELICIOSUS); 
BURETELE CU PERUCA (COPRINUS COMATUS – a nu se consuma impreuna  cu alcool) (vezi 
luna iunie); 
COADA RACULUI (ARGENTINA ANSERINA SAU POTENTILLA ANSERINA) (vezi luna 
martie); 
TRUFA DE VARA (TUBER AESTIVUM) (vezi luna iulie); 
PICIOR DE CATIFEA (FLAMMULINA VELUTIPES) (vezi luna ianuarie); 
CICOARE (vezi luna aprilie); 
SOVARFUL (vezi luna iulie); 
MAGHIRAN SALBATIC (vezi luna iulie); 
BUSUIOC DE PADURE SAU OREGANO (ORIGANUM VULGARE) (iulie); 
MENTA SALBATICA (vezi luna mai); 
SORBUL (SORBUS TORMINALIS); 
COADA SORICELULUI (vezi luna iunie); 
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JIR (SEMINTE DE FAG); 
 

Fag 
De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Fag  

 

 

 

Descriere 

Acesta este un arbore de mărimea I, capabil de a ajunge la înălțimi de 40 m[1] și 2 m diametrul trunchiului, 
deși de obicei el are 25–35 m înălțime și diametrul trunchiului până la 1,5 m. Este înalt, impunător, cu 
scoarța netedă, cenușie-albicioasă. Un puiet de 10 ani va avea circa 4 m înălțime. El are o durată de viață de 
la 150 la 200 de ani, deși uneori trăiește până la 300 de ani. Are muguri fusiformi, ascuțiți, iar frunzele în 
general ovale. Florile sunt unisexuate monoice. Fructul, numit jir, este o achena trimucheata, acoperită de o 
scoarță țepoasă. Înflorirea are loc în luna mai. Crește în special la deal și munte, dar poate fi întâlnit - 
sporadic - și la câmpie, mai ales în regiunile nordice ale României. În trecut forma o pădure întinsă din 
Carpați până departe în Rusia de astăzi, legată de ceea ce se numește acum Taigaua siberiană. Pădurea a 
fost înlocuită în zonele din nord de Nistru (Podolia) cu silvostepă, stepe și păduri relicte. În anumite regiuni 
din Bielorusia, Ucraina și Rusia se păstrează părți din acest codru străvechi. Fagul permite multor specii de 



229 
 

plante mărunte să supraviețuiască în zonele în care predomină, formând, în cadrul așa-numitelor făgete, 
biotopuri bogate și pline de frumusețe.  

Răspândire 

Deține un areal imens cuprinzând întreaga Europă, cu excepția Europei de Nord.  

Habitatul 

Vegetează în pădurile revene. Clima și temperaturile variază, deși umiditatea trebuie să fie constantă. Deși 
nu este exigent la tipul de sol, fagul european are mai multe cerințe importante: o atmosferă umedă 
(precipitații bine distribuite pe tot parcursul anului și ceață frecventă) și sol bine drenat (acesta nu poate 
manipula apa stagnată excesiv).  

Utilizare 

 

Jir 

Jirul, fructul fagului, a fost utilizat încă din vechime pentru un anumit untdelemn, dar și pentru hrana 
porcilor (este foarte apreciat și de mistreți).  

Coaja fagului este folosită ca febrifug și tonic amar, fiind unul dintre echivalenții europeni ai chininei, 
alături de scoarța de salcie.  

Gudronul de fag se folosește în unele boli de piele, precum și la vindecarea afecțiunilor respiratorii sau la 
ameliorarea simptomelor acestora.  

Lemnul de fag a fost și este mult apreciat. Ca lemn de foc el are o calitate deosebită, arzând cu fum puțin și 
la o temperatură destul de ridicată, fiind folosit în trecut în cuptoarele industriale, de pildă la producerea 
sticlei sau fierului. El a rămas mult apreciat atât în industria construcțiilor cât și în cea a mobilei, datorită 
rezistenței sale, fineții fibrelor și culorii plăcute.  
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VIOLETE SAU NICORETI (LEPISTA NUDA – CLITOCYBE NUDA); 
 

Nicoretii-lepista nuda.  

 



231 
 

Toamna tarziu prin padure se pot intilni aceste ciuperci comestibile si foarte gustoase -nicoreti.Ele pot fi 
asa gri cum le-am gasit eu si mai sint si violet,tot comestibile.Ele cresc pe frunzis abundent -putrezit.Anul 
trecut in toamna am adunat  o gramada mare de frunzis pentru a duce asternut la animale.Nu am reusit sa o 
duc toata acasa si a ramas o cantitate apreciabila in padure.Fara sa vreau am creat un teren propice 
dezvoltarii acestei ciuperci.Fiind aproape de casa deseori trec pe acolo si acum in toamna am gasit 
ciupercile. Mentionez ca am cules cam trei recolte pentru ca nu le-am luat pe toate de la inceput.Aceste 
ciuperci pot fi gasite pina tirziu in iarna cand le putem culege si inghetate.Trebuie avut grija pentru ca pot fi 
confundate foarte usor cu ciupercile din specia cortinarius care sint toxice.Deci, cand mergem la cules de 
ciuperci nu trebuie sa ne luam dupa niste imagini sau poze pentru ca ciupercile se pot confunda foarte usor. 

 

Ciupercile care le culegem din padure trebuie preparate si consumate doar daca stim sigur ca sunt 
comestibile.Nu ar trebui sa ne luam dupa povesti  spuse de vecini si prieteni  pentru ca ne putem risca 
sanatatea si chiar viata.Se vehiculeaza o idee  precum ca ciupercile bune s-ar putea hibrida de la sporii celor 
toxice.Nu prea cred aceasta teorie,dar poate.Eu cred ca accidentele datorate consumului de ciuperci se 
produc din cauza confuziei,ignorantei si nestiintei.Totusi e bine sa le filmam,sa le fotografiem  si sa ne 
hranim spiritul cu imagini ,iarna cand avem  timp mai mult pentru povesti la gura sobei.In umatoarele zile 
am sa merg in aceast minunat loc numit padure si am s-a adun cateva gramezi de frunze pentru a pregati 
teren pentru recolta de anul viitor.Nu rata aceasta sansa , macar o data pe luna mergi la padure si incarca 
aparatul de fotografiat cu imagini,si incanta-ti  ochii cu peisajele frumoase din natura. E gratis. 



232 
 

 

 

 

 



233 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

Publicat de florea mircea ion  

Clitocybe nuda  
 

Good edible 

 Bazidiocarpul: este cărnos, convex, la 
început cu marginile răsucite înspre 
interior, ulterior aplatizat, cu 
marginile ondulate, cu diametrul de 4-
15 cm; are colorit purpuriu închis sau 
purpuriu cu tentă maronie, ulterior 
devenind maroniu-violet; carnea are 
un miros plăcut, parfumat 

Lamelele: mai mult sau mai puţin 
ataşate de picior, numeroase, subţiri; 
iniţial cu tentă purpurie, mai târziu 
brun-rozii sau maronii 

Piciorul: este cilindric sau uşor 
îngroşat la bază, uniform palid 
purpuriu până la maroniu, acoperit cu 
scvame fine în partea superioară; are 
înălţimea de 3-10 cm şi grosimea de 
1-3 cm 

Fructificaţie: august-decembrie; 
uneori poate fructifica şi în alte 
perioade ale anului (mai) 

Ecologie: saprofită; creşte solitar, 
împrăştiat sau în grupuri, pe solurile 
bogate în nutrienţi din pădurile de 
foioase, printre frunzele uscate de pe 
sol; poate fi întâlnită şi în zonele 
urbane sau suburbane, în parcuri, 
lângă gardurile vii 

Specii similare: 

• Cortinarius camphoratus, a cărei 
pălărie este acoperită cu mici fibrile, 
iar carnea are un miros respingător de 
cartofi putrezi 
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• Cortinarius coerulescens, care are 
pălăria de dimensiuni mai mari (6-20 
cm), cu colorit mov- albăstrui, 
fibriloasă la margine, lamelele la 
început albe sau palid cenuşii, 
acoperite de o cortină albăstruie 

• Cortinarius traganus, care pălăria 
acoperită pe margini cu resturi de văl, 
piciorul fibros, îngroşat la bază 

• Laccaria amethystina, care are 
pălăria de dimensiuni mai mici, 
acoperită de mici fibrile, piciorul 
fibros 

• Lepista saeva, care are lamelele 
albicioase, piciorul bulbos la bază 

Dăunători: bazidiocarpii sunt atacaţi 
de larvele unor diptere 
(Bolitophilidae, Mycetophilidae, 
Phoridae) 

Importanţă:  

- în unele ţări (Franţa, Olanda, Marea 
Britanie, Taiwan), este cultivată şi 
comercializată în magazine 

- cercetările au arătat că extractele 
alcoolice obţinute din corpurile de 
fructificaţie de Clitocybe nuda, au 
proprietăţi antimicrobiene şi 
antioxidante 

- experienţele făcute pe şoareci, au 
evidenţiat potenţialul terapeutic al 
acestei specii în tratarea diabetului 

Comestibilitate: bună 

exemplarele tinere sunt apreciate şi 
folosite în gastronomie; carnea, de 
culoare brun-lila sau albicioasă, moale 
în pălărie, fibroasă în picior, poate fi 
consumată în urma gătirii cu sosuri de 



236 
 

smântână, prăjită în unt, folosită ca 
ingredient în omlete, la prepararea 
mâncărurilor alături de praz sau 
ceapă; poate fi conservată în ulei de 
măsline sau oţet, după o prealabilă 
opărire; s-a descoperit că poate 
absorbi, în cantităţi însemnate, o serie 
de metale grele (mercur, cupru, 
cadmiu, plumb etc.) 

Toxicitate: †  

consumată în stare crudă, poate 
produce reacţii alergice anumitor 
persoane şi uneori crampe stomacale 
puternice 
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RADACINA DE BRUSTURE; 
 
https://ziarullumina.ro/societate/sanatate/proprietatile-terapeutice-ale-radacinii-de-brusture-
130844.html 

Proprietățile terapeutice ale rădăcinii de brusture 

  

Un articol de: Constantin Milică - 19 Feb, 2018  

Ca plantă medicinală, brusturele este cunoscut încă din Antichitate. Este utilizat în medicina naturistă 
pentru proprietățile sale hipoglicemiante, antireumatismale, antibacteriene, astringente. 

Preparatele din această plantă sunt utilizate cu bune rezultate în combaterea diabetului, cu scăderea 
procentului de zahăr din sânge, în afecțiunile digestive, în afecțiunile respiratorii și cardiace, în bolile 
renale și în cele de piele. 

În tratamentele naturiste se folosesc aproape toate organele plantei.  

Rădăcinile se scot din sol în toamna primului an (lunile septembrie-octombrie) și în primăvara anulul II 
(lunile martie-aprilie). Se spală sub jet de apă, se curăță și se taie longitudinal. Uscarea rădăcinilor se face 
la soare sau în încăperi încălzite și artificial, la 35-50°C. Coeficientul specific de uscare este 4-5 : 1. După 
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uscare, rădăcinile au culoare brună (la exterior) şi albă (la interior), au miros slab, gust dulceag, 
mucilaginos, apoi amar.  

Frunzele se culeg fără pețiol, la începutul înfloririi (lunile mai-iulie) și se usucă la umbră. 

Pentru uz intern, brusturele poate fi folosit sub formă de: 
- infuzie din două-patru linguri de rădăcini uscate și mărunțite la un litru de apă clocotită; se infuzează 15 
minute, se strecoară, se îndulcește după gust și se bea întreaga cantitate în cursul unei zile; 
- decoct din două linguri de rădăcini uscate și măcinate la 500 ml de apă clocotită; se fierbe patru-cinci 
minute la foc redus, se infuzează acoperit 15 minute și se bea întreaga cantitate călduță, în trei-patru 
reprize, pe durata unei zile, având efecte în calculoza biliară, gripă, răceală, acnee și furunculoză. În caz de 
rujeolă, se prepară un decoct după același procedeu, dar cu doza la jumătate; după ce se adaugă două 
lingurițe de miere, se consumă timp de două-trei ore câte o linguriță, la intervale de cinci minute, 
determinând o grăbire a vindecării, bolnavul fiind reținut la pat; 
- sirop din 100 g de rădăcini proaspete în 800 ml de apă și 800 g de zahăr. După dizolvare se consumă câte 
un pahar pe zi contra eczemelor și a altor afecțiuni dermatice. 

Preparate pentru uz extern 

- infuzie dintr-o lingură de rădăcini uscate la 200 ml de apă în clocot; se infuzează acoperit 15 minute, se 
strecoară și se folosește sub formă de comprese în acnee sau sub formă de gargară în afecțiuni inflamatorii 
buco-faringiene. 
- decoct din patru linguri de rădăcini mărunțite la 500 ml de apă clocotită; se fierbe patru-cinci minute, se 
infuzează acoperit 10-15 minute, se strecoară și se aplică sub formă de comprese, de trei-patru ori pe zi, în 
afecțiuni dermatice (acnee juvenilă, eczeme uscate, herpes, furunculoză, tenuri seboreice); 
- decoct din amestec cu 30-40 g de rădăcini de brusture +15-20 g de frunze de mesteacăn +30-40 g de 
rădăcini de urzică la un litru de apă rece; se fierbe 10 minute, se strecoară, se adaugă o lingură de oțet și se 
folosește săptămânal la spălarea și frecționarea pielii capului, având efect de stimulare a creșterii părului; 
- decoct din amestec de 100 g de rădăcini de brusture +100 g de rădăcini de iarbă mare la un litru de apă 
rece; se fierbe 30 de minute și se fac frecții locale contra micozelor și a mâncărimii de piele (prurit); 
- tinctură din 100 g de frunze proaspete la un litru de alcool de 60º; se macerează 7-8 zile, se strecoară și se 
diluează cu apă (1:9 părți), pentru a face gargară și spălături bucale în infecții sau leziuni ale gurii, având 
efect astringent și antibiotic; 
- tinctura din 200 g de rădăcini uscate și măcinate, la un litru de alcool de 76º; se macerează 15-20 de zile și 
se folosește pentru frecții pe pielea capului, pentru tonifierea rădăcinii firului de păr și stimularea creșterii 
părului; 
- suc din rădăcini proaspete, recoltate primăvara și aplicate pe răni, ulcerații, acnee, furuncule (cu calmarea 
durerilor); 
- unguent din jumătate pahar de suc din frunze proaspete obținut la mixer și jumătate de pahar de ulei 
vegetal; se amestecă bine și se aplică sub formă de pansamente locale pe ulcere vechi de gambă, infecții ale 
pielii, furuncule, acnee juvenilă, arsuri, cruste de psoriazis, eczeme microbiene; 
- frunze crude și zdrobite aplicate sub formă de cataplasme în caz de reumatism dureros, răni, inflamații, 
înțepături de insecte și păianjeni, având efecte antitoxice și calmante. 
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Brusture 
De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Brusture  

 

Brusture  

Clasificare științifică  

Regn:  Plantae  

Diviziune:  Magnoliophyta  

Clasă:  Magnoliopsida  

Ordin:  Asterales  

Familie:  Asteraceae  

Gen:  Arctium  

Specie:  A. lappa  

Nume binomial  

Arctium lappa 
L.  

Brusturele (Arctium lappa) este o plantă erbacee bienală din familia Asteraceae, cultivată în grădini 
pentru rădăcinile sale comestibile sau întâlnită frecvent ca buruiană.  
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Descriere 

Brusturele este oarecum înalt, putând ajunge până la 2 metri înălțime. Are frunze mari, alternate, frunzele 
bazale care apar în primul an de vegetație, triunghiulare, ovate sau cordate, cu marginele întregi, cu un 
pețiol lung, tomentoase pe partea inferioară.  

Florile sunt tubulate de culoare mov-violet, cu antere și stamine concrescute și grupate în calatidii 
globulare, care formează un corimb. Acestea apar la mijlocul verii. Calatidiile sunt înconjurate de un 
involucru format din numeroase bractee, fiecare curbată sub forma unui cârlig, permițând să se agațe de 
blana animalelor și să fie cărate pe distanțe mari. Fructele sunt achene; cu o lungime de cca 6 mm, 
comprimate, cu papusuri scurte.  

Rizomul este scurt, cărnos, continuat cu o rădăcina pivotantă lungă de până la 50 cm lungime, de culoare 
brun-cenușie. Tulpina este cilindrică, cu șanțuri longitudinale, ramificată, acoperită cu peri.  

Origine și distribuție 

Specia este nativă regiunilor temperate ale lumii vechi, din Scandinavia până la Marea Mediterană, și din 
Arhipelagul Britanic până în Rusia, iar din Orientul Mijlociu până în China și Japonia, inclusiv India. A 
fost naturalizată aproape pretutindeni și poate fi găsită mai ales în zonele cu soluri bogate în azot. Este 
considerată o plantă ruderală (crește pe terenuri necultivate, lunci, câmpuri, margini de drum). Este deseori 
cultivată în Japonia, unde oferă numele unui tip special de construcție.  

Cultivare 

Preferă solurile lucrate, bogate în humus, complet însorite. Brusturele este foarte sensibil la îngrășămintele 
pe bază de azot. Înmulțirea se face direct prin semințe, în timpul verii. Recolta are loc la trei până la cinci 
luni de la însămânțare, toamna târziu, moment după care rădăcinile devin prea fibroase.  

Compoziție chimică 

Rădăcina conține inulină, acid palmitic, steric și cofeic, ulei volatil, viatmine din complexul B, nitrat de 
potasiu, steroli, hormoni vegetali, taninuri, mucilagii, mai conține o cantitate mare de fibre dietetice, este 
crocantă cu o aroma dulce. Rădăcinile de brusture au o acțiune antitermică și au fost foarte căutate în 
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timpul epidemiilor de ciumă, se culeg înainte de perioada de înflorire. Frunzele conțin fitoncide, arctiină și 
lapanol.  

Utilizare culinară 

 

Fel de mâncare japonez, kinpira gobō, format din gobō (rădăcină de brusture) și ninjin (morcov) sotate, 
alături de kiriboshi daikon sotat 

Brusturele era utilizat în Evul Mediu drept legumă, dar acum este rar folosit, cu excepția bucătăriei 

japoneze, unde este numit gobō (牛蒡 sau ゴボウ?), bucătăriei coreene, unde este numit ueong (우엉), și 
bucătăriilor italiene și portugheze, unde se numește bardana. Plantele sunt cultivate pentru rădăcinile lor, 
care pot ajunge până la un metru lungime și un diametru de 2 centimetri.  

Tulpinile imature, care vor avea flori, pot fi culese de asemenea primăvara târziu, înainte de apariția 
florilor. Gustul este asemănător anghinarei, aceste două plante fiind înrudite.  

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, brusturele a fost recunoscut internațional datorită creșterii 
popularității dietelor macrobiotice, care susțin consumarea plantei. Rădăcina conține o cantitate 
considerabilă de fibre dietetice gobō (GDF, 6g per 100g), calciu, potasiu, aminoacizi[1] și are un număr mic 
de calorii. Conține polifenoli, care cauzează culoarea închisă la suprafață și gustul pământos, prin formarea 
de complexe tanin-fier.  

Rădăcina este foarte crocantă și are o aromă dulce, slabă, puțin pământoasă, care poate fi redusă prin 
menținerea bucăților tăiate în apă pentru circa 10 minute. Combinația cu carnea de porc în supa miso 
(tonjiru) și takikomi gohan (pilaf japonez) este considerată delicioasă.  

Un fel de mâncare japonez este kinpira gobō, rădăcini de brusture și morcov tăiate julienne, stropite cu sos 
de soia, zahăr, mirin și/sau sake și ulei de susan. O altă mâncare este makizushi de brusture (sushi umplut 
cu rădăcină de brusture murată; rădăcina de brusture este de obicei colorată artificial în portocaliu, pentru a 
semăna cu morcovul).  

Utilizare în medicina tradițională 
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Inflorescență 

 

Arctium lappa 

Naturaliștii populari consideră brusturele uscat ca fiind un agent diuretic, diaforetic și purificator al 
sângelui, de asemenea ajută la eliminarea toxinelor renale și hepatice. Semințele de brusture sunt utilizate 
în medicina tradională chineză, sub numele de niupangzi[2] ( chineză: 牛蒡子; pinyin: niúpángzi). Datorită 
efectului sau curativ purificator, brusturele este folosit și în reglarea colesterolului și a trigliceridelor din 
sânge.  
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TATANEASA (SYPHYTUM OFFICINALE); 
https://www.dcnews.ro/tataneasa-beneficii-alunga-cancerul-ghernia-ulcerul-i-tumorile_471434.html 

Tătăneasă, beneficii. Alungă CANCERUL, GHERNIA, ULCERUL și TUMORILE  
DCNews Team / 27 Martie 2015 / 10:31  

 

Folosită încă din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns să fie cunoscute 
până în zilele noastre datorită consemnării lor de către Dioscoride, celebrul medic al antichității,în 
tratatul său. 

În ultimele decenii, tătăneasa a fost una din cele mai folosite plante pe plan mondial. În Elveția, țara cu cea 
mai mare tradiție în domeniul medicamentelor din plante, mai bine de jumătate din preparatele externe 
produse în ultimul deceniu au fost pe bază de tătăneasă. Industria cosmetică folosește în prezent intens 
alantoina, unul dintre principiile active cele mai importante ale tătănesei, care este practic nelipsită în 
deodorante și creme de corp. 

Din păcate, în uz intern, tătăneasa a fost mai puțin folosită, deoarece ea a fost una dintre primele victime ale 
războiului informațional dintre micile firme care produc medicamente din plante și marile concernuri 
farmaceutice. 

Efecte terapeutice 
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Este o plantă larg cunoscută și folosită încă din vremea dacilor, denumirea sa originală în limba dacă - 
Prodiarnela - ajungând până în zilele noastre datorită consemnării sale de către Dioscoride, celebrul medic 
al antichității, în tratatul său. În medicina populară românească are mai mult de o sută de utilizări, atât 
intern, cât și extern. 

Descriere botanică, recoltare și păstrare 

Tătăneasa este una dintre cele mai răspândite plante medicinale din flora noastră, fiind întâlnită mai ales pe 
câmpurile rămase necultivate și mai umede, la marginile de drum, pe terenurile virane, la marginile de 
pădure. Este înaltă de 30-100 cm, are frunzele de la bază eliptice, iar spre vârf înguste, în formă de lance. 
Florile, care apar din mai până în august, sunt de culoare roșie-violacee. 

Recoltarea se face în lunile octombrie și noiembrie sau în martie. Se folosesc rădăcinile, recoltate în 
perioada de repaus vegetativ. Cea mai eficientă metodă de recoltare este culegerea în timpul aratului, când 
rădăcinile sunt scoase la suprafață de fierul plugului și pot fi adunate cu ușurință. 

După recoltare, rădăcinile se spală în curent de apă rapid (dacă sunt ținute mult în apă mucilagiile se 
dizolvă și astfel scade mult valoarea terapeutică a plantei) și apoi se întind răsfirat la uscat în locuri foarte 
bine aerisite și lipsite de umiditate. În anumite afecțiuni, cum ar fi candidoza vaginală și dermatozele 
produse de ciuperci, sunt recomandate frunzele, recoltate prin secerare în perioada infloririi. 

Gastrita hiperacidă, ulcer gastric și duodenal 

Se ia o jumătate de linguriță de pulbere de tătăneasă de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol. Tătăneasa reduce 
aciditatea, favorizează cicatrizarea, protejează pereții stomacului. De obicei se combină cu încă o jumătate 
de linguriță de pulbere dintr-o plantă aromatică aleasă după necesitățile pacientului: mușețel (pentru 
persoanele iritabile), valeriană sau sunătoare (pentru gastritele și ulcerele care apar pe fond de anxietate), 
menta sau lavanda (pentru persoanele colerice), obligeană sau busuioc (pentru caracterele anxios-
depresive). 

Afecțiuni ale gâtului, afecțiuni pulmonare 

Infecții la nivelul gâtului, tuse produsă de cauze diverse, traheo-bronșita, bronșita, pneumonii trenante, 
tuberculoza pulmonară. 

Se mestecă încet o bucățică de rădăcină de tătăneasă, lăsând ca principiile active emoliente și regenerative 
epiteliale să fie extrase de salivă și să ajungă în zona gâtului. Rădăcina proaspată are un gust neutru, plăcut 
și este deosebit de activă. Rădăcina uscata va fi măcinată în prealabil și va fi mestecată minimum 15 minute 
înainte de a fi înghițită. Se consumă 3 fragmente de rădăcina proaspată cu lungimea de 2-3 cm pe zi sau 3 
jumătăți de linguriță de tătăneasa uscată pe zi. 

Tătăneasa are calitatea de a stimula eliminarea secrețiilor toxice din arborele bronșic și plămâni, precum și 
de a stimula refacerea țesuturilor afectate de infecție. 

Diaree, dizenterie, infecții intestinale 

Tătăneasa normalizează tranzitul intestinal și oprește procesul bolii prin precipitarea proteinelor din 
conținutul intestinal. Se bea înainte de fiecare masă cu un sfert de oră și de câte ori este nevoie, câte un 
pahar din extractul apos obținut prin macerație și decocție. 
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Infecții urinare (cistite) și renale (nefrite, pielonefrite), pietre la rinichi și la vezica urinară 

Prin mucilagiile pe care le conține, tătăneasa favorizează relaxarea țesuturilor, diminuează starea 
inflamatorie și oprește hemoragia. Se administrează de obicei sub formă de extract apos, împreună cu alte 
plante: ienupăr (ca antiinfecțios), merișor și mesteacăn (ca anti-litiazice), câte 1 linguriță rasă din fiecare 
plantă menționată. 

Fibrom și adenofibrom mamar și uterin, chisturi ovariene, polipi intestinali și stomacali 

Nenumărați pacienți au reușit să scape de durele și periculoasele intervenții chirurgicale folosind tinctura de 
tătăneasa și extractul apos antitumoral pe bază de tătăneasă. 
a. Se administrează 1-2 lingurițe de tinctură de tătăneasă în apă de 3 ori pe zi, pe stomacul gol. Tratamentul 
se face până la completa vindecare. 
b. Se bea extractul apos antitumoral, în trei reprize pe parcursul unei zile. 
Alături de tratamentul cu tătăneasa este foarte important regimul alimentar, fără carne, consumându-se în 
mod special morcovi, țelină și pătrunjel. Nu se consumă alcool! Tratamentul se menține 40 de zile. 

Cancer 

Se face tratament cu extractul apos antitumoral. Se țin 3-7 cure a câte 40 de zile cu 10 zile pauză între ele. 
Se recomandă în paralel alimentația crudivoră, postul negru. Același tratament este valabil și pentru 
cancerul cu metastaze. 

Pentru tratamentul postoperator al cancerului la gât 

Se face un preparat din tătăneasă cu miere - 300 g tătăneasă rasă la 0,5 kg de miere. Rădăcina de tătăneasă 
trebuie culeasă proaspătă, primăvara sau toamna, deoarece numai atunci are alantoina, o substanță foarte 
activă în lupta împotriva cancerului. Se spală bine cu o periuță fără a se curăța de coajă. Planta introdusă în 
miere se amestecă în fiecare zi cu o lingură de lemn și după trei săptămâni, preparatul este gata. Atenție, 
mierea trebuie să fie naturală și de calitate. Se administrează câte o linguriță pe zi, între mese, în așa fel ca 
să ramana pe gât, la locul unde a fost operat. Amestecul este și un foarte bun cicatrizant.  

Pentru tratamentul cancerului la gât neoperat 

Se face un macerat din: 300 g usturoi pisat; 500 g rădăcină rasă de tătăneasă proaspată; 50 g sânziană 
galbenă (Galium verum) mărunțită; 50 g propolis solid, mărunțit (se găsește la apicultori); 1 litru alcool 
diluat de 75 de grade. Se lasă la macerat 10 zile. Se strecoară și se ia câte o linguriță mică cu miere, de trei 
ori pe zi. Se va înghiți foarte încet, lent, pentru a "spăla" cât mai bine gâtul. 

Gută, hernie 

Se prepară un macerat dintr-o linguriță de rădăcină de tătăneasă marunțită sub formă de pulbere, care se 
lasă vreme de 24 de ore într-o cană de apă la temperatura de 18-21 grade Celsius, după care se consumă 
nefiltrată. Se beau 3-4 cești pe zi din acest preparat. Pe parcursul tratamentului se ține o cură de crudități, 
care trebuie să reprezinte 70% din alimentele consumate zilnic. Este bine să fie consumate sucuri de 
morcovi, mere, sfeclă roșie, care au un efect de drenare hepatică excepțional. Pe o perioadă de câteva luni 
nu se consumă carne, alcool, zahăr, margarină. 

Ulcer de gambă (inclusiv varicos), leziuni ulcerate în general, escare 
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Se pun cataplasme cu pastă de pulbere de tătăneasă, care se țin minim 1 oră. În cazul escarelor se pun 
comprese cu ceai de tătăneasă, umezind crusta permanent cu acesta. 

Metoda de obținere casnică a extractului apos de tătăneasă prin macerare + decocție 

- 2 linguri de pulbere de tătăneasă se lasă la macerat într-o cană cu apă de seara până dimineața, apoi se 
filtrează și se pune deoparte 
- pulberea umezită cu apă care a rămas se fierbe în încă o cană de apă 1 minut, dupa care se lasă la răcit 
- se combină cele două extracte, iar preparatul se utilizează conform indicațiilor. 

Extract apos antitumoral 

- două linguri rădăcină de tătăneasă (bucăți, așa cum se vinde la Plafar) se lasă de seara până dimineața la 
macerat într-un pahar cu apă; în alt pahar se pun la macerat în apă următoarele plante: frunze de nuc (o 
linguriță de pulbere), coada șoricelului (o linguriță de pulbere), mușețel (o linguriță de pulbere), rostopască 
(o jumătate de linguriță de pulbere - atenție! În cantitate mai mare devine toxică). 

- dimineața se filtrează ambele macerate, iar tătăneasa rămasă se pune la fiert la foc mic, cu o cană de apă. 
După 20 de minute de fiert, se ia de pe foc și se adaugă restul de plante rămas după filtrare, care se lasă să 
infuzeze 10-15 minute. 

- se strecoară infuzia, apoi se combină cu cele două macerate la rece. Cu plantele rămase de la prepararea 
infuziei se pun comprese pe locul afectat. 

Unguentul de tătăneasă 

Se face un unguent din 5-6 linguri de unt clarifiat amestecate foarte bine, dar - atenție - la rece, cu 2 linguri 
de pulbere de tătăneasă (măcinată fin cu râșnița de cafea și cernută de 2 ori prin sita pentru făina albă). 
Acest preparat se aplică pe zonele afectate de 3-4 ori pe zi. 

Pasta din pulbere de tataneasa 

Se combină 1-2 linguri de pulbere de tătăneasă cu apă călduță, amestecând bine până se formează o pastă, 
care va fi întinsă pe locul afectat și va fi ținută 1-3 ore. Pentru arsurile termice, în medicina populară se 
prepară pasta de tătăneasă, nu cu apă, ci cu zer, iaurt sau chiar smântână. 
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RADACINA DE PAPADIE; 
 
https://adevarul.ro/sanatate/medicina-naturista/radacina-papadie-distruge-celulele-canceroase-
1_599ed8295ab6550cb8469a6e/index.html 
 
Chiar dacă mulţi o consideră o buruiană fără nicio întrebuinţare, păpădia este o plantă valoroasă, folosită 
atât ca aliment, cât şi ca medicament. Totuşi, tot mai multe cercetări arată că rădăcina de păpădie este una 
dintre cele mai puternice arme de luptă împotriva cancerului. Ştiri pe aceeaşi temă Cura de slăbit cu 
păpădie. Are efecte uimitoare Fructul asiatic care poate învinge cancerul Despre păpădie se ştie că are 
proprietăţi diuretice, curăţă ficatul, ajută la tratarea alergiilor şi este un aliat bun în lupta contra 
colesterolului mare. Rădăcina de păpădie este o sursă bună de potasiu, vitamina A, fier, calciu, acid folic, 
magneziu şi vitamina C. Cercetările realizate la Universitatea Windsor din Canada arată că rădăcina de 
păpădie este foarte eficientă în vindecarea şi prevenirea cancerului. Aceasta ar putea dezintegra celulele 
canceroase în 48 de ore, având un efect chiar mai puternic decât chimioterapia. Astfel, tratamentul naturist 
pe bază de păpădie este superior chimioterapiei, întrucât vizează şi omoară doar celulele canceroase, fără a 
afecta şi celulele sănătoase ale corpului. În scop terapeutic, se folosesc aproape toate părţile păpădiei. Se 
pot mânca frunzele, dar şi tijele de păpădie. Din rădăcina de păpădie se poate prepara ceai, tinctură sau 
sirop.  

Foloseşte pulberea de rădăcină de păpădieRădăcinile păpădiei se lasă la uscat pentru 5-6 zile. Când 
rădăcina este suficient de uscată şi trosneşte între degete, poate fi transformată în pulbere. Se ia câte 
1 linguriţă pe zi, amestecată cu apă rece sau suc de legume şi fructe. Acesta nu este un tratament care 
funcţionează peste noapte. Abia în câteva luni starea ta de sănătate se va îmbunătăţi considerabil, pe 
măsură ce celulele canceroase vor fi distruse. 
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Rădăcina de păpădie, beneficii pentru organism 

de Carmen Tina, 14 aug. 2016 1:00  

 

https://www.libertateapentrufemei.ro/articol/radacina-de-papadie-beneficii-pentru-organism-113528 

 

Rădăcina de păpădie este un bun medicament natural pentru organismul uman. Păpădia în sine este și 
aliment, dar și remediu pentru numeroase afecțiuni. 

Păpădia este un tonic puternic pe care îl găsim de pe meleaguri europene până în nodul Indiei. Pe la 1700, 
după ce francezii o aduseseră în Canada, păpădia se servea în salate și ca remediu împotriva răcelilor. 

În 1850, pe când călătoreau, imigranții olandezi și germani purtau în bagajele lor semințe și rădăcini de 
păpădie. 

Celții, romanii, grecii și mediteraneenii consumau puțină păpădie înainte de a lua masa, pentru a îmbunătăți 
digestia. 

Rădăcina de păpădie sau unghia pământului 

Herbaliștii susțin beneficiile păpădiei și a rădăcinilor sale. O planetă întreagă de sănătate se întinde chiar 
sub picioarele noastre. 
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Rădăcina este greu de eradicat și este numită sugestiv unghia pământului de grădinari datorită culorii crem 
deschis. 

Rădăcina de păpădie conține proteine vegetale 

Atât rădăcina, cât și frunzele, conțin proteine vegetale, grăsimi, un complex important de carbohidrați, 
minerale precum calciu, fosfor, fier, magneziu și sodiu. 

– Din rădăcina de păpădie uscată și coaptă se face un substituent al cafelei. 

– Este bogată în inulină ajutând scăderii nivelului de zahăr din sânge. 
– Rădăcina are efect antiinflamator aupra rinichilor 

– Alungă simptomele constipației, fără a avea un efect drastic laxativ 

– Este folosită în cazuri de apetit scăzut, probleme la stomac, gaze intestinale, dureri musculare, eczeme 

– Rădăcina de păpădie este tonic al pielii, al sângelui și digestiv 

– Acționează mai bine decât chimioterapia, căci elimină doar celulele canceroase 

– Are proprietăți diuretice, stimulează secreția bilei, curăță rinichii, ajută în alergii, reduce colesterolul 

– Conține până la 500% necesarul zilnic de vitamina K și aproape 110% vitamina A 

– Ajută în diabet, controlează nivelul de lipide 

– Se folosește în salate, supe, vinuri (din flori de păpădie), ceai, cafea 

La unele persoane, păpădia poate provoca aciditate gastrică și arsuri. Persoanele cu probeleme renale, 
disfuncții ale vezicii biliare sau calculi biliari ar trebui să solicite părerea unui specialist înainte de a începe 
să consume păpădie sau produse ce au la baza păpădia. Pentru că actionează ca un diuretic, pot accelera 
eliminarea unor medicamente din corpul dumneavoastră, în cazul în care urmați un tratament 
medicamentos. 
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FRUCTE DE PADUCEL ; 
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Ce puteți trata cu ceai din fructe de păducel 
Oana Hîncu Stil de viaţă  

În lume există aproximativ 250 de specii de păducel, majoritatea având proprietăți curative similare. În 
România se găsesc cinci din cele 250 de specii. 

 

 

 

 

Ce puteți trata cu ceai din fructe de păducel 

https://doxologia.ro/sanatate/medicina-naturista/ce-puteti-trata-cu-ceai-din-fructe-de-paducel 

Pentru prepararea infuziei din fructe de păducel se adaugă o lingură de fructe uscate în 500 ml de apă 
fierbinte, se acoperă vasul și se lasă la infuzat timp de 15 minute. Se consumă până la 2 căni de ceai zilnic. 
Dacă nu este consumat imediat după preparare, adăugați suc de lămâie proaspăt stors pentru a conserva 
principiile active ale ceaiului. 
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Între afecțiunile care se pot trata cu acest ceai amintim: 

 contribuie la eliminarea calculilor renali și biliari 
 are efect diuretic, antioxidant, calmant, sedativ, astringent, vasodilatator, antitumoral 
 scade tensiunea arterială 
 are acțiune benefică în cazurile de angină, insuficiență cardiacă congestivă, ateroscleroză, palpitații, 

cardiopatie ischemică, arterită obliterantă 
 combate anxietatea 
 combate radicalii liberi 
 diminuează efectele stresului 
 contribuie la tratarea anemiei 
 elimină durerile de cap 
 crește capacitatea la efort 
 stimulează digestia 
 tratează dismenoreea 
 atenuează durerile abdominale postpartum 
 combate indigestia 
 combate paraziții intestinali 
 tratează diareea, dizenteria 
 ajută persoanele care suferă de insomnii și oboseală cronică 
 diminuează simptomele menopauzei 
 susține funcțiile mentale 
 previne depresia. 

Consumul de ceai din fructe de păducel și produse derivare care au în compoziția lor păducel este 
contraindicat femeilor însărcinate, celor care alăptează și copiilor, persoanelor care suferă de alergii și sunt 
sub tratament medicamentos și persoanele care suferă de boli ale sistemului cardiovascular și se află sub 
medicație. Administrarea ceaiului de păducel se face doar cu acordul medicului specialist și sub 
supravegherea acestuia deoarece poate interacționa cu o gama variată de medicamente. 
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Ceai de păducel: beneficii, contraindicații și mod de preparare 

https://doc.ro/sanatate/ceai-paducel-beneficii-inima 
 

Ceai de păducel: beneficii, contraindicații și mod de preparare 

Ceaiul de paducel se prepara din fructele uscate ale plantei Crataegus monogyna, are un gust amar si 
un miros usor neplacut. Ca sa te poti bucura, insa, de beneficiile lui si sa il bei cu placere, poti adauga 
si cateva felii de lamaie sau de portocala, care sa ii modifice putin aroma. 

Fructele arbustului de paducel sunt bogate in flavonoizi, taninuri, colina, pectina, glucoza, fructoza, 
substante minerale si uleiuri grase, precum si vitaminele B1 si C. Aceasta compozitie le confera multiple 
efecte benefice in tratarea diverselor afectiuni. 

Aceast arbust (Crataegus monogyna)din familia trandafirului este un diuretic puternic, spun cercetatorii. 
Paducelul are proprietati multiple, el poate reduce acumularea de lichide din tesuturi, ceea ce inseamna si 
ca poate sa amelioreze simptomele insuficientei cardiace congestive. 

Cercetarile1 efectuate pe animale au aratat ca planta paducel are nutrienti care sporesc excretia si fluxul 
urinei. Oamenii de stiinta1 au investigat efectele unor procianidine extrase din arbustul Crataegus 
monogyna asupra acidului uric seric si asupra functiei renale la soarecii cu hiperuricemie. 

Rezultatele au aratat ca o singura doza zilnica de procianidine, pe o perioada de 7 zile, a redus semnificativ 
nivelul de acid uric seric, cat si alti parametri, fara efecte detectabile asupra altor aspecte ale sanatatii 
soarecilor cu hiperuricemie. Aceste procianidine din paducel (care pot fi extrase si din semintele de 
struguri) pot produce cresteri ale excretiei urinare si pot imbunatati fluxul urinar, oamenii de stiinta 
observand o schimbare semnificativa in excretia potasiului la soareci. 

In plus, fructele de paducel pot sa actioneze si ele ca diuretice si pot sa ajute la tratarea problemelor renale. 
Retine ca paducelul este disponibil sub forma de ceai, insa cel mai bine ar fi sa discuti cu medicul tau 
inainte de a consuma acest ceai, ca sa nu ai reactii adverse. 

Reduce riscul de afectiuni cardiovasculare - Ceaiul de paducel echilibreaza functiile inimii, regleaza 
hipertensiunea arteriala, fluidizeaza sangele si previne aparitia cheagurilor si trombozelor. Calmeaza 
durerile in caz de angina pectorala si tulburarile de ritm cardiac (palpitatiile). In plus, intareste muschii 
cardiaci si forta acestora si dilata vasele de sange, facilitand circulatia sangelui catre toate organele 
corpului. Unele studii arata si ca paducelul poate preveni bolile cardiace degenerative. 

Estompeaza varicele si hemoroizii - Facilitand circulatia sangelui, ceaiul de paducel reduce, in timp 
varicele, si hemoroizii. Persoanele care sufereau de circulatie periferica deficitara au observat imbunatatiri 
dupa 2-3 saptamani de tratament cu ceai de paducel. 

Reduce nivelul de colesterol din sange – Paducelul are capacitatea de a reduce nivelul de colesterol LDL 
(colesterol "rau") din sange. Totodada, ceaiul de paduce reduce si concentratia de trigliceride din organism. 

Unele date din unele studii indica faptul ca extractul de paducel poate sa amelioreze nivelul grasimilor din 
sange. Colesterolul si trigliceridele sunt doua tipuri de grasimi care sunt mereu prezente in sangele nostru. 
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Cand se afla la valori normale, colesterolul si trigliceridele indeplinesc un rol foarte important in crearea 
hormonilor si in transportarea nutrientilor prin tot organismul. 

Cu toate acestea, cand lipidele din sange au niveluri anormale - in special cand vorbim despre 
hipertrigliceridemie (valoarea mare a trigliceridelor) si despre un nivel foarte scazut al colesterolului HDL 
(numit si colesterol "bun"), acesti factori pot duce la acumularea placii ateromatoase in interiorul vaselor de 
sange, iar astfel pacientul ajunge sa dezvolte o afectiune periculoasa, numita ateroscleroza. 

Daca placile de aterom continua sa se depuna pe peretii interiori, ele ar putea sa blocheze complet un vas de 
sange ori o artera importanta, ducand la infarct miocardic sau la accident vascular cerebral. 

In cadrul unui studiu2, oamenii de stiinta le-au administrat soarecilor doua doze diferite de extract de 
paducel, iar animalele care au avut parte de acest tratament au inregistrat un nivel scazut de colesterol total 
si un nivel scazut de colesterol LDL (numit colesterol "rau"), precum si o scadere cu 28-47% a valorilor 
trigliceridelor din ficat, in comparatie cu soarecii care nu au primit extract de paducel. 

Intr-un alt studiu3, in care soarecii de laborator au avut o dieta bogata in colesterol, atat extractul de 
paducel, cat si un medicament prescris pentru scaderea colesterolului (din clasa statinelor) au redus 
colesterolul total si valoarea trigliceridelor aproape in mod egal, insa extractul de paducel a putut sa scada 
si nivelul de colesterol LDL, acele grasimi "rele" din sange. 

Amelioreaza starile anxioase - Un alt beneficiu al acestui ceai consta in imbunatatirea starilor de 
anxietate, depresie sau stres cronic. Paducelul creste nivelul de oxigen din sange, iar antioxidantii din 
compozitia sa combat radicalii liberi si toxinele din organism. 

Paducelul contraindicatii  

Ca orice alt tratament pe baza de plante, ceaiul de paducel are si cateva contrandicatii. Desi este benefic 
pentru bolile cardiace, exista si cateva afectiuni in cazul carora poate cauza mai mult rau decat bine, in 
special in combinatie cu tratamente medicamentoase care au aceleasi efecte. De pilda, ceaiul de paducel nu 
poate fi consumat in acelasi timp cu tratamentul pentru reducerea tensiunii arteriale, intrucat poate accentua 
efectele medicamentelor. 

Nici femeile insarcinate nu trebuie sa bea ceai de paducel, deoarece poate cauza probleme fatului. Atentie 
si in cazul persoanelor alergice, care pot suferi efecte adverse daca beau ceai de paducel timp indelungat. 

Ideal ar fi sa discuti cu medicul tau inainte de a consuma ceai de paducel in scop terapeutic. 

Ceai paducel - mod de preparare 

Fierbe 1 lingura de paducel uscat in 2 cani de apa, pret de 15 minute. Strecoara apoi ceaiul si consuma-l fie 
rece, fie cald. Daca vrei sa il depozitezi pentru a-l consuma mai multe zile la rand, pune-l intr-un recipient 
care se inchide ermetic si adauga 1 lingura de zeama de lamaie, care va functiona precum un conservant. 
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FRUCTE DE HAMEI: 
 

 
 
 

 

 



 

Hamei 
De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Humulus lupulus  

Humulus lupulus  

Clasificare științifică  

Regn:  Plantae  

Diviziune:  Magnoliophyta  

Clasă:  Magnoliopsida  

Ordin:  Rosales  

Familie:  Cannabaceae  

Gen:  Humulus  

Specie:  H. lupulus  

Nume binomial  

Humulus lupulus 
L.  

Modifică 

257 

 

Modifică text  
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Hameiul (Humulus lupulus), este o specie perenă a genului de plante erbacee Humulus care aparține 
familiei Cannabaceae,[1] care include și genus Cannabis (cânepă: plantă textilă și medicinală).[2]  

Genul Humulus ca atare are trei specii, din care una are cinci varietăți.  

Specia H. lupulus are frunze cu 3–5 lobi.  

 

Istoria 

Prima cultivare de hamei atestată documentar a avut loc în 736 d.Hr. în regiunea Hallertau din regiunile pe 
care se află Germania astăzi, iar prima menționare a utilizării hameiului în producția de bere este datată în 
anul 1079 d. Hr.  

Răspândire 

Crește în flora spontană din lunci, tufișuri, zăvoaie, crânguri, pe garduri, în zona de câmpie și deal, până la 
800–1000 m.  

Principii active 

Conține ulei volatil (cca. 1%) cu sescviterpene, esteri valerianici, geraniol, mircen, principii amre 
(humulona, lupulona), flavonoide, tanin.  

Utilizări 

Inflorescența de hamei este de tip ament, popular denumită con. Conurile de hamei sunt o materie primă 
importantă la fabricarea berii, fiind un agent de stabilitate în bere. Acizii de hamei au un efect antibiotic 
slab contra bacteriei gram-pozitive care favorizează activitatea exclusivă a drojdiei de bere în fermentarea 
berii.  

Hameiul mai este folosit și în bucătărie, din acesta preparându-se o mâncare asemănătoare celei de spanac.  

Acțiune farmacologică 

Sedativ nervos major, tonic-aperitiv și stomachic, anafrodisiac, diuretic cu eliminare de acid uric, calmant 
al durerilor provocate de menstruație, activează circulația sanguină, coleretic-colagog, astringent, 
antitrichomonazaic. 
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Actualităţi şi beneficii ale extractului de hamei (Humulus lupulus L.) 

https://www.medichub.ro/reviste/farmacist-ro/actualitati-si-beneficii-ale-extractului-de-hamei-
humulus-lupulus-l-id-1756-cmsid-62 

Rezumat 

Cunoscut sub pseudonimul „aurul verde“, hameiul este o plantă perenă, dioică, ce poate ajunge la o 
înălţime de 6-9 metri şi poate trăi 12-20 de ani. Speciile de hamei sunt răspândite în Europa Centrală, sud-
estul Asiei, fiind naturalizate şi în America de Nord. Acţiunile terapeutice ale hameiului sunt multiple, 
însemnate fiind în special acţiunea sedativă, acţiunea estrogenică, antioxidantă şi antibacteriană.   

Cuvinte cheie 

Introducere  

Încă din Antichitate, extractul din Humulus lupulus L. (hamei) era folosit în principal pentru a trata 
tulburările de somn. De asemenea, inflorescenţele femele (denumite conuri) sunt utilizate ca agenţi de 
stabilizare şi aromatizare în industria berii, iar după studii îndelungate s-a dovedit că hameiul are efecte 
terapeutice, cum ar fi efectul antibacterian, antifungic, antioxidant, estrogenic, remediu pentru tulburări 
gastrice de natură nervoasă. Astăzi, extractele de hamei sunt constituenţii principali din multe suplimente 
alimentare şi dietetice.  

Humulus lupulus L. este o plantă agăţătoare, perenă, dioică, aparţinând familiei Cannabaceae, care poate 
ajunge la o înălţime de 6-9 metri şi poate trăi 12-20 de ani. Hameiul îşi are originea în China, iar astăzi este 
o plantă spontană în Europa Centrală şi cultivată pe scară largă în toate regiunile temperate. Frunzele sunt 
opuse, peţiolate, pubescente, 3-5 palmat-lobate, cordate la bază şi cu marginea serat-dinţată. Inflorescenţele 
mascule sunt mici, verzi, fiind dispuse în ciorchine, iar cele femele în conuri (strobili). Conurile de hamei 
sunt în general izolate, au 2-5 cm lungime, peţiolate, ovoide, alcătuite din multe bractei ovale, galben-
verzui, sesile, membranoase, care se suprapun. Bracteile exterioare sunt plane şi simetrice. Bracteile 
interioare sunt mai lungi şi mai asimetrice la bază datorită unor pliuri care înconjoară în general un fruct 
indehiscent (achenă) (1).  

Acţiunea sedativă, preanestezică şi anxiolitică a extractelor de hamei a fost demonstrată ştiinţific, în anul 
2012, la şobolani(2).   

Compoziţia chimică a extractului de hamei  

Compoziţia chimică este reprezentată în principal de aşa-numiţii acizi amari (5-20% din greutatea conurilor 
de hamei), constituiţi din -acizi (humulonă, cohumulonă, adhumulonă) şi din -acizi (lupulonă, 
colupulonă, adlupulonă), precum şi acizi amari în cantitate mai mică (posthumulon/postlupulon, 
prehumulon/prelupulon, adprehumulon), cu o structură acil-floroglucidică. De asemenea, hameiul este 
bogat în flavonozide şi aglicon flavonici (kaemferol, quercetin, quercitrin, rutin)(3), catechine (galatul de 
catechină, galatul de epicatechină)(4), calchone prenilate (xanthohumol şi izoxanthohumol)(5). În uleiul 
volatil au fost identificate sute de componente terpenoide (0,3-10% din greutatea unui con – cariofilină, 
farnesen, humulen, mircene)(6,7), esteri (acetat, propionat şi izobutirat de geranil), cetone (2-undecanonă), 
acizi liberi (acid valerianic) şi 2-metil-3-buten-2-ol, al cărui conţinut creşte odată cu durata conservării(8).  
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Printre principiile amare identificate în strobulii de hamei, cele mai importante din punct de vedere 
terapeutic sunt xanthohumolul şi isoxanthohumolul, acesta din urmă transformat prin tratament termic şi 
valori crescute ale pH-ului. Drept urmare, isoxanthohumolul este principalul prenilflavonoid prezent în 
bere, care îi conferă, de altfel, şi gustul amar(9). Totodată, au fost identificaţi şi alţi compuşi, calchone 
prenilate, care apar la concentraţii de 10 ori mai mici decât cele ale xanthohumolului, care se izomerizează 
la flavonele corespunzătoare (xanthogalenol, desmetilxanthohumol, 8-prenilnaringenin, 6-
prenilnaringenin).  

Întrebuinţări tradiţionale ale hameiului  

Hameiul este cunoscut încă din Antichitate ca o alternativă la Myrica Gale (aditivul de bere predominant în 
zona europeană). Ulterior s-a dovedit că hameiul este un conservant mult mai bun datorită proprietăţilor 
sale antimicrobiene şi gustului amar pe care-l prezintă. Industria berii preia  98% din consumul mondial de 
hamei.  

Mai mult, inflorescenţele femele de hamei au reprezentat o sursă naturală de condiment pentru cereale, 
sosuri, tutun şi băuturi alcoolice altele decât berea, iar frunzele şi caliciile erau folosite pentru a produce un 
colorant fin, maroniu. De asemenea, hameiul a fost folosit în parfumuri, creme şi loţiuni, iar tulpina se 
folosea la fabricarea unui tip de pânză grosieră şi la fabricarea hârtiei.  

Ca remediu medicinal era folosit în diverse afecţiuni, pentru efectele sale: sedativ uşor, antispastic, 
anafrodisiac, antireumatic, analgezic, diuretic şi ca adjuvant în litiaza urinară.  

Mecanisme de acţiune  

Pe baza cercetărilor ştiinţifice complexe, hameiul are următoarele acţiuni:  

 Acţiunea sedativă: efectul se datorează acizilor amari prezenţi în componenţa extractului de hamei, 
în principal -acizilor, determinând o sedare semnificativă, îmbunătăţind somnul fără a produce 
efecte reziduale semnificative sau insomnie de rebound. Cercetările par să sugereze capacitatea 
reglatoare a -acizilor asupra activităţii inhibitorii a sistemului GABA(7,10).  

 Acţiunea estrogenică: efectul este atribuit, în principal, compusului 8-prenilnaringenin (izomerizat 
din izoxanthohumol), cu o capacitate de legare semnificativă de receptorii estrogenici (ER şi 
ER). În urma cercetărilor clinice s-a dovedit că extractul standardizat de hamei împiedică parţial 
resorbţia osoasă la femeile aflate la menopauză(11), de asemenea, reduce incidenţa bufeurilor şi a 
altor disconforturi asociate cu deficitul de estrogen (transpiraţie, insomnie, palpitaţii, iritabilitate), 
fără a avea efectele adverse ale tratamentului hormonal, asociate cu un risc crescut de cancer 
dependent de hormoni (cancerul de sân, carcinomul endometrial)(12).  

 Acţiunea antioxidantă: într-un studiu axat pe analiza calitativă şi cantitativă a compuşilor flavonici 
din hamei, s-au identificat şi cuantificat din lăstarii din hamei kaemferolul şi quercitinul, având rol 
de captare a radicalilor liberi, cum ar fi radicalul superoxid O2

(13).  
 Acţiunea antiproliferativă: capacitatea antiproliferativă se bazează pe studii in vitro privind 

capacitatea prenilflavonoidelor de a inhiba proliferarea cancerului de sân uman (MCF-7), a 
cancerului de colon (HT-29), a cancerului ovarian (A2780)(14) şi a cancerului de prostată (PC-3 şi 
DU145)(15).  

 Acţiunea antibacteriană şi antifungică: activitatea antibacteriană, în special pentru bacteriile 
Gram-pozitive, a fost atribuită humulonei şi lupulonei(16), iar cea antifungică a fost alocată acizilor 
amari care acţionează împotriva speciilor de Candida albicans, Trichophyton,  Fusarium şi Mucor; 
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totodată, xanthohumolul este prezentat ca un agent antiinfecţios cu spectru larg şi un mecanism de 
acţiune în curs de investigare.  

 Acţiunea anticoagulantă: printr-un studiu in vitro s-a demonstrat că extractul de hamei, bogat în 
compuşi flavonici, acizi hidroxicinamici, oligomeri proantocianidinici şi glicozide flavonice, inhibă 
agregarea plachetară indusă de ADP şi ameliorează activitatea anticoagulantă a celulelor endoteliale 
umane pentru a reduce semnificativ reactivitatea plachetară(17); de asemenea, s-a demonstrat că 
xanthohumol previne tromboza venoasă şi arterială prin inhibarea activării trombocitelor, fără risc 
de sângerare(18).  

 Acţiunea de stimulare a secreţiei gastrice: efectul stomahic, de creştere a volumului sucului 
gastric, fără a afecta aciditatea, ar putea fi mediat de sistemul nervos colinergic.  

Interacţiuni cu alte medicamente  

CYP3A4 reprezintă 30% din enzimele citocromului P450 din ficatul uman şi este responsabilă pentru 
metabolizarea a 70% din totalul medicamentelor(19). CYP1A2 reprezintă 15-20% din enzimele citocromului 
P450, iar substraturile includ acetaminofen, fenacetin, imipramină, teofilină, cofeină şi warfarină.  

Compuşii de prenilflavonoid (cum ar fi 8-prenilnaringenin) şi calchonele prenilate (cum ar fi xanthohumol) 
nu au inhibat CYP3A4, dar au prezentat activitate inhibitorie asupra CYP2C8 (93%), CYP2C9 (88%), 
CYP2C19 (70%) şi CYP1A2 (27%), dar inactivarea dependentă de timp a fost observată numai pentru 
CYP1A2. Isoxanthohumolul din hamei a fost cel mai puternic inhibitor al CYP2C8, în timp ce 8-
prenilnaringenin a fost cel mai puternic inhibitor al CYP1A2, CYP2C9 şi CYP2C19(20).  

Drept urmare, trebuie să ţinem seama de medicamentele administrate concomitent cu hameiul şi care au 
metabolizare la nivelul acestor enzime, şi desigur de polimorfismul genetic enzimatic, deoarece acestea pot 
afecta siguranţa şi eficacitatea medicamentelor.  

Concluzii  

Conform datelor prezentate, se poate afirma că extractul de hamei prezintă numeroase proprietăţi care pot fi 
folosite în scop terapeutic. Rezultatele cercetătorilor evidenţiază importanţa hameiului ca sursă potenţială 
de compuşi activi, ce pot fi folosiţi pentru rolul lor adjuvant în tratarea diferitelor afecţiuni. Prin urmare, 
extractul de hamei reprezintă o nouă sursă de compuşi bioactivi fundamentată ştiinţific pentru obţinerea de 
produse nutraceutice sau de suplimente alimentare.   
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IENUPAR: 
 
https://ziarullumina.ro/societate/sanatate/ienuparul-tratament-pentru-o-suta-de-boli-40132.html 

Ienupărul, tratament pentru o sută de boli 

Galerie foto (1) Sănătate  

Un articol de: Constantin Milică - 01 Sep, 2009  
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Ienupărul este un arbust cu o forţă miraculoasă de a sintetiza un complex de principii active eficiente 
în tratarea a peste o sută de afecţiuni. Conţinutul chimic al fructelor mature asigură proprietăţile 
terapeutice specifice. Uleiul eteric de ienupăr, un lichid gălbui, cu miros dulceag, balsamic şi uşor 
camforat, este considerat un panaceu pentru toate bolile. 

Rezultatele curelor cu boabe de ienupăr sunt deosebit de favorabile în tratarea unui mare număr de 
afecţiuni: 

- boli renale şi genitale (litiază renală, cistită cronică, poliurie, uremie, albuminurie, hidropizie, uretrită 
gonococică, prostatită, edeme renale, leucoree, dismenoree) datorită proprietăţilor diuretice, antiseptice şi 
dezinfectante. Efectul vindecător creşte în cazul combinării fructelor de ienupăr cu herba de coada-calului 
şi mătase de porumb; 

- boli pulmonare (bronşite cronice şi acute, catar pulmonar, răceli, tuse, infecţii pulmonare, fluidizarea 
secreţiilor bronşice, T.B.C. pulmonar), ca urmare a efectelor expectorante, antitusive, bactericide, 
sudorifice şi bronhodilatatoare; 

- boli ale aparatului digestiv (afecţiuni gastrointestinale, hepatită, pancreatită, ciroză hepatică, ascită, 
dischinezie biliară, litiază biliară, colici, enterocolite, crampe stomacale, balonări, diaree, dizenterie, vome, 
anorexie, hemoroizi, helmintiază), la care eficienţa tratamentelor este datorată proprietăţilor stomahice, 
gastrice, carminative, astringente, antispastice, aperitive, eupeptice şi tonice. Pentru a mări eficienţa se 
adaugă o linguriţă de pulbere de creţişoară şi coada-racului, care sunt puternic astringente şi absorbante; 
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- tulburări nervoase (nevroze, alergii, migrene, depresii psihice, stări angoase, anxietate), pentru care o cură 
de durată mai mare poate avea efecte psiho-stabilizante şi anxiolitice; 

- dereglări cardiovasculare (hipertensiune arterială, ateroscleroză, bradicardie), în care acţionează cu 
însuşiri hipotensive şi depurative la nivelul sângelui; 

- boli reumatismale cu acţiuni în spondiloză, lumbago, artroză şi gută; 

- afecţiunile metabolice (diabet zaharat, obezitate, celulită, dereglări hormonale, inclusiv reţinere de apă în 
ţesuturi); 

- în bolile canceroase, curele cu boabe de ienupăr, repetate de 2-3 ori pe an, cu pauze de 7 zile între ele, 
acţionează, cu rol adjuvant, în combaterea limfomului malign Hodgkin, în cancere genitale, pulmonare şi 
dermatice, având şi efecte stimulatoare asupra sistemului imunitar. 

Preparate terapeutice de uz intern 

Infuzia sau decoctul din boabe de ienupăr (două linguriţe fructe uscate la 200 ml apă), din care se iau 4 
linguri pe zi, cu efecte vindecătoare în: 

- afecţiuni renale, vezicale şi genitale, litiază renală, edeme renale la picioare, colici nefritice, cistite, 
infecţii renale, blenoragie, leucoree, menstre neregulate, cu adaos de coada-calului, cozi de cireşe, mătase 
de porumb, frunze de mesteacăn, rădăcini de pătrunjel şi de urzică vie pentru a intensifica acţiunea 
diuretică şi antiseptică; 

- boli digestive (ascită, ciroză, hepatită cronică sau acută, colite şi enterocolite, aerofagie, dispepsii de 
fermentaţie, excitarea sucurilor gastrointestinale, fortificarea aparatului digestiv, mărirea poftei de 
mâncare); 

- afecţiuni pectorale, gripă, guturai, bronşită cronică şi acută; 

- stări reumatismale, spondiloză, gută; 

- eliminarea toxinelor şi curăţirea sângelui din organism, prin efecte depurative şi sudorifice, într-o cură de 
primăvară, cu adaos de urzică vie şi păpădie. 

Uleiul eteric de ienupăr, luat în doză de 2-4 picături puse pe zahăr, de 3 ori pe zi, într-o cură de 3 
săptămâni, are efecte dezinfectante, diuretice şi spasmolitice la nivelul căilor renale, digestive şi 
respiratorii, îndeosebi în litiaza urinară, cistite, dispepsii, icter, fermentaţii, balonări, anorexie, bronşite. 

Tinctura, un remediu antiobezitate 

Tinctura de ienupăr, preparată din 20 g fructe uscate şi măcinate, puse la macerat în 200 ml alcool 400 timp 
de 10-14 zile, se strecoară şi se consumă câte 20 de picături, pe stomacul gol, de 3 ori pe zi, în combaterea 
unor boli cum ar fi litiaza renală (mai ales urică), cistită, nefrită, pielonefrită, uretrită, infecţii genito-renale 
cu infrabacterii le Chlamidya sau stafilococi, hepatită cronică, pericardită şi obezitate. 

Vinul de ienupăr se prepară din 50 g fructe uscate şi măcinate, care sunt ţinute două săptămâni la macerat 
în 750 ml vin alb şi 250 ml alcool 700; se consumă zilnic câte 3 păhărele de 50 ml, la mesele principale, 
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având efecte diuretice şi fortifiante în inflamaţii ale căilor urinare, litiază renală, edeme cardiorenale, 
steatoză hepatică şi splenică, tuse rebelă, astm şi gută. 

În tratamentele interne cu preparate din ienupăr se impun unele precauţii în stabilirea dozelor şi a duratei de 
aplicare la bolnavii care suferă de nefrită acută, inflamaţii renale şi blocaj renal, precum şi la femei gravide 
sau cu ciclul menstrual abundent, ţinând seamă de posibilitatea apariţiei unor efecte avortive, provocând 
contracţii uterine, usturimi şi hematurie. 

Tratamente externe 

- infuzie sau macerat din fructe, pentru clătirea gurii după mese şi pentru frecţii pe pielea capului în scopul 
întăririi rădăcinii firului de păr; 

- tinctură din fructe (10 g fructe uscate macerate 10 zile în 100 ml alcool concentrat) pentru frecţii în dureri 
reumatice; 

- fumigaţii cu fructe uscate pentru combaterea răguşelii, laringitei şi faringitei; 

- macerat din frunze uscate de ienupăr, cu amestec de coada-şoricelului şi rozmarin (în părţi egale) se ţine 
8-10 zile în alcool 400 şi se foloseşte la frecţii pe pielea capului pentru combaterea căderii părului; 

- băi cu decoct din frunze folosit în caz de gută, eczeme şi plăgi infectate; 

- băi cu decoct din ramuri (3 kg ramuri, 200 g fructe la 10 litri apă) care se adaugă la apa de baie, cu efecte 
deosebite în afecţiuni neuro-musculare, astm bronşic, stimularea circulaţiei periferice, edeme, reumatism, 
articulaţii tumefiate, gută, ulceraţii cutanate suprainfectate, psoriazis, acnee, furunculi. 

Alte preparate de uz extern 

Oţetul din fructe (150 g fructe bine zdrobite) se obţine prin macerare în 200 ml alcool 500 timp de 4-5 zile, 
după care se adaugă un litru oţet de vin; se continuă macerarea încă 7-8 zile şi se fac frecţii pe corp, seara la 
culcare, în cazul stărilor febrile. 

Uleiul esenţial este folosit ca atare sau în amestec cu glicerină sau cu ulei de migdale (100 ml), pentru a fi 
aplicat în cazul afecţiunilor dermatice (eczeme, ihtioză). Sunt eficiente şi inhalaţiile cu ulei esenţial (5-10 
picături) într-un vas cu apă clocotită, care fluidifică secreţiile bronşice şi au efecte favorabile în tuse, gripă 
şi guturai. 

Extractul uleios de ienupăr se obţine prin fierberea timp de 2-3 ore pe baia de apă a unui amestec, în părţi 
egale, din fructe zdrobite de ienupăr şi ulei de floarea-soarelui; se foloseşte la frecţii (2-3 ori pe zi) în caz de 
reumatism, lumbago şi nevralgii dureroase, după care se diluează folosind 10 ml ulei la un litru de alcool. 

Alifia de ienupăr se foloseşte la ungerea pe abdomen şi picioare în caz de ascită, edeme şi boli de piele 
(repetate zilnic timp de o săptămână). 

Ceai din frunze contra insuficienţei hepatice 

Diferite forme de aplicaţii au fost găsite la ramuri tinere, muguri, frunze, scoarţă, cenuşa lemnului. Lăstarii 
tineri şi frunzele se utilizează ca ceai pentru dezinfectarea sângelui, ciroze, hepatite, insuficienţă hepatică, 
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constipaţie. Sub formă de fumigaţii prin ardere pe jar, lăstarii au efecte contra guturaiului şi a astmului 
bronşic. Cu frunze se pot face şi băi antireumatice. 

Lemnul de ienupăr era considerat în Evul Mediu un panaceu valabil în tratarea multor boli. Uleiul extras 
din lemn, răşina, cenuşa şi gudronul obţinut prin distilare uscată (piroliză) au largi utilizări în combaterea 
sifilisului, paralizii, dureri de cap, nevroze, catar bronşic şi afecţiuni dermatologice (pecingine). Uleiul ars 
în cameră combate ciuma şi împrăştie miasmele neplăcute şi aerul viciat sau infectat.  

 
 
GHEBE SAU OPINTICI : 
http://luise-ciuperci.blogspot.com/2010/09/ghebele-sau-opinticii-armillariella.html 
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Ghebele sau Opinticii  
Ghebele sau opinticii - Armillariella mellea - sunt ciupercile binecunoscute de toţi cei care îşi garnisesc 
toamna cămara cu tot soiul de chestii comestibile printre care desigur şi câteva borcane cu personajul de azi 
- ghebele.  
 
Aşa cum am mai spus undeva pe acest blog Armillariella mellea sunt ciupercile care ne dau satisfacţia de a 
găsi şi culege mult şi repede exact aşa ca în visele ce preced o aventură la cules ciuperci. Ghebele mi-au 
adus cele mai mari satisfacţii, dar şi cele mai mari frustrări. Doar un alt iubitor de ciuperci poate pricepe 
chinul de a găsi o "pădure" de ghebe dar să nu ai nici în ce să le culegi , nici cum să le găteşti pentru că eşti 
în concediu la o plimbare pe munte. După cum se spune o poză exprimă mai mult decât o mie de cuvinte; 
iată deci "pădurea" de ghebe de la Izvorul Muntelui.  
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Să echilibrăm totuşi balanţa. Cea mai mare satisfacţie şi surpriză oferită de ghebe a fost descoperirea unei 
cantităţi apreciabile în grădina unei case somptuoase din Anvers. Surpriză pentru că era o grădină cu gazon 
tuns şi greblat săptămânal. Deosebit de surprins a fost şi stăpânul casei . Plăcerea mea a fost să constat că a 
avut încredere să le mănânce şi chiar să le servească foarte mândru şi invitaţilor săi.  
 

 
 
Nu cred că exagerez dacă spun că e cea mai culeasă ciupercă. Poate şi pentru că sunt ani în care singurul 
efort pe care trebuie să-l faci e să mergi în pădure şi să te apuci de cules ca să te poţi bucura de ciuperci 
pentru mai multe luni. Sunt ani în care apar în cantităţi uriaşe, dar desigur sunt şi ani în care reuşesc să le 
găsească doar cei care le cunosc locurile de apariţie.  
Este o ciupercă de talie medie sau mare; în zone montane am găsit ghebe de 30 cm înălţime şi 20 cm în 
diametrul pălăriei. Totuşi spre deosebire de alte ciuperci la care "mare şi gras" înseamnă şi bun, la ghebe le 
prefer pe cele mici, micuţe de 2-5 cm. Arată teribil de bine întregi în zacuscă, cu gogoşari în sos, în ardei la 
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oţet, salata de toamnă, etc. Asta desigur nu înseamnă că atunci când găsesc doar exemplare mari , le întorc 
spatele. Sunt mai puţin aspectuoase dar asta nu se mai vede în sărmăluţe, chifteluţe, salată cu maioneză sau 
zacuscă. Vorba lui Creangă : "nu ştiu alţii cum sunt" dar mie deja mi-e poftă şi foame.  
 

 
 
Hai să trecem la lucruri serioase.  
 
Cresc pe copaci, la rădăcina lor, pe lângă ei, deoarece îi parazitează şi le produce mucegaiul alb. Le găsim 
în pădurile de conifere, de foioase, în livezi, începând din luna august. În cantităţi foarte mari cresc în 
septembrie şi octombrie. Cei care se bucură de grădina proprie poate n-ar strica să le caute şi la ei acasă (nu 
ştii niciodata de unde "sare" ciuperca).  
 

 
 
Pălăria la exemplarele tinere este convexă , ca mai târziu să se întindă.La exemplarele tinere pălăria este 
acoperită de mici granule ca nisipul care la atingere se desprind. Culoarea diferă probabil în funcţie de 
expunerea la soare şi de copacul parazitat şi poate fi maro cu granule galbene pufoase ca polenul (probabil 
de aici denumirea latină mellea - miere), maro deschis aproape alb, culoarea pielii, maro, cu granule mai 
închise la culoare decât restul pălăriei.Diametrul caracteristic 2-7 cm.  
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Stratul fertil este reprezentat de lamele. La început acestea sunt de culoarea pielii , schimbându-se treptat în 
maro-roz cu pete ruginii iar la final maro-roşcat. Sunt spaţiate şi aderă la picior. Pot fi acoperite de spori 
care arată ca o pulbere de făină.  
 
Piciorul este înalt, zvelt de grosime uniformă, uneori mai îngroşat la bază, adesea curbat deoarece creşte în 
grup compact foarte rar fiind solitară această ciupercă. La început este şi el puţin pufos dar mai târziu 
devine striat longitudinal cu un inel alb-gălbui în partea superioară. Deasupra inelului este mai deschis la 
culoare decât pălăria; sub inel culoare e mai închisă , iar la bază culoarea se închide şi mai mult. Înălţimea 
caracteristică este de 5-12 cm, iar grosimea 0,5-1,2 cm.  
 
Carnea este maro-albicioasă, maro-rozalie, elastică în pălărie şi fibroasă în picior, cu un miros plăcut.  
 
Poate fi confundată cu Pholiota squarrosa a cărei comestibilitate este încă sub semnul întrebării ceea ce 
pentru mine înseamnă necomestibilă. Aceasta are însă pălăria şi piciorul acoperite permanent de scame 
zdrenţuite care nu se desprind la atingere, uşor observabile şi în pozele de mai jos. Pe picior scamele urcă 
spiralat.  
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Am fost rugată de o prietenă să postez şi reţete. Voi încerca să vă ofer chiar acum reţete pentru ghebe.  
Prima precizare : Armillariella mellea (ghebele, opinticii) este toxică în stare crudă. Din fericire aceste 
toxine dispar după 20 min. de fierbere nefiind necesară nici aruncarea apei în care au fiert. 
Se conservă foarte bine cu sare. În cazul lor nu recomand congelarea. După decongelare rămân fibroase 
(parcă ai încerca să mănânci paie!). 
Ca de obicei în primul rând atunci când vin de la cules ciuperci , mă "premiez" mâncându-le. De obicei fac 
repejor o tocăniţă cu ceapă. Reţeta aceasta şi alte reţete găsiţi pe blogul meu de "Reţete cu ciuperci şi nu 
numai" afişat pe acest blog sus în partea dreaptă. 
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SEMINTE DE MAC: 
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https://vegis.ro/blog/macul-si-proprietatile-sale-medicinale/ 

Daca in urma cu foarte multi ani, macul era doar admirat pentru frumusetea sa, treptat, acesta a ajuns sa fie 
folosit in cosmetica, gastronomie sau ca remediu in tratarea sau ameliorarea diferitelor afectiuni. 

Remediile naturiste cu mac (seminte sau petale) se pot administra atat intern, cat si extern. 

Macul alunga durerile de cap 

Petalele uscate de mac reduc intensitatea nevralgiilor, putand fiind administrate sub forma de ceai, infuzie, 
tinctura, siropuri sau capsule. Atunci cand durerile de cap nu te lasa in pace, incearca o cura cu tinctura de 
mac de camp, pe care o urmezi timp de 2 saptamani. Se administreaza cate 15 picaturi, de 2 ori pe zi, cu o 
jumatate de ora inainte de masa. 

Semintele de mac calmeaza tusea 

Macul este benefic și în caz de raceala, laringita, bronsita, astm bronsic si are efecte emoliente si calmante 
in cazul tusei. Pentru a proteja caile respiratorii si ameliorarea durerilor in piept, consuma seminte de mac 
de gradina. Acestea au efect linistitor, in special dupa efort. Umple un sfert de pahar cu lapte caldut si 
adauga o lingurita de seminte de mac, dupa care care amesteca si bea licoarea pe loc, de preferat in a doua 
parte a zilei. Urmeaza tratamentul timp de 5 zile, dar nu mai mult. 
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Uleiul din seminte de mac combate osteoporoza 

Semintele macului de gradina sunt bogate in acizi grasi Omega-6. Uleiul care se obtine din acestea previne 
aparitia bolilor cardiovasculare si a osteoporozei, ajutand la fixarea calciului in oase. Se recomanda 
consumul unei lingurite de ulei din seminte de mac, de 2 ori pe zi. Pentru a tine osteoporoza la distanta, mai 
poti incerca si infuzia din seminte de mac. Intr-un vas, se pun 10 g de seminte de mac uscate si se toarna 
250 ml de apa clocotita. Lasa amestecul la infuzat 20 de minute, strecoara, iar dupa ce s-a racit, adauga o 
lingura de miere. Ia cate o lingura, de 2-3 ori pe zi, dupa masa si urmeaza cura doar 2 saptamani. 

Uleiul de mac este folosit atât în industria alimentară cât şi în cea cosmetică. Uleiul de mac obținut prin 
presare la rece conţine: acid linoleic, acid oleic, acid palmitic, vitaminele B3, B9, E, calciu, fier, fosfor, iod, 
lecitină, magneziu, potasiu, zinc. 

Proprietăţi terapeutice: antiinflamator, antitusiv, analgezic, antitumoral, calmant, imunostimulator, 
sedativ. 

Uleiul din seminte de mac – uz intern: 

–        previne afecţinunile cardiovasculare; 

–        adjuvant în reglarea nivelul glicemiei din sânge; 

–        întăreşte sistemul osos, prin conţinutul bogat în calciu previne osteoporoza; 

–        întăreşte sistemul imunitar, fiind util în caz de răceală şi gripă, astm, bronşită şi tuse; 

–        uleiul din seminte de mac previne cancerul de sân şi cel colon; 

–        menţine buna funcţionare a sistemului digestiv şi reglează tranzitul intestinal; 

–        imbunătăţeşte capacitatea de concentrare şi memoria; 

–        uleiul de mac ameliorează stările de anxietate, durerile de cap şi ajută în caz de insomnii. 
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Uleiul din semințe de mac – uz extern: 

–        hidratează şi regenerează tenul; 

–        datorită vitaminei E, uleiul din seminte de mac are efect antioxidant şi încetineşte procesul de 
îmbătrânire; 

–        calmează pielea iritată şi are efect antiinflamator. 

In cosmetica, pasta obtinuta din seminte de mac are efecte hidratante, emoliente si antiimbatranire. 

In alimentatie, se pot adauga in prajituri, cozonac, paine si alte produse de panificatie, dar si in salate. 
Pentru a putea fi folosite in deserturi, semintele de mac macinate trebuie inmuiate in apa fiarta sau lapte 
fiert timp de 1-2 ore. Pentru a le folosi in salate, rumeneste usor semintele pentru a le intensifica savoarea si 
aroma. 

Atentie! Consulta medicul inainte sa urmezi o cura de mac, deoarece utilizarea macului in tratarea 
unor afectiuni interne poate duce la accidente. 

Poti gasi seminte de mac 100% naturale pe Vegis.ro si daca vrei sa beneficiezi si de calitatile uleiului de 
mac, poti gasi aici ulei din seminte de mac 100% pur. 
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RASCOVI SAU CIUPERCA DE PIN (LACTARIUS DELICIOSUS): 
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Râșcovul delicios (Lactarius deliciosus)  

http://ciupercomania.blogspot.com/2015/10/lactarius-deliciosus.html 

 

Lactarius deliciosus by Bartoloměj Moro

Au sosit ploile; vremea s-a răcit ... putem spune liniștit că s-a instalat toamna în toată regula; ba chiar mai 
mult; a început sezonul ciupercilor de toamnă. Ciuperca la care m-aș opri azi, este una "arhicunoscută", 
Râșcovul delicios (Lactarius deliciosus). Întâlnită sub mai multe denumiri populare, drintre care aș aminti: 
Pita lui Dumnezeu, Ciuperca de pin, Râșcovi, Opintici ... denumiri ce vin să demonstreze incă odată 
popularitatea ciupercii încă din vremuri timpurii. 

 

Originară din Europa, s-a răspândit pe tot globul ca și specie introdusă, astfel încât în zilele noastre o 
regăsim chiar și în Noua Zeelandă... Dar să rămânem puțin în zona "populară". Omul de rând culege 
ciupercile bazat pe "experiența" proprie și descrierile disponibile din diferite publicații de specialitate. Aș 
putea însuma toate aceste caracteristici pe care se bazează culegătorul nostru, ca fiind însușiri 
"macroscopice" ale ciupercii ... și pe baza acestora ciuperca este întâlnită mai peste tot pe globul 
pământesc. Însă dacă mergem pe mâna specialiștilor, lucrurile nu mai stau chiar așa de simplu. 

 

Ei susțin că răspândirea mare a ciupercii s-ar datora de fapt confuziei care s-a creat în jurul acestei specii. 
Și cum că de fapt nu putem vorbi de o singură și bine definită specie, ci avem de-a face cu o "familie" 
întreagă numită Lactarius deliciosus. Printre primii care atrag atenția asuprsa acestui detaliu se numără 
micologistul american Alexander Smith. Dar lucrurile nici în zilele noastre nu s-au clarificat; printre 
micologiștii preocupați de acest subiect aș enumera-o pe micologista belgiană Jorinde Nuytinck, care între 
anii 2005-2007 a publicat o serie de lucrări privind speciile de Lactarius, și care a ajuns la concluzia că la 
nivel de ADN, speria Europeană Lactarius deliciosus, diferă de cea Nord Americană; însă s-au abținut de la 
clasificarea mai adâncită a speciilor Nord Americane. Dar nu vă voi plictisi cu detaliile, voi rămâne în sfera 
"deliciosului" și vă voi prezenta ciuperca așa cum o cunoaștem noi, culegătorii de rând.  

 

Prepararea ciupercilor se poate face în nenumărate feluri, dar parcă în totdeauna cele mai bune sunt rețetele 
cele mai simple, deoarece scot la iveală cel mai bine aroma ciupercii. În această ordine de idei, vă voi arăta 
și de această dată tot o rețetă simplă, însă nu înainte de a vă spune că, se susține că această ciupercă 
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(Lactarius deliciousus) nu trebuie prăjită niciodată în unt. De ce? Vă las pe voi să descoperiți... Între timp 
pueteți încerca Râșcovi usturoiați. Prăjiți în puțin ulei de măsline pălăriile de Râșcovi (pălării întregi, 
așezate cu lamele în sus) Adăugați împreună cu pălăriile ciupercilor și câțiva căței de usturoi în uleiul în 
care se vor prăji; pentru a le da o aromă aparte. Se vor servi stropite cu ulei de măsline și "condimentate" cu 
frunze proaspete de pătrunjel.  

Vă prezint chiar și un mic film cu prepararea ciupercilor după rețeta de mai sus și vă ofer totodată un mic 
bonus, sub forma unei ciorbe de Lactarius deliciosus. Sper să vă facă plăcere. 

 

 

Etimologic, cred că v-am mai spus că denumirea genului Lactarius se trage din latină, de la cuvântul lac 
(lactis, lacte), care înseamnă lapte și vine de la faptul că aceste ciuperci atunci când sunt tăiate sau rănite 
secretă o substanță (care nu este alb-lăptoasă). Epitetul deliciosus, vorbește de la sine, însemnând delicios 
... 
 
Descrierea ciupercii: 

Regnul: Fungi 

Diviziunea: Basidiomycota 

Clasa: Agaricomycetes  

Ordinul: Russulales 

Familia: Russulaceae 

Genul: Lactarius 

Specia: deliciosus 

Sinonime: Agaricus deliciosus, Galorrheus deliciosus, Lactifluus deliciosus, Lactarius laeticolor, Lactarius 
japonicus. 

Specie protejată: comună 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

Pălăria: 5-13 cm diametru, inițial convexă, treptat se aplatizează, pnetru ca în final să capete o formă de 
pâlnie. În tinerețe prezintă marginile răsfrânte. Cuticula pe vreme umedă este vâscoasă, lipicioasă; în 
diferite nuanțe de portocaliu – verzui;  dispuse în zone concentrice, mai închise spre centru și deschise spre 
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exteriorul pălăriei. Dacă inițial predomină coloritul portocaliu; la maturitate culoarea gri-verzuie va fi cea 
predominantă. 

Lamele: sunt dese, subţiri şi nu prea înalte, bifurcate şi puţin decurente în lungul piciorului;  cu același 
colorit ca și pălărie; colorându-se  verzui după apăsare. 

Culoarea sporilor: crem deschis. 
Sporii: 7.5-11 x 6-7.5 µm, larg elipsoidale și cu o rețea fină ornamentală. 

Piciorul: 3-6 cm lungime și  1.5-2.5 cm grosime, relativ scurt, cilindric sau subțiat către bază, gol pe 
interior la maturitate. Are siuprafața piciorului acoperită cu o brumă delicată  și de mici gropițe 
(scrobiculații). Nu poartă inel. Coloritul este de un portocaliu mai deschis ca cel al pălăriei și prezintă 
decolorări verzui la tăiere, manipulare. 

Carnea: gălbui-portocalie, se înverzește după tăiere; este compactă, fermă. Latexul emanat este de un roz-
portocaliu, care se schimbă în verzui după ceva timp. 

Gustul și mirosul: prezintă un miros oarecum dulceag, ca de fructe și are un gust ușor amărui din cauza 
latexului. 

Proprietăți medicinale: unele polizaharide produse de ciupercă prezintă proprietăți imuno-stimulative. 

Distribuția: este o specie micorhiză, asociată coniferelor (Pinus nigra and Pinus brutia), specie originară 
Europeană (Mediteraneană), dar cu soră geamănă Nord Americană, care la nivel de ADN diferă de aceasta. 
Preferă solurile acide, unde o întâlnim solitar, răzleț sau în grupuri din August până la finele lunii 
Octombrie. 

Comestibilitatea: Comestibilă, considerată delicatesă. Însă pentru eliminarea gustului amărui este nevoie 
de tratare termică mai îndelungată. 

Specii asemănătoare: 

 Lactarius torminosus, are marginea pălăriei mai lânoasă și este mai rozalie, crește pe sub mesteceni. 
 Lactarius deterrimus, prezintp piciorul neted, iar latexul este roz-portocaliu. 
 Lactarius rubrilacteus, specie mai roșiatică ca și pălărie și latex; care de albăstrește in timp sau în 

urma manipulării. Este asociat bradului Douglas. 
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SORBUL (SORBUS TORMINALIS): 
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http://bloguluiflorica.blogspot.com/2012/11/sorbul-sorbus-torminalis.html 
 
 
 

Sorbul-sorbus torminalis  

 

In padurile noastre de foioase intilnim si acest arbore sorbul care creste foarte bine in zona de deal pina in 
zona molidului.Eu l-am intilnit rar prin padure si  de aceea l-am cautat   si acum toamna pentru a-i cunoaste 
si fructele. Sint mai multe specii de sorb,domestica si aucuparia-scorusul de munte.Creste pina la15 m.La 
trunchi seamana cu visinul.Are florile albe dispuse in buchet.Frunzele se aseamana cu cele de paltin cu o 
culoare verde lucitor.Toamna  sint la inceput galbene si apoi roscate.Fructele sint asemanatoare cu perele 
salbatice dar mai mici.Au culoare brun roscat,cu gust dulce acrisor-astringent.Sint foarte cautate de pasari 
acum in luna octombrie cand s-au copt.Asa le-am putut si eu culege de pe jos pentru ca arborii sunt mari , a 
si plouat in acea zi si nu puteam sa ma urc in ei.Dupa ce se inmoaie sint mai gustoase,am mancat o mana de 
ele .Am inteles ca se poate prepara ,gem,marmelada,vin si chiar rachiu.Deci ,o solutie pentru supravietuire. 

 

 Am intilnit si un exemplar mai mic ,dar la radacina a fost frecat de mistreti si i-a fost distrusa scoarta.Din 
lemnul sau se pot face diferite obiecte ,cum ar fi :rigle, compasuri si suruburi pentru teasc.Lemnul este tare 
des si greu.Bineintele ca e bun si de foc.Fructele scorusului de munte au o gramada de intrebuintari 
terapeutice-naturiste. 
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 Fructele sale. 

 

 

 

Un motiv in plus cand plecam la padure este de a cauta sa ne intalnim cu acest copac ,si sa ne imprietenim 
cu el pentru ai afla secretele.Deabia astept sa gasesc si o creanga cazuta pentru cioplit.  
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OCTOMBRIE:  
 
GHINDA; 
FAG (vezi luna septembrie); 
LIMBA BOULUI SAU PASTRAV ROSU DE STEJAR (FISTULINA HEPATICA); 
MURE (vezi luna august); 
VIOLETE SAU NICORETI (LEPISTA NUDA – CLYTOCYBE NUDA) (vezi luna septembrie); 
RADACINA DE BRUSTURE (vezi luna septembrie);; 
CIUPERCA CONOPIDA (SPARASSIS CRISPA) (vezi luna august); 
HRIBUL (BOLETUS EDULIS) (vezi luna iulie); 
GALBIOR (CANTHARELLUS CIBARIUS) (vezi luna iulie); 
RACOVINA (STELLARIA MEDIA) (vezi luna ianuarie); 
TATANEASA (SYMPHYTUM OFFICINALE) (vezi luna mai); 
SOC (vezi luna mai); 
BURETI DE ROUA (MARASMIUS OREADES) (vezi luna aprilie); 
CIUPERCA DE BALEGAR, NUMITA SI CIUPERCA DE CAMP (AGARICUS CAMPESTRIS) 
(vezi luna iulie); 
ALUNE (vezi luna august); 
COAMA LEULUI – CIUPERCA (HERICIUM ERINACEUS) (vezi luna august); 
GHEBE SAU OPINTICI (ARMILLARIA MELLEA) (vezi luna septembrie); 
CIUPERCA DE CAMP (AGARICUS ARVENSIS) (vezi luna iulie); 
HREAN (vezi luna iunie); 
USTUROITA (ALLIARIA PETIOLATA) (vezi luna februarie); 
URECHEA LUI IUDA SAU URECHEA EVREULUI (AURICULARIA AURICULA – JUDAE); 
IENUPAR (vezi luna septembrie); 
MOSOM SAU NUSPUI – DUPA PRIMUL INGHET (MESPILUS GERMANICA); 
PLEUROTUS (PLEUROTUS OSTREATUS) (vezi luna ianuarie); 
PALARIA SARPELUI, PARASOL SAU BURETE SERPESC (MACROLEPIOTA PROCERA) 
(vezi luna iulie); 
URZICI; 
MACESE (vezi luna august); 
RISCOVI SAU CIUPERCA DE PIN (LACTARIUS DELICIOSUS) (vezi luna septembrie); 
BURETELE CU PERUCA (COPRINUS COMATUS – A NU S ECONSUMA IMPREUNA CU 
ALCOOL) (vezi luna iunie); 
PORUMBE; 
TRUFA DE VARA (TUBER AESTIVUM) (vezi luna iulie); 
CASTANE; 
PICIOR DE CATIFEA (FLAMMULINA VELUTIPES) (vezi luna ianuarie); 
NUCI; 
SOVARFUL (vezi luna iulie); 
MAGHIRAN SALBATIC (vezi luna iulie); 
BUSUIOC DE PADURE SAU OREGANO (ORIGANUM VULGARE) (vezi luna iulie); 
COADA SORICELULUI (vezi luna iunie); 
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GHINDA: 
 

Din fructele de leac ale pădurii – ghinda 
https://doxologia.ro/sanatate/medicina-naturista/din-fructele-de-leac-ale-padurii-ghinda 

Oana Hîncu Stil de viaţă  

Fructele stejarului, ghindele, sunt bogate în glucide, taninuri, proteine, amidon, uleiuri grase, potasiu, 
vitamina B6, magneziu, calciu, fier, antioxidanți, fiind nu doar gustarea veverițelor, ci și a oamenilor 
suferinzi. 

 

 

Ghindele au proprietăți antiinflamatoare, antitumorale, antioxidante, diuretice, energizante și favorizează 
secreția de insulină, 100 g de fructe având 387 de calorii. 

În cele ce urmează vă prezentăm cinci remedii cu ghinde pentru următoarele afecțiuni: 

1. oboseală, externuare psihică, surmenaj, dureri de cap - la o cană de apă fierbinte se adaugă 2-4 
linguri de cafea de ghindă, o linguriță de miere, se omogenizează și se lasă la infuzat 10-15 minute, 
după care se poate consuma. Cafeaua se obține prin prăjirea de ghinde și semințe de năut, în 
proporție de 2:1, amestecând continuu, pentru a evita arderea, după care se macină și se păstrează în 
recipiente din sticlă, închise ermetic; 

2. gastrită, ulcer - se administrează câte o linguriță de pulbere de ghindă, de 2-3 ori pe zi, pe stomacul 
gol, între mese, la nevoie. Pulberea se obține din uscarea și măcinarea fructelor; 
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3. enterită, colită de fermentație - se beau 2-3 căni de cafea de ghindă pe zi, înainte de masă, pe 
stomacul gol, neîndulcit; 

4. anemie, tulburări psihice - se ia zilnic, între mese, câte o linguriță rasă de pulbere de ghindă, de 3 ori 
pe zi, împreună cu fucte zemoase, suc de fructe, miere de albine; 

5. diaree - de 3-4 ori pe zi, pe stomacul gol, se ia câte o linguriță de pulbere de ghindă sublingual. 
După ce se ține în gură 3-5 minute, se înghite cu puțină apă. 

*Materialele de pe acest site au caracter informativ. Înainte a de începe orice fel de tratament naturist 
trebuie să faceți un test de alergie la tipurile respective de produse. Dacă suferiți de boli cronice sau 
urmați tratamente medicamentoase, vă recomandăm să consultați medicul dumneavoastră, înainte de a 
începe o cură sau un tratament naturist. 

 
 

Ghinda şi scoarţa de stejar – redau puterea celor bolnavi şi obosiţi 
https://ziarulunirea.ro/ghinda-si-scoarta-de-stejar-redau-puterea-celor-bolnavi-si-obositi-31043/ 

de Redactia Ziarului Unirea11 noiembrie 2011 

    În nemărginita ei bunătate pentru toate făpturile vii, mama natură are grijă şi de bietele vieţuitoare ale 
pădurii, pe care iarna le ameninţă cu foamete şi îngheţ. Exact acum, când oamenii strâng ultima recoltă din 
grădini şi livezi, pregătindu-se să o depoziteze în hambare, arborii din păduri îşi scutură roadele singuri, 
spre bucuria sălbăticiunilor. Alunele, ghinda, castanele, jirul, scoruşele – toate se găsesc din abundenţă în 
luna noiembrie, prin lizierele şi luminişurile atinse de aripa toamnei. Şi, cum în marea farmacie a naturii 
darurile de hrană sunt şi daruri de sănătate, fructele pădurii reprezintă, şi ele, leacuri adesea miraculoase, pe 
care toamna ni le aduce în dar. 
GHINDA 
Acum, în noiembrie, frumoasele fructe ale stejarilor, cu pălăriuţele lor aşezate pe creştet, formează un 
adevărat covor în pădurile de deal şi de câmpie sau în preajma arborilor solitari. În urmă cu un secol, 
ghindele erau considerate o adevărată bogăţie, culeasă cu grijă, pentru a fi folosită ca medicament pentru 
oameni şi ca aliment pentru animale, pe perioada iernii. Ele erau, totodată, şi obiecte de veneraţie magică. 
Astfel, se credea că ghindele conţin în ele o tainică esenţă a vigorii stejarului, capabilă să redea puterile 
celor bolnavi sau obosiţi, să prelungească tinereţea şi să aducă noroc şi prosperitate. Ghinda se administra 
uscată şi pisată, sub formă de decoct, plămădită în vin sau sub forma unei „cafele” . 
Preparate din ghinda 
l Pulberea de ghindă – se culeg ghindele şi se lăsă să se usuce într-un loc călduros şi bine ventilat, în strat 
de 2-3 degete grosime, timp de 3-4 săptămâni. După ce s-au uscat, se macină cu râşniţa electrică de cafea 
sau se pisează în piuă, iar din pulberea obţinută se administrează câte 3-4 linguriţe pe zi. 
lCafeaua de ghindă – pe o tavă încinsă se prăjesc, vreme de un sfert de oră, ghinde şi seminţe de năut (în 
proporţie 2:1), amestecându-le mereu, aşa încât să nu se rumenească prea tare. Se macină şi se obţine o 
pulbere maronie – cafeaua de ghindă. Se pun la o jumătate de cană de apă (150 ml) 1-3 linguriţe din această 
pulbere, după care se mai lasă se fiarbă 2-3 minute. Se consumă caldă. Iată în continuare câteva indicaţii 
terapeutice: 
lDiaree, dizenterie – se iau 3-4 linguriţe de pulbere de ghindă pe zi, pe stomacul gol. Planta se ţine sub 
limbă vreme de câteva minute, după care se înghite cu apă. În cazurile grave, doza se poate mări până la 10 
linguriţe pe zi, acest leac vegetal având o toxicitate foarte scăzută. 
lAdjuvant în hemoragii interne – se administrează pe stomacul gol 2-3 linguriţe de pulbere de ghindă, 
foarte fin măcinată. Dacă hemoragia este puternică, se fierb 6 linguriţe de pulbere de ghinda într-o cană de 
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apă, vreme de două minute, după care se filtrează şi se consumă pe stomacul gol, în doză unică. 
lColita de fermentaţie, enterita – se beau 2-3 căni de cafea de ghindă pe zi. Acest preparat nu se va îndulci 
şi va fi băut întotdeauna pe stomacul gol, înainte de masă. 
l Ulcer, gastrită – se administrează câte 1 linguriţă de pulbere de ghindă de 2-3 ori pe zi, între mese sau 
atunci când apar dureri (dar întotdeauna pe stomacul gol). Acest remediu are efecte antiacide, calmante 
gastrice şi cicatrizante. 
l Debilitate, anemie – se face o cură de o lună, timp în care se administrează în fiecare zi câte 3 linguriţe 
rase de pulbere de ghindă. Pentru a nu apărea constipaţia, se administrează concomitent şi tărâţe de grâu, 
miere, fructe proaspete. 
l Surmenaj, dureri de cap pe fond de oboseală – se bea o cafea de ghindă (obţinută din 2-4 linguriţe la o 
cană de apă) îndulcită cu miere. Are un efect energizant oarecum asemănător cu cel al cafelei clasice, dar 
fără să mai apară acea accentuare a oboselii, resimţită după trecerea efectului cofeinei. 
SCOARŢA DE STEJAR 
Scoarţa de stejar se recoltează numai de pe ramurile tinere (de 2-4 ani), în special primăvara, dar şi în lunile 
noiembrie-decembrie, înainte de a se opri circulaţia sevei. Scoarţa se usucă la soare sau în cuptor. Fructele 
(ghinda) au şi ele calităţi terapeutice şi se adună toamna tîrziu. 
Datorită conţinutului ridicat de tanin, principii amare, săruri de calciu şi potasiu, scoarţa tânără şi ghindele 
ajunse la maturitate sunt tonice, antifebrile, având proprietăţi antitoxice şi antiseptice asupra florei 
microbiene la nivel stomacal. 
lCoaja se întrebuinţează sub formă de fiertură recomandată, în special, pentru combaterea hemoroizilor, 
diareei şi dizenteriei. De asemenea, coaja de stejar intră în compoziţia ceaiului antidiareic şi antiinflamator. 
În scop tonic, se ia dimineaţa pe nemâncate şi seara, câte o linguriţă de pulbere de ghindă. 
lInfuzia din coaja de stejar este indicată contra febrei, în combaterea viermilor intestinali şi în tratarea 
rahitismului. Se poate combina şi cu urzică moartă, roiniţă sau ace de brad. 
lContra hemoroizilor, se administrează în timpul meselor 1-2 pahare de vin roşu, în care s-au macerat 30 g 
coajă proaspătă, spălată, strecurându-se şi îndulcindu-se cu puţină miere. Tratamentul durează 8 zile, 
repetându-se periodic. 
Cu 0,5 l decoct din coajă de stejar fiartă timp de 10 minute, în care se adaugă două albuşuri de ou crude, 
bine bătute, se pot provoca vărsături în diverse intoxicaţii. 
Extern, băile cu decoct din coajă de stejar aduc vindecarea în diferite boli de piele cu ulceraţii, degerături, 
hemoroizi şi în transpiraţia excesivă a picioarelor şi a mâinilor. 
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LIMBA BOULUI SAU PASTRAV ROSU DE STEJAR (FISTULINA HEPATICA); 
http://ciupercomania.blogspot.com/2014/03/limba-boului-fistulina-hepatica.html 
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Limba boului (Fistulina hepatica)  

 

 

Fistulina hepatica  

Limba boului (Fistulina hepatica) zis și Bureții de stejar sau Păstrăvul roșu de stejar, este o ciupercă ce o țin 
în congelator de astă toamnă, pentru că deși știu că este o ciupercă comestibilă foarte bună, încă nu i-am 
căutat o rețetă pe măsură. Denumirea populară "limba boului" nici că se putea mai pe măsură, deoarece 
seamănă foarte bine cu organul al cărui nume îl poartă; însă denumirea de bureți mă duce în totdeauna cu 
gândul la ceva ciuperci marunte, ceea ce nu este cazul la această ciupercă... 

 

Mă tot uit la imaginea pe care am atașat-o și mă minunez de norocul celui ce a făcut această fotografie, 
pentru că nu e ușor să găsești ciuperca atăt de sănătoasă, curată și frumos colorată. De obicei (este și cazul 
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meu) îl găsești plină cu frunze și resturi de material lemnos lipite peste ea, având inclusiv o culoare mai 
închisă, iar sub această înfățișare ciuperca în sine este relativ ușor de trecut cu vederea. 

 

Denumirea științifică a ciupercii, mai exact epitetul de "hepatica" nu i se trage de la hepatită ci de la 
aspectul ca de ficat a ciupercii mature (atât culoarea, forma, cât chiar și textura "spongioasă", moale a 
cărnii). Este una din cele mai sigure specii de ciupercii consumabile de la noi în țară, dar cu toate astea este 
de multe ori ocolită din lipsa informațiilor și transmiterea acestora urmașilor. În cuvinte simple aș zice ca 
"baba Nica" n-a mâncat în viața ei așa ceva și dacă o vei întreba, ai șanse 100% să îți zică că este o ciupercă 
otrăvitoare și ai face bine să o arunci. Acestui motiv datorez și eu norocul să fi găsit ciuperca într-o zonă 
arhi-umblată de ciupercari dar ocolit de către toți. 

 

Ca și mod de preparare azi vă pot prezenta una pe "viu" mai completă, adică pornind de la recoltare până la 
degustare. Poate o să vă placă și vouă: 

 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 
Caracterizarea ciupercii Fistulina hepatica: 

Aparatul fructifer relativ mare 10-30 cm diametru, 2-6 cm înălţime, de formă neregulată, asemănătoare cu 
o limbă (deunde și numele) sau evantai, uneori contopit cu exemplarele vecine, cu suprafața catifelată, 
netedă, cu marginile ușor lobate, cu vârsta va deveni umedă, gelatinoasă. De un colorit roșiatec, portocaliu 
sau chiar mai închis, de culoarea ficatului. 

Porii, destul de mari şi rotunjiţi, încep să apară numai atunci când ciuperca a ajuns la dimensiuni 
considerabile. Tuburile sunt foarte scurte şi cilindrice, moi şi cărnoase de aproximativ 1,5cm. Sunt relativ 
înghesuite unul într-altul, dar rămân separate. De culoare albicioasă sau roșiatică, care cu vârsta va fi tot 
mai inchisă la culoare. La atingere se colorează în maroniu. Spori de culoare rozalie sau rozaliu-maronie. 

Piciorul aproape inexistent; este scurt, bont, ferm şi prins excentric de aparatul fructifer. Prezintă coloritul 
aparatului fructifer 

Carnea este compactă, roşietică, cu vinişoare subţiri galbene şi când este tăiată, emană un suc gros, roşu-
sângeriu. Este aproape inodoră şi are gust acru-acidulat, dar plăcut.  

Distribuția: specie saprofită, uneori ușor parazită, creşte pe trunchiuri de foioase, în special stejar, de la 
câmpie la munte, cauzând așa zisul putregai roșcat. Crește în grupuri mici sau solitar, din iunie până în 
noiembrie. Nu poate fi confundată cu nici o altă ciupercă.   

Comestibilitatea: comestibilă, de calitate bună. 
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Fistulina hepatica 
De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Jump to navigation Jump to search  

 

Fistulina hepatica  

 

Limba boului  

Clasificare științifică  

Domeniu:  Eucariote  

Regn:  Fungi  

Diviziune:  Basidiomycota  

Clasă:  Agaricomycetes  

Ordin:  Agaricales  

Familie:  Fistulinaceae  

Gen:  Fistulina  

Specie:  F. hepatica  

Nume binomial  

Fistulina hepatica 
(Schaeff.) With. (1792)  



 

Sinonime  

 Boletus hepaticus Schaeff. 
(1774) 

 Fistulina buglossoides Bull.
(1791) 

 Boletus hepaticus Vent. (1812)
 Fistulina sarcoides St.-Amans

(1821) 
 Hypodrys hepaticus (Schaeff.) 

Pers. (1825) 
 Ceriomyces hepaticus 

(Schaeff.) Sacc. (1888) 

Modifică text

Fistulina hepatica (Jacob Christian Schäffer
limba boului,[2] este o specie de ciuperci comestibile
în familia Fistulinaceae și de genul 
calcaros în păduri mixte și de foioase
putregai sau trunchiuri, în special de 
(iunie) iulie până în octombrie (noiembrie). Ca parazit cauzează a
însă se colorează brun-roșiatic. Buretele este un dăunător de lemn neînsemnat, datorită apariției lui destul 
de rare precum faptului, că distrugerea lemnului durează la acest soi timp lung.

 

Cuprins 

 1 Descriere 
 2 Confuzii 
 3 Valorificare 
 4 Note 
 5 Bibliografie 
 6 Legături externe 

Descriere 
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Bull. 

(1812) 
Amans 

(Schaeff.) 

text  

Jacob Christian Schäffer, 1774 ex William Withering, 1792),[1]

ciuperci comestibile saprofită și parazitară din încrengătura 
și de genul Fistulina. Ea crește în România, Basarabia și Bucovina de Nord

foioase termofile, dezvoltându-se în grupuri mici sau solitar, pe cioturi în 
putregai sau trunchiuri, în special de stejar și castani comestibil, de la câmpie la deal, rar în mun
(iunie) iulie până în octombrie (noiembrie). Ca parazit cauzează așa zisul putregai alb. Lemnul pomului 

șiatic. Buretele este un dăunător de lemn neînsemnat, datorită apariției lui destul 
de rare precum faptului, că distrugerea lemnului durează la acest soi timp lung.[3][4] 

[1] denumită în popor 
din încrengătura Basidiomycota 

Bucovina de Nord pe sol 
se în grupuri mici sau solitar, pe cioturi în 

, de la câmpie la deal, rar în munți, din 
șa zisul putregai alb. Lemnul pomului 

șiatic. Buretele este un dăunător de lemn neînsemnat, datorită apariției lui destul 
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Bres.: F. hepatica 

 Corpul fructifer: are un diametru de 10–30 cm și o înălțime de 2–6 cm, este grea, cărnoasă, 
suculentă, de formă neregulată, asemănătoare cu o limbă sau evantai, cu suprafața catifelată, 
devenind cu vârsta umedă și gelatinoasă cu margini lobate. Ciupercile sunt uneori contopite cu 
exemplarele vecine. Cuticula este fin verucoasă și striată radial. Coloritul tinde de la portocaliu la 
brun roșiatic, fiind la bătrânețe de un brun închis, ca ficatul de vită. 

 Tuburile: sunt destul de lungi (10–15 mm), înghesuite, cilindrice, moi, fiecare dintre ele 
corespondând cu un neg de pe pălărie, fiind tinere gălbuie, mai târziu de aceiași culoare cu pălăria. 
Porii albi până alb-gălbui, care apară de abia când ciuperca a ajuns la inceputul maturității, sunt 
rotunjiți și destul de mari (2–3 mm). 

 Carnea: este inițial compactă, roșiatică, cu vinișoare subțiri alb-gălbuie, emanând tăiată un suc 
gros, roșu-sângeriu în tinerețe. La bătrânețe este moale și gelatinoasă. Mirosul este aproape 
imperceptibil, foarte ușor fructuos și gustul acrișor, dar plăcut. 

 Caracteristici microscopice: are spori ovoidali-rotunjori, hialini (translucizi) cu o mărime de 4-6 x 
4-4,5 microni. Pulberea lor este gălbuie.[3][4] 

  

F. hepatica, tubulețe și pori  

  

F. hepatica dedesubt cu suc  



296 
 

  

F. hepatica tânără  

  

 

F. hepatica bătrână  

  

F. hepatica rozalie  

Confuzii 

Datorită aspectului unic (culoare, suc), acest burete nu poate fi confundat ușor cu alții. Dar au avut loc 
confuzii, odată cu foarte periculosul Hapalopilus nidulans sin. Hapalopilus rutilans (provoacă sindromul 
poliporal)[5] sau cu variații mai roșiatice ale comestibilului Laetiporus sulphureus[6] precum cu Piptoporus 
betulinus.[7]  

 !! Hapalopilus nidulans !!  
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Laetiporus sulphureus  

  

Piptoporus betulinus  

Valorificare 

 

Limba boului prăjită 

Limba boului este o ciupercă destul de savuroasă, dar numai în stadiu tânăr. Odată tăiată, are o asemănarea 
uimitoare cu carnea, amintind de o friptură (biftec). Astfel este numită de exemplu în Anglia poor man's 
beefsteak sau în Turcia Biftek Mantarı.[8]  
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Ciuperca poate fi preparată, tăiată în felii subțiri, nu numai gătită, ci chiar și crudă ca salată cu o vinegretă, 
de asemenea în felii mai groase sau ca cotlet prăjită cu ulei într-o tigaie sau la grătar. Ea poate fi conservată 
coaptă în ulei sau oțet.[3][9]  

Buretele nu se potrivește pentru uscare.  

Note 

1. ^ Index Fungorum  
2. ^ Denumire RO  
3. ^ a b c Bruno Cetto: „Der große Pilzführer”, vol. 1, ed. a 5-a, Editura BLV Verlagsgesellschaft, 

München, Berna, Viena 1979, p. 566-567, ISBN 3-405-12116-7  
4. ^ a b Till E. Lohmeyer & Ute Künkele: „Pilze – bestimmen und sammeln”, Editura Parragon Books 

Ltd., Bath 2014, p. 204, 209, ISBN 978-1-4454-8404-4  
5. ^ Hans E. Laux: „Der große Pilzführer, Editura Kosmos, Halberstadt 2001, p. 550-551, ISBN 978-

3-440-14530-2  
6. ^ Bruno Cetto: „Der große Pilzführer”, vol. 1, ed. a 5-a, Editura BLV Verlagsgesellschaft, 

München, Berna, Viena 1979, p. 568-569, ISBN 3-405-12116-7  
7. ^ Marcel Pârvu: „Ghid practic de micologie”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca 2007, p. 

342-343  
8. ^ Jurnalul Der Tintling  
9. ^ Luce Höllthaler: „Pilzdelikatessen”, Editura Wilhelm Heyne Verlag, München 1982, p. 122, 

ISBN 3-453-40334-7  
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 Marcel Bon: “Pareys Buch der Pilze”, Editura Kosmos, Halberstadt 2012, ISBN 978-3-440-13447-4 
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Berna Viena 1977, ISBN 3-405-11568-2 
 Meinhard Michael Moser: „ Röhrlinge und Blätterpilze - Kleine Kryptogamenflora Mitteleuropas”, 

ediția a 5-ea, vol. 2, Editura Gustav Fischer, Stuttgart 1983 
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URECHEA LUI IUDA SAU URECHEA EVREULUI (AURICULARIA AURICULA – JUDAE); 
 
http://ciupercomania.blogspot.com/2013/12/urechea-lui-iuda-auricularia-auricula.html 
 

Urechea lui Iuda (Auricularia auricula-judae)  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Auricularia auricula-judae  

Urechea lui Iuda; nici că se putea un nume mai pe măsura acestei ciuperci deoarece seamănă perfect cu o 
ureche, crește cu precădere pe copaci de soc și se presupune (ca să nu zic că se știe) că Iuda s
spânzurat de un soc după ce l-a trădat pe Isus. I
spiritului său pentru a ne aminti mereu de trădarea sa. Dar această ciupercă nu doar că este biblică, este 
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Urechea lui Iuda; nici că se putea un nume mai pe măsura acestei ciuperci deoarece seamănă perfect cu o 
ște cu precădere pe copaci de soc și se presupune (ca să nu zic că se știe) că Iuda s

a trădat pe Isus. Iar această ciupercă nu ar fi altceva decât reîncarnarea 
spiritului său pentru a ne aminti mereu de trădarea sa. Dar această ciupercă nu doar că este biblică, este 

 

Urechea lui Iuda; nici că se putea un nume mai pe măsura acestei ciuperci deoarece seamănă perfect cu o 
ște cu precădere pe copaci de soc și se presupune (ca să nu zic că se știe) că Iuda s-ar fi 

ar această ciupercă nu ar fi altceva decât reîncarnarea 
spiritului său pentru a ne aminti mereu de trădarea sa. Dar această ciupercă nu doar că este biblică, este și ... 
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medicinală și comestibilă. 

 

Până prin secolul 19 a fost folosit în mod curent în medicina populară ca și remediu pentru durerile de gât, 
icter sau în cazul ochilor inflamați; dar medicina modernă a demonstrat că este vorba de mult mai mult și 
această ciupercă prezintă capacități antitumorale , hipoglicemiante , anticoagulante și de reducere a 
nivelului de colesterol din organism. Se mai crede că această ciupercă consumată în mod regulat reduce 
riscul de infarct. Cu toate că i se cunosc aceste calități, Urechea de lemn nu se bucură de o foarte mare 
popularitate în Europa sau America, în schimb și de data aceasta orientul îi acordă o mare importanță și se 
fac chiar importuri masive cu această ciupercă din Australia. În orient (China cu precădere) pe lângă 
medicină este folosită frecvent și în bucătărie și astfel a devenit o componentă comună in orice fel de 
mâncăruri. 

 

Nu voi insista pe faptul că și Urechiușele au trecut dintr-o familie în alta de-a lungul istoriei, în schimb aș 
sublinia caracterul asemănător cu Păstrăvul de fag si ciuperca Enokitake, prin aspectul că dacă vremea este 
mai moale pe timpul iernii, un eventual dezgheț nu distruge ciuperca ci o face ca ea să-și reia ciclul vieții. 

 

Tăiței soba cu ciuperci de lemn  

Fiind foarte populari in orient, vă propun o rețetă specifică: Tăiței soba cu Ciuperci de lemn și muguri de 
bambus. Imgrediente: 400g de piept de pui dezosat, 1 cutie de muguri de bambus, 3-4 ciuperci de lemn, 3 
căței de usturoi, 100ml vin de orez, 3 linguri de sos de soia, 4 linguri de ulei de porumb, 3 porții tăitei soba, 
susan alb. 

Modul de preparare: Se curăță ciupercile de lemn și se taie fășii înguste, se îndepărtează ... (citește mai 
mult). 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Caracterizarea ciupercii  Auricularia auricula-judae: 
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Aparatul fructifer de 3-12 cm diametru 2-4 mm grosime, elastică şi gelatinoasă, este foarte subţire şi mult 
lăţită, în formă de pâlnie neregulată sau ureche, faţa superioară este împânzită de numeroase filamente 
lânoase gri care îi dau un aspect tipic catifelat, în timp ce faţa inferioară este relativ zbârcită. Deseori 
corpurile fructifere sunt unite în grupuri dezordonate. Coloritul variază între violaceu şi brun-măsliniu. 
Spori de culoare albă. 

Piciorul: lipsește de cele mai multe ori, dar poate prezenta un picior foarte scurt.  

Carnea este elastică și gelatinoasă la ciuperca tânără, apoi din ce în ce mai tare şi uscată. Dacă este umezită 
își revine la calitatea originară.  

Distribuția: Poate fi întâlnită în zone umede din păduri de foioase, pe copaci în viață sau în descompunere, 
în special pe lemnul de soc şi de arin. Deseori însă îl vom regăsi chiar și în parcuri și pe alei în zone urbane. 
Crește de la câmpie la munte pe toate continentele lumii, începând cu dezghețul și până la noile ghețuri a 
iernii următoare (tot anul). 

Comestibilitate: bună. 

 

Auricularia auricula-judae 
De la Wikipedia, enciclopedia liberă 

Jump to navigation Jump to search  

 

Auricularia auricula-judae sin.  

Hirneola auricula  

 

Urechea lui Iuda, burete de soc  

Clasificare științifică  

Domeniu:  Eucariote  



 

Regn:  Fungi  

Diviziune:  Basidiomycota  

Clasă:  Agaricomycetes  

Ordin:  Auriculariales  

Familie:  Auriculariaceae  

Gen:  Auricularia  

Specie:  A. auricula-judae  

Nume binomial  

Auricularia auricula-judae 
(Bull.) J.Schröt. (1888)  

Sinonime  

 Tremella auricula L. (1753)
 Tremella auricula-judae Bull. 

(1789) 
 Gyraria auricularis Gray 

(1821) 
 Exidia auricula-judae (Bull.) 

Fr. (1822) 
 Auricularia sambuci Pers. 

(1822) 
 Hirneola auricula-judae (Bull.) 

Berk. (1860) 
 Hirneola auricula (L.) P. Karst.

(1880)  
 Auricularia lactea (Bull.) Quél.

(1886) 

Modifică text

Auricularia auricula-judae ((Pierre Bulliard
(Carl von Linné, 1753 ex Petter Adolf
Auriculariaceae și de genul Auricularia
respectiv urechi de lemn[4] sau burete de soc
Basarabia și Bucovina de Nord în primul rând pe 
arin, salcie, ulm nuc sau mesteacăn, foarte rar chiar 
precum pe alei în zone urbane. Buretele se hrăne
atacând copaci vii bătrâni sau slăbiți, provocând astfel putregaiul alb al lemnului. Specia crește, la destulă 
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(1753) 
Bull. 

(Bull.) 

(Bull.) 

P. Karst. 

Quél. 

text  

Pierre Bulliard, 1789 ex Joseph Schröter, 1888) sin.[1]

Petter Adolf Karsten, 1880),[2] din încrengătura Basidiomycota
Auricularia, denumită în popor urechea lui Iuda,[3] ciupercă de lemn

burete de soc[5] este o ciupercă comestibilă care se dezvoltă în 
în primul rând pe arbuști de soc, dar de asemenea pe lemn de 

, foarte rar chiar și de molid. Deseori se regăsește chiar și în parcuri 
precum pe alei în zone urbane. Buretele se hrănește ori saprofitic, consumând lemn deja mort, ori 

ți, provocând astfel putregaiul alb al lemnului. Specia crește, la destulă 

[1] Hirneola auricula 
Basidiomycota în familia 

ciupercă de lemn 
care se dezvoltă în România, 

, dar de asemenea pe lemn de frasin, plop, 
ște chiar și în parcuri 

, consumând lemn deja mort, ori parazitar, 
ți, provocând astfel putregaiul alb al lemnului. Specia crește, la destulă 
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umezeală, de la câmpie la munte pe tot timpul anului, mai ales din august până în martie, fiind una dintre 
puținele ciuperci care rezistă la condiții de temperatură negativă. Ciuperca se cultivează (de exemplu pe 
rumeguș) deja de secole în Asia de Est mai ales în China.[6][7]  

 

Cuprins 

 1 Istoric 
 2 Descriere 
 3 Confuzii 
 4 Ciuperci asemănătoare 
 5 Cultivare 
 6 Valorificare  

o 6.1 Culinar 
o 6.2 Medicinal 

 7 Note 
 8 Bibliografie 
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Istoric 

Științific, această specie de ciuperci se numește Auricularia auricula-judae. În est (China, Japonia, Coreea 
de etc.) este cunoscută sub denumirea MU-Err (ciuperci negre), în vest ca urechea lui Iuda sau burete de 
soc. Asocierea între ciupercă și Iuda a fost făcută de savantul german Joseph Schröter (1837-1894) în 
publicația lui Die Pilze Schlesiens în Kryptogamen-Flora von Schlesien din 1888,[8] redând scurtat o 
legendă, în care se spune că, după ce l-a trădat pe Isus, Iuda Iscariot, unul din cei 12 apostoli, s-a spânzurat 
de un soc, arbore pe care crește această ciupercă în formă de ureche.  

În Europa, ciuperca a fost studiată pentru calitățile ei medicinale începând din secolul al 17-lea.[9]  

În multe cărți micologice folosite în prezent, de exemplu la Marcel Bon, Giacomo Bresadola sau Bruno 
Cetto, buretele tot mai este titulat Hirneola auricula.  

Deutsche Gesellschaft für Mykologie e. V. (Asociația Germană de Micologie) a desemnat Auricularia 
auricula-judae ciuperca anului 2017.[10]  

Descriere 



 

 

Bres.: Hirneola auricula 

 Corpul fructifer: are un diametru de 3
destul de subțire și mult lățit, inițial în formă de cupă, la maturitate de pâlnie neregulată sau ureche. 
Suprafața externă este păros-
nuanțe violacee, brun-violaceu până la brun
(acoperită cu stratul himenaic) este mai intens colorată 
converg spre bază. În stare uscată, buretele este fr
mai mult sau mai puțin negru pe fața de sus și albicios pe cea dedesubt.

 Piciorul: lipsește adeseori, de altfel prezintă o tulpină foarte scurtă și zbârcită de aceiași culoare cu 
corpul fructifer. 

 Carnea: are o textura elastică, chiar ceva cauciucată, la exemplare tinere aproape transparentă 
gelatinoasă, devenind la bătrâne
calitatea originară. În stare crudă nu are un miros sau gust spec

 Caracteristici microscopice
precum ușor curbați și rotunjiți la capete, cu o mărime de 12

  

A. auricula-judae nervură pe verso 

  

A. auricula-judae tinere  

305 

are un diametru de 3-10 cm și o grosime de 0,15-0,4 cm, este elastic 
țire și mult lățit, inițial în formă de cupă, la maturitate de pâlnie neregulată sau ureche. 

-catifelată, culoarea variază de la brun-gălbui, peste brun
violaceu până la brun-negricios, dar există și mutațiuni albe. Cea internă 

(acoperită cu stratul himenaic) este mai intens colorată și strălucitoare, străbătută de câteva cute care 
converg spre bază. În stare uscată, buretele este fragil la exemplare mai mici, tare la cele mai mari, 

țin negru pe fața de sus și albicios pe cea dedesubt. 
ște adeseori, de altfel prezintă o tulpină foarte scurtă și zbârcită de aceiași culoare cu 

are o textura elastică, chiar ceva cauciucată, la exemplare tinere aproape transparentă 
gelatinoasă, devenind la bătrânețe din ce în ce mai tare și uscată. Dacă este umezită își revine la 
calitatea originară. În stare crudă nu are un miros sau gust specific. 
Caracteristici microscopice: Sporii sunt albi, neamilozi, hialini (translucizi), netezi, elipsoidali 

șor curbați și rotunjiți la capete, cu o mărime de 12-17 x 4-7 microni.

judae nervură pe verso  

0,4 cm, este elastic și gelatinos, 
țire și mult lățit, inițial în formă de cupă, la maturitate de pâlnie neregulată sau ureche. 

gălbui, peste brun-măsliniu cu 
și mutațiuni albe. Cea internă 

și strălucitoare, străbătută de câteva cute care 
agil la exemplare mai mici, tare la cele mai mari, 

ște adeseori, de altfel prezintă o tulpină foarte scurtă și zbârcită de aceiași culoare cu 

are o textura elastică, chiar ceva cauciucată, la exemplare tinere aproape transparentă și 
țe din ce în ce mai tare și uscată. Dacă este umezită își revine la 

: Sporii sunt albi, neamilozi, hialini (translucizi), netezi, elipsoidali 
7 microni.[6][7] 
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A. auricula-judae înghețate  

  

A. auricula-judae albe  

Confuzii 

Urechea lui Iuda poate fi confundată cu alte specii din familia Auriculariaceae (niciuna din ele otrăvitoare), 
de exemplu cu: Auricularia fuscosuccinea (comestibilă),[11] Auricularia mesenterica (tânăr comestibilă),[12] 
Auricularia polytricha (comestibilă),[13] Auriculariopsis ampla (comestibilă),[14] Exidia glandulosa 
(necomestibilă),[15] Exidia recisa (necomestibilă),[16] Exidia saccharina (necomestibilă),[17] sau Tremella 
foliacea (necomestibilă).[18]  

Ciuperci asemănătoare 

  

Auricularia fuscosuccinea  

 Auricularia mesenterica  

  

Auricularia polytricha  
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Auriculariopsis ampla  

  

Exidia glandulosa  

  

Exidia recisa  

  

Exidia saccharina  

  

Tremella foliacea  

Cultivare 

În China este cultivata de secole pe rumeguș. In 1994, producția mondială totală de Auricularia a fost de 
420.000 t ciupercă proaspătă, adică 8,5 % din cantitatea totala de ciuperci consumate pe glob.[9] În Europa 
nu este atât de populară. Ciuperca însa este de asemenea crescută pe bușteni, preferat de lemn vechi.[19]  

Valorificare 
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Bureți de soc uscați și înmuiați 

 

Salată de Urechea Iudei 

Culinar 

 

Supa Tekwan cu Mu-Err 

Urechile lui Iuda sunt folosite în special în bucătăria asiatică. Ele pot fi ingerate crud într-o sau ca salată ori 
se folosesc la supe, mâncăruri gătite la foc rapid („în wok”), mai ales în compania cărnurilor porc, vită, rață 
și pui dar și în combinație cu numai legume sau crevete. În prăvălii se pot cumpăra în mod normal numai 
uscate. Înainte de preparare ciupercile trebuie să fie înmuiate aproximativ o oră. Apa de înmuiat capătă un 
miros destul de accentuat asemănător zbârciogilor, dar ceva mai mucegăios. Ea poate fi adăugată, depănând 
de preferință și după ce a fost filtrată, la prepararea sosului sau supei.[20]  

Medicinal 

Ciuperca are în compoziție ingrediente remarcabile, cum sunt potasiu, calciu, magneziu, fosfor, fier, 
[siliciu]], vitamine din grupul B, proteine, polizaharide și diverse substanțe bioactive neidentificate încă cu 
precizie. Numeroase studii științifice au demonstrat intre altele efectul anti-coagulant al acestei ciuperci. S-
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a constatat ca în urma terapiei cu Auricularia, fluxul de sânge în artere s-a îmbunătățit. Această ciupercă 
ajută la prevenirea trombozei, a arteriosclerozei (inclusiv regresia ei) și scade riscul de accident vascular 
cerebral sau infarct. Buretele de soc nu are efecte secundare, spre deosebire de medicamentele de sinteză 
care atacă colagenul din țesutul conjunctiv. În Asia de Est unde ciuperca este consumată ca aliment aproape 
zilnic, incidența trombozei și a infarctului este sesmnificativ scăzută. S-a demonstrat de asemenea, 
proprietățile antitumorale (cancer de piele si prostata) și de captare a radicalilor liberi a acestei ciuperci 
precum efecte pozitive în afecțiuni ca hemoroizi, perturbări de libido, migrene, tinitus, persoane 
supraponderale, infecții, menopauză, furuncule.[9]  

Note 

1. ^ Mycobank]  
2. ^ Index Fungorum  
3. ^ Denumire RO 1  
4. ^ Denumire RO 2  
5. ^ Denumire RO 3  
6. ^ a b Bruno Cetto: „Der große Pilzführer”, vol. 1, ed. a 5-a, Editura BLV Verlagsgesellschaft, 

München, Berna, Viena 1979, p. 602-603, ISBN 3-405-12116-7  
7. ^ a b Marcel Bon: “Pareys Buch der Pilze”, Editura Kosmos, Halberstadt 2012, p. 324-325, ISBN 

978-3-440-13447-4  
8. ^ Joseph Schröter (Ferdinand Kohn ed.): „Die Pilze Schlesiens”, în: „Kryptogamen-Flora von 

Schlesien”, vol. 3, Editura J. U. Kern, Breslau 1888, p. 513-640  
9. ^ a b c Clubul ciupercarilor  
10. ^ Asociația Germană de Micologie  
11. ^ Camille Montagne: „Annales des Sciences Naturelles Botanique”, nr. 17 (2), p. 119–128, Paris 

1842  
12. ^ Bruno Cetto: „Der große Pilzführer”, vol. 3, Editura BLV Verlagsgesellschaft, München, Berna, 

Viena 1980, p. 230-231, nr. 1189, ISBN 3-405-12124-8  
13. ^ Hans E. Laux: „Der große Pilzführer, Editura Kosmos, Halberstadt 2001, p. 584-585, ISBN 978-

3-440-14530-2  
14. ^ René Maire: „Recherches cytologiques et taxonomiques sur les basidiomycètes”, în: „ Bulletin de 

la Société Mycologique de France”, nr.18 (suplement), p. 102, Paris 1902  
15. ^ Bruno Cetto: „Der große Pilzführer”, vol. 3, Editura BLV Verlagsgesellschaft, München, Berna, 

Viena 1980, p. 230-231, nr. 1188, ISBN 3-405-12124-8  
16. ^ Hans E. Laux: „Der große Pilzführer, Editura Kosmos, Halberstadt 2001, p. 588-589, ISBN 978-

3-440-14530-2  
17. ^ Hans E. Laux: „Der große Pilzführer, Editura Kosmos, Halberstadt 2001, p. 584-585, ISBN 978-

3-440-14530-2  
18. ^ Bruno Cetto: “I funghi dal vero”, vol. 5, Editura Arte Grafiche Saturnia, Trento 1986, p. 596-597, 

ISBN 88-85013-37-6  
19. ^ Agricultura ecologică  
20. ^ Luce Höllthaler: „Pilzdelikatessen”, Editura Wilhelm Heyne Verlag, München 1982, p. 112-113, 

ISBN 3-453-40334-7  
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URZICI; 
 
https://www.mega-image.ro/inspiratie/idei-pentru-tine/cum-prepari-urzicile-si-beneficii 
 

Cum prepari urzicile: retete de incercat si beneficii 
Urzica este o planta perena originara din Europa, Africa de Nord si anumite zone din Asia. Treptat, a 
devenit din ce in ce mai populara, fiind consumata pe intreg globul, datorita beneficiilor sale, dar si gustului 
aparte. Afla in cele ce urmeaza cum se prepara urzicile, cum le poti consuma, dar si care sunt beneficiile lor 
pentru sanatate. 

 

 Despre urzici - informatii generale si valori nutritionale 
 Care sunt beneficiile urzicilor 
 Cum alegi urzicile si cum le pregatesti 
 Retete cu urzici 

Despre urzici - informatii generale si valori nutritionale 

Urzicile au fost folosite ca plante medicinale din cele mai vechi timpuri. In Egiptul Antic, urzicile erau 
utilizate ca remediu impotriva durerilor de spate si artritei, in timp ce soldatii romani isi puneau frunze de 
urzica pe piele, deoarece senzatia pe care acestea le-o provocau le tinea de cald. 
 
Mai mult, in medicina traditionala europeana, urzicile erau folosite pentru a trata reumatismul, probleme 
gastrointestinale sau tulburari ale tractului urinar. Frunzele erau infuzate sau puteau fi aplicate direct pe 
piele pentru a trata durerile musculare. 
 
Un lucru cunoscut despre urzici este faptul ca pot provoca iritatii. Acest lucru se intampla din cauza 
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faptului ca frunzele si tulpinile sunt acoperite cu un puf care inteapa la atingere. Micile ace care formeaza 
acest puf contin histamina, acid folic si alte substante care pot cauza mancarime, roseata si umflaturi. 
  

Valorile nutritionale ale urzicilor 
Urzicile sunt o sursa bogata de vitamine si nutrienti si, asa cum arata studiile, extractul de urzici poate 
creste nivelul de antioxidanti din sange. 
 
In ceea ce priveste valorile nutritionale, 100 de grame de urzici contin:  

 Acid folic - 14 mcg 
 Calorii - 42 kcal 
 Vitamina A - 2.011 IU 
 Vitamina B - 0,103 mg 
 Vitamina K - 498,6 mcg 
 Fibre - 6,9 g 
 Calciu - 481 mg 
 Fier - 1,64 mg 
 Magneziu - 57 mg 
 Fosfor - 71 mg 
 Zinc - 0,34 mg 
 Potasiu - 334 mg 
 Proteine - 2,71 mg 

 
Mai mult decat atat, urzicile contin o cantitate ridicata de clorofila, mai mare decat orice alta planta. 
Clorofila, pe langa faptul ca da culoare plantelor, este si o sursa bogata de vitamine si antioxidanti, cu 
importante proprietati terapeutice. 

Care sunt beneficiile urzicilor 

In ciuda faptului ca inteapa, urzicile pot fi consumate in siguranta daca sunt pregatite corect, avand 
numeroase beneficii pentru sanatate. Urzicile pot fi consumate in diferite preparate, dar si ca supliment 
nutritiv sau sub forma de ceai. 
   

 Reduc inflamatiile - urzicile contin compusi care pot ameliora inflamatiile si calma durerile. 
 Reduc tensiunea arteriala - urzicile stimuleaza productia de oxid de azot, care ajuta la dilatarea 

vaselor de sange, dar si la reglarea batailor inimii, favorizand astfel echilibrarea tensiunii arteriale. 
 Ajuta la reglarea nivelului de zahar din sange - un studiu desfasurat pe o perioada de trei luni, la 

care au participat 46 de persoane, a aratat ca o doza zilnica de 500 de miligrame de extract de urzica 
poate scadea in mod semnificativ zaharul din sange. 

 Trateaza afectiunile cutanate - cremele pe baza de urzici pot ajuta la tratarea ranilor sau arsurilor. 
 Previn anemia - datorita continului ridicat de fier, consumul de urzici este benefic pentru a trata sau 

preveni anemia. 
 Trateaza alergiile - extractul de urzica poate inhiba productia de histamina, compus care 

declanseaza simptomele alergiilor, precum stranut, mancarimi la nivelul pielii sau congestie nazala. 
 Mentin sanatatea ficatului - proprietatile antioxidante ale urzicilor pot ajuta la protejarea ficatului. 
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Cum alegi urzicile si cum le pregatesti 

Cand vine vorba de culesul urzicilor, este foarte important sa le alegi pe cele potrivite. Cea mai buna 
perioada pentru recoltarea urzicilor este primavara, cand plantele au aproximativ 30 de centimetri si inca nu 
au inflorit. De regula, frunzele tinere sunt fragede si gustoase, spre deosebire de cele batrane, care sunt mai 
tari si amarui. 
 
Atunci cand culegi urzici, este foarte important sa porti manusi si o bluza cu maneca lunga, ca sa nu te 
intepi. Poti recunoaste urzicile comestibile dupa frunzele cu margini zimtate, acoperite cu puf. Urzicile 
trebuie să fie verzi, proaspete, cu frunze ferme. De la urzici se folosesc frunzele, tulpina, dar si radacina, in 
diverse scopuri. 
 
Extractul din radacina de urzica este folosit de regula pentru suplimentele alimentare sub forma de capsule 
vegetale, dar si pentru prepararea tincturilor. 
  

 

Cum pregatesti urzicile 
Odata ce ai cules urzicile, e momentul sa le pregatesti. E indicat sa folosesti manusi ca sa speli bine urzicile 
cu apa si ca sa rupi apoi frunzele. Urmatorul pas este sa pui frunzele de urzica intr-un bol cu apa calda si 
otet, timp de zece minute. Acest procedeu ajuta la eliminarea substantelor care provoaca iritatii ale pielii. 
 
Dupa ce au trecut cele zece minute, spala din nou frunzele si pune-le la fiert pentru alte zece minute. Acum 
le poti gati cum preferi sau le poti depozita la frigider in pungi de plastic, pentru cel mult patru zile. La 
congelator pot rezista pana la opt luni. 
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Cum poti consuma urzicile 
Poti consuma urzicile in diferite mancaruri, dupa ce le-ai fiert in prealabil, sau le poti usca pentru a le folosi 
apoi la prepararea ceaiurilor. Urzicile pot fi consumate si ca supliment nutritiv, sub forma de capsule sau 
tinctura. 

Retete cu urzici 

Mancare de urzici 

 

Ingrediente:  

 cateva maini de urzici 
 o ceapa mare 
 2 linguri cu ulei 
 sare si piper 
 2 catei de usturoi 
 3 linguri de faina 
 200 de mililitri de lapte 

Mod de preparare:  

 Dupa ce ai fiert urzicile, pune-le intr-un blender si mixeaza bine pana capata consistenta unui piure. 
Condimenteaza cu sare si piper, dupa gust si adauga faina. 

 Incinge uleiul intr-un vas si pune ceapa tocata la calit. 
 Adauga piureul de urzici peste ceapa calita, toarna apoi si laptele, amesteca bine si lasa sa fiarba 

pana cand compozitia devine omogena. 
 Lasa mancarea pe foc aproximativ zece minute, adauga cateii de usturoi si mai lasa la fiert inca 

doua sau trei minute. 
 Poti servi mancarea de urzici alaturi de un ou ochi si cu putin sos de hrean. 
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Ciorba de urzici 
Ingrediente: 
   

 400 de grame de urzici 
 un morcov 
 2 legaturi de ceapa verde 
 o legatura de usturoi verde 
 o legatura de leurda 
 o radacina de pastarnac 
 50 de grame de orez cu bob rotund 
 2-3 linguri de ulei 
 500 de mililitri de bors sau sucul de la o lamaie, dupa gust 
 sare si piper 

 

Mod de preparare: 
   

 Fierbe urzicile, strecoara-le si pastreaza apa. 
 Toaca morcovul, pastarnacul si ceapa verde, pune uleiul la incins intr-o oala, adauga apoi legumele 

tocate si caleste-le la foc mic. 
 Adauga orezul si prajeste pentru inca doua minute. 
 Adauga apa ramasa de la oparirea urzicilor si putina sare si lasa fiert pentru aproximativ 12 minute. 
 Adauga apoi urzicile tocate si mai lasa sa fiarba inca cinci minute. 
 Adauga borsul si mai lasa la fiert inca un minut. 
 Toaca la final usturoiul verde si leurda, opreste focul si adauga-le peste ciorba 
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Mancare de urzici cu orez 
Ingrediente: 
   

 500 de grame de urzici 
 o jumatate de cana cu orez 
 o ceapa medie 
 2 catei de usturoi 
 un ardei gras 
 100 de mililitri de ulei 
 o jumatate de caserola cu rosii cuburi 
 sare si piper 
 sucul de la o jumatate de lamaie 

 

Mod de preparare: 
   

 Dupa ce ai oparit urzicile si s-au racit, toaca-le marunt. 
 Toaca ceapa, ardeiul si usturoiul si lasa-le la calit pentru aproximativ trei minute. 
 Adauga orezul si lasa-l sa se caleasca timp de trei minute, adauga doua cani din apa in care au fiert 

urzicile si amesteca din cand in cand ca sa nu se lipeasca orezul. 
 Dupa ce orezul este gatit pe jumatate, adauga urzicile, rosiile cuburi, sarea, piperul si sucul de 

lamaie. 
 Introdu vasul in cuptor, la 170 de grade Celsius, pentru 30 de minute. Poti servi mancarea alaturi de 

o portie de mamaliga calda. 
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Piure de urzici 

 

Ingrediente: 
   

 500 de grame de urzici 
 500 de mililitri de lapte 
 50 de grame de faina 
 50 de grame de unt 
 2 catei de usturoi 
 2 linguri de smantana 
 sare 

Mod de preparare: 
   

 Dupa ce ai oparit urzicile, adauga 50 de mililitri de lapte si paseaza-le cu un blender. 
 Topeste untul intr-o cratita, impreuna cu faina si putina sare si amesteca timp de un minut. 
 Adauga treptat laptele in cratita, amestecand bine pana obtii un sos fin. 
 Lasa sosul sa fiarba inca patru-cinci minute la foc mic si amesteca bine ca sa nu se prinda de vas. 
 Adauga urzicile si lasa compozitia pe foc inca doua minute. 
 Opreste focul si adauga usturoiul zdrobit si smantana. 

 
 
Urzicile sunt ideale pentru o mancare usoara si sanatoasa, mai ales primavara, cand este sezonul lor. 
Acestea sunt usor de preparat, fiind in acelasi timp bogate in vitamine si nutrienti, necesari pentru 
sanatatea organismului. 
Bibliografie: 
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Porumbele sunt fructe ale porumbarului (Prunus Spinosa), un arbust salbatic din familia rozaceelor, ce 
creste la campie, in zonele montane si care poate atinge 3 metri inaltime. Dintre toate fructele de padure, 
porumbele sunt cele mai bogate in tanin. Contin totodata minerale importante precum calciu, potasiu, zinc, 
fier, cupru, sodiu, magneziu, dar si vitamine precum provitamina A, vitamine din complexul B si vitamina 
C. 

Fructele au actiune astringenta si diuretica, si sunt recomandate in dureri de stomac, diaree, dizenterie, 
afectiuni renale, dischinezii biliare, guta, tuse convulsiva, stimularea digestiei. Sunt folositoare si ca 
dezinfectant al cailor urinare si in tratamentul artritelor. 
 
Continutul mare de tanin, acesta fiind un antioxidant puternic, care actioneaza asupra imunitatii 
organismului, le confera porumbelor calitatea de dezinfectant puternic. Taninul actioneaza in locurile pe 
unde trece, incepand cu cavitatea bucala unde indeparteaza tartrul de pe dinti, apoi in esofag unde 
actioneaza ca un ulei asupra unor amigdale bolnave si ajungand in stomac unde devine un pansament 
pentru toata flora stomacala. 
 
Porumbele stimuleaza imunitatea, ferind organismul de raceala si gripa, tonifica oasele, dintii si unghiile, 
potrivit bzi.ro. Potasiul continut de acestea ajuta la o stabilizare a pulsului inimii si reglarea hipertensiunii 
arteriale. Consumul de porumbe creste pofta de mancare. 
 
Pentru proprietatile lor terapeutice, se folosesc sub forma de decoct, suc, compot, sirop, gem, cidru, ceaiuri, 
vinuri, must sau combinate cu miere. 
 
Cum se folosesc florile, frunzele si scoarta  
In scop medicinal, de la porumbar se mai folosesc florile, mugurii, frunzele si scoarta. Florile se culeg 
imediat dupa inflorire, una cate una. Ele contin flavone, acizi organici, glicozide, kemferol, saruri de 
magneziu si potasiu si sunt recomandate ca sedativ si diuretic in tratamentul nefritelor, cistitelor si 
enteritelor. In homeopatie, florile porumbarului se folosesc in preparatele pentru combaterea durerilor de 
cap si in afectiunile cardiace. 
 
Mugurii au actiune tonica generala, de stimulent al mecanismelor de crestere si dezvoltare si in 
dizarmoniile hormonale. Toate acestea ii recomanda in caz de: deficit imunitar, convalescente postgripale 
sau dupa boli pulmonare, debilitate psiho-fizica, anorexie, inapetenta, astenie generala, neurastenie, 
anemie, dizarmonii de crestere la copii, acnee juvenila si furunculoza provocate de poluarea atmosferica. 
 
Frunzele se culeg prin luna iulie si se recomanda in eruptii tegumentare, boli de rinichi, vezica, pentru 
eliminarea toxinelor din corp. Din coaja arbustului se prepara ceai care ajuta la curatarea plamanilor. 
 
Precautii 
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Porumbele au si un contin redus de glicozid al acidului cianhidric si nu trebuie consumate in cantitati mari. 
Sunt surse conform carora porumbele nu s-ar consuma crude deoarece contin amigdalina (cunoscuta si sub 
numele de vitamina B17) care este destul de controversata. 
 
Despre amigdalina se spune ca ar fi toxica. O forma sintetica a amigdalinei (laetrile) a fost comercializata 
inca din anii 50 ca tratament pentru diversele forme de cancer, dar cu rezultate negative, fiind in cele din 
urma interzisa comercializarea acesteia in Statele Unite. 
 
Alte surse afirma ca, din contra, amigdalina naturala (obtinuta din natura), consumata in cantitati moderate, 
ar contribui la cresterea capacitatii corpului de a lupta impotriva cancerului. Amigdalina se regaseste si in 
samburii de caise, migdale amare sau piersici, precum si in alte alimente in cantitati reduse: nuci de 
macadamia, fasole, mei, anumiti germeni, afine si multe altele. 
Aceasta substanta este distrusa prin supunerea fructelor la temperaturi foarte scazute (primul inghet) sau 
prin fierbere. 
 
 
Acasa › Societate › Sănătate › Porumbele, un dezinfectant puternic  

Porumbele, un dezinfectant puternic 
 

https://ziarullumina.ro/societate/sanatate/porumbele-un-dezinfectant-puternic-148809.html 

Galerie foto (1) 
Sănătate  

Un articol de: Monahia Ecaterina Vicleanu - 18 Oct, 2019  
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Porumbarul (Prunus spinosa) este un arbust sălbatic din familia rozaceelor, care crește la câmpie, dar și în 
zonele montane, și uneori ajunge la 3 m înălțime. Dintre toate fructele de pădure, porumbele sunt cele mai 
bogate în tanin. Taninul este un antioxidant foarte puternic, care acționează asupra imunității organismului 
și le conferă acestor fructe de pădure calitatea de dezinfectant puternic. Taninul acționează începând cu 
cavitatea bucală, unde îndepărtează tartrul de pe dinți, apoi în esofag, unde se comportă ca un ulei asupra 
amigdalelor bolnave, și în stomac, unde devine pansament gastric. 

Pe lângă tanin, porumbele mai conțin și minerale importante, precum calciu, potasiu, zinc, fier, cupru, 
sodiu, magneziu, dar și vitamine (provitamina A, vitamine din complexul B și vitamina C). 

Fructele au acțiune astringentă și diuretică și sunt recomandate în dureri de stomac, diaree, dizenterie, 
afecțiuni renale, dischinezii biliare, gută, tuse convulsivă, stimularea digestiei. Mai sunt folosite ca 
dezinfectant al căilor urinare și în tratamentul artritelor. 

Pentru proprietățile lor terapeutice, se folosesc sub formă de decoct, suc, compot, sirop, gem, cidru, ceaiuri, 
vinuri, must sau combinate cu miere. De la porumbar se mai folosesc florile, mugurii, frunzele și scoarța. 

Florile porumbarului se folosesc în preparate pentru combaterea durerilor de cap și în afecțiunile cardiace, 
în timp ce mugurii au acțiune tonică generală, de stimulent al mecanismelor de creștere și dezvoltare și în 
dizarmoniile hormonale. Frunzele se culeg în luna iulie și se recomandă în erupții tegumentare, boli de 
rinichi, vezică, pentru eliminarea toxinelor din corp. Din scoarța arbustului se prepară ceai, care ajută la 
curățarea plămânilor. 

Cea mai bună perioadă pentru culesul porumbelor este atunci când a căzut bruma, dar se pot culege și iarna, 
fiind rezistente la ger, însă gustul astringent este mult mai diminuat. 

Rețete: 

Dulceață de porumbe 

Ingrediente: 3 kg porumbe, 2 lămâi, 5 plicuri zahăr vanilat, 1 baton scorțișoară, 900 g zahăr, 900 ml 
apă. Mod de preparare: Se îndepărtează codițele de la porumbe, apoi se spală și se pun la scurs; într-o 
cratiță se pun porumbele la fiert cu 900 ml apă pentru 30 de minute și se amestecă des ca să nu se prindă; 
după ce au fiert, se dau printr-o sită mai rară și apoi se pun pulpa rezultată la fiert cu coaja și zeama de la 
cele două lămâi, vanilia, batonul de scorțișoară și 900 g zahăr; se lasă să fiarbă aproximativ 15 minute, apoi 
se pune fierbinte în borcane. Se lasă să prindă o coajă subțire, după care se capsează bine și se depozitează 
în locul adecvat. 

Vin de porumbe 

Ingrediente: 6 kg de porumbe, 6 litri de apă, 1 kg zahăr, 2 lămâi, scorțișoară. Mod de preparare: Se spală 
fructele și se pun la opărit în apă, la foc mic, timp de 15 minute, apoi se ia vasul de pe foc și se lasă până a 
doua zi; se filtrează lichidul prin strecurătoare, iar fructele se pun separat în alt vas; într-un sfert din 
cantitatea de lichid extras se fierbe zahărul 10 minute, apoi se toarnă peste restul de lichid și se amestecă; 
sucul astfel obținut se pune în damigene, se astupă cu un dop de fermentație și se lasă 5-6 săptămâni sub 20 
de grade Celsius, apoi se trage în sticle și se astupă cu dopuri. 
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CASTANE; 
 

Castanele comestibile, o alegere sanatoasa 
https://www.csid.ro/diet-sport/dieta-si-nutritie/castanele-comestibile-o-alegere-sanatoasa-4904556 

Tweet  

no title  

Daca nu ai incercat inca gustul aromat si rafinat al castanelor, toamna asta trebuie sa o faci! Sunt 
extrem de sanatoase si ajuta la vindecarea a numeroase afectiuni! 
 
Castanele comestibile sunt diferite de alte fructe oleaginoase prin faptul ca sunt sarace in grasimi si au un 
continut mai ridicat de amidon. Acestea au o textura sfaramicioasa si o aroma usoara, dulce. 
 
De obicei, ele sunt consumate fierte sau prajite, adaugate in supe sau umpluturi, sau pot fi 
macinate in faina si utilizate pentru copt. 
 
De ce sa alegi castanele? 
 
Ei bine, beneficiile lor asupra sanatatii sunt numeroase. Ca sa te convingi, citeste mai departe. 
 
- detin valoroase depozite de vitamina B6 si E, dar si glucide cu absorbtie lenta, potasiu si acid linoleic 
(substanta care reduce colesterolul si previne bolile de inima). 
 
- sunt o sursa importanta de hidrati de carbon, fosfor, lecitina si vitamina C. 

- contin protide, lipide, calciu, fier, magneziu, mangan, zinc, potasiu, valoarea lor calorica fiind de 200 
calorii la 100 g. 
 
- caloriile continute in castane nu provin din grasimi, ci din carbohidrati. 
 
- sunt lipsite de colesterol si de sodiu, fapt pentru care sunt o alegere foarte buna pentru cardiaci. 
 
- sunt o buna sursa de fibre, asa ca persoanele care isi doresc sa se ingrase sau sa isi fortifice musculatura si 
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organismul nu ar trebui sa le ocoleasca. 
 
- contin tiamina - vitamina care completeaza rezervele de energie, echilibreaza digestia si apetitul - si 
riboflavina, vitamina ce imbunatateste activitatea metabolica. 
 
- ajuta la tratarea problemelor respiratorii, cum ar fi tusea convulsiva. 
 
- repara gaurile microscopice din vasele de sange si capilare si imbunatatesc elasticitatea acestora. 
 
Piureul din castane, un adevarat elixir 
 
Piureul din castane este unul dintre putinele produse care, prelucrate termic, pastreaza in mare parte 
vitaminele fructului proaspat. Datorita aportului imens de vitamine si minerale, acesta este un tonic natural 
extrem de puternic, fiind perfect pentru persoanele aflate in convalenscenta, in crestere, pentru sportivi, 
copii si batrani sau pentru cei care sufera de anemie sau astenie. 

 
 
 
 

Castane coapte, un deliciu specific sezonului rece – Rețete și beneficii 
https://www.libertateapentrufemei.ro/articol/castane-coapte-retete-beneficii-214287 

17 oct. 2019 13:08  

 

Nu poți spune că este toamnă până nu simți parfumul dulce și reconfortant de castane coapte, 
specific lunilor răcoroase, care învaluie casa și te poartă într-un tărâm de poveste. 

Folosite de mii de ani ca aliment cu ajutorul căruia organismul traversează cu brio perioadele reci, castanele 
au fost recomandate cu succes de Hipocrate în reţetele sale străvechi, dar a apărut şi pe lista celor peste 600 
de plante şi fructe cu puteri vindecătoare a grecului Dioscoride. 

Castanul comestibil, numele ştiinţific Castanea sativa, în România dar şi în alte regiuni ale Europei, este 
relativ uşor de crescut atât în livezi specializate, cât şi la marginea sau chiar în mijlocul pădurii. 

Fructele sale sunt comestibile, fiind considerate în anumite reţete de preparare chiar o delicatesă. 

Există mai multe modalităţi de a consuma fructele, printre care castanele coapte sunt foarte cunoscute. 

Desi sunt o gustare de stradă, castanele coapte pot fi făcute și în intimitatea casei tale, la cuptor sau 
microunde, în foarte puțin timp. 

Mai jos ți-am prezentat 3 rețete rapide, simple și delicioase de castane coapte. 
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Rețete de castane coapte 

1. Castane coapte la cuptor 

Cea mai comună greșeală în coacerea castanelor este uscarea lor excesivă. Castanele își pierd astfel din 
savoare și capătă o textură gumoasă. Pentru a evita acest lucru, castanele trebuie, fie pre-fierte (deși această 
variantă nu este tocmai recomandabilă), fie hidratate înainte de gătire și/sau stropite în mod constant pe 
parcursul procesului de coacere. 

Ingrediente: 

 1 kg de castane comestibile 
 sare 

Mod de preparare: 

1. Preîncalzeste cuptorul la 200 de grade Celsius. 
2. Cu ajutorul unui cuțit mic, ascuțit, cresteazț coaja castanelor în formă de X. Dacă uiți să faci asta, 

castanele vor exploda. O altă alternativă este să străpungi fiecare castană cu o furculiță. 
3. Se toarnă apă fierbinte peste castanele crestate și se lasă să se opărească timp de 2 minute. 
4. Întinde castanele într-o tavă, acoperită cu o foaie de copt, sau direct pe grătarul din cuptor, cu 

tăietura în sus. 
5. Se presară cu sare după gust 
6. Lasă-le la cuptor timp de 30 minute. 
7. Se scot castanele într-un prosop și se freacă bine să se desfacă coaja (ca atunci când frecati nucile 

prăjite de pielițe). Fără să desfaceți prosopul, lăsați castanele să se răcorească timp de 5-10 minute. 
8. Cojește-le și bucură-te de gustul lor dulceag. 

Poftă bună! 

2. Castane coapte la tigaie 

Castanele coapte în tigaie ies la fel de gustoase precum cele preparate la cuptor, însă avantajul lor constă în 
faptul că tot procesul durează mult mai puțin. 

Ingrediente: 

 castane comestibile, cât să încapă într-o tigaie 
 sare 

Mod de preparare: 

Pașii sunt oarecum aceiași ca și în cazul castanelor coapte la cuptor. 

1. Cu ajutorul unui cuțit mic, ascuțit, cresteazț coaja castanelor în formă de X. Dacă uiți să faci asta, 
castanele vor exploda. O altă alternativă este să străpungi fiecare castană cu o furculiță. 

2. Se toarnă apă fierbinte peste castanele crestate și se lasă să se opărească timp de 2 minute. 
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3. Se pun în tigaie cu un praf de sare, după gust, la copt. Ai grijă doar să le întorci din când în când! 
4. Dacă în cuptor castanele vor fi gata în aproximativ 45 de minute, în tigaie obții castane coapte în 

doar aproximativ 10 minute. 
5. Se scot castanele într-un prosop și se freacă bine să se desfacă coaja. Lăsați castanele să se 

răcorească timp de 5-10 minute, fără să desfaceți prosopul. 
6. Cojește-le și bucură-te de gustul lor. 

Poftă bună! 

3. Castane coapte la cuptorul cu microunde 

Ingrediente: 

 castane comestibile 
 sare 

Mod de preparare: 

1. Se pregătesc două boluri mici care pot sta împreună în microunde. 
2. Castanele se taie orizontal şi se pun într-unul dintre boluri. În celălalt bol se pune puţină apă. 
3. Se pun ambele boluri la microunde, la putere maximă, timp de 4-5 minute. 
4. Odată coapte, castanele se scot din cuptor şi se lasă la uscat într-o pungă de hârtie, timp de 5 

minute. 

Poftă bună! 

  

Castanele comestibile 

Cu parfumul lor deosebit, atunci când sunt coapte, castanele amintesc de bucuria zilelelor copilăriei. Există 
mai multe varietăţi de castane comestibile, care nu trebuie confundate cu cele sălbatice. 

Castanele – Origine 

Castanul comestibil sau castanul dulce este un arbore din familia Fagaceae, originar din sudul Europei și al 
Asiei Mici. 

Castanul comestibil este un arbore foios, cu o rădăcină rămuroasă, tulpina dreaptă, cilindrică, de dimensiuni 
mari, atingând frecvent înălțimea de 20–35 metri, cu un trunchi care la maturitate poate atinge adesea 2 
metri în diametru. 

Arborii foarte bătrâni pot ajunge la diametrul de 4 metri, în cazuri extreme chiar și până la 6 m. Arborii 
bătrâni de peste 100 de ani sunt de multe ori scorburoși. 

Castanul comestibil, de multe ori, ajunge vârsta de 500–600 de ani. În Europa Centrală rareori sunt mai 
bătrâni de 200 de ani, în Europa de Vest pot ajunge până la 1000 ani. Cel mai mare copac cunoscut este 
Castagno dei Cento Cavalli(„Castanul de o sută de cai”) în Sicilia. 
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Frunzele sale lungi, lanceolate și pe margini spinos-dințate, cu nervura proeminentă, pot atinge între 16–28 
cm lungime și 5–9 cm lățime. 

Castanul comestibil înflorește în iunie-iulie și este una din speciile de plante ce are flori monosexuate 
situate pe aceeași plantă, dar separate. 
Florile de ambele sexe sunt dispuse pe două niveluri diferite, cele masculine în partea superioară a plantei, 
iar cele feminine în partea sa inferioară. 
Ambele tipuri de flori sunt erecte, măsurând între 10 și 20 cm lungime, semănând extrem de mult cu niște 
lumânări și având un miros puternic, tipic, capabil de a atrage insecte polenizatoare. 

În România arborele este relativ ușor de crescut. În livezi, poate fi cultivat atât în monocultură, așa cum 
este cultivat în special în județul Maramureș sau poate fi combinat cu ușurință cu alte specii pomicole, 
formând livezi mixte, cum este frecvent cultivat în Banat. 

Arborele în sine necesită un climat blând, cu umiditate suficientă, dar nu exagerată. Deși originar dintr-o 
zonă cu climat mediteranean tipic, castanul comestibil se poate adapta și la alte două tipuri de subclimate, 
cel de tip submediteranean, precum în Banat, sau de tip temperat, dar moderat, în văile protejate din jurul 
Băii Mari din Maramureș. 

Dacă sunt îndeplinite condițiile de climat, protecție și umiditate, Castanea sativa are o creștere constantă, 
fiind un arbore productiv. Este, în schimb, sensibil la primăverile târzii, reci și prea umede, precum și la 
înghețurile din toamnele prea lungi, ploioase și reci. 

Castanele – Valori nutritive și beneficii 

Castanele conţine tot atâta vitamina C cât lămâia. Nutritivă şi calorică, făina de castane conţine 75% 
glucide. Castanele furnizează vitamine (B, C, E), minerale (mangan, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, 
sodiu, fier, cupru) şi fibre. 

Se numără printre fructele cele mai bogate în potasiu. Cât priveşte magneziul, castanele coapte conţin mai 
mult decât cele crude. Manganul previne acţiunea vătămătoare a radicalilor liberi şi se găseşte în 
numeroase enzime, proteine care joacă un rol esenţial în reacţiile biochimice care au loc în organismul 
uman. 

Valori nutritive ale castanelor la 100 g 

 Apă – 50/63 g 
 Amidon – 23/27 g 
 Zahăr – 3,6/5,8 g 
 Fibră vegetală – 8,2/8,4 g 
 Proteină – 2,5/5,7 g 
 Grăsimi – 1,0/2,2 g 
 Vitamina A – 12 mg 
 Vitamina B1 – 0,1/0,2 mg 
 Vitamina B2 – 0,2/0,3 mg 
 Vitamina C – 6/23 mg 
 Niacină – 1,1 mg 
 Potasiu – 395/707 mg 
 Fosfor – 70 mg 
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 Magneziu – 31/65 mg 
 Sulf – 48 mg 
 Calciu – 18/38 mg 

Castane – Beneficii pentru organism 

Folosit de mii de ani ca aliment graţie căruia organismul traversează cu bine perioadele reci, acest fruct a 
fost recomandat de Hipocrate și a apărut pe lista celor peste 600 de plante şi fructe cu puteri vindecătoare a 
grecului Dioscoride. 

Preparatele din seminţe de castan sălbatic constituie remedii eficiente de prevenire şi de combatere a multor 
afecţiuni ca varicele, flebitele, trombozele, ulcerele varicoase la picioare, crampele dureroase, insuficienţa 
venoasă şi limfatică, dar şi hemoroizii. De asemenea, cresc tonusul capilarelor fragile şi contribuie la 
vindecarea hematoamelor, a vânătăilor şi a luxaţiilor. 

Castanele sunt benefice pentru: 

Hernia de disc şi sciatica 

Rezultate bune au fost obţinute de sâmburii de castan sălbatic în tratamentele pentru hernie de disc, 
spondiloză, sciatică şi sechele după fracturi. Aceştia sunt indicaţi şi pentru plăgi infectate şi sindroame 
febrile. 

Ca şi castanele dulci, şi cele sălbatice sunt eficiente în tulburările circulatorii periferice (varice, ulcere 
varicoase), cresc rezistenţa pereţilor vasculari şi scad permeabilitatea vasculară. Se pot folosi şi în tratarea 
bolii Parkinson, a accidentelor cerebrale şi a afecţiunilor prostatei. 

Pentru fragilitatea capilară se recomandă extractul din muguri de castan sălbatic, ce este vasoprotector şi 
decongestionant, fiind bun şi pentru hemoroizi sângerânzi, degerături şi insuficienţă respiratorie. Se iau 
câte 2-5 ml în puţină apă, de trei ori pe zi. 

Pentru toate aceste afecţiuni se poate folosi şi infuzia, preparată din două linguriţe cu frunze şi fructe uscate 
la o cană cu apă clocotită. Se lasă 15 minute şi se bea de trei ori pe zi. Se poate întrebuinţa şi sub formă de 
băi şi cataplasme. Tot pentru uz extern, este eficient şi unguentul, obţinut astfel: se fierb castanele după ce 
au fost curăţate de coajă, se pasează până se obţine o pastă şi apoi se adaugă orice grăsime în proporţie 
egală cu amestecul obţinut. 

Au un consum caloric ridicat datorită carbohidraţilor pe care îi conţin, iar studiile arată că persoanele care 
mănâncă patru-cinci castane pe zi aduc numeroase beneficii sănătăţii: un nivel de colesterol „rău” mai mic, 
combaterea anemiei, tratarea neplăcerilor digestive şi revigorarea sistemului nervos. 

Reglează circulaţia sângelui 

Mulţumită conţinutului redus de sodiu,castanele comestibile sunt recomandate în dieta celor care suferă de 
inimă sau de rinichi. În plus,decoctul din coajă de castane este bun în caz de 
varice,flebite,tromboflebite,ulcere varicoase. Tot fructele au şi 4% proteine,săruri de 
potasiu,fier,magneziu,zinc,calciu,vitaminele B1,B2 şi C,care le fac remediu util pentru bolnavii de 
inimă,dar şi pentru persoanele stresate,depresive sau anxioase. 

Răceala mâinilor şi picioarelor 
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Castanul sălbatic fortifică vasele de sânge şi este ideal pentru prevenirea afecţiunilor venelor,precum 
înfundarea lor în zona braţelor,picioarelor,feţei şi sindromul mâinilor şi picioarelor reci. Castanul te ajută şi 
de această dată,fie că aplici local comprese cu decoct de coajă de castan,fie că mănânci castane piure sau 
coapte. 

Probleme cardiovasculare 

Fructele mai sunt recomandate în cazul problemelor cardiovasculare sau renale, al afecţiunilor venoase sau 
arteriale, a varicelor şi hemoroizilor, dar şi al depresiilor. Potasiul pe care-l conţin ajută inima, venele şi 
arterele, iar fierul contribuie la refacerea sângelui. Astfel, o farfurie cu piure de castane dulci, îndulcit cu 
miere, înainte de micul dejun şi de cină, timp de câteva săptămâni, este un remediu bun pentru tratarea 
hemoroizilor şi a varicelor. 

Extractul din muguri de castan comestibil este drenor venos şi limfatic, în principal la nivelul membrelor 
inferioare, fiind folosit pentru tulburări trofice cutanate, edeme, probleme circulatorii venoase, de 
menopauză, celulită, colită şi rectocolită ulceroasă. Se iau câte 25-50 de picături, în puţină apă, de trei ori 
pe zi. 

În cazul degerăturilor sau durerilor reumatice ce se agravează la frig, este indicat un decoct realizat din trei-
patru castane comestibile mărunţite la o cană cu apă. Se fierb cinci minute, se acoperă timp de 15-20 de 
minute şi se aplică timp de 15 minute pe locurile afectate sau se fac băi locale. 

Risc de infarct miocardic, mai mic cu 20% 

Castanele comestibile sunt bogate în săruri minerale: potasiu, fosfor, magneziu, fier, zinc, dar şi în vitamine 
din complexul B, în vitamina E şi o cantitate modestă de vitamina C. Fiind lipsite de colesterol şi sodiu, 
castanele sunt o alegere bună pentru cardiaci, care trebuie să le consume coapte în cuptor, fără sare. 

Studiile arată că un consum de trei castane coapte pe zi reduce cu 20% riscurile de infarct miocardic. În 
plus, aceste oleaginoase sunt bogate în fibre şi, datorită complexului de vitamine B şi magneziului din 
compoziţie, ele acţionează ca un medicament cu efect asemănător antidepresivelor, combate oboseala, 
stresul şi anxietatea. 

Previne apariția cancerului 

Castanele au un conținut ridicat de mangan, care funcționează ca un antioxidant eliminând radicalii liberi și 
reducând risculd de cancer. 

Ajută la întărirea oaselor 

Castanele conțin cupru, un mineral esențial pentru rezistența oaselor și care ajută la formarea celulelor roșii 
și întăresc sistemul imunitar. 

100 g de castane conțin aproximativ 30% din necesarul zilnic recomandat de cupru. 

Ajută la slăbit 

Cu toții știm că slăbirea nu este cel mai ușor lucru din lume, iar de cele mai multe ori devine ceva greu și 
anevoios. De aceea, recomandăm dieta cu castane întrucât nu este o dietă greu de urmat, iar rezultatele sunt 
rapide. 
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Dacă nu ești pe deplin convins de această dietă, iată ce substanțe nutritive conțin castanele: 

 grăsimi sănătoase 
 proteine 
 fibre 
 minerale (calciu, potasiu, magneziu, fosfor) 
 vitaminele A, B1, B2, C 
 zaharuri ”bune” 

Toate acestea favorizează într-un fel sau altul procesul de slăbire. 

Oamenii cu studii în acest domeniu au inventat dieta cu castane care este potrivită și pentru persoanele 
diabetice. 

Pe lângă faptul că este o dietă delicioasă și satisface pofta de dulce, aceasta este și foarte sănătoasă. 

Așa cum am mai spus, această dietă este ușor de urmat întrucât nu are un meniu propriu-zis. Trebuie doar 
să consumi castane în fiecare zi, indiferent de modul în care sunt preparate și să ai în vedere următoarele 
sfaturi: 

 evită dulciurile 
 renunță la prăjeli 
 bea cel puțin doi litri de apă pe zi și evită sucurile din comerț 
 pâinea îngrașă! 
 renunță la mezeluri 
 gătește fără ulei. 

Respectând aceste sfaturi și transformându-ți stilul de viață într-unul mai sănătos, vei slăbi garantat, 
indiferent de dieta pe care o urmezi. 

Previne inflamațiile 

Toate părţile castanului, îndeosebi fructele conţin un complex chimic numit escină, care normalizează 
permeabilitatea crescută a vaselor de sânge, cauza multor procese inflamatorii. 

Gargara cu decoct din frunze de castan se prepară astfel: 

Peste două linguriţe de frunze mărunţite,pune un sfert de litru de apă, lasă să dea în clocot, apoi filtrează şi 
lasă la răcit. După aceea, faci gargară de trei ori pe zi cu acest decoct. 

Întăresc sistemul imunitar 

Dacă te întrebi cum să îți întărești sistemul imunitar, vitaminele și mineralele pe care le conțin castanele 
sunt de ajutor. În acest sens, pot fi consumate atât coapte, cât şi sub formă de piure. Pentru acesta e nevoie 
de 500 de grame de castane, 300 de mililitri de lapte degresat, o lingură cu vanilie şi trei linguri cu ulei de 
măsline. Se fierb castanele, iar miezul lor se trece prin maşina de măcinat, iar pasta obţinută se adaugă la 
celelalte ingrediente şi se amestecă până se omogenizează compoziţia. 

Separat, se poate prepara un sirop din 40 de grame de zahăr, 75 de mililitri de apă şi două linguriţe cu rom. 
Se fierb ingredientele la foc mic până se îngroaşă siropul, iar după ce se răceşte se adaugă în pasta de 
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castane şi, după plac, se pune sau nu scorţişoară. Cura trebuie urmată patru săptămâni, timp în care se 
consumă zilnic câte şase linguri cu piure, pentru fortificarea sistemului imunitar. În plus, castanele 
comestibile combat oboseala musculară, de aceea sunt recomandate persoanelor care fac mult 

Stimulează buna funcționare a creierului 

Datorită conținutuluid e vitamine din toată gama B, castanele sunt recomandate ca gustare în perioadele 
stresante sau de efort intelectual prelungit. 

Ajută la buna dezvoltare a fătului 

Pentru că sunt bogate în acid folic, castanele se recomandă a fi consumate inclusiv pe perioadă sarcinii. 
Acidul folic este necesar pentru formarea celulelor roșii și este esențial în procesul de sinteză a ADN-ului. 

Castanele – Preparate benefice pentru organism 

Sub formă de tinctură, decoct sau de cataplasme, castanele ajută la vindecarea multor afecţiuni, printre care 
reumatism şi varice. 

Atât castanele comestibile, cât şi cele sălbatice pot fi de folos în tratarea multor boli. 

Cataplasme pentru reumatism 

Castanele sălbatice sunt un bun remediu pentru durerile reumatice care se declanşează la frig, precum şi 
pentru degerături. 

Acest lucru se datorează escinei, care întăreşte pereţii vaselor capilare fragile, reducând inflamaţiile şi 
mărind rezistenţa la presiune a vaselor de sânge. 

Se aplică pe zonele dureroase cataplasme, care se prepară astfel: se amestecă făină de castane cu făină de 
grâu (în proporţii egale), se adaugă oţet şi se omogenizează. Cataplasmele se ţin 20 de minute. 

Unguent pentru vindecarea rănilor 

Extrasul din castane sălbatice contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei sanguine, fiind folosit în produsele 
cosmetice destinate îngrijirii tenului sensibil şi a celui cuperozic, cu vinişoare roşii vizibile. 

Substanţele active din castane accelerează circulaţia sanguină, fortifică venele şi reduc permeabilitatea 
acestora. De asemenea, combat inflamaţiile, ajutând la vindecarea contuziilor, rănilor şi cangrenelor. 

Iată cum poţi prepara un unguent: fierbe castanele după ce le-ai curăţat de coajă, pasează-le şi amestecă-le 
cu orice tip de grăsime, în proporţii egale. Aplică soluţia pe piele, în strat subţire. 

Vinul din castane, eficient în diaree 

Cu efecte similare cu cele ale scoarţei copacului de chinină, vinul de castan este o băutură tonică folosită în 
dizenterie, diaree şi malarie. Vinul se prepară din 50 g de scoarţă măcinată la un litru de vin alb, care se 
macerează timp de şapte zile. 
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Se va consuma un păhărel înainte de mese. 

Unguentul preparat din castane măcinate, alcool 40%, lanolină, în amestec cu unt de cacao este un foarte 
bun supozitor, cu efecte calmante. 

Piureul de castane, energizant natural 

Datorită conţinutului lor de fosfor, lipide, vitamina C, magneziu, zinc, potasiu şi calciu, castanele 
comestibile sunt indicate persoanelor aflate în convalescenţă, vârstnicilor, copiilor şi sportivilor. 

Sunt un adevărat tonic natural pentru muşchi şi pentru sistemul nervos. Bogate în fier şi în vitaminele B1 şi 
B2, castanele ajută şi la tratarea stărilor de anemie. Valoarea lor calorică este de 200 de calorii la 100 g şi 
pot fi consumate sub formă de piure sau coapte. 

Piureul de castane amestecat cu brânză de vaci, la care se adaugă puţină miere, este o hrană sănătoasă, uşor 
digerabilă şi foarte energizantă. 

Tinctura de castane, indicată în varice 

Datorită unei substanţe (escina) care intensifică fluxul sanguin, castanele pot fi folosite şi în cazul varicelor, 
flebitelor (boală caracterizată prin inflamaţia venelor, mai ales la nivelul picioarelor), ulcerelor varicoase şi 
hemoroizilor. 

Se face o tinctură din 250 g de castane cu coajă şi un litru de alcool (40%) şi se lasă la macerat 14 zile. Se 
strecoară într-o sticlă şi se iau câte 10-15 picături pe zi în tratamentul varicelor. Extern, se poate aplica 
pentru hemoroizi şi pentru flebite. 

Neindicate în diabet 

Castanele comestibile nu sunt recomandate diabeticilor şi nici persoanelor obeze, din cauza cantităţii 
ridicate de zaharuri. De asemenea, ele n-ar trebui combinate cu medicamente anticoagulante (de subţiere a 
sângelui), fiindcă le pot amplifica efectul. 

  

Castanele – Utilizare și consum 

Denumirea de castan comestibil se referă desigur la fructele acestui arbore care sunt comestibile, fiind 
considerate în anumite rețete de preparare (vedeți cupe în straturi cu piure de castane) chiar o delicatesă. 
Există, desigur, și alte modalități de mâncare a fructelor, dintre care castanele coapte sunt foarte cunoscute. 

Castanul comestibil este cultivat încă de pe vremea Romei antice, când a fost introdus treptat în regiuni mai 
nordice decât arealul său natural. Mai târziu, începând cu Evul Mediu timpuriu, castanul comestibil a 
început să fie cultivat de călugări în grădinile mânăstirilor. 

Fructele, care sunt foarte gustoase, sunt utilizate ca ingredient ales de către fabricanții de ciocolată și 
delicatese, fiind frecvent coapte sau prăjite. Sub forma lor prăjită sunt foarte apreciate în Franța, Italia și, 
mai ales, în Corsica. Coacerea sau prăjirea se pot face fie integral, fie sub formă granulară, obținându-se un 
fel de făină, din care se realizează piureul de castane. Există o varietate de mămăligă corsicană (denumită 
polenta sau pulenta) care folosește ca ingredient de bază făină dulce de castane comestibile. 
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Lemnul arborelui este frumos și durabil, fiind folosit la confecționarea de mobilă, butoaie, material pentru 
garduri sau chiar ca material de grinzi pentru acoperișul clădirilor, așa cum ar fi în Alpujarra, Spania. 
Datorită tendinței lemnului de a crăpa în lung și de a se curba accentuat în timp, folosirea sa la piese mari 
de lemn este limitată. Coaja arborelui este o sursă importantă de tanin. 

Cum alegem castanele comestibile 

Evident, nu toate castanele sunt comestibile și trebuie să le cauți până la mijlocul lui octombrie. Cele 
comestibile sunt micuțe și atractive ca aspect, au culori deschise de maro și poți observa și o codiță mică. 

Castanele necomestibile au culori închise de maro spre roșu și sunt mari și tari, ața că evita-le sau joacă-te 
cu ele. 

Castanele trebuie să fii ajuns la stadiul de maturitate şi să fie bine coapte. Pot fi cumpărate gata prăjite sau 
le poţi pregăti acasă, la cuptor, după ce le-ai crăpat în două. 

Cele coapte pot fi mâncate cu lapte cald, ori sub formă de cremă sau piure, alături de carnea de curcan. Pe 
sub coaja groasă, castana este învelită într-o pieliţă subţire, care trebuie îndepărtată fiindcă e amară. 
Castanele pot fi fierte în apă timp de 3 sau 4 minute. 

Dacă sunt gătite corespunzător, castanele trebuie să aibă un gust dulceag, să fie moi și aromate. 

  

Castanele – Depozitare 

Se păstrează de preferinţă la frigider timp de 10 zile sau la temperatura camerei cel mult o săpătămână. 
După acestă perioadă încep să se usuce şi să se întărească. 

Pentru a conserva castane proaspete timp de mai multe săptămâni, ba chiar câteva luni, acoperiţi-le cu apă 
24 de ore, lăsaţi-le la uscat ferite de lumina soarelui şi apoi depozitaţi-le pe nisip. 

  

Iarna, la castane merge și un vin fiert! 
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NUCI; 
 
http://www.sfatulmedicului.ro/Educatie-pentru-sanatate/beneficiile-consumului-regulat-de-
nuci_16370 

Beneficiile consumului regulat de nuci 
Publicat la data de: 06 Septembrie 2017 | Actualizat la data de: 06 Septembrie 2017 

Autor: SfatulMedicului  

Generalitati 

Sus 
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compozitie minerale precum fier, fosfor, potasiu, magneziu, iod, vitaminele A, B, C, E si P, aminoacizi, 
grasimi nesaturate si proteine. 

Cuprins articol 

1. Generalitati 
2. Principalele beneficii 
3. Avantajele cojilor de nuci 
4. Atuurile uleiului de nuci 
5. Citeste pe aceeasi tema 

Principalele beneficii 

Sus 
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• Diminueaza nivelul de stres. Durerile de cap, stresul, starile nervoase pot fi diminuate cu ajutorul 
nucilor. 

• Reduc colesterolul „rau”. Cercetarile oamenilor de stiinta au aratat ca nucile prezinta un efect pozitiv 
asupra inimii, in principal datorita continutului de grasimi nesaturate, al potasiului si al magneziului. 

In felul acesta, nucile sunt benefice pacientilor care au probleme cu hipertensiunea arteriala. 

De asemenea, cercetari recente arata ca nucile reduc nivelul colesterolului LDL din sange. Un consum 
constant de nuci poate duce la prevenirea atacului cerebral. 

• Previn cancerul mamar. Fiind bogate in acizi grasi Omega 3, in antioxidanti, polifenoli si fitosteroli, 
nucile previn aparitia cancerului mamar. 

• Reduc durerile reumatice. Aplicate extern, cataplasmele cu frunze de nuc au rolul de a diminua durerile 
reumatice. 

• Scad glicemia. Pacientii cu diabet pot consuma nuci care nu numai ca sunt satioase si gustoase, dar au si 
un efect de scadere a glicemiei. 

• Adjuvant in afectiunile tiroidiene. Prin continutul bogat de iod, nucile sunt recomandate pacientilor 
diagnosticati cu afectiuni asociate glandei tiroide. 

• Au un puternic efect antioxidant. Consumul de nuci este benefic pentru reducerea inflamatiilor. 

• Cresc fertilitatea in cazul barbatilor. Sunt studii care sustin ca miezul de nuca are rolul de a creste 
calitatea spermei. 

• Cresc capacitatea de concentrare. De aceea, mai ales in perioadele stresante si aglomerate, este indicat 
ca elevii sau studentii sa consume nuci amestecate cu miere de albine, fiindca nucile au darul de a stimula 
capacitatea de memorare si de concentrare. 

• Reduc pofta de mancare. Nucile produc senzatia de satietate si reduc pofta de mancare, ajutand 
doamnele sa-si mentina greutatea corporala. 

• Redau frumusetea pielii. Nucile au un rol benefic si in cazul sanatatii pielii, fiind de ajutor pacientilor 
care prezinta diferite eczeme sau micoze. 

Avantajele cojilor de nuci 

Sus 

Cojile de nuci au efecte depurative, antifungice, antiseptice, dezinfectante gastro-intestinale si renale, 
vermifuge, antialergice, antiinflamatoare, cicatrizante, emoliente si calmante. 

De asemenea, ceaiul preparat din coji de nuci contribuie la curatarea sangelui si la subtierea sangelui 
ingrosat, la intarirea stomacului, imbunatatirea functiei ficatului si a tranzitului intestinal, la tratarea 
incontinentei urinare sau a infectiilor cu streptococi, stafilococi. 
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Atuurile uleiului de nuci 

Sus 

Uleiul produs din nucile de Macadamia este indicat pentru ingrijirea tenului, deoarece contribuie la 
prevenirea ridurilor, avand o concentratie mare de acid palmitoleic si acid oleic. In plus, este benefic si 
pentru ingrijirea parului. 

Totodata, acest ulei este indicat inclusiv in cazul tenului cuperozic. 

 

Nucile – beneficii și proprietăți 
 

https://www.5fructe.ro/articol/nucile-beneficii-si-proprietati--i29 

Ana-Maria 

14.07.2016 

2 comentarii 

Share: 

Nucile sunt unul dintre cele mai uimitoare alimente pe care natura creată de bunul Dumnezeu ni le-a oferit 
vreodată... 

Nu vă vine să credeți?! Nu aveți decât să citiți mai departe! 

Și pentru a fi cât se poate de clar - vorbim aici în primul rând despre nucile obișnuite, adică de ceea ce 
englezii numesc walnuts, francezii - noix, spaniolii - nuez, iar rușii - грецкий орех. 
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Însă discuția nu se limitează nicidecum la nucile obișnuite, ci include și alte feluri de nuci: nuci braziliene, 
nuci pecan, nuci macadamia, caju, fistic, migdale, alune de pădure, etc. 

Nucile au făcut obiectul a numeroase studii. Și?! 

Cercetătorii și specialiștii în nutriție sunt convinși mai mult ca niciodată cu privire la efectele benefice pe 
care le aduce includerea nucilor în dieta zilnică a omului. 

Consumul regulat de nuci - și dă-mi voie să accentuez cuvântul regulat - oferă multiple beneficii pentru 
sănătatea organismului omului. 

Știi însă care este necazul?! 

Deși nucul și fructele sale sunt cunoscute de mii și mii de ani totuși pentru foarte mulți români nucile încă 
mai așteaptă, din nefericire, să-și facă cunoscute ”secretele”. 

Ești gata pentru a le afla??? 

Beneficiile consumului de nuci 
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1. Întărește sistemul cardiovascular 

 

Nucile sunt un aliment care concentrează o bogăție de nutrienți  - vitamine, grăsimi, antioxidanți și 
minerale – tot acestea luate la un loc le recomandă pentru întărirea și protejarea sistemului cardiovascular, 
în întregimea sa, și a inimii, luată în parte. 

Datorită profilului extrem de benefic și de sănătos al acizilor grași conținuți (acizi mononesaturați – 25%, 
acizi polinesaturați – 59% și doar 5% acizi saturați), nucile pot contribui la scăderea nivelului ridicat al 
colesterolului rău (LDL). 

Potrivit autorului cărții Sănătate prin alimentație, dr. George D. Pamplona-Roger: 

”Un studiu realizat în California, cunoscut sub numele de Studiul sănătății adventiștilor, a analizat 
obiceiurile alimentare a peste 25 000 de creștini adventiști de ziua a șaptea, recunoscuți la nivel mondial 
pentru stilul lor de viață sănătos. 

Rezultatele au arătat că riscul de atac de cord în rândul adventiștilor este considerabil mai mic decât cel al 
populației generale. 

În plus, cei care mâncau nuci de cinci sau mai multe ori pe săptămână aveau un risc și mai mic de atac de 
cord: aproximativ jumătate dintre adventiștii care au participat la studiu mâncau nuci cel puțin o dată pe 
săptămână.” 
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2. Mărește speranța de viață 

 

Două studii de lungă durată desfășurate la Universitatea Harvard au adus vești încurajatoare pentru 
persoanele iubitoare de nuci. 

"Am descoperit că oamenii care au mâncat nuci în fiecare zi au trăit o viață mai lungă și mai sanatoasa 
decât persoanele care nu au mâncat nuci", a declarat co-autorul studiului, Dr. Frank Hu, profesor de nutriție 
și epidemiologie la Școala de Sănătate Publică Harvard. 

Raportul, publicat în the New England Journal of Medicine, a arătat că persoanele care obișnuiau să 
consume zilnic nuci au înregistrat o probabilitate mai mică de a muri de cancer, boli de inimă și boli 
respiratorii. 

În general, subiecții care au consumat zilnic nuci au înregistrat o probabilitate cu 20% mai mică de a fi 
murit în timpul studiului decât cei care au evitat nucile. Alunele, care sunt de fapt leguminoase, au fost 
considerate nuci în acest studiu. 

Rezultatul studiilor s-a bazat pe datele culese de la peste 120 000 de mii de femei, din 11 state americane - 
incluse în cercetarea numită The Nurses' Health Study - și de la peste 50 000 de bărbați din toate cele 50 de 
state americane. 

Cercetătorii au clasificat participanții la studiu în 6 categorii, începând cu cei care nu consumau niciodată 
nuci și terminând cu cei care obișnuiau să mănânce nuci de 7 sau mai multe ori pe săptămână. 

Concluzia finală a studiului: 

Cu cât mai des consumă oamenii nuci, cu atât este mai mică probabilitatea lor de a muri prematur. 



339 
 

  

3. Ajută la controlul greutății corpului 

 

Este ușor să-i spui cuiva: 

”Dacă vrei să slăbești, atunci mănâncă mai puțin!” 

Va funcționa o zi, două zile, poate chiar și trei săptămâni. Însă după aceea - omul ”sătul” fiind de felul cui 
îi ciorăie mațele de foame - o lasă baltă și revine la dieta lui de dinainte. Iar odată cu aceasta revin și 
kilogramele la locul lor! 

Orice dietă sau program de slăbire trebuie să țină cont de acest factor cheie de succes: sațietatea. 

Miezul de nucă, grație bogăției de nutrienți pe care îi conține - proteine, grăsimi, fibre - poate să contribuie 
din plin la instalarea unui simțământ mulțumitor de sațietate. Ceea ce va avea ca efect reducerea nevoii de a 
mânca o cantitate prea mare de alimente sau de a ciuguli între mese. 

Există și persoane care evită consumarea nucilor pentru că au o prejudecată precum că nucile îngrășă. În 
fond și definitiv nucile sunt compuse în proporție de 59% din grăsimi, iar grăsimile nu pot să nu îngrașe! 
Este așa și nu chiar așa. 
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Haidem să clarificăm lucrurile, de acord?! Și cine o poate face mai bine decât dr. Joel Fuhrman, autorul 
cărții Superimunitatea (o carte care din perspectiva autorului acestui artocol nu ar trebui să lipsească din 
biblioteca niciunei persoane interesate de sănătatea sa și a familiei sale)? Iată ce a scris dr. Joel Fuhrman: 

”Când mănânci semințe și nuci integrale, pe de altă parte, grăsimea este legată de steroli și stanoli și de alte 
fibre vegetale. 

Această legătură a grăsimilor le limitează absorbția în tubul digestiv și atrage practic o parte din 
grăsimile negative aflate în circulația sangvină, ducându-le în tractul digestiv pentru excretarea prin fecale. 

Altfel spus, grăsimile intacte consumate în semințe și nuci nu sunt ”disponibile din punct de vedere 
biologic”. 

Ca urmare, un număr seminificativ de calorii nu este absorbit și, prin urmare, semințele și nucile nu 
îngrașă la fel de mult ca același număr de calorii obținut din uleiuri; în plus, ele conțin numeroși factori 
nutritivi protectori, care nu se găsesc în uleiuri.” 

  

4. Te ajută să ai un somn odihnitor 

 

În mod normal, un organism tânăr și sănătos este capabil să sintetizeze melatonina (un hormon antioxidant 
produs, în timpul somnului, de către glanda pineală din creier, care are funcția de inducere și de reglare a 
somnului). 

Problema este însă că pe măsură ce omul îmbătrânește capacitatea organismului de a sintetiza melatonină 
se reduce, caz în care se recomandă consumarea unor alimente care conțin acest hormon. 
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Nucile sunt o sursă bogată în melatonină, putând astfel să ajute la creșterea aportului de melatonină. În 
plus, melatonina poate să aducă și alte beneficii pentru sănătate. Iată ce au scris autorii cărții Noua biblie a 
vitaminelor, Earl Mindell și Hester Mundis cu privire la melatonină: 

”S-a constatat de asemenea că melatonina reduce incidența durerilor de cap periodice și poate stimula 
funcția imunitară prin activarea celulelor anticanceroase care pot să ajute la oprirea răspândirii tumorilor 
maligne.” 

  

5. Ajută la acoperirea necesarului de proteine al organismului 

 

Nucile pot concura de la egal la egal cu arahidele și cu migdalele, fiind o sursă exrem de bună de proteine. 

O porție de doar 28 grame de miez de nucă oferă oferă 7 g de proteine, ceea ce corespunde unui procent de 
13% din DZR (doza zilnică recomandată), motiv pentru care nucile au fost botezate ”carnea 
vegetarienilor”. Spre comparație un ou obișnuit furnizează 5, 5 g de proteine. 

Atâta tot că spre deosebire de ouă, carne și lactate, arahidele nu conțin colesterol și nici 
alte ”bucurii” prezente adeseori în hrana de origine animală sub forma de hormoni, antibiotice, factori de 
creștere asemănători insulinei, precum și multe alte ”surprize” - pe care nici nu încerc să le enumăr pe 
toate, nu aș dori totuși să vă stresez prea tare! 

Țineți totuși cont de faptul că miezul de nucă este relativ sărac în metionină, un aminoacid esențial. De 
aceea, nutioționiștii recomandă combinarea nucilor cu cerealele integrale (orez, ovăz, secară, grâu), care 
spre deosebire de nuci sunt foarte bogate în acest aminoacid. 
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Combinarea nucilor cu cerealele aduce și alte beneficii, miezul de nucă contribuind la acoperirea zonelor în 
care cerealele sunt sărace, cum ar fi aminoacizii esențiali lizină și treonină, pe care nucile îi conțin din 
abundență. 

  

Citește și... 27 de curiozități din lumea nucilor! 

  

Scurt istoric 

Cele mai timpurii izvoare istorice indică faptul că nucul provine din Persia, unde fructele nucului - nucile - 
erau rezervate pentru casa regală, istoria lui putând fi urmărită mii de ani înainte de Hristos. 

Datorită comercianților nucul a ajuns, pe Dr umul Mătăsii, 
în Asia Centrală, China și Grecia antică. 

Începând din 1818, din prima ediție a farmacopeii franceze până în 1884, nucile au fost menționate și 
apreciate pentru valoarea lor energetică (705 kcal / 100 g miez de nucă). 

China este liderul mondial în producția de nuci, dar și Dordogne (un departament creat în urma Revoluției 
din 1790 din Franța, situat în regiunea Aquitania) este unul dintre cei mai mari producători de nuci. 

Se mai cultivă și în Italia, în S. U. A. (în statul California), în Rusia, unde nucul a ajuns să fie aclimatizat 
chiar și la ger. 

Și la noi în țară (care potrivit unui raport FAO 2005 – 2007 se afla înaintea Franței în producția de nuci) se 
cultivă nucul (exemple: Valea Danului – Argeș; Cupșani – Maramureș etc.) De asemenea, în Republica 
Moldova la Olișcani și Cucuruzeni – Orhei se găsesc plantații de nuci. 

  

Citește și... Nuci braziliene - beneficii și proprietăți 
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Planta 

Nucile sunt fructele nucului (Juglans Regia, din familia botanică Juglandaceae, a fost adus din Persia de 
romani în primele secole ale erei noastre). 

Despre coaja verde a nucii care are proprietăți terapeutice găsim lucrări menționate încă din antichitate de 
Galen, de Dioscoride, dar și de Pliniu cel Bătrân, în cele 37 de cărți ale lucrării sale „Histria naturalis”, în 
care sunt prezentate calitățile terapeutice a peste 20 de fructe. 

Chiar dacă nucul rodește abia după 4-5 ani de la plantare, beneficiile oferite de acest pom sunt multiple 
timp de generații, nucul fiind un copac cu esența tare care are o viață lungă. 

  

Proprietățile nucilor 

 foarte nutritive 
 antiscrofuloase 
 laxative și antidiuretice 
 vermifuge 
 drenoare cutanate și limfatice 

  

Utilizări ale nucilor 

Intern. Uleiul de nucă este recomandat în prevenirea ateriosclerozei. 

Coaja verde (pericarpul) este utilizată ca: 

 tonic stomachic, acționând și în stările catarale ale tubului digestiv (taninul conținut de coaja verde 
sau de inflorescențele nucului este benefic în diaree, în oprirea hemoragiilor); 

 în infecții renale (incontinență renală); 
 în intoxicațiile cu compuși de mercur (ulcerații ale pielii și ale ganglionilor); 

 în combaterea transpirației excesive, a oxiurilor și 
a limbricilor; 

 în reumatism, gută. 

Iar în amigdalite este recomandată gargară cu fiertură cu coaja verde a nucilor. 
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Extern. Sucul nucilor verzi poate îndepărta negii. Băile cu fiertură din coajă verde de la nuci (decoct din 80 
– 100 g la litru și se adaugă ăn apa de baie sau se folosește pentru gargară) sunt recomandate pentru copii, 
în special pentru cei afectați de scrofuloză și rahitism. 

Utilizări. În alimentație la prepararea mâncărurilor și a prăjiturilor; în producția de uleiuri și tincturi de iod 
(din coaja verde), săpunuri și lacuri; iar lemnul se folosește pentru mobilă. 

» Vezi oferta de NUCI 

Nuci românești (cunoscute și sub denumirea ”english walnuts”) - Valori nutriționale 

Valori nutriționale pentru o porție de: 100 grame 

Denumire științifică: Juglans regia 

Nume original USDA: Nuts, walnuts, english 

Cod USDA: 12155 

Calorii 

Nutrient 
 

UM %DZR 

Energie 654 kcal 33% 

Calori din carbohidrați 55.8 kcal 
 

Calorii din lipide 545.8 kcal 
 

Calorii din proteine 52.8 kcal 
 

Energie 2738 kJ 
 

Carbohidrați 

Nutrient 
 

UM %DZR 

Carbohidrați, total 13.71 g 5% 

Fibre alimentare, total 6.7 g 27% 

Glucide, total 2.61 g 
 

Amidon 0.06 g 
 

+ mai multe detalii 

Minerale 

Nutrient 
 

UM %DZR 
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Calciu, Ca 98 mg 10% 

Fier, Fe 2.91 mg 16% 

Magnesiu, Mg 158 mg 40% 

Fosfor, P 346 mg 35% 

Potasiu, K 441 mg 13% 

Sodiu, Na 2 mg 0% 

Zinc, Zn 3.09 mg 21% 

Cupru, Cu 1.586 mg 79% 

Mangan, Mn 3.414 mg 171% 

Seleniu, Se 4.9 μg 7% 

Vitamine 

Nutrient 
 

UM %DZR 

Vitamina C, acid ascorbic total 1.3 mg 2% 

Vitamina B-1, tiamină 0.341 mg 23% 

Vitamina B-2, riboflavină 0.15 mg 9% 

Vitamina B-3, niacină 1.125 mg 6% 

Acid pantotenic 0.57 mg 6% 

Vitamina B-6 0.537 mg 27% 

Folat, total 98 μg 25% 

Colină, total 39.2 mg 
 

Betaine 0.3 mg 
 

Vitamina B-12 0 μg 0% 

Vitamina A, IU 20 IU 0% 

Vitamina E, alfa-tocopherol 0.7 mg 4% 
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Vitamina D (D2 + D3) 0 μg 
 

Vitamina D 0 IU 0% 

Vitamina K (phylloquinone) 2.7 μg 3% 

+ mai multe detalii 

Lipide și acizi grași 

Nutrient 
 

UM %DZR 

Lipide, total 65.21 g 100% 

Acizi grași saturați, total 6.126 g 31% 

Acizi grași mononesaturați, total 8.933 g 
 

Acizi grași polinesaturați, total 47.174 g 
 

Colesterol 0 mg 0% 

+ mai multe detalii 

Proteine și amino acizi 

Nutrient 
 

UM %DZR 

Proteine 15.23 g 30% 

+ mai multe detalii 

Alte informații 

Nutrient 
 

UM %DZR 

Apă 4.07 g 
 

Cenușă 1.78 g 
 

Alcool, etilic 0 g 
 

Cafeină 0 mg 
 

Teobromină 0 mg 
 

Note 

 Sursa valorilor nutriționale: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (SR-28) 
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 Procentele pentru doza zilnică recomandată (%DZR) sunt pentru adulți sau copii cu vârsta mai mare 
sau egală cu 4 ani și se bazează pe o dietă de referință de 2000 de calorii. Valorile tale zilnice pot fi 
diferite, putând fi mai mici sau mai mari în funcție de nevoile tale individuale. 

Bibliografie: 

 Walnut History & Cultivation 
 Sănătate prin alimentație, dr. George D. Pamplona-Roger, Editura Viață și Sănătate, 2012 
 Eating nuts linked to healthier, longer life 
 13 reasons to eat walnuts every day! 
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NOIEMBRIE: 

 
VIOLETE SAU NICORETI (LEPISTA NUDA – CLITOCYBE NUDA) (vezi luna septembrie); 
RADACINA DE BRUSTURE (vezi luna septembrie);; 
CIUPERCA CONOPIDA (SPARASSIS CRISPA) (vezi luna august); 
HRIBUL (BOLETUS EDULIS) (vezi luna iulie); 
GALBIOR (CANTHARELLUS CIBARIUS) (vezi luna iulie); 
RACOVINA (STELLARIA MEDIA) (vezi luna ianuarie); 
BURETI DE ROUA (MARASMIUS OREADES) (vezi luna aprilie); 
CIUPERCA DE BALEGAR NUMITA SI CIUPERCA DE CAMP (AGARICUS CAMPESTRIS) 
(vezi luna iulie); 
COAMA LEULUI  - CIUPERCA (HERICIUM ERINACEUS) (vezi luna august); 
GHEBE SAU OPINTICI (ARMILLARIA MELLEA) (vezi luna septembrie); 
CIUPERCA DE CAMP (AGARICUS ARVENSIS) (vezi luna iulie); 
HREAN (MARCAT) (vezi luna iunie); 
URECHEA LUI IUDA SAU URECHEA EVREULUI (AURICULARIA AURICULA – JUDAE) 
(vezi luna octombrie); 
MOSOM SAU NUSPUI (MESPILUS GERMANICA) (vezi luna octombrie); 
URZICI (veszi luna octombrie); 
PLEUROTUS OSTREATUS (vezi luna ianuarie); 
MACESE (vezi luna august); 
RISCOVI SAU CIUPERCA DE PIN (LACTARIUS DELICIOSUS) (vezi luna septembrie); 
BURETELE CU PERUCA (COPRINUS COMATUS – A NU S ECONSUMA INPREUNA CU 
ALCOOL) (vezi luna iunie); 
PORUMBE (vezi luna octombrie); 
CASTANE (vezi luna octombrie);; 
PICIOR DE CATIFEA (FLAMMULINA VELUTIPES) (vezi luna ianuarie); 
NUCI COAPTE (vezi luna iulie); 
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DECEMBRIE:  
 
VIOLETE SAU NICORETI (LEPISTA NUDA – CLITOCYBE NUDA) (vezi luna noiembrie); 
RACOVINA  (STELLARIA MEDIA) (vezi luna ianuarie); 
BURETI DE ROUA (MARASMIUS OREADES) (vezi luna aprilie); 
GHEBE SAU OPINTICI (ARMILLARIA MELLEA) (vezi luna septembrie); 
HREAN (MARCAT) (vezi luna iunie); 
PLEUROTUS OSTREATUS (vezi luna ianuarie); 
PICIOR DE CATIFEA (FLAMMULINA VELUTIPES) (vezi luna ianuarie; 
 

 

 


