
Fructe exotice – oportunități pentru fermierii moldoveni? (continuare) 

 

Semințe: 

  

Inul. Semințele de in, ca și cele de susan sunt 

cunoscute mai mult din prepararea diferitor 

produse de panificație și ca adaos la 

cerealele servite la dejun.  Inul este foarte 

bogat în vitaminele din grupa B, vitamina E, 

mangan, magneziu, cupru, fosfor, fier, 

calciu, potasiu, zinc și selen. Reprezintă o 

sursă foarte importantă de acizi grași, în 

deosebi Omega 3, fibre și proteine. Datorită 

tuturor acestor nutrienți, semințele de in 

ajută la digestie, la scăderea colesterolului rău și a zahărului din sânge, întărește imunitatea, 

reduce inflamațiile și poate preveni cancerul de sîn, colon, prostată și ovare. În plus, semințele 

de in ajută foarte mult la scăderea în greutate și îmbunătățesc starea unghiilor și a părului.  

 

Chia. Aceste semincioare, asemănătoare semințelor de mac câștigă tot mai multă popularitate 

în ultimii ani. Sunt extrem de bogate în fibre, antioxidanți, vitamine, proteine, minerale și 

omega 3, ceea ce le face unul dintre cele mai folositoare alimente cunoscute. Chia au o 

proprietate absolut miraculoasă de a echilibra nivelul zahărului în sânge și de a ajuta la digestie, 

totodată hidratând colonul. Aceste semincioare sunt un tovarăș de încredere în curele de slăbire, 

fără a afecta sănătatea.  

 

Susanul. Cu toții  am văzut și am gustat din delicioasele chifle, covrigi și colăcei presurați cu 

semințe de susan, dar acestea nu sunt utilizate doar ca ornament și adaos de aromă pentru 

produsele de panificație. Susanul, datorită conținutului bogat de proteine, ocupă un loc foarte 

important în prevenirea și tratarea multor boli cum ar fi afecțiunile cardiace, deoarece au 

proprietatea de a curăța vasele sangvine de sedimentele dăunătoare și de a scădea nivelul de 

colesterol rău. Totodată, aceste semințe pot preveni cancerul datorită faptului că conțin niște 

substanțe numite lignani, care sunt cunoscute pentru puterea lor de a lupta cu dezvoltarea 

cancerului, mai ales a celui de sîn sau colon. Din cele mai vechi timpuri, susanul amestecat cu 

miere se consumă pentru a prelungi durata vieții și pentru a menține frumusețea pielii. 

Totodată, susanul mai are și puterea de a ne înzestra cu energie și vitalitate pentru un timp 

îndelungat.  

 

După cum vedem, putem beneficia și chiar produce o multitudine de fructe, pomușoare și 

semințe care ne-ar permite nu doar să ne delectăm cu ceva nou și delicios, dar și să ne 

îmbunătățim starea organismului și să prevenim un șir de maladii care iau amploare în ultimul 

timp, dar, posibil, să mai și obținem profit.  

 

Sunt o mulțime de moduri, în care pot fi servite aceste alimente: fructele și pomușoarele pot fi 

consumate proaspete, uscate, adăugate la salate și deserturi, stoarse în suc sau amestecate 

pentru a primi un smoothie hranitor și benefic. Semințele de asemenea pot fi adăugate la multe 

salate și alte mâncăruri, pot fi măcinate sub formă de făină și amestecate cu chefir sau smoothie. 

Cine are mai multă dedicație și timp, poate face chiar și ulei din ele în condiții casnice. Acesta 

are efecte miraculoase, atât utilizat intern cât și extern.  

 



Unii fermieri, care s-au plictisit de a tot cultiva mere și prune în fiecare an, ar putea începe o 

nouă activitate, plină de provocări, dar și de rezultate. 

Câțiva fermieri din Romania, dar chiar și din Republica 

Moldova au avut deja curajul să întemeieze și să dezvolte 

cultivarea de goji, aronia  și ziziphus. Clima noastră este 

destul de favorabilă pentru creșterea acestor produse 

uimitoare. Creșterea semințelor sus-menționate la fel este 

posibilă și chiar practicată de unii fermieri pe meleagurile 

noastre. Cu fructele treburile stau mai greu, deoarece 

mulți dintre arbori sunt obișnuiți cu condiții climaterice 

absolut diferite de cele de la noi. Totuși, dacă există 

posibilitatea de a muta copăceii în creștere la un loc cald 

când se lasă gerurile, avem toate șansele de a ne delecta 

și de a servi persoanele dragi cu niște fructe exotice 

crescute din semințe. În veacul când avem acces la orice produs din lume, putem face cu 

ușurință rost de orice fel de semințe, care, în rezultatul unei îngrijiri corespunzătoare ne vor 

uimi cu cele mai benefice, frumoase și delicioase fructe. Astfel, putem crește la domiciliu 

copăcei de mango, kaki, maracuja dar și multe, multe altele.  
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1 https://www.wall-street.ro/tag/pomusoare-goji.html  

https://sanchossblog.wordpress.com/2017/08/01/premiera-la-drumul-fructelor-2017-super-

pomusoarele-aronia/ 

https://www.csid.ro/health/medicina-alternativa/beneficiile-surprinzatoare-ale-semintelor-de-

in-15073069 

http://foodstory.stirileprotv.ro/nutritie/semintele-chia-super-alimentul-mileniului-trei  

https://ingrijireaflorilor.ro/cum-cresteti-mango-acasa-din-seminte/  

https://7dach.ru/herbivicus/ekzoticheskie-frukty-kotorye-mozhno-vyrastit-iz-kostochek-

15195.html  
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