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ROSA CEAE
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(KORZEŃ SUMY)
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AMAR ANTH ACEA E
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CARQUEJA
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Drzewa Catuaba pochodzą z tropikalnych lasów deszczowych Ameryki Południowej.
Używana jest tylko kora drzewa, która szybko odrasta. Catuaba ma pobudzające,
wzmacniające działanie, jest znanym afrodyzjakiem, wpływa na potencję, poprawia
pamięć i koncentrację oraz pomaga zwalczyć stres. Czerwony barwnik kory Catuaba
jest w Brazylii stałym składnikiem wielu orzeźwiających napojów. Catuaba wykazuje
wysoką zawartość m.in. magnezu, potasu i wapnia. Znajduje również szerokie
zastosowanie przy produkcji czerwonego wina.

Od niepamiętnych czasów znane są lecznicze moce aloesu. Oprócz różnorodnych,
niezbędnych do życia substancji odżywczych, które uzyskuje się z mięsistego liścia
( witamina A, B2, C i E, substancje nieorganiczne, mikroelementy, aminokwasy
i enzymy) aloes zaskakuje licznymi wariantami surowców naturalnych, np. jako
czysty sok, w postaci zamrożonych kostek jako dodatek do napojów,
rozcieńczony w wodzie, jako wyciąg rozpyłowy lub liofilizowany.

Cherimoya to owoc flaszowca peruwiańskiego tropikalnego pochodzenia.
Już sam jej wygląd jest niezwykły. Wewnątrz czeka prawdziwa rozkosz: miękki miąższ
jest cudownie słodki i śmietankowy. Delikatny aromat owocu przypomina mieszankę
ananasa, banana i cynamonu. Cherimoya nadaje się przez to idealnie do
egzotycznych smakowitości i deserów, kremów, budyniów oraz koktajli.
W 100g owocu znajduje się kilkunastoprocentowe dzienne zapotrzebowanie
człowieka na witaminę C i B6.

Dziś uprawia się arbuzy na całym świecie w tropikach i strefie podzwrotnikowej.
Gładka skórka o grubości od 1 do 4 cm jest twarda, ale nie wytrzymała. Miąższ
może być od jasnoróżowego po ciemnoczerwony albo też intensywnie żółty.
Zawiera on aż do 95% wody. Smak arbuza zmienia się od wodniście słodkiego
po bardzo słodki. Poza spożywaniem owocu na surowo, stosuje się go do deserów
owocowych, sorbetów, soków, nektarów itp.

Owoce, pochodzącego z Amazonii, drzewa Cupuacu od dawna należą do
pierwotnych źródeł żywności ludów tubylczych Brazylii. Pod ich twardą skórką kryje
się kremowy, smaczny i odżywczy miąższ, który może być pity jako sok, a także
nadaje się do przyrządzania lodów i słodkich łakoci. Nasiona rośliny, spokrewnione
z rodziną kakaowca, mogą być wykorzystywane przy produkcji czekoladopodobnych potraw. Owoc ten jest bogaty w antyoksydanty, dostarcza
polifenole oraz witaminę A i C. Wzmacniają one odporność oraz
zapobiegają procesom starzenia.

Ten kompleksowo rozgałęziony krzew tropikalny ze swoim głęboko osadzonym
korzeniem można znaleźć głównie w Brazylii. Bardzo ostry w smaku korzeń rośliny
pomaga wzmocnić nasz układ odpornościowy i podwyższa poziom energii oraz
odporność na stres. Korzeń można wyrwać dopiero po upływie 5 lat. Ten czas
potrzebny jest roślinie, by dojrzeć i odbudować tak cenione aktywne komponenty,
kwas (pfaffic acid) i fitosterole (głównie beta-ekdyson).

Camu camu to krzew o wysokości od 1 do 3 m, rozpowszechniony głównie
w pn-zach części Niziny Amazonki. Rośnie on przeważnie na okresowo zalewanych
obszarach. Owoce mają bardzo kwaśny smak, stąd nie spożywa się ich na surowo,
lecz używa jako dodatek do napojów orzeźwiających, lodów i konfitur. Tradycyjnie
stosuje się Camu camu jako środek wzmacniający system odpornościowy
i zapobiegający infekcjom wirusowym. Żadna inna roślina nie jest tak bogata
w witaminę C jak amazońska jagoda.

CAMU CAMU

CASHEW (JABŁK
NANERCZOWE) O

Owoc Aceroli osiąga wielkość 1-3 cm, ma barwę od żółtopomarańczowej
do ciemnoczerwonej, cienką skórkę i smak od soczystego słodko-kwaśnego
aż po bardzo kwaśny. Z zawartością do 3000 mg witaminy C przewyższa jej
zawartość w cytrynie aż 30-krotnie. Świeże owoce nie nadają się do transportu,
stąd wysyła się je w postaci soku, purée, proszku itp. Te z kolei wzbogacają
w witaminy produkty spożywcze i napoje.

Aronia przypomina po przecięciu małe jabłko, jednak miąższ jest ciemno-bordowy
i twardszy przy nagryzaniu. Smak można określić jako cierpko-kwaskowy,
o delikatnym aromacie. Wyciskany sok ma zapach gorzkawych migdałów.
Wśród składników należy podkreślić bardzo wysoką zawartość antocyjanów,
amigdaliny, substancji garbnikowych oraz cukier. W przemyśle spożywczym
spełnia rolę naturalnego barwnika. Przetworzona występuje w winach musujących,
alkoholach, sokach, napojach i jako purée w jogurcie, konfiturach i galaretkach.

ARONIA

RA ,

C – D

Carqueja jest wytrzymałą, zieloną rośliną, która osiąga wysokość 1-2 m i wytwarza
żółtawobiałe kwiaty. Można ją spotkać głównie w Brazylii, Kolumbii i peruwiańskim
lesie deszczowym Amazonii. Ogólnie mówiąc Carqueja ma działanie pobudzające
i wzmacnia układ odpornościowy oraz używana jest jako naturalny preparat
do walki z cukrzycą oraz wieloma innymi chorobami.

Nerkowiec zachodni uprawiany jest między innymi w Indiach i Brazylii. Jego owoc
składa się z dwóch części: jabłka nanerczowego i orzecha nanerczowego. Jabłko
nanerczowe ma pięć razy wyższą zawartość witaminy C niż pomarańcza i może
być używane przy produkcji soków owocowych, syropów a nawet wina. Jest nie do
pomyślenia, by w brazylijskich kartach dań zabrakło ,,Caju” jako soku lub przetworów
owocowych. Dodatkowo obniża zawartość cukru we krwi.

Curuba przypomina wyglądem banany, dlatego też określa się ją banana
passionfruit (ang.) Ojczyzną kuruby są Andy w Ameryce Południowej. Owoc osiąga
długość do 10 cm i grubość 3 cm. Po zdjęciu skórki z dojrzałego owocu ukazuje
się pomarańczowy, galaretowaty miąższ. Smakuje łagodnie a jednocześnie
wyraziście. Wręcz idealny owoc do połączeń z innymi owocami tropikalnymi
w smakowitych lodach, budyniach lub kremach. Zawiera witaminy A, B, C
oraz wapń, żelazo i fosfor.
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UM ,
TH EO BR OM A GR AN DIF LOR
STE RC ULI AC EA E

CURUBA
(MĘCZENNICA MIĘKKA)
PASS IFLOR A TARM INIAN A

Kto nie zna ziemistego, korzennego i rozgrzewającego smaku cynamonu?
Szczególnie popularny i lubiany jako dodatek do świątecznych wypieków i słodkich
potraw, ale także herbata, napoje orzeźwiające, kawa i likiery zyskują dzięki
cynamonowi niezwykły aromat. Jednak ta przyprawa ma jeszcze szersze zastosowanie:
korzystnie wpływa na trawienie oraz działa antyseptycznie i grzybobójczo.

Cytryniec jest bardzo rzadką rośliną z żółtoróżowymi kwiatami o przyjemnym
zapachu. Z żeńskiego kwiatu rozwija się owoc zbiorowy, o długości do 12 cm,
zawierający do około 25 czerwonych, soczystych jagód. Jagody są wprawdzie
jadalne, ale w Chinach nazwa cytryńca brzmi, owoc o pięciu smakach”, ponieważ
okrywa owocu jest słodka, miąższ kwaśny, nasiona gorzkie i cierpkie a wyciągi
z nasion nabierają słonego smaku. Zimą małe gałązki wzmacniają odporność,
a na wiosnę cytryniec pomaga zwalczyć przesilenie wiosenne. Owoce zwiększają
zdolność do pracy umysłowej i fizycznej. Rzekomo działa on także odmładzająco.

CYNAMON
CIN NAM UM

CYTRYNIEC CHIŃSKI
(SCHISANDRA)

SC HIS AN DR A CH INE NS IS,
SC HIS AN DR AC EA E

Koci pazur jest jadalną korą pnącza, które osiąga wysokość do 50 m
w peruwiańskich lasach deszczowych Amazonii. Swoją nazwę - koci pazur
- roślina zawdzięcza małym, ostrym kolcom, które znajdują się na spodniej stronie
parzyście ułożonych liści i wyglądają jak kocie pazurki. Zawarte w roślinie alkaloidy
działają jako przeciwutleniacze, utrzymują komórki w zdrowiu i mają wzmacniające
działanie na system odpornościowy. Ponadto stosuje się koci pazur przy
problemach skórnych i trawiennych, przy zapaleniu stawów i nieżycie żołądka.

Dąb jest drzewem osiągającym wysokość 50 m, z potężną koroną
i sękatymi gałęziami. Zastosowanie znajduje kora dębowa, którą uzyskuje się
z lasów odroślowych, młodych gałęzi i konarów. Głównymi składnikami są garbniki
i flawonoidy. Kora dębowa pobudza trawienie, obniża poziom cholesterolu i może
być stosowna w procesie dojrzewania napojów, np. wina.

CZEPOTA PUSZYSTA
(KOCI PAZUR) SA ,
UN CA RI A TO M EN TO
RU BI AC EA E

DĄB
QU ER CU S RO BU R L.,
FAG AC EA E
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DALANDAN
CITR US AUR ANT IUM

Damiana jest przeważnie niewysokim, kwitnącym na żółto krzewem, który występuje
w suchych, gorących regionach Ameryki, od południa Stanów Zjednoczonych
aż po Amerykę Południową. Roślinie przypisuje się właściwości afrodyzjakalne
i antydepresyjne. Nie jest jeszcze całkiem jasne, które substancje są odpowiedzialne
za takie działanie. Damiana działa również moczopędnie. Eteryczne olejki, obfita
żywica, goryczka i różne kwasy garbnikowe należą do znanych składników.

DAMIANA
TUNERA DIFFUSA,
TURNERAC EAE

DRZEWO BOLDO
PEUMU S BOLDUS MOL.,
MONIM IACEAE

DZIURAWIEC
HYPE RICUM PERF ORATU M L.,
HYPE RICAC EAE

FEJHOA
ACCA SELLO WIAN A,
MYRTACEA E

FIGA KAKTUSOWA
OPU NTIA FICU S IND ICA

GOJI

LY CI UM BA RB AR UM

GOŹDZIKOWIEC
JEDNOKWIATOW
Y
(PITANGA)

EUGENIA UNIFLORU
M, MYRTACEAE
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Dalandan jest filipińską pomarańczą i należy do rodziny cytrusów.
Słodko-kwaskowa w smaku nadaje dżemom, słodyczom i wypiekom szczególny
aromat. Także w połączeniach z gotowanym ryżem i egzotycznymi warzywami staje
się rozkoszą dla podniebienia. Miąższ owocu ulepsza sosy, kremy, galaretki
a nawet miód. Posiada również działanie przeciwdepresyjne, uspokajające
oraz wspomaga trawienie.

Boldo, rumianek z Brazylii, jest dostosowanym do suchych stref klimatycznych
wiecznie zielonym krzewem lub niewielkim drzewem, osiągającym do 6 m
wysokości. Owocem jest żółtawozielona jagoda, liście boldo zawierają alkaloidy
izochinolinowe z boldyną jako głównym komponentem, olejek eteryczny
i flawonoidy. Boldyna działa przeciwskurczowo na żołądek, stymuluje wydzielanie
soków żołądkowych i żółci w wątrobie. W Południowej Ameryce Boldo jest
rozpowszechnione w formie herbatki.

G – J
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Graviola (znana też pod nazwą Annona muricata czy Guanábana) jest niewielkim
drzewem, z którego pochodzą owoce Guanabana. Występuje ono głównie w Azji
i Ameryce Południowej. Owoce mają wewnątrz żółtawobiały, soczysty miąższ, który
służy do dziś jako lekarstwo ziołowe. Dla przemysłu spożywczego owoc Guanabana
ma również duże znaczenie, ponieważ poza składnikami bioenergetycznymi
ma właściwości smakowe, które wzbogacają lody, wypieki, soki, jogurty i płatki
zbożowe. Stosuje się go również przy depresji oraz rozszerza naczynia krwionośne.
Krzew Guarana jest tropikalnym, wiecznie zielonym, wieloletnim pnączem,
osiągającym wysokość do 10 m. Torebki wielkości orzecha laskowego o jaskrawej
barwie od pomarańczowej do czerwonej pękają po dojrzeniu i uwalniają
przeważnie jedno ciemnobrązowe nasiono. Mianem Guarany określa się
uzyskaną z prażonego ziarna pastę. Na podstawie zawartości kofeiny Guarana
tak jak kawa wykorzystywana jest do sporządzania napojów orzeźwiających,
a także stanowi skład tzw. napojów energetycznych i jest dodawana do środków
wzmacniających, tabletek, gum do żucia, cukierków i wypieków.

OWIEC
GUANABANA (FLASZ
MIĘKKOCIERNISTY) AE
AN NO NA M UR IC AT

GUARANA
PAULL INIA CUPA NA,
SAPIN DACE AE

Pierwotna ojczyzna gujawy leży w tropikalnych obszarach Ameryki. Głównymi
dostawcami owocu są dziś Brazylia i Tajlandia. Gujawa przypomina kształtem
jabłko lub gruszkę. Ma miękką, woskowatą skórkę o zabarwieniu żółtozielonym.
Miąższ owocu jest jędrny i świeży, ale jednocześnie delikatny, słodki, biało-żółty.
Zawiera witaminę B, B12 i E. Nasiona gujawy są bogate w błonnik i kwasy omega 3.

Dziurawiec jest powszechnie występującą rośliną zielną, która rośnie do wysokości
60 cm na suchych, słonecznych miejscach. Kwiaty dziurawca są żółte, liście
zawierają wewnętrzne zbiorniczki z olejkiem eterycznym. Dziurawiec jest obecnie
często stosowany do mieszanek z ekstraktów roślinnych, które pomagają przy
rozdrażnieniu, nerwowym niepokoju i zaburzeniach snu. Czerwona barwa soku
z kwiatów wskazuje na obecność skutecznego składnika – hiperycyny.
Najwyższa koncentracja skutecznych medycznie substancji występuje
u dziurawca w czasie zakwitania kwiatów.

Podobnie jak gujawy o białym miąższu występują także gujawy z miąższem
różowym. Ich smak opisywany jest jako połączenie gruszki, pigwy i figi.
Niesamowite jest także bogactwo witamin, jakim roślina dysponuje.
Obok witaminy C należy wymienić : pektynę, prowitaminę A, witaminy grupy B
i składniki mineralne – żelazo, wapń i fosfor. Gujawa nadaje się jako składnik
sałatek owocowych, lodów, jako kompot, a także zalicza się do najbardziej
aromatycznych soków owocowych.

Kraje pochodzenia spokrewnionej z gujawą fejhoi leżą w Ameryce Południowej.
Są to jajowate owoce o długości 5-8 cm, z twardą, skórzaną osłonką, których
powierzchnia pokryta jest małymi wyrostkami. Jadalna pestka jest miękka
i przypomina pod względem smaku ananas z gujawą. Poza wysoką zawartością
witaminy C i pektyn, owoc jest bogaty w składniki mineralne, takie jak potas,
wapń, fosfor itp. Owoce zawierają rozpuszczalne w wodzie związki jodu
cenione przy leczeniu tarczycy.

Krzew herbaciany jest wiecznie zielony, bardzo rozgałęziony, w dzikim stanie
przypominający drzewo. Roślina nie ma jakiegoś naturalnego występowania, lecz
jest uprawiana na obszarach tropikalnych. Wykorzystywane do procesu fermentacji
są tylko te listki, które rosną na roślinie przynajmniej trzyletniej. Są one bardzo
młode, nieco tylko skórzane i pokryte delikatnym puszkiem. Poprzez kombinację
składników rośliny w połączeniu z zawartością kofeiny herbata pomaga
na zmęczenie i znużenie podnosząc naszą zdolność koncentracji.

Typowe dla owocu kaktusa: skórka soczystych, słodkich jagód opatrzona jest
delikatnymi kolcami. Wewnątrz kryje się jednak miękki, jaskrawożółty,
pomarańczowy lub czerwony miąższ z jadalnymi ziarenkami. Ich smak przypomina
pestki fig. Idealnie nadaje się do słodkich dań, delikatnych sorbetów, smacznych
dżemów i soków owocowych. Także likiery zyskują dzięki nim wspaniały
aromat. Owoc zmniejsza o połowę ryzyko zatrucia alkoholem oraz zawiera
związki przyśpieszające spalanie tłuszczu.

Imbir jest byliną z podzielonym na bulwiaste odcinki, rozgałęzionym kłączem.
Zależnie od pochodzenia korzeń imbiru pojawia się na rynku w różnej jakości.
Kłącze imbiru zawiera lepki balsam, w skład którego wchodzą olejki eteryczne
i fenyloalkany: gingerol i szogaol. Imbir odgrywa ważną rolę w azjatyckiej kuchni,
jako olej imbirowy i koncentrat imbirowy stosowany jest w napojach dla podkreślenia
ich aromatu. Ułatwia również trawienie, łagodzi mdłości, leczy przeziębienia
i zwiększa koncentrację.

Soczyste, słodkie i owocowe jagody Goji pasują idealnie do czekolady
i wypieków. Także w mieszankach musli, sokach owocowych lub herbacie rozwijają
one swój egzotyczny smak. Ponieważ są nie tylko smaczne, lecz także uważane
za najzdrowsze owoce świata, nazywa się je jagodami szczęścia. Zawarty w nich
wyjątkowo mocny antyutleniacz działa przeciw starzeniu się oraz reguluje akcję
serca i ciśnienie krwi.

Jaborandi pochodzi z Ameryki Południowej. Był stosowany przez indiańskich
szamanów jako środek leczniczy i aromatyczny. Zastosowanie znalazły jasnozielone
liście rośliny, które jako główny składnik zawierają alkaloid pilokarpinę. Pobudza
ona układ parasympatyczny, co powoduje zwiększenie wydzielania gruczołów
łzowych. Składnik ten znajduje zastosowanie w leczeniu jaskry. Ma także działanie
moczopędne. Ekstrakt ten stosuje się w małych ilościach w napojach, jogurtach,
przekąskach, cukierkach itp.

Pitanga jest kultywowana przede wszystkim w swojej rodzimej Brazylii. Czerwone
owoce pokryte cienką skórką o wielkości wiśni, zmieniają się w zależności
od intensywności koloru i rodzaju smaku. Można go opisać jako przyjemnie
owocowo-kwaskowaty. Najlepiej jest spożywać pitangę na surowo, jednak
przeważnie jej bogaty w witaminę C miąższ używany jest w konfiturach,
galaretkach, napojach lub chutney.

Jabuticaba pochodzi z Brazylii. Owoce wielkością przypominają wiśnie, są owalne
i okrągłe, mają błyszczącą, brunatnofioletową przechodzącą w czerń barwę
i posiadają grubą, twardą i niejadalną skórkę. Miąższ jest soczysty, miękki, lśniąco
biały, z 1-4 małymi czerwonymi pestkami. W smaku owoce są orzeźwiająco słodkie,
podobne do mieszanki porzeczki z wiśnią. Stosuje się ją w produkcji galaretek,
napojów i dżemów. Owoce są źródłem antyoksydantów oraz składników
przeciwzapalnych oraz przeciwnowotworowych.

A, AN NO NA CE

GUJAWA (GUAVA)

PS IDI UM GU AJ AVA , MY RTA

CE AE

GUJAWA RÓŻOWA
PSIDI UM GUAJ AVA, MYRTACEA E

HERBATA
(CZARNA I ZIELONA)

CAM ELL IA SIN ENS IS, THE ACE AE

IMBIR
ZIN GIBE R OFF ICIN ALE ROS C.,
ZIN GIBE RAC EAE

JABORANDI

RA ND I,
PI LO CA RP US JA BO
RU TA CE AE

JABUTICABA

MY RC IAR IA CA ULI FLO RA ,
MY RTA CE AE
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Rosnąca w wiązkach palma produkuje rocznie około 3-6 kg owoców. Mają one
kolor purpurowy, natomiast te całkiem dojrzałe prawie czarny, a ich wielkość
waha się między 1 - 1,4 cm długości. Dzięki swojej intensywnie czerwonej barwie
i łagodnemu, niezwykłemu smakowi jagody acai są idealnym dodatkiem do innych
czerwonych owoców. Zawierają one również dużą ilość witamin i składników
mineralnych oraz ogromne bogactwo przeciwutleniaczy.

JAGODY ACAI
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Jatoba jest drzewem rosnącym do wysokości 30 m w deszczowych lasach na
obszarach Amazonii. Wytwarza ono jasnozielone liście, białe pachnące kwiaty
i podłużne brązowe owoce o wielkich nasionach. Popularna herbata z Jatoby
produkowana jest z wewnętrznej kory drzewa i służy jako naturalny dostawca
energii. Nowoczesne brazylijskie ziołolecznictwo określa Jatobę jako wzmacniającą,
przyjazną dla żołądka, ściągającą i tamującą krew. Jatoba zawiera pokaźne ilości
składników mineralnych i mikroelementów, jak np. mangan, rozpuszczalny krzem
i naturalny stront, który jest ważny dla odbudowy kości.

JATOBA
HYMENAEA COURBARIL L.,
FABACEAE

JEŻYNA ANDYJSKA
LUB MORA
RU BU S CLA UC US , RO SA CE

A

SOLA NUM PANIC ULATU M,
SOLA NACE AE

KAKAO
THEOBROMA CACAO,
STERCULIACEAE

KALAMONDIN
(POMARAŃCZA PANAMSKA,
KALAMONDYNKA)

CITR OFO RTU NEL LA MIC ROCAR PA, RUTACE AE

C
KARAMBOLA (OWO
GWIAŹDZISTY, Y)
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NATURALNIE NATURALNE!
Dla nas liczy się zawsze to, co najistotniejsze. Esencja dobrych
rzeczy. I to się tyczy też naturalnych surowców, które importujemy
oraz produktów, które dla Państwa przygotowujemy.

Transparencja jest przy tym naszym wyznacznikiem. Oferujemy
naszym klientom możliwość osobistego przekonania się, jak
wygląda cały proces technologiczny i zapraszamy ich do odwiedzenia
razem z nami kraju pochodzenia.

Wspólnie z naszymi działającymi na całym świecie partnerami
zważamy nie tylko na zachowanie wszelkich standardów jakości,
lecz także dbamy, by nie zakłócić w żadnym stopniu fauny i flory
w miejscach, które odwiedzamy.

FORMUŁA TPX

Jurubeba jest małym drzewem osiągającym wysokość do 3 m. Roślina produkuje
małe, żółte owoce i liliowe lub białe kwiaty. Istnieją drzewa męskie i żeńskie, które
pochodzą z północnej części Brazylii i innych tropikalnych obszarów Południowej
Ameryki. Roślina osiada wiele właściwości: wspomaga trawienie, łagodzi bule
brzucha oraz wzmacnia wątrobę.

JURUBEBA

KARCZOCH

Ojczyzną jej jest tropikalna Ameryka Środkowa i Południowa. Owoce kolczastych
krzewów przypominają wyglądem dużą jeżynę, o ciemnoczerwonej barwie i bardzo
intensywnym, nieco gorzkawym, jeżynowym smaku. Jako świeży owoc sporadycznie
trafia z Kolumbii na nasze rynki. Oprócz spożywania świeżych owoców można
jeżynę andyjską uzyskać w formie przetworzonej, jako sok, wyśmienite konfitury,
galaretki i konserwy, a także w deserach, napojach mlecznych i lodach.
Jest bogatym źródłem witaminy C, wapnia, fosforu oraz przeciwutleniaczy.

K – L

Na drzewie rośnie około 20-50 owoców, które osadzone są bezpośrednio na pniu.
W jednym owocu znajduje się średnio 25-50 nasion, pogrążonych w przyjemnie
pachnącym, jasnym miąższu o słodkawym smaku. W celu oddzielenia miąższu
i ziaren, poddaje się owoce fermentacji. Cierpkie związki garbnikowe utleniają się,
wilgotny mus owocowy oddziela się i spływa. Miąższ używany jest głównie
do produkcji owocowych potraw i soków.

POMYSŁY DO POTĘGI DOŚWIADCZENIA

NAJLEPSZE SUROWCE

Cytrynowy smak kalamondynki jest bardzo orzeźwiający i świetnie kontrastuje
z ostrymi sosami i marynatami. Miąższ owocu nadaje, szczególnie sokom
owocowym, syropom lub mrożonym herbatom, egzotyczną nutę i poprawia
smak octów oraz dressingów. Skórka kalamondynki wzbogaca dżemy i cukierki
o indywidualny smak, którego nie da się pomylić z niczym innym.

Łagodna, niskodrażniąca kawa z Brazylii i Kolumbii ma słodkawą nutę i jest
lekkostrawna. Dostępna w saszetkach lub kapsułkach stała się cenioną używką na
całym świecie i jako starter na dobry początek dnia jest po prostu niezastąpiona.
Oferujemy ekskluzywne ekstrakty z kawy, które nadają się wspaniale jako dodatki
do napojów i jogurtów.

Karambola pochodzi prawdopodobnie z Malezji i jest obecnie rozpowszechniona
w całym obszarze tropikalnym. Jasnożółte aż po bladozielone owoce mają
długość od 7 do 12 cm i składają się z pięciu pojedynczych żeber z połyskującą
skórką. Miąższ smakuje słodko-kwaśno i ma bardzo wysoką zawartość witaminy C,
minerałów i prowitaminy A. Karambolę można stosować jako dodatek do soków,
deserów oraz dżemów.

Drzewo koli jest kultywowane na wszystkich tropikalnych obszarach i osiąga
wysokość około 10-15 m. Ta tropikalna roślina kwitnie przez cały rok i rodzi owoce.
Owoc składa się z 5 owocków, które kryją 10 nasion, które z kolei zawierają często
około 2,5% kofeiny, polifenole, związki garbnikowe jak również skrobię, tłuszcze
i substancje nieorganiczne. Działanie jest pobudzające i wzmacniające przez zawartość kofeiny i teobrominy. Dzięki orzeźwiającemu napojowi Coca-cola owoc koli
stał się światową marką “American Way of Life”.

Karczoch jest ostowatą, wieloletnią rośliną uprawną, z pierzastymi liśćmi,
pochodząca z Południowej Ameryki i obszaru Morza Śródziemnego. W zielonych
liściach i dnie kwiatowym zawarte są goryczki, kwas kawoilochinowy i flawonoidy.
Składniki te wspomagają produkcję i przepływ żółci, dzięki czemu można
je stosować przy ogólnych dolegliwościach trawiennych.

To co w drzewie Lapacho jest najsmaczniejsze, to bynajmniej nie jego liście lub
kwiaty, lecz jego kora. Czerwonawa wewnętrzna część kory drzewa jest suszona
i przetwarzana na kojąco działającą herbatkę. Jest ona bardzo lekkostrawna, gdyż
nie zawiera teiny i tylko nieznaczną ilość kwasu garbnikowego. Jej łagodny smak
przypomina wanilię lub karmel i jest podobny do herbaty Roiboos. Posiada ona
właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze oraz wzmacnia odporność organizmu.

INNOWACYJNY SMAK

KAWA
COF FEA , RUB IACE AE

KOLA

T. ),
CO LA NI TI DA (V EN
E
EA
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LAPACHO

TAB EB UIA AVE LLA NE DA E,
BIG NO NIA CE AE
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LICZI
)
(ŚLIWKA CHIŃSKA
LI TC HI CH IN EN SI S,
SA PI ND AC EA E

LIMONKA

Mały, ale bardzo aromatyczny owoc. Zawiera witaminę C, wapń, potas i fosfor oraz
wyższą zawartość kwasu cytrynowego niż u cytryny Jest idealnym orzeźwiającym
walorem smakowym w lodach, sokach i sosach do sałatek. To ona dodaje ten
,,twist”. Najwięksi producenci to: Indie, Meksyk, Argentyna, Brazylia.

CITRU S AURA NTIIF OLIA,
RUTAC EAE

LONGAN
DIM OC AR PU S LON GA N,
SA PIN DA CE AE

GLYCY RRHIZ A GLAB RA,
FABAC EAE

LULO
SOL ANU M QUIT OEN SE,
SOL ANA CEA E

MACA
EPID IUM MEY ENII ,
BRA SSIC ACE AE

MANGO

,
M AN GI FE RA IN DI CA
E
EA
AC
DI
AN AC AR

GA RC IN IA M AN
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Spokrewniony z liczi longan jest niełupką rosnącą na drzewie, osiągającym
wysokość do 20 m. Średnica owocu waha się od 2 do 2,5 cm. Sam owoc jest
małą kulką o żółtobrązowej, twardej skórce i przeźroczystobiałym miąższu,
który pachnie słodko i przyjemnie, a smakuje nieco intensywniej i bardziej
kwaskowato niż liczi. Owoce można spożywać na surowo lub dodawać
do dżemów, galaretek, syropów i deserów.

Lukrecja jest wieloletnią, rosnącą do 2 m byliną. Roślinę tworzy najpierw korzeń
palowy, później zdrewniałe kłącze i korzenie boczne. Korzeń lukrecji zawiera
saponinę, smakującą słodko glicyryzynę, flawonoidy, chalkon i kumarynę. Gliceryzyna
posiada działanie wykrztuśne, przeciwzapalne i łagodzące podrażnienia gardła.
Lukrecję stosuje się też do aromatyzacji leków i cukierków.

LUKRECJA

MANGOSTAN

Liczi jest rośliną strefy podzwrotnikowej i dziś szeroko rozpowszechnioną
w odpowiednich klimatach. Pod charakterystyczną skórką znajduje się biały
niczym masa perłowa, zwarty, soczysty miąższ. Owoc smakuje przyjemnie
słodko-kwaskowato, można go porównać z rodzynką i z aromatem gałki
muszkatołowej. Liczi zawiera dużo witaminy C oraz kwasy organiczne.
Można je dodawać do soków, innych owoców, lodów lub sałatek.

M – N
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LORA,
MARAKUJA (PASSIFLNA)
MĘCZENNSPICP.A, JADA

Żółta marakuja jest rośliną gorących, tropikalnych obszarów. W przeciwieństwie
do innych roślin z rodziny męczennicowatych marakuja ma wyższą zawartość
prowitaminy A. Jest chętnie przerabiana, wraz z innymi owocami, na smakowite
napoje orzeźwiające. Znajduje także zastosowanie w lodach, budyniach, słodkich
potrawach i likierach. Pomaga w zwalczaniu bezsenności oraz stresu.

Męczennica jest sprawdzoną rośliną leczniczą krajów tropikalnych. Medyczne
zastosowanie ma nać rośliny. Z jednej strony działa ona ochronnie na serce
i naczynia krwionośne, z drugiej strony posiada długotrwałe działanie na nerwowe
stany niepokoju. Składnikami ekstraktu męczennicy są głównie flawonoidy,
glikozydy i śladowe ilości olejku eterycznego.

PA SS IF LO RA
PA SS IF LO RA CE AE

MĘCZENNICA
PASS IFLOR A EDULI S,
PASS IFLOR ACEA E

Liście melisy wydzielają cytrynowy zapach, stąd nazywa się ją melisą cytrynową.
Melisa, swoim cytrynowym aromatem, nadaje prawdziwy ładunek świeżości
zimnym napojom, chrupiącym sałatkom i pikantnym sosom. Pasuje także do
owocowych słodkich potraw. Ususzona lub jako ekstrakt może być wykorzystana
w herbatach, napojach orzeźwiających, likierach ziołowych i winach. Wspomaga
w leczeniu nerwicy oraz uspokaja.

Istnieje ponad 30 różnych gatunków. Najbardziej znana jest tutaj działająca kojąco
mięta pieprzowa. Pachnie i smakuje intensywnie, nieco ostro, ale z orzeźwiającym
chłodem. Powoduje to zawarty w mięcie mentol. Kulinarnie jest mięta pieprzowa
prawdziwą ,,złotą rączką”: nadaje słodkim potrawom, herbatom, koktajlom,
a także pikantnym daniom warzywno-mięsnym ( z jagnięciny lub drobiu)
swoistą, nieporównywalną z niczym innym nutę.

Krzew lulo pochodzi z Ekwadoru. Nazywany jest także Quito lub Naranjilla
(z hiszp. Mała Pomarańcza). Pod skórką kryją się, podobne jak w granacie,
jadalne nasiona o słodko-cierpkim smaku. Eksport świeżych owoców lulo jest
praktycznie niemożliwy, ponieważ zrywa się je, gdy są jeszcze niedojrzałe,
ale dojrzewają po tym bardzo szybko i dlatego możemy je dostać jedynie
jako przetwory, soki lub dodany do innych substancji owocowych nektar.
100 gr soku dostarcza około 40 mg witaminy C.

Miechunka wyróżnia się poprzez niezwykłe opakowanie każdego pojedynczego
owocu. Jasnobrązowa, podobna do lampionu osłonka kryje w sobie owoc
wielkości wiśni. Zielonożółte aż po lśniąco żółte, soczyste jagody są przyjemnie
słodko-kwaskowe i mają intensywny aromat. Popularne jest przetwarzanie owoców
na sok, konfitury, galaretki, kompoty i lody. Miechunka wzmacnia układ
odpornościowy i pozytywnie wpływa na prawidłowy stan skóry.

Maca rośnie tuż nad ziemią, jej przypominający buraka korzeń jest częścią
użytkową rośliny. W Peru od setek lat stanowi ważny surowiec w medycynie
naturalnej a także podstawowy składnik spożywczy. Roślina ta służy między innymi
jako baza w produkcji pudru. Jest ona kombinacją witamin, minerałów,
aminokwasów i innych aktywnych substancji odżywczych. Maca wspomaga
zdrowie fizyczne i umysłowe.

Muira puama rośnie na tropikalnych obszarach wokół Amazonii. Jest to krzew
albo też niewielkie drzewo z małymi, białymi kwiatami, których zapach przypomina
jaśmin. Wykorzystuje się jego korę, drewno i korzeń. Głównym składnikiem jest
aromatyczna żywica, która działa tonizująco i stosowana jest jako afrodyzjak.
Ekstrakt ten znajduje zastosowanie w napojach energetycznych, świetnie nadaje
się do łączenia z ekstraktami guarany, catuaby, damiany i sumy
( brazylijski ginseng). Wykorzystywany jest jednak także
w produktach mlecznych, słodyczach itp.

Zależnie od pochodzenia i gatunku owoce mango wykazują pod względem
wielkości, formy i barwy ogromną różnorodność. Pod niejadalną osłonką znajduje
się delikatny, jasnożółty lub pomarańczowy, bardzo soczysty, słodki a po części
kwaskowy miąższ. Mango należy do najbogatszych w prowitaminę A owoców.
Można go spotkać w kompotach, konfiturach, lodach a także sokach, puree
i suchym proszku. W mango występuje również glikozyd działający przeciwzapalnie
oraz przeciwmiażdżycowo.

Zbita masa uzyskiwana dzięki bakteryjnej fermentacji wody kokosowej, bardzo
interesująca pod względem konsystencji. Biaława, o prawie neutralnym smaku,
nadająca się do gotowania, może zostać dodana do prawie każdej potrawy
owocowej a także odgrywać rolę zamiennika miąższu.

Miąższ mangostanu ma egzotyczny aromat z lekko kwaskowym komponentem.
Porównywalny ze smakiem dojrzałej moreli lub ananasa. Mangostan nadaje
delikatną, tropikalną nutę dżemom oraz sokom. Dzięki swojemu słodkiemu
smakowi przemienia koktajle i lody w egzotyczne przysmaki. Owoc ten uznany
został za najbogatsze źródło antyoksydantów. Podnosi wytrzymałość immunologiczną
oraz pobudza ruchomość stawów. Redukuje również objawy klimakterium.

Nopal pierwotnie pochodzi z Meksyku. U nasady łodygi i w liściach stwierdzono
obecność wapnia, potasu, magnezu, krzemu i sodu, a także ilości śladowe żelaza,
glinu i manganu. Wysoka zawartość pektyn ma działanie obniżające poziom
cholesterolu oraz wspomaga proces trawienia. Zawiera również antyoksydanty.

MELISA
ME LIS SA

MIĘTA
MENT HA

MIECHUNKA
PERUWIAŃSKA
PHY SAL IS PER UVIA NA,
SOL ANA CEA E

MUIRA PUAMA
PTY CHO PETALU M OLA COID ES,
OLA CAC EAE

NATA DE COCO
OWA)
(ŚMIETANKA KOKOS
CO CO S NU CI FE RA

NOPAL

OP UN TIA FIC US -IN DIC A,
CA CTA CE AE
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ORZECH KOKOSOW
CO CO S NU CI FE RA

Y

Kokos posiada wiele warstw, które okrywają orzech wypełniony wodnistym,
jadalnym płynem, zwanym potocznie mlekiem kokosowym. Mleko ma bardzo
przyjemny, słodko-kwaskowy smak, a biały miąższ przypomina smakiem orzechy.
Orzech kokosowy znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach i wariantach np.
w branży kosmetycznej, przy produkcji słodyczy lub jako puree, mleczko,
ekstrakt, wiórki itp.

, PA LM AE

PAPAJA

Papaja to owalny owoc o żółtozielonej skórce i czerwonopomarańczowym miąższu.
Miękki jak masło, soczysty owoc smakuje niczym morela, melon i malina. Papaja
posiada wartościowe składniki jak np. enzym papain i bardzo niską wartość
kaloryczną. Często używa się jej w wieloowocowych nektarach lub suszoną
w egzotycznych mieszankach suszonych owoców. Zawiera duże ilości witamin: F, A i K.

CARICA PAPAYA , CARICA CEAE

Pitaja, nazywana także smoczym owocem, jest nie tylko piękna, lecz także
wyjątkowo smaczna. Jej orzeźwiający miąższ jest biały lub jasnoczerwony
z jadalnymi, czarnymi ziarenkami. Smak pitaji zmienia się zależnie od koloru.
Żółta pitaja przypomina słodki ananas i mango, podczas gdy czerwona smakuje
neutralnie, wręcz trochę kwaskowato. Jej smak prezentuje się wyjątkowo korzystnie
w sokach oraz lodach. Posiada mało kalorii i jest bogata w wartości odżywcze.

PITAJA
(SMOCZY OWOC)
HYLO CERE US UNDATUS

W przeciwieństwie do innych pomarańczy mają pomarańcze malinowe cierpki,
intensywny smak. Przypomina on jagody i uwydatnia się szczególnie w rozmaitych
kombinacjach ze smacznymi dżemami, sokami, jogurtami i wypiekami. Suszone
kawałki malinowej pomarańczy dodane do musli nadają całości świeżą owocową
nutę. Jej aromat wzbogaca owocowe żelki i gumy do żucia o śródziemnomorski smak.

POMARAŃCZA
MALINOWA
CITR US SIN ENS IS,
RUTACE AE

ROZMARYN

RO SM AR INU S OF FIC INA LIS
LAM IAC EA E

,

Igiełkowate liście rozmarynu zawierają dużo olejku eterycznego, bogatego
w kamforę, poza tym garbniki i goryczkę. Przyjmowany do użytku
wewnętrznego wzmaga apetyt i pomaga na dolegliwości trawienne. Stosowany
zewnętrznie w formie kąpieli lub maści wspomaga leczenie chorób reumatycznych
i pobudza krążenie. Rozmaryn służy np. do aromatyzacji mydeł, perfum,
tabaki i napojów alkoholowych.

Owoce mają 2,5- 5 cm, w formie są bardzo zmienne, podłużne, owalne aż po
kształt przypominający gruszkę. Skórka jest cienka, gładka i żółta, a miąższ
o grubości zaledwie 1-4 mm charakteryzuje się słodko-kwaśnym smakiem,
jest aromatyczny, soczysty i intensywnie żółty. Śliwiec purpurowy jest z powodu
swojego silnego zapachu, wyrazistego smaku jak również żółto-pomarańczowej
barwy bardzo pożądany w całej Brazylii. Owoce są bogate w witaminę C
(30-73mg), prowitaminę A, wapń, fosfor i żelazo.

ŚLIWIEC PURPUROWY

SP ON DI AS MO MB IN ,
AN AC AR DI AC EA E

ŚLIWIEC UMBU
SPO NDI AS TUB ERO SA,
ANA CAR DIAC EAE

Umbu jest małym drzewem, rzadko wyższym niż 6 m. Średnica korony wynosi
około 10 m. Owoce umbu mają wielkość od 2 do 4 cm, są okrągłe, jasnożółte
lub czerwonawe, gdy są dojrzałe, opatrzone skórzaną osłonką. Miąższ od białego
aż po czerwony jest miękki, soczysty, słodki, o aromacie, jakiego nie spotka się
wśród europejskich owoców. Umbu nadaje się wyśmienicie do łączenia
z agrestem lub śliwką.

T – Y

NASZE KNOW-HOW

Tamaryndowiec to owoc mający wszechstronne zastosowanie. Pochodzi pierwotnie
z Afryki, ale w międzyczasie zbierany jest w Indiach, krajach arabskich i Ameryce
Środkowej. Owoce tamaryndowca mają do 18 cm długości, zawierają
słodko-kwaskowaty miąższ, bogaty w proteiny i błonnik pokarmowy. Zastosowanie
tamaryndowiec znajduje np. jako dodatek do napojów, dżemów i jako przyprawa do
zup i sosów, a więc zarówno w słodkich jak i w słonych produktach.

TAMARYNDOWIEC
INDYJSKI
TAM AR IND US IND ICA ,
LEG UM INO SA

Yerba mate jest wiecznie zielonym, osiągającym do 20 m drzewem pochodzącym
z Brazylii. Jego kora jest biała. Wykorzystuje się jego skórzane liście, które prażone
dostępne są na rynku jako zielona mate, a po fermentacji jako mate. Liście rośliny
zawierają kofeinę, teobrominę, flawonoidy, saponinę, witaminy i olejek eteryczny.
Na podstawie wysokiej zawartości witamin i związków mineralnych można mate
określić prawie jako suplement diety. Dzięki swojemu przyjemnemu aromatowi
i niezwykłemu smakowi yerba mate jest chętnie dodawana do cukierków, herbat,
napojów orzeźwiających i soków.

YERBA MATE
(OSTROKRZEW PARAGWAJSKI)
ILEX PARA GUAR IENSI S,
AQUA IFOLI ACEA E

YUZU

Yuzu ma już 2500 lat! Sok jest bardzo kwaśny, jednak aromat wspaniały
i niepowtarzalny. Yuzu w postaci soku i małych kawałków używa się jako
przyprawy. Można stosować go jako zamiennik octu lub kwasku cytrynowego.
Jest to prawdziwy rarytas z Japonii o niezwykłym aromacie bogaty w witaminę C.
Jest również naturalnym środkiem chroniącym przed infekcjami.

CIT RU S JU NO S, RU TAC EA E

… I JESZCZE DUŻO DUŻO WIĘCEJ!
Bo to tylko mały wyciąg z naszego bogatego asortymentu,
który składa się z kilkuset owoców i ekstraktów i jest
praktycznie co tydzień wzbogacany o kolejne.
Prosimy śmiało pytać, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

NASZE KNOW-HOW DLA PAŃSTWA SUKCESU
W naszym laboratorium pomysłów panuje stale wzmożony ruch.
Nasi kreatorzy produktów są ciągle zajęci tworzeniem z naszych
wysokojakościowych surowców receptur na innowacyjne produkty
– czy to na zlecenie czy też z własnej inwencji twórczej.

Ponadto chętnie zaprezentujemy Państwu nowe pomysły naszego
kreatywnego zespołu produkcyjnego, który z potwierdzoną
certyfikatem znajomością rzeczy i długoletnim doświadczeniem
nigdy nie traci rynku z oczu.

Mają Państwo jakiś pomysł? Fantastycznie! Chętnie udzielimy
fachowej pomocy, by Państwa pomysł przekształcić w smaczny
i odpowiadający wszelkim europejskim wytycznym produkt.

E
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E
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TAMARILLO (POMIDOR
DRZEWIASTY)

CYPH OMAN DRA BETAC EAE,
SOLA NACE AE
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Pochodzące z Peru psiankowate tamarillo, zwane też pomidorem drzewiastym,
jest kolejnym przykładem wielostronnego zastosowania owoców tropikalnych.
Jego gorzko-słodki, lekko cierpki i bogaty w witaminy miąższ może być żółty,
czerwony lub ciemno-purpurowy i zawiera jadalne, miękkie ziarenka.
Tamarillo można spożywać na surowo lub jako grillowany dodatek
do dań mięsnych i rybnych, ale także w postaci konfitury lub soku.

OWOCE I EKSTRAKTY

THE LAB

DARK MATE
KOFFEINHALTIGES
ERFRISCHUNGSGETRÄNK
auf MATEBASIS
www.dark-mate.com

NATURALNIE NATURALNE!

Chcesz wiedzieć więcej? Nie ma problemu! Oto namiary:
tropextrakt GmbH
Hanauer Landstraße 146
D-60314 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 – 94 34 088 0
Telefax: +49 (0)69 – 94 34 088 8
albo po prostu poprzez Email: info@tropextrakt.com

www.tropextrakt.com

