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ALIMENTATIA    CURCUBEU 

 
                                                                     

Fructele și legumele de culoare roșie – protejează inima 

Sunt excelente pentru menținerea sănătății inimii si vaselor. Aceste alimente conțin antioxidanți care 
scad stresul oxidativ. Exemple: căpșunele, vișinele, cireșele, roșiile, unele fructe de pădure, măceșele 
etc. Aceste alimente trebuie să aibă și pulpa roșie, nu doar coaja. 

Alimentele portocalii – protejează pielea și ochii 

Alimentele portocalii sunt bogate în betacaroten, precursorul vitaminei A. Vitamina A este esențială 
atât pentru menținerea sănătății pielii, dar și a vederii. Exemple: pepene galben, morcov, charon, 
dovleac, portocale etc. 

Alimentele galbene – mențin elasticitatea pielii și combat depresia 

Alimentele galbene sunt bogate în nutrienți pentru piele, având efecte antiîmbătrânire. Sunt totodată 
bune tonice cerebrale. Exemple: nucile, alunele, arahidele, caju, mango, avocado, ananas, grapefruit, 
pere, sunătoare, mușețel etc. 

Alimentele verzi – scad glicemia, tratează anemia și previn cancerul 

Alimentele verzi sunt bogate și în fier, fiind recomandate în dieta celor care suferă de anemie. Tot 
alimentele verzi sunt recomandate în tratarea afecțiunilor respiratorii, dar și în dieta diabeticilor. 
Exemple: pătrunjel, busuioc, cimbru, mărar, menta, fructe verzi, struguri, corcodușe, mlădițele și 
germenii, merele etc. 

Alimentele albastre și indigo – cele mai 

puternice antioxidante din natură. 

Aceste alimente sunt cele care “pătează”. Cu cât 
culoarea este mai închisă, cu atât sunt mai bogate 
în cel mai puternic antioxidant din 
natura: resveratrolul. Exemple: afine, fragi, 
struguri negri, prune, vânăta etc. 

Alimentele violet – ajuta sistemul digestiv și 

ficatul 

Alimentele violet sunt indicate ca 
hepatoprotectoare sau în regenerarea ficatului, dar 
și în protecția tubului digestiv. Exemple: sfecla 
roșie, murele, zmeura, ceapa roșie etc. 

 

Elev: BASALIC EMILIA - clasa 7C 
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SECRETELE PLANTELOR MEDICINALE 

 

Plantele medicinale sunt specii vegetale, cultivate sau spontane, care prin compoziția 
lor chimică au proprietăți farmaceutice și sunt folosite în terapeutica umană și veterinară. 

Muşeţelul -  leac bun la toate    
Muşeţelul are de la proprietăţi antiinflamatorii, la cicatrizante, de la 
antiseptice la antispastice, de la antialergice la sudorifice, de la emoliente 
la anestezice locale şi analgezice. Are bune efecte în crampe şi dureri 
abdominale, balonări sau diaree. Gargara cu muşeţel calmează durerile 

dentare.  
 Gălbenelele - minune pentru piele    

Alături de rostopască, au cel mai cunoscut efect cicatrizant. 
Ajută pielea să se refacă, iar sub formă de ceai curăţă rănile uşoare. 
Este folosită în foarte multe produse de îngrijire: creme şi loţiuni 
detoxifiante. Calmează stomacul şi reduce senzaţia de greaţă.  
Ghimbirul- cea mai puternicǎ plantǎ medicinalǎ 

 În multe ţări asiatice ghimbirul face parte din alimentaţia zilnică datorită 
proprietăţilor curative pe care le are. Rădăcina de ghimbir este un remediu 
eficient, fiind antioxidantă, antibacteriană şi antialergenică. Această plantă s-a 
dovedit a fi eficientă în tratarea problemelor digestive, a durerilor de articulaţii, 
a greţurilor post-operatorii, cancerului, diabetului, 
astmului.  

Lavanda - Este cea mai folosită plantă pentru a avea o piele 
frumoasă şi sănătoasă, dar este bună şi în tratarea unor probleme de 
sănătate precum anxietatea, insomniile sau afecţiunile declanşate de 
stres. Uleiul de lavandă este unul dintre cele mai bune antidepresive, 
dar şi cel mai bun remediu pentru arsurile solare şi durerile de cap. 
Aloe Vera - 101 întrebuințări                                                               

Se folosește drept calmant pentru arsuri, eczeme și pentru micșorarea 
inflamațiilor. Sucul de Aloe Vera este folosit pentru a trata afecțiuni 
digestive, ulcere gastrice, constipație cronică sau lipsa apetitului.  

Echinacea și sistemul imunitar 

Această plantă minunat colorată este 
considerată a fi una dintre cele mai importante ierburi medicinale din 
lume. Echinacea se poate folosi în caz de umflături, răni, alergii, 
mușcături de insecte, înțepături sau mușcături de șarpe.  

 Menta  

Are un conținut bogat în vitaminele A si C, 
mangan, și ajută la ameliorarea unor probleme ca sindromul 
intestinului iritat, dureri de stomac, febră, balonare și colon spastic. 

 

Elev:  BALICA DARIUS ŞTEFAN   - clasa 7C 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Farmacie
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SĂNĂTATEA DE LA ALBINE 

 

 "Dacă albinele ar dispărea, oamenilor le-ar mai 

rămâne de trăit doar câțiva ani!" 

              Albert Einstein 

Stupul ascunde adevărate comori pentru sănătatea noastră. Pe 
lângă delicioasa miere pe care o cunoaștem cu toții și al cărui 
gust îl iubim, mai există câteva produse apicole de-a dreptul 
miraculoase pentru sănătate.  

Lăptișorul de matcă -  este produs de albinele lucrătoare cu scopul de a hrăni larvele în 
primele zile de viață și, mai ales, de a hrăni matca. Este bogat în vitaminele A, C, E și 
vitaminele din complexul B, incluzând tiamina, piridoxina, niacina, riboflavina, biotina, 
acidul pantoteic și acidul folic.  

Considerat o "fântână a tinereții", lăptișorul de matcă este bogat în gelatină, un 
"predecesor" al colagenului, care ajută pielea să-și păstreze elasticitatea și fermitatea. Pe lângă 
aceste miraculoase efecte cosmetice, lăptișorul de matcă este cunoscut pentru întărirea 
sistemului imunitar. Are proprietatea de a stimula regenerarea celulară și de a inhiba procesul 
de îmbătrânire celulară prematură. 

Câteva dintre proprietățile lăptișorului de matcă sunt: 
•susține sistemul imunitar 
•contribuie la o bună dezvoltare a organismului, în cazul copiilor 
•stimulează echilibrarea metabolismului 
 

Propolisul - compus din 50% rășini, 30% ceară, 5% diferite 
substanțe precum aminoacizi, grăsimi, acizi organici, minerale 
(fier, cupru, magneziu), vitamine (B, E, C, H, P, pro-vitamina A), 
propolisul este cunoscut de mii de ani ca un antibiotic natural și 
este considerat o formă naturală de penicilină. Se folosește extern 
pentru tratarea rănilor, a plăgilor superficiale infectate și în diverse 
tratamente cosmetice. Pentru efectele sale antimicrobiene este 
adesea folosit în tratarea candidozelor și a infecțiilor bucale. 

 

Polenul - este un adevărat concentrat de vitamine si minerale, conținând aminoacizi, 
vitaminele B1, B2, B6, niacina (vitamina B3), acid pantoteic, vitamina C, beta-caroten, 
vitamina E, acid folic, potasiu, magneziu, calciu, fier, siliciu, fosfor, etc. Principalele 
proprietăți ale polenului sunt eliminarea toxinelor din organism, stimularea poftei de mâncare 
și echilibrarea organismului. Este folosit adesea ca supliment alimentar pentru tratarea 
anemiilor, a gripei, febrei și slăbiciunii organismului cauzată de diete sau diverse afecțiuni.   

Veninul de albine - este folosit sub stricta supraveghere 
medicală. Principala utilizare a acestuia este imunizarea 
persoanelor alergice la înțepăturile albinelor. De asemenea, 
veninul este folosit pentru calmarea durerilor reumatismale. 
   

Elev:  ADĂMIȚĂ DAVID   -  clasa 7C 
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Antibioticele Naturiste            

   Multe plante au fost folosite din timpuri străvechi pentru a trata acele infecţii cauzate de 
bacterii care sunt acum rezistente la antibiotice. Cercetările recente din domeniul medicinei au 
avut în vedere plante care pot trata bolile rezistente la antibiotice. Din vremuri de dinaintea 
consemnărilor istorice, plantele au fost folosite ca leacuri primordiale pentru oameni. S-au 
descoperit mai multe plante cu un efect mai puternic decât antibioticele clasice şi există 
rezultate ştiinţifice care le dovedesc eficienţa. 

Iată 10 plante cu efect antibiotic… 

 Acacia 

Acacia – speciile acestei plante sunt foarte folositoare pentru tratarea ulceraţiilor din orice 
segment al tractului gastrointestinal şi împotriva mucusului în exces, diareei, dizenteriei, 
infecţiilor gingivale şi hemoragiilor. 

 Aloe 

Aloea şi mierea sunt poate cele mai puternice substanţe care pot fi aplicate extern pentru a 
grăbi vindecarea rănilor cauze de arsuri şi pentru a preveni infecţiile. Ele menţin hidratat 
ţesutul ars, calmează ţesutul deteriorat şi refac fluidele pierdute din corp direct prin piele. În 
acelaşi timp, sunt antiinflamatoare şi antibacteriene puternice. Este aproape imposibil pentru o 
infecţie stafilococă să se instaleze când una dintre aceste substanţe este aplicată pe pielea arsă. 

 Cryptolepis 

Cryptolepis este o plantă care a fost folosită de secole pentru tratarea cu succes a malariei, 
diferitelor tipuri de febră şi a diareei cu sânge. Pe măsură ce parazitul malariei a dezvoltat o 
tot mai mare rezistenţă la medicamentele sintetice, cercetătorii medicali din lumea întreagă şi-
au îndreptat atenţia către medicamentele tradiţionale pentru a găsi alternative de tratament. 
Cryptolepis s-a dovedit a fi remarcabil de eficientă! 

 Echinacea 

Echinacea este un tratament fără egal în trei situaţii: frotiu Papanicolau anormal, infecţii 
streptococice ale gâtului şi în fazele incipiente ale răcelii şi gripei. Este extraordinar de 
folositoare şi ca aditiv la pudrele şi unguentele cu antibiotic pentru aplicaţii externe pe arsuri, 
răni şi infecţii ale pielii, dar şi ca spălătură pentru înţepături şi muşcături veninoase. 

 Eucalipt 

Eucalipt – rezultatele testelor făcute de cercetători din toată lumea au confirmat că eucaliptul 
este unul dintre reprezentanţii cu cel mai larg spectru contra bolilor rezistente la antibiotice. 
Deşi s-au făcut multe cercetări pentru a i se depista efectele la animale, la oameni se cunosc 
cel mai bine întrebuinţările. Un avantaj major al plantei şi al uleiului esenţial este faptul că 
parfumul lor este plăcut, mai ales într-o cameră de bolnav sau pentru bolnav însuşi. Acest 
miros revigorant al plantei este în felul său un puternic supliment la procesul de vindecare, el 
ajutând la atenuarea depresiei inevitabile ce se instalează în urma unor boli îndelungate şi 
grave. 
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 Ghimbir 

Ghimbirul are o tradiţie istorică îndelungată în zonele cu climă caldă, ca adaos pentru 
mâncare. Ca multe alte condimente folosite în mâncare, el are o puternică acţiune 
antibacteriană împotriva câtorva bacterii patogene asociate alimentelor, mai ales a trei dintre 
acelea care contaminează în prezent alimentele: Shigella, E.coli şi Salmonella. Ghimbirul este 
activ şi împotriva multor banterii patogene umane. Are, de asemenea, influenţă anticrampe şi 
reduce sau înlătură diareea, este o plantă antigreaţă, ajutând şi la prevenirea senzaţiei de vomă. 

 Lemn-dulce 

Lemnul dulce este o plantă remarcabilă, lista împotriva organismelor contra cărora acţionează 
fiind lungă şi bine documentată. Este un bun stimulent al sistemului imunitar, cu acţiune 
antibacteriană impresionantă şi care potenţează acţiunea altor plante. Este specific în tratarea 
infecţiilor căilor respiratorii superioare, a tusei, răcelilor şi ulceraţiilor de oriunde din tractul 
gastrointestinal, mai ales din stomac. Este foarte util în repararea sănătăţii şi vitalităţii 
generale. Există dovezi convingătoare că stimulează glanda timus, unul dintre cele mai 
importante organe din sistemul imunitar. 

 Pelin 

Deşi rădăcina de pelin este rareori întrebuinţată ca leac, ea este extrem de puternică, mai ales 
în infecţiile gâtului şi ale plămânilor însoţite de usturimi şi dureri. Amorţeşte durerea dată de 
infecţii ale gâtului şi ale bronhiilor şi este răcoritoare pentru gât şi plămâni. Este un bun 
antibacterian, fiind deosebit de eficientă aplicată local. Frunzele ei sunt folosite în general 
împotriva malariei, a viermilor intestinali, ca tonic digestiv şi în stări de răceală şi gripă. 

 Salvia 

Salvia  este deosebit de bună pentru dizenterie, infecţii ale gâtului şi ale căilor respiratorii 
superioare sau pentru orice infecţie cu exces de secreţie; foloistă extern pentru răni infectate. 
Deşi nu la fel de puternică precum alte plante, salvia a fost folosită de cel puţin două milenii 
în toate zonele unde creşte, împotriva infecţiilor bacteriene persistene din interiorul şi din 
exteriorul corpului. 

 Mătreaţa bradului 

Mătreaţa bradului este un lichen ce creşte pe copaci vii sau morţi în toată lumea. Este destul 
de des întâlnită în pădurile de brad şi molid din zonele montane, iar faptul că se găseşte din 
belşug pe arii vaste, alături de puternicele sale întrebuinţări antibacteriene fac această plantă 
importantă în tratarea bacteriilor rezistente. Mătreaţa bradului s-a dovedit a inhiba complet 
dezvoltarea bacteriilor de tip Staphylococcus, Streptococcus şi Pneumococcus. De fapt, a 
demonstrat acţiune mai puternică decât penicilina împotriva unor tulpini de bacterii. Se 
foloseşte în toată lumea pentru infecţiile dermatologice, abcese, infecţii ale căilor respiratorii 
superioare şi ale plămânilor, infecţii vaginale şi infecţii fungice. 

Natura ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie pentru o 

 viață sănătoasă și echilibrată! 

Elev: ARDELEANU BIANCA – clasa 7C 
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            Trăim într-o lume chimică, mâncăm chimicale, ne spălam cu produse de sinteza, pline 
de chimicale, aditivi și compuși periculoși pentru sănătate. În aceste condiții este obligatoriu 
să învățam să folosim variante de conservanți naturali pentru preparatele făcute în casă, de 
genul murăturilor, gemurilor și dulcețurilor. 
    Există patru produse care funcționează că și conservanți naturali și care nu 

lipsesc din nici una din conservele făcute în casă. Acestea sunt: sarea, 

zahărul, oțetul și uleiul. Sarea și zahărul extrag apa, iar în absența apei 
microorganismele nu se pot dezvoltă. Oțetul conține acid citric natural, 
care este un conservant natural, iar uleiul blochează contactul cu aerul și 
oprește dezvoltarea fungilor și mucegaiurilor.                                                                 
    Contează însă câteva detalii. Sarea trebuie să fie sare gemă, 
nemăcinata, nefiltrată, fără iod, fără antiaglomerant. Asta înseamnă că 
trebuie să ai o sursă de sare curată. Sarea este în sine un produs care nu 

conține nici un fel de microorganisme, indiferent cât este de neagră, sau 
dacă conține impurități. Saramură preparată din sare naturală este cea mai bună cale 

prin care sunt eliminate impuritățile. 
    Acidul acetic din oțet este natural numai dacă oțetul este oțet natural din vin. În caz 

contrar ai o soluție de acid acetic, preparat într-un combinat chimic pe care îl primești că fiind 
„oțet alimentar”, în fapt o soluție de acid acetic diluat în apa de la robinet.  
    La lista de conservanți naturali adaugă cu maximă încredere hreanul, folosit în stare 
naturală, curățat de coajă și tăiat în bețe sau rondele. 
    Pe lista de conservanți naturali se mai află cuișoarele, boabele de muștarul, salvia, 
cimbrul, rozmarinul (toate uscate și puse în borcane cu tot cu tulpină). Ierburile și 
condimentele întârzie dezvoltarea microorganismelor și reduc viteză de oxidare.  
    Un excelent conservant natural pentru conservele dulci este pudra de scorțișoară. Pusă în 
gemuri, dulcețuri sau compoturi sub formă de bețe sau sub formă de pudră, presărată deasupra 
peste dulceață sau gem, în strat uniform pe toată zonă de contact cu aerul a conținutului din 
borcan previne mucegaiul și alterarea conservelor dulci. Un avantaj în plus dacă folosești 
scorțișoară este faptul că poți reduce cantitatea de zahăr din gemuri și dulcețuri.  
    O categorie specială  de conservanți naturali 
sunt uleiurile esențiale derivate din flori, frunze, 
iarbă sau plante lemnoase. Unele din aceste uleiuri 
au un puternic efect antibacterian, blocând 
dezvoltarea mucegaiurilor și a ciupercilor. Cele 
mai bune uleiuri esențiale sunt uleiul de cimbrișor, 
de portocale, uleiul de mentă, mușcată roșie, 
anason, precum și uleiul de lămâie, dar și încă 
multe altele.  
    Toți acești conservanți naturali pot fi adăugați în 
cantitățile adecvate la toate conservele și 
preparatele făcute în casă pentru iarnă. 
    
          

Elev: LEOPA DIANA CLAUDIA – clasa 7C 
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SĂNĂTATEA PRIN SEMINȚE 

 

Semințele sunt produse alimentare foarte sănătoase pentru oameni si animale grație 
conținutului, concentrat, de nutrienți. Acestea conțin vitamine, minerale, proteine, uleiuri 
esențiale și enzime în stare latentă. Nutrienții care se găsesc în semințe sunt destul de fragili. 

 

Seminţele de floarea soarelui sunt o sursă bună de 
magneziu. Numeroase studii au demonstrat că magneziul ajută 
la reducerea intensităţii astmului, la diminuarea tensiunii 
arteriale mari, prevenirea migrenelor, precum şi la reducerea 
riscului de atac de cord şi accident vascular cerebral. 

  

Semințele de dovleac conțin o varietate de substanțe nutritive. 
Zincul este un mineral care lipsește în cazul multora dintre 
oameni. Zincul contribuie la menținerea echilibrului zahărului 
din sânge, stabilizarea metabolismului, stimulează sistemul 
imunitar și protejează densitatea osoasă. . 

 

Semințele de susan sunt bogate în calciu, magneziu, zinc, fibre, 
fier, fosfor și vitamina B1. Aceste semințe au o structură chimică 
unică. 

 

Semințele de in - culoarea brun roșcată a semințelor de in este în ton cu 
aroma lor plăcută. Puțin mai mari decât semințele de susan și 
înconjurate de un înveliș tare, acestea sunt o sursă majoră de acizi grași 
omega-3, mai ales alfa linoleic care ajuta la păstrarea sănătății inimii. 
 
 

Elev: LAZĂR ANDREEA clasa 7C 
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Să protejăm farmacia din pădurea de 
conifere 

 
În medicina populară românească, primele încercări 

de a folosi produsele pădurilor în tratarea bolilor a avut loc în 
secolul al XVI-lea, cu vestitele uleiuri esenţiale carpatine, 
obţinute din cetină de pin, brad sau molid şi utilizate în boli 
de ficat, stomac şi rinichi. 

Este de necontestat faptul că plimbările făcute în 
pădurile de conifere, în zilele senine de primăvară sau de vară, 
permit inhalarea aerosolilor, emanaţii de complexul de uleiuri eterice din frunze, cu efecte 
multiple asupra aparatului respirator, tonifierea şi revigorarea organismului. 

Cunoaşterea compoziţiei uleiurilor eterice, degajate din 
pădurile de conifere, permite să înţelegem efectele benefice ale 
terapiilor din ambianţa codrilor montani. 

Uleiul eteric de brad este un lichid incolor sau uşor gălbui, 
cu un miros plăcut şi balsamic. Uleiul eteric de pin are un miros 
plăcut, balsamic, uşor dulceag şi lemnos. 
 

Cum putem proteja pădurea? 

 Să evităm să ne plimbăm în pădure cu mijloace de 
transport poluante şi să limităm folosirea funcţiei de 
climatizare. Putem să facem plimbări mai plăcute pe jos 
sau cu bicicleta, sau să practicăm un camping civilizat şi 
ecologic.  

 Avem tendinţa să facem focul pentru grătare, dar există 
locuri amenajate în acest sens, să ne limităm la a le 
folosi pe acelea. Altfel, putem mânca şi hrană rece sau 
deja preparată, fără să stricăm mediul înconjurător sau să 
speriem animalele.  

 Să luăm gunoiul într-un sac pe care să-l aruncăm apoi la 
un tomberon. 

Acestea sunt doar câteva sfaturi, pe care le putem aplica fără mari eforturi. Să protejăm 
pădurea, în măsura în care acest lucru ţine şi de noi! 

 

Elev: CODREANU AMALIA – clasa 7C 
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CONCLUZIILE 

SECRETELOR PLANTELOR MEDICINALE 

 

 Primele medicamente pe care oamenii le-au folosit in lupta cu bolile au fost plantele, 
pentru că pe acestea le aveau la îndemână. 

 Plantele medicinale însă, nu se folosesc numai la ceaiuri, aşa cum poate greşit ar 
înţelege unii, ci au şi alte întrebuinţări, descoperite de cercetători, toate pentru binele ori 
confortul nostru, al oamenilor. 

 Astfel, pedicuţa, o planta prea puţin cunoscută şi folosită la noi, se recomandă în 
tratarea durerilor reumatice si a cârceilor care, de regulă, se manifestă noaptea, prin 
contracția muşchilor, apărând dureri foarte mari. 

 Pentru calmarea durerilor reumatice ori a durerilor de spate, se poate umple cu 
pedicuţă o pungă făcută din pânză care, în caz de durere, se aplică pe locul cu pricina. Se 
recomandă ca planta să fie înlocuită o dată pe an. Pernuţa poate fi scoasă afară, la aerisit, 
dar numai la umbră. 

 Menta, planta puternic aromată, este răcoritoare. Un 
ceai de mentă într-o zi caniculară, energizează, taie setea, 
tonifică. Tot pentru zilele fierbinţi, preparaţi apa de 
menta în felul următor: spală bine şi taie, nu prea mărunt, 
o tulpină proaspătă de mentă si pune-o de seară până 
dimineaţă într-o sticlă de apă minerală. Se obţine o 
băutură excelentă pentru o zi fierbinte de vară. 

 În amestec cu busuiocul si cimbrişorul, menta poate fi folosită la parfumarea camerei 
în care lucrezi şi dormi. Plantele medicinale nu sunt toxice şi nu fac rău precum 
deodorantele de cameră care sunt făcute din chimicale. Acelaşi amestec, mentă, busuioc si 
cimbrişor poate fi folosit la inhalaţii în caz de sinuzită, nas înfundat sau dureri de cap 
persistente. 

 Levănţica te scapă de ţânţari şi molii! Ţânţarii nu iubesc mirosul de levănţică. Ţine in 
casă, la fereastră, ghivece cu flori de levănţică sau buchetele de flori! Dacă vrei să ieşi la o 
plimbare, dar ţi-e teamă ca ţânţarii să nu-ţi strice seara, unge-te cu ulei de levănţică pe 
părţile neacoperite ale corpului! 

 În dulapul cu haine sau în aşternuturi pune săculeți plini 
cu levănţică! Moliile nu vor mai avea acces pentru că nici ele 
nu agreează mirosul acestor flori albastre. Persoanele agitate, 
nervoase, care suferă de insomnie, să aibă întotdeauna, sub 
pernă, un săculeţ plin cu levănţică. Aroma acestor flori are o 
mare putere de a induce calmul, liniştea si de a îndepărta 

stresul. 

 Persoanele care au experimentat tratamentul cu comprese cu frunze proaspete de 
brusture spun că s-au vindecat complet de discopatie cervicală, spondiloză lombară, 

http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/durere/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/ceai/
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/apa/
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reumatism. Frunzele de brusture au efect antireumatic, antisciatic şi în ameliorarea 
durerilor provocate de spondiloză. 

 În caz de vânătăi, julituri, tăieturi, entorse, arnica îţi poate fi de un real folos. Tinctura 
de arnică poate fi procurată de la farmacii, plafar sau magazinele de produse naturiste, dar 
poate fi preparată şi în casă.  

         Elev: BURHUC  LAVINIA - clasa 7C 

 

 

                         Pericolul   ascuns   al   macului 

 

      De câte ori nu aţi întâlnit vara, la marginea lanurilor de cereale, 
sclipind în razele soarelui, atins de mângâierea vântului, macul 
roşu ? Macul de grădină este cultivat pentru utilizare in alimentaţie, 
în farmacie, precum şi ca plantă ornamentală. 
   Din macul de gradină se obţin următoarele preparate medicinale: 
decoct din coji de capsule, pudra de opium, morfină, siropuri, 
tinctură de opium. Datorită numărului mare de substanţe toxice, 
macul de gradină este considerat o plantă periculoasă, utilizarea 
preparatelor pe bază de mac urmând a se face cu precauţie. 

 

Știaţi că … 

     ♦Datorită conţinutului în mucilagii şi a unor alcaloizi, seminţele de mac au proprietatea de 
a calma tusea. Sub formă de ceai se folosesc în bronşită, răceală, gripă şi răguşeală. Este bine 
ca la acest ceai să se asocieze şi flori de tei, frunze de pătlagină, de nalbă, cimbrişor, pentru a-
i mări efectul medicinal. Există şi macul de grădină sau Papaver somniferum, o specie 
exclusiv de cultură, cunoscută încă din Neolitic.  

  ♦Culturile sunt răspândite în special în ţările temperate, mai ales în Eurasia. În ţara noastră 
se cultivă în special în zonele nordice, pentru seminţe, care sunt comestibile, neconţinând 
alcaloizi dăunători sănătăţii. Restrictiv şi sub supraveghere se cultivă şi pentru capsule, din 
care se extrage cunoscuta morfină, alcaloid din ce în ce mai puţin întrebuinţat în terapeutică. 
Efectele principale ale alcaloizilor din mac se exercită asupra cortexului, în special asupra 
centrilor durerii. În doze mici au acţiune excitantă, producând euforie, apoi deprimare, cu 
îndepărtarea senzaţiei de durere, urmată de somnolenţă. În doze mai mari au acţiune hipnotică, 
făcând parte dintre drogurile cele mai dăunătoare pentru om. 

   ♦ Se interzice folosirea capsulelor de mac, din cauza conținutului variat de morfină. Pot 
apărea intoxicaţii grave, stări de precomă şi chiar moartea! 

 

PROFESOR  

ONEL LILIANA 


