
EgzotyczneEgzotyczne  owoceowoce  



CZERYMOJACZERYMOJA  inaczejinaczej  jabłkojabłko  budyniowebudyniowe..  WystępujeWystępuje  ww  Peru,Peru,  Ekwadorze,Ekwadorze,  

KolumbiiKolumbii  ii  BoliwiiBoliwii..  JestJest  toto  półzimozielonypółzimozielony  krzewkrzew  alboalbo  drzewkodrzewko..    

CzerymojaCzerymoja  mama  liczneliczne  czarne,czarne,  niejadalneniejadalne  pestkipestki  (zawartość(zawartość  nasionnasion  jestjest  

trująca,trująca,  niejadalnaniejadalna  jestjest  teżteż  skórkaskórka  owocu)owocu)..  MiąższMiąższ  oo  łagodnymłagodnym  słodkosłodko--

kwaśnymkwaśnym  smakusmaku  (podobny(podobny  dodo  mieszankimieszanki  ananasa,ananasa,  mangomango  ii  truskawki)truskawki)..  



DURIANDURIAN  bywabywa  nazywanynazywany  królemkrólem  owoców,owoców,  aleale  jegojego  zapachzapach  zdecydowaniezdecydowanie  dodo  

królewskichkrólewskich  nienie  należynależy..  ZZ  powodupowodu  intensywnejintensywnej  ii  nieprzyjemnejnieprzyjemnej  woni,woni,  jakąjaką  

wydzielawydziela  (przypomina(przypomina  onaona  zapachzapach  gnijącegognijącego  mięsa),mięsa),  ww  niektórychniektórych  miejscachmiejscach  

publicznychpublicznych  znajdująznajdują  sięsię  tabliczkitabliczki  zz  napisemnapisem  „No„No  durians”durians”..  SmakSmak  jestjest  bardziejbardziej  

znośnyznośny  odod  zapachu,zapachu,  aleale  spośródspośród  okołookoło  3030  istniejącychistniejących  odmianodmian  durianaduriana  tylkotylko  11//33  

jestjest  jadalnajadalna..    



GRANADILLAGRANADILLA  pochodzipochodzi  zeze  środkowegośrodkowego  MeksykuMeksyku  ii  AmerykiAmeryki  

Środkowej,Środkowej,  aleale  uprawianauprawiana  jestjest  takżetakże  nana  zachodziezachodzie  AmerykiAmeryki  PołudniowejPołudniowej..  

CzęściąCzęścią  jadalnąjadalną  jestjest  galaretowaty,galaretowaty,  kleistykleisty  miąższmiąższ  ii  nasionanasiona..  OwocOwoc    

zz  kruchejkruchej  skórkiskórki  możnamożna  obraćobrać  palcami,palcami,  aa  miąższmiąższ  jeśćjeść  łyżeczkąłyżeczką..  SmakSmak  jestjest  

delikatny,delikatny,  słodki,słodki,  czasemczasem  lekkolekko  cierpkicierpki..    



KIWANOKIWANO  --  inaczejinaczej  ogórekogórek  rogaty,rogaty,  afrykańskiafrykański  melonmelon  rogatyrogaty..  OwocOwoc  tenten  

pochodzipochodzi  zz  PustyniPustyni  Kalahari,Kalahari,  aleale  obecnieobecnie  uprawianyuprawiany  jestjest  ww  południowejpołudniowej  

Afryce,Afryce,  NowejNowej  ZelandiiZelandii  ii  IzraeluIzraelu..  MiąższMiąższ  ii  nasionanasiona  podobnepodobne  sąsą  dodo  

ogórkaogórka..  KiwanoKiwano  rozcinarozcina  sięsię  wzdłużwzdłuż  nana  półpół  ii  wybierawybiera  miąższmiąższ  łyżeczkąłyżeczką..  



LITCHILITCHI  --  inaczejinaczej  licziliczi  lublub  śliwkaśliwka  chińskachińska..  PochodziPochodzi  zz  południowychpołudniowych  Chin,Chin,  aleale  

uprawianeuprawiane  jestjest  dziśdziś  ww  całejcałej  południowejpołudniowej  Azji,Azji,  południowejpołudniowej  Afryce,Afryce,  AmeryceAmeryce  

Południowej,Południowej,  AustraliiAustralii  ii  nana  MadagaskarzeMadagaskarze..  LitchiLitchi  mama  soczystysoczysty  miąższmiąższ  otaczającyotaczający  

dużeduże  nasiononasiono..  KruchąKruchą  skórkęskórkę  możnamożna  obraćobrać  palcami,palcami,  aa  miąższmiąższ  jeśćjeść  bezpośredniobezpośrednio  

nana  surowosurowo..  WW  smakusmaku  jestjest  łagodne,łagodne,  słodkie,słodkie,  czasemczasem  lekkolekko  kwaskowatekwaskowate..  



OWOCOWOC  NONINONI  czyliczyli  owocowoc  morwymorwy  indyjskiejindyjskiej..  ZZ  uwagiuwagi  nana  szerokieszerokie  

zastosowaniezastosowanie  ww  medycyniemedycynie  ludowejludowej  owocowoc  noninoni  bywabywa  nazywanynazywany  

aspirynąaspiryną  starożytnościstarożytności..  LekarzeLekarze  wyróżniająwyróżniają  okołookoło  100100  różnychróżnych  

składnikówskładników  znajdującychznajdujących  sięsię  ww  tymtym  owocu,owocu,  którektóre  mogąmogą  byćbyć  przydatneprzydatne  

ww  medycyniemedycynie..  Niestety,Niestety,  większośćwiększość  zz  nichnich  nienie  zostałazostała  jeszczejeszcze  dokładniedokładnie  

zbadanazbadana..  



OPUNCJA FIGOWA pochodzi z Meksyku, ale obecnie uprawiana jest w krajach 

basenu Morza Śródziemnego, Ameryce Południowej i na południu Ameryki 

Północnej.Jadalny jest soczysty miąższ, konsystencją podobny do gruszki. Owoc 

rozcina się nożem i łyżeczką wybiera miąższ lub obiera się i kroi w plastry.  

W smaku jest orzeźwiający i nieco kwaskowaty. 

 

 



PASSIFLORAPASSIFLORA  inaczejinaczej  męczennicamęczennica  jadalnajadalna..  PochodziPochodzi  zz  BrazyliiBrazylii..  ObecnieObecnie  

uprawianauprawiana  jestjest  ww  tropikalnychtropikalnych  rejonachrejonach  AmerykiAmeryki  PłdPłd..,,  Australii,Australii,  NowejNowej  

ZelandiiZelandii  ii  nana  HawajachHawajach..PassifloraPassiflora  mama  jadalnyjadalny  galaretowaty,galaretowaty,  lepkilepki    

ii  przeźroczystyprzeźroczysty  miąższmiąższ  zz  pestkamipestkami..  OwocOwoc  rozcinarozcina  sięsię  nana  półpół  ii  wyjadawyjada  

zawartośćzawartość  łyżeczkąłyżeczką..  WW  smakusmaku  owocowoc  jestjest  bardzobardzo  słodki,słodki,  aromatycznyaromatyczny    

ii  niekiedyniekiedy  kwaskowatykwaskowaty..  



PITAJAPITAJA  inaczejinaczej  pitahayapitahaya  lublub  smoczysmoczy  owocowoc..  PochodziPochodzi  zz  tropikalnychtropikalnych  rejonówrejonów  

AmerykiAmeryki  Południowej,Południowej,  aleale  uprawianauprawiana  jestjest  obecnieobecnie  takżetakże  ww  południowopołudniowo--

wschodniejwschodniej  Azji,Azji,  NikaraguiNikaragui  ii  AustraliiAustralii..PitajaPitaja  mama  jadalnyjadalny  białybiały  lublub  różowyróżowy  miąższmiąższ  

wrazwraz  zz  drobnymidrobnymi  nasionaminasionami..  OwocOwoc  możnamożna  rozciąćrozciąć  nana  półpół  ii  jeśćjeść  łyżeczkąłyżeczką  lublub  

obraćobrać  ii  pokroićpokroić  ww  plastryplastry..  WW  smakusmaku  jestjest  łagodny,łagodny,  słodkosłodko--kwaskowaty,kwaskowaty,  

przypominającyprzypominający  nieconieco  agrestagrest  lublub  kiwikiwi..  



RĘKARĘKA  BUDDYBUDDY  --  innainna  nazwanazwa  toto  cytroncytron  lublub  cedratcedrat..  RośnieRośnie  nana  małychmałych  

drzewachdrzewach  lublub  krzewachkrzewach  ww  AzjiAzji..  NazwaNazwa  „ręka„ręka  Buddy”Buddy”  wiążewiąże  sięsię  zz  

miejscemmiejscem  pochodzeniapochodzenia  (prawdopodobnie(prawdopodobnie  podnóżapodnóża  Himalajów)Himalajów)  ii  

kształtem,kształtem,  któryktóry  kojarzykojarzy  sięsię  zz  zamkniętązamkniętą  rękąręką  modlącegomodlącego  sięsię  BuddyBuddy..  



SYNSEPALSYNSEPAL  --  zz  powodupowodu  jednegojednego  zeze  swoichswoich  składnikówskładników  (mirakuliny)(mirakuliny)  bywabywa  

równieżrównież  nazywanynazywany  cudownymcudownym  owocemowocem..  PochodziPochodzi  zz  AfrykiAfryki  Zachodniej,Zachodniej,  aleale  

jestjest  uprawianyuprawiany  równieżrównież  ww  nana  Florydzie,Florydzie,  TajwanieTajwanie  ww  TajlandiiTajlandii  orazoraz  GhanieGhanie..  

  WyglądaWygląda  niepozornie,niepozornie,  aleale  zz  uwagiuwagi  nana  swojeswoje  właściwościwłaściwości  jestjest  jednymjednym  zz  

najbardziejnajbardziej  niezwykłychniezwykłych  owocówowoców  nana  świecieświecie..  Mirakulina,Mirakulina,  którąktórą  zawiera,zawiera,  

oddziałujeoddziałuje  nana  kubkikubki  smakowe,smakowe,  zmieniajączmieniając  ichich  działaniedziałanie..  PoPo  przeżuciuprzeżuciu  owocuowocu  

smakismaki  gorzkiegorzkie  ii  kwaśnekwaśne  zaczynazaczyna  sięsię  rozpoznawaćrozpoznawać  jakojako  słodkiesłodkie..    



Diękuję za uwagę  
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