
Merceologie 

Gem de nucă bio 

Mici pachete de energie în coajă dură – fin rafinate  

Merceologie RAPUNZEL  - Compact 

Particularităţile gemului de nucă RAPUNZEL 

 fără aditivi suplimentari, precum emulgatori sau stabilizatori 

 peste 30 de ani de experienţă 

 fabricat în casa RAPUNZEL 

 gamă variată de produse 

 

Fabricare 

 

RAPUNZEL produce de peste 30 de ani gemuri de nucă în propria fabrică. În timp 

ce la început producţia pentru gemul de nucă era utilat cu o moară simplă de 

piatră şi îmbuteliere manuală, astăzi avem o tehnică modernă, care garantează o 

calitate performantă şi o prelucrare atentă. 

Toate materiile prime provin din culturi controlate 100% din punct de vedere 

biologic de către partenerii noştri de încredere, cu care colaborăm de mulţi ani, 

sau din culturi proprii. Astfel achiziţionăm de exemplu alunele de pădure din 

proiectul RAPUNZEL Turcia. 

După livrarea la Legau, nucile şi seminţele sunt degustate de către departamentul 

nostru de asigurare a calităţii şi verificate în ceea ce priveşte calitatea senzorială şi 

fizică. Fiecare şarjă din materia noastră primă se analizează în cadrul unui 

laborator independent în ceea ce priveşte reziduurile (de exemplu pesticide, 

aflatoxină) şi este folosită de abia după aprobare. 

Nucile şi seminţele se prăjesc proaspăt pentru fiecare producţie, prăjirea având 

loc, în funcţie de sortiment, cu aer fierbinte la temperaturi între 120o – 140oC. 

Astfel nucile degajă aroma lor gustoasă. 



Nucile proaspăt prăjite se macină apoi cu grijă.  

Noi nu folosim aditivi precum emulgatori sau stabilizatori, nu se adaugă nimic şi 

nu se ia nimic din preţioasele materii prime  - pur şi simplu nucă pură!  

 

Proprietăţi nutriţional-fiziologice 

 

Nucile sunt cunoscute drept hrană pentru creier şi nervi. Datorită bogăţiei de 

substanţe minerale şi vitamine, mai ales a celor din categoria vitaminelor B, cu rol 

întăritor pentru sistemul nervos, nucile furnizează corpului o cantitate mare de 

energie şi putere şi cresc randamentul intelectual. 

Gemul de nuci conţine foarte preţioasa albumină, care este uşor digerabilă şi pe 

care o apreciază nu doar vegetarienii. Ele furnizează din belşug substanţe 

minerale şi vitamine, cum ar fi: 

 calciul: este răspunzător pentru rezistenţa şi duritatea oaselor, activează 

enzimele şi sprijină activitatea musculară 

 fierul: parte componentă a globulelor roşii (responsabile pentru transportul 

oxigenului în organism), important pentru numeroase funcţii ale imunităţii 

şi metabolismului 

 magneziul: reprezintă baza pentru oase şi dinţi şi ne conferă capacitatea 

pentru a depune muncă musculară şi intelectuală 

 vitamina B1: întăreşte performanţa intelectuală, importantă pentru 

sistemul nervos, pentru metabolismul hidratului de carbon şi a energiei 

 vitamina B2: importantă pentru sistemul nervos şi pentru metabolismul 

energiei, mai ales în cazul stresului 

 vitamina B6: întăreşte imunitatea proprie a organismului, este importantă 

pentru formarea globulelor roşii, reglează divizarea celulelor 

 vitamina E: protejează celulele împotriva agresiunii radicalilor liberi, 

întăreşte sistemul imunitar al organismului 
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Utilizare variată 

Posibilităţile de utilizare a gemurilor de nucă RAPUNZEL sunt incredibil de variate. 

Gemurile de alune au un gust delicios pe pâine, pot fi folosite în sosuri, 

completează felurile de mâncare cu legume şi cereale şi sunt ideale pentru 

dressing-urile de salată. 

Gemurile de nucă pot fi folosite şi pentru mâncărurile dulci şi pentru copt. Sunt 

pur şi simplu delicioase în shake-urile dulci de fructe, deserturi sau smoothies. 

Gemul de nucă amestecat cu iaurt sau brânză de vaci, adăugate nişte fructe 

proaspete – este o gustare ideală. 

Nu doar în bucătăria vegetariană sunt folosite nucile pentru legarea şi rafinarea 

sosurilor. 

Veţi găsi multe reţete fantastice în informaţiile noastre legate de gemurile de 

nucă (nr. art.2400300) şi în broşura gemuri de nucă cu reţete (nr. art. 2400365). 

„Alimentele voastre să fie remediile voastre, iar remediile voastre să fie 

alimentele voastre” (Hippokrate) 

 

Aţi încercat deja?! 

Ceva deosebit pentru gustarea de la cafea: frişcă de cafea cu nucă. 

200 ml de frişcă se bat cu 1 pliculeţ de zahăr vanilat RAPUNZEL şi se adaugă cu 

atenţie 1-2 linguri gem de migdale – este delicioasă cu plăcintă de prune. 

 

 

 



Cele mai frecvente întrebări care ne sunt adresate: 

De ce se depune la gemurile de nucă uleiul deasupra? 

Gemurile de nucă RAPUNZEL sunt alcătuite 100% din nuci, fără adaos de 

emulgatori sau stabilizatori. Din această cauză se depune după îmbuteliere la 

suprafaţă uleiul propriu al nucii. Aceasta nu înseamnă o lipsă de calitate. Din 

contră: depunere de ulei dovedeşte puritatea produsului. Uleiul poate fi 

amestecat simplu cu o furculiţă sau cu un cuţit.  

Cât timp se mai ţine gemul de nucă după deschiderea borcanului? 

Gemurile de nucă se ţin chiar şi după deschidere încă foarte mult timp. Important 

este, ca din gemuri să se ia doar cu tacâmuri curate, iar stratul de ulei, care se 

formează cu timpul, să fie lăsat deasupra. Acesta activează ca un strat de 

protecţie împotriva oxigenului din aer şi protejează produsul. Gemul de nucă 

poate fi păstrat la temperatura camerei sau în frigider.  

Gemurile de nucă sunt potrivite pentru o alimentaţie bazată pe crudităţi? 

Gemurile de nucă nu se pretează pentru o alimentaţie pe bază pe crudităţi, 

pentru că nucile şi seminţele sunt ori prăjite ori uscate, respectiv opărite, la 

temperaturi ce depăşesc 40oC.   

Cum garantează RAPUNZEL absenţa aflatoxinei la gemurile de nucă? 

Noi punem mare accent pe protecţia produselor noastre împotriva aflatoxinei. 

Această protecţie începe deja de la furnizorii noştri, cu care colaborăm de ani de 

zile. În acest sens se verifică fiecare livrare conform Regulamentului CE 401/2006 

şi se determină conţinutul de aflatoxină. Acest regulament prevede, că dintr-o 

livrare de 15-20 tone trebuie prelevate 100 de probe individuale din diferitele 

unităţi, în total o probă globală de 30 kg. Acest tip de prelevare de probe 

garantează printr-o probabilitate statistică ridicată, că vor fi descoperite 

eventualele cuiburile de aflatoxină.  

Marfa ne este livrată, doar dacă în urma efectuării acestei analize nu obţinem un 

rezultat pozitiv. În plus, efectuăm după livrarea mărfii alte examinări privind 



aflatoxina printr-o metodă special dezvoltată şi recunoscută în acest sens. Noi 

acceptăm doar marfa impecabilă, care mai apoi se dă spre împachetare şi 

prelucrare. 

Orice producţie de gem de nucă este verificată după îmbuteliere într-un laborator 

renumit pentru a analiza prezenţa aflatoxinelor. 

Datorită acestui sistem de control complicat şi multiplu le putem garanta clienţilor 

noştri calitatea impecabilă RAPUNZEL a gemurilor de nucă. 

 

 

 

 


