
Fructe uscate 

Smochine 

 

Smochinele au fost printre primele fructe cultivate de către oamenire. Acest fruct este cultivat 

în zona mediteraneană de secole. Smochinele sunt venerate în multe culturi și fac obiectul 

numeroaselor mituri și legende. 

Smochinele comestibile aparțin familiei așa numitei smochine pure(Ficus carica). Acești 

smochini pot crește și până la 8 m înățime. Primele recolte se obțin doar după aproximativ 5 

ani de când smochinul a fost plantat, iar durata de viață a unui smochin poate ajunge până la 

50 ani. Paleta de culori a fructelor se întinde de la galben-verzui până la violet închis. Pulpa 

fructului este de culoare rozalie sau roșiatică.  

Fructele coapte sunt culese manual la sfârșitul lunii august de către agricultorii noștrii 

parteneri, ce fac parte din proiectul Rapunzel-Turcia. Plantațile de smochin se găsesc pe 

culmile munților dar și pe câmpiile din Aydin. După ce sunt culese, smochinele sunt așezate 

pe niște grătare speciale și puse la uscat în soare timp de 2-4 zile. Smochinele uscate sunt 

apoi controlate și alese, iar apoi trimise mai departe pentru a fi prelucrate în orașul Ören. 

În funcție de calitate, prelucrare și forma de ambalare puteți deosebi următoarele tipuri de 

smochine Rapunzel: 

 Berg-Faigen natural(smochine naturale provenite din zona muntoasă): 

fructe întregi, ambalate în pungi; 

 Protoben Faigen(smochine Protoben): fructe întregi, provenite din culturile 

biologic-dinamice, ambalate și aranjat sub forma unui acoperiș înclinat; 

 Feigen im Körbchen(smochine în coșuleț): fructe întregi, aplatizate sub forma 

unor mici roți rotunde(în stilul Lerida) și apoi depozitate în coșulete rotunde; 

 Soft-Feigen(smochine fine): sunt smochine naturale pasteurizate cu vapori de 

apă, foarte ușoare, depozitate în ambalaje resigilabile pentru menținerea prospețimii. 

Smochinele conțin importante substanțe pentru organism într-o formă concentrată. Datorită 

conținutului ridicat de fibre, dar și de fructoză și glucoză, smochinele reprezintă un bun 

furnizor de energie și ajută la o bună digestie. Ele conțin multe minerale cum ar fi potasiul, 

calciul și magneziul. De asemenea smochinele sunt bogate în vitamina B, mai ales vitamina 

B1.  

Smochinere uscate la soare impresionează prin gustul lor dulce-fructos și sunt un adevărat 

deliciu.  Ele pot fi folosite la Musli, deserturi sau în mâncărurile dulci-picante. 


