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Extras din cartea APITERAPIA sau CUM SA FOLOSIM PRODUSELE STUPULUI  

PENTRU SANATATE (editia a II-a, editura Fiat Lux, 2008) 

Autor: CRISTINA MATEESCU 

 

 

 

 INTRODUCERE 

 

PUŢINĂ ISTORIE 

ALBINELE ŞI PRODUSELE LOR DE-A LUNGUL TIMPULUI 

 

Este uşor de înţeles că omul a fost atras din cele mai vechi timpuri de albine şi produsele 

lor.  

Instinctul sau poate un accident l-au făcut să guste mierea şi din acel moment, 

cunoscîndu-i gustul, să o caute şi s-o folosească pentru alimentaţia sa. 

Datele cele mai vechi cunoscute sunt cele descoperite de Hernandez Pacheco în 1921, 

respectiv diferite picturi în peşterile Păianjenului din Bicorp, Valencia. El spunea că pentru a 

înţelege semnificaţia unei astfel de scene pictate, trebuie să se ţină seama că prin râpele acelor 

meleaguri albinele îşi făceau cuib în crăpăturile stâncilor; roiurile abundau în marele Paredon de 
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la Rebolia. În rocile din apropierea imediată a peşterii în care s-au găsit picturile şi chiar şi în 

perioada descoperirii era o practică curentă printre ţărani să se folosească de zilele reci de iarnă 

pentru a coborî cu frânghii şi scări pereţii de piatră pentru a lua fagurii. 

Vor trece secole până ce se vor descoperi, în cadrul surselor istorice, referinţe la albine, 

miere şi ceară, dar este foarte semnificativ un fapt: pe cele mai vechi documente scrise care se 

cunosc, tabletele de argilă ale culturii mesopotamiene, care datează din anii 2700 î.C., există 

citate care menţionează  mierea ca medicament. 

De-a lungul timpurilor mierea a fost acceptată ca unul dintre cele mai de preţ alimente 

accesibile omului. Cu secole în urmă, când rasele primitive traiau în strânsă legătură cu natura, 

acestea erau forţate să-şi procure hrana mergând în căutarea ei. Pe măsura apariţiei civilizaţiilor 

antice, mierea era privită şi lăudată în scrierile diferiţilor autori. Ea a fost menţionată în Biblie, 

Koran, Talmud şi era foarte apreciată de romani, greci şi egipteni. 

De fapt, în fiecare teritoriu populat cu albine exista aceeaşi credinţă legată de puterile 

miraculoase ale mierii utilizată atât ca aliment cât şi ca medicament. Grecii antici o numeau 

“Nectarul Zeilor”: scriitorii şi învăţaţii multor civilizaţii credeau că acest nectar este un aliment 

minune şi depozitarul binefacerilor medicinale. 

Cele mai vechi documente cu privire la folosirea cerii provin de la străvechile civilizaţii 

cuprinse în aria dintre Tigru şi Eufrat, unde în anul 5.000 î.C., se vorbea deja limba sumeriană, 

iar în anul 4.000 î.C., a început să apară scrierea pe tăbliţe de argilă. 

În Irak, la Nippur, au fost descoperite două fragmente din ceramică, apreciate ca 

provenind din anii 2100 – 2000 î.C. Ele sunt considerate a fi cele mai vechi documente 

referitoare la miere şi ceară scrise în limba sumeriană şi conţin un text ce prezintă o serie de 

leacuri şi unsori pe baza acestor produse. 

În Egiptul antic se folosea multă miere şi ceară de către preoţi în cadrul diferitelor 

ritualuri. Albina, stilizată, era reprezentată în numeroase morminte şi pe statui, ea fiind chiar 

simbolul regelui Egiptului de Jos din anul 3200 î.C. tot în Egipt, în urma examinării unor 

piramide s-a putut constata că egiptenii conservau fructele în miere, iar pentru îmbălsămarea 

cadavrelor, alături de alte substanţe, se folosea de asemenea mierea şi ceara. 

Menţionate în papirusuri (Georg Ebers şi Edwin Smith) ca medicamente, mierea şi ceara,  

reprezintă surse importante de date pentru cunoaşterea medicinei egiptene. Egiptenii foloseau 

creme pe bază de ceară, pentru protejarea pielii împotriva razelor soarelui. 

Mitologia greacă admite că Jupiter a fost hrănit de albinele de pe muntele Ida, care au 

elaborat mierea în acest scop. În aceste regiuni, prima monedă cunoscută în lume, are gravată pe 

ea albina ca simbol al hărniciei. Această moedă aparţine civilizaţiei din Efesul secolului IV î.C. 

Pliniu cel Bătrân, reputat enciclopedist roman, se ocupă pe larg de albine şi produsele lor 

în lucrarea sa Istoria naturală. Ca şi alţi învăţaţi ai timpului prezintă numeroase şi amănunţite 

utilizări ale cerii, fapt ce demonstrează că se cunoşteau modul de xtracţie, purificare şi chiar de 

înălbire a cerii. 

Înălbirea cerii se practica mai ales în Cartagina, unde produsul obţinut a căpătat 

denumirea de “ceară punică”. 

Mitologia nordică leagă de zeul Odin această substanţă, cu care se prepară o băutură care 

avea virtutea de a transforma în poet pe orice muritor care ar fi băut-o – poate o reprezentare a 

dulceţii poeziei. 

În civilizaţia Indu apar de asemenea mierea şi ceara folosite pentru compoziţia produselor 

destinate vindecării bolnavilor şi se atribuie Azwin-ilor, zeii Soarelui, descoperirea mierii. Foarte 

interesant este faptul că pe Krishna şi Vishnu textele îi numesc frecvent Madhumaskha, nume 
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derivat de la cel al albinei – poate ca o referire la hărnicia şi la ordinea care îi caracterizează pe 

aceşti doi zei. 

În Evul Mediu, albina a fost aleasă de nobili pentru a figura pe blazoanele lor, ca simbol 

al hărniciei şi al ordinii; un astfel de exemplu este cel al lui Urbano al IV-lea. 

 

Apicultura în Dacia.  În ce ne priveşte, existenţa unei prime mărturii scrise privind 

apicultura la daci se datorează “părintelui istoriei” Herodot (485 – 421 î.C.). Acesta, Voind să 

meargă în Sciţia a aflat de la tracii de pe malul drept al fluviului Istru (Dunărea), că pământurile 

de dincolo de apă nu pot fi călcate cu uşurinţă din cauza mulţimii albinelor care nu dau nimănui 

îndemn să pătrundă pe acele meleaguri. Această informaţie trebuie luată în sensul unei mărturii 

privind răspândirea apiculturii în vechea Sciţie. 

Cercetările arheologice  au demonstrat existenţa prisăcarilor încă din timpuri străvechi. 

Afirmaţia apare şi în lucrarea Anabassis a marelui istoric grec Xenofon (430 – 355 î.C), care a 

scris: “hrana geţilor consta în primul rând din miere, legume, lapte simplu sau preparat şi foarte 

puţină carne, căci credinţa în Zalmoxes îi oprea”. 

 

 

Capitolul : APITERAPIA IN PROBLEMELE DE NUTRITIE 

 

MIEREA 
 

 
 

Produsele apicole şi resursele nutritive pe care ele le reprezintă sunt uimitoare. Bogată în 

zaharuri simple direct asimilabile (glucoza şi fructoza), mierea dispune de o putere totală de 

îndulcire mai mare decât a zahărului, aceasta, la un aport mai mic de calorii ( 100 g de miere 

aduc 300 kcal faţă de 400 de kcal ale zahărului uscat sau de cele 332 kcal ale unei soluţii de 

zahăr ce conţine circa 17% apă. Valoarea nutritivă a mierii nu se limitează doar la aceea a 

zaharurilor deoarece, aşa cum se va putea vedea, mierea conţine şi cantităţi mici de vitamine 

(vitamine ale grupului B şi urme de vitamina C). Prezenţa vitaminei B1 în anumite sortimente de 

miere nu este întâmplătoare, deoarece de prezenţa acesteia depinde utilizarea glucozei ca şi 

carburant pentru celulele organismului. Elementele minerale (calciu, fier, potasiu – mai ales în 

sortimentele de miere poliflorală şi cele de miere de mană), aminoacizii liberi şi enzimele ce 

facilitează digestia, completează paleta de elemente nutritive de care organismul nostru poate 

beneficia ori de câte ori mâncăm miere. 
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Acţiunea nutritivă a mierii.  

Tabelul de mai jos prezintă valorile pentru principalii nutrienţi ai mierii de albine. 

Elementul nutritiv Cantitatea medie la 1 lingură de 

miere (cca.21 g) 

Cantitatea medie la 100 g 

Apă 

Calorii 

Zaharuri totale 

- Fructoză 

- Glucoză 

- Maltoză 

- Zaharoză 

- Alte zaharuri 

Fibră alimentară 

Grăsimi totale 

Colesterol 

Proteină totală 

Cenuşă 

Vitamine (nu există date pentru 

biotină şi vitamina B12) 

 

- Tiamină 

- Riboflavină 

- Niacină 

- Acid pantotenic 

- Vitamina B6 

- Vitamina B12 

- Acid folic 

- Vitamina C 

- Vitamina A 

- Vitamina D 

- Vitamina E 

- Vitamina K 

Minerale 

- Calciu 

- Fosfor 

- Sodiu 

- Potasiu 

- Fier 

- Zinc 

- Magneziu 

- Seleniu 

- Cupru 

- Mangan  

3,62 g 

64 

17,46 g 

8,16 g 

6,57 g 

1,53 g 

0,32 g 

0,85 g 

0,04 g 

0 

0 

0,06 g 

0,04 g 

 

 

 

0 

0,01 mg 

0,03 mg 

0,01 mg 

0,01 mg 

0 

0,42 mcg 

0,11 mg 

0 

0 

0 

0 

 

1,27 mg 

0,85 mg 

0,85 mg 

11,02 mg 

0,09 mg 

0,05 mg 

0,42 mg 

0,17 mg 

0,01 mg 

0,02 mg 

17,10 g 

304 

82,40 g 

38,50 g 

31,00 g 

7,20 g 

1,50 g 

4,00 g 

0,20 g 

0 

0 

0,30 g 

0,20 g 

 

 

 

0 

0,04 mg 

0,12 mg 

0,07 mg 

0,02 mg 

0 

2,00 mcg 

0,50 mg 

0 

0 

0 

0 

 

6,00 mg 

4,00 mg 

4,00 mg 

52,00 mg 

0,42 mg 

0,22 mg 

2,00 mg 

0,80 mg 

0,04 mg 

0,08 mg 

 

Cu ridicată valoare energetică (aliment prin excelenţă energetic), mierea este 

recomandată în cazuri de anorexie, în special la copii sau la sugari, unde un avantaj deosebit este 

oferit de chiar gustul său dulce. Mierea este deasemenea de o reală valoare în cazurile de astenie 

profundă din stările de convalescenţă, în surmenaj sau în oboseala fizică sau intelectuală 

(sportivi, studenţi) sau pentru a depăşi « astenia de primăvară » de care suferă toate organismele 

la ieşirea din iarnă sau după perioadele ploioase.  

 La omul bolnav, mierea este indicată ca atare sau asociată cu alte produse terapeutice 

indispensabile, în astenii, anorexii, stări de debilitate, stări carenţiale diverse. 
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Mierea este foarte eficientă pentru corectarea carenţelor nutriţionale responsabile de 

apariţia  tulburărilor de creştere, de demineralizarea oaselor sau de o dantură cu probleme. Ea îşi 

găseşte deasemenea un loc important în regimurile alimentare dietetice recomandate persoanelor 

suferinde de hepatită precum şi în dieta de convalescenţă după o afecţiune acută ( cazurile de 

gripă). 

 

Beneficii nutriţionale ale mierii 

Studiile au relevat faptul că mierea facilitează o mai bună performanţă fizică şi conferă  

rezistenţă la oboseală, mai ales la eforturi repetate; deasemenea oferă un mai bun randament 

mental. Deaceea poate fi folosită atît de omul sănătos cât şi de cel bolnav pentru orice tip de 

slăbiciune, mai ales în caz de probleme digestive sau de asimilaţie. O mai bună creştere a 

sugarilor nehrăniţi natural, a mai bună fixare a calciului în oase şi vindecarea anemiei şi 

anorexiei, pot fi toate atribuite unor beneficii nutriţionale sau unei stimulări ca urmare a 

consumului de miere. 

Beneficiile observate la nivelul aparatului digestiv constau într-o îmbunătăţire a asimilării 

alimentelor şi mai ales ca fiind utilă pentru problemele intestinale cronice de natură infecţioase 

cum sunt constipaţia, ulcerele duodenale şi tulburările hepatice. În 1981, Salem şi Hafejee şi 

Moosa (1985) au raportat tratamente pline de succes pentru tulburări gastrointestinale. 

 


