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Varietăţi de miere

Mierea de salcâm 
(Robinia pseudacacia) 26

Mierea de tei 
(Tilia sp.) 27

Mierea de rapiţă 
(Brassica napus oleifera) 27

Mierea de fl oarea-soarelui 
(Helianthus annuus) 27

Mierea de pomi fructiferi 27
Mierea de păpădie 

(Taraxacum offi  cinale) 28
Mierea de coriandru 

(Coriandrum sativum) 28
Mierea de cenușer sau oţetar fals 

(Ailanthus altissima) 28
Mierea de mentă 

(Mentha aquatica) 28
Mierea de busuioc de miriște 

(Stachys annua) 29
Mierea de salcie 

(Salix sp.) 29
Mierea de castan 

(Castanea sativa) 29
Mierea din trifoi 

(Trifolium sp.) 30
Mierea de lucernă 

(Medicago sativa) 30
Mierea de sparcetă 

(Onobrychis sp.) 30
Mierea de sulfi nă 

(Melilotus albus) 30
Mierea de albăstrele 

(Centaurea cyanus) 30
Mierea de scaieţi 

(ciulini, mărăcini) 
(Cirsium sp., Cardium sp., 
Cynara sp., Carduus sp. etc.) 31

Mierea de cimbrișor 
(Th ymus serpyllum) 31

Mierea de zmeur 
(Rubus idaeus) 31

Mierea de mur 
(Rubus caesius) 31

Mierea de zburătoare 
(Chamaenerion angustifolium, 
Epilobium angustifolium) 32

Mierea de păducel 
(Crataegus monogyna) 32

Mierea de fâneaţă 
(sau de pajiște) 32

Mierea de mană 32
Mierea de citrice 

(Citrus sp.) 33
Mierea de iarbă neagră 

(Calluna vulgaris) 34
Mierea de eucalipt 

(Eucalyptus camaldulensis, 
Eucalyptus globulus) 34

Mierea de lavandă 
(Lavandula sp.) 35

Mierea de Erica 
(Erica arborea) 35

Mierea de rododendron 
(Rhododendron sp.) 35

Mierea de rozmarin 
(Rosmarinus offi  cinalis) 35

Mierea de sparcetă mediteraneană 
(Hedysarum coronarium) 36

Mierea de cimbru 
(Th ymus sp.) 36

Mierea de arbore de căpșuni 
(Arbutus unedo) 36

Mierea D.O.P. (denumire de origine 
protejată) 37
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Creme, balsamuri 
și împachetări 

Gel de baie cu miere 
și trandafi ri 42

Cremă pentru mâini 43
Exfoliant cu miere, 

fructe și arahide 44
Împachetare pentru ochi 44
Lapte de baie cu miere 

și levănţică 45
Balsam de buze cu miere 

și afi ne 46
Mască de păr cu miere 47
Mască nutritivă pentru faţă 48
Miere cu parfum de trandafi r 49
Săruri de baie cu miere 50
Săpun cu miere 50
Șampon cu miere și vanilie 51
Tonic din miere și castraveţi 52

Mierea ca elixir

Chai cu miere 54
Ciocolată caldă cu miere 55
Shake de fructe de pădure 

cu miere 56
Shake de miere, piersici 

și iaurt cu ghimbir 56
Ţuică cu miere 58
Ţuică cu miere și ierburi 

aromatice 59
Ţuică cu miere și mure 60
Grog (tărie) 61
Hidromel pe bază de alcool 62
Infuzie de mușeţel și vanilie 63
Infuzie de portocal amar 64
Infuzie de silur 65

Infuzie de fl ori 
de fl oarea-soarelui 66

Infuzie de fl ori de tei 67
Infuzie de fl ori de tei 

și mușeţel 68
Lapte și miere 69
Lichior cu miere, portocale 

și cafea 69
Lichior de miere și vanilie 70
Ceai de petale de măceș 

și miere 70
Băutură energizantă 72
Mirt 73
„Sangria” rosè cu miere, fructe 

și scorţișoară 74
Sirop de tuse cu miere și cimbru 75
Ceai cu portocale, miere 

și scorţișoară 76
Ceai rece cu mentă și miere 78
Ceai de fl ori de soc și pătlagină 79
Ceai de nalbă și miere 80
Ceai de măsline 81
Vin fi ert cu miere 82

Mierea în bucătărie

Reţete de mâncăruri sărate
Cubuleţe de brânză de oaie 

cu miere de arbore 
de căpșuni 84

Năut cu măsline și miere 85
Salată de ridichi, șuncă de Praga 

și mere, cu miere 86
Mixt de brânzeturi cu miere 88
Piept de raţă cu afi ne și miere 89
Praline de brânză cu miere 90
Jambon la grătar cu sos de miere 

și arpagic 91
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Legume în sos dulce-acrișor 
cu miere 92

Sos de miere, muștar și nuci 94

Deserturi rustice
Caise cu amaretti și miere 96
Biscuiţi cu miere și piper 96
Biscuiţi cu anason 97
„Albiniţa” (prăjitură specifi c 

românească) 98
Biscuiţi rustici cu miere 99
Biscuiţi cu miere și susan 100
Certosino 102
Turtă dulce 103
Cassata cu miere 104
Cicerchiata – prăjitură 

din Abruzzo 105
Parfé de pere cu miere 106
Cremă de mere 108
Prăjitură cu nuci și miere 109
Desert de urdă și miere 

cu biscuiţi 110
Triunghiuri cu miere 111
Pâinișoare cu miere 112
Gogoșele de fl ori de salcâm 

cu miere 113

Fructe uscate caramelizate 
cu miere 114

Mere în foietaj cu amaretti și miere 115
Foietaj umplut cu miere și ghimbir 116
Pâine cu miere și seminţe 

de dovleac 118
Budincă (panna cotta) cu miere 120
Pâine de mămăligă cu miere 121
Prăjiturică cu miere și fructe 122
Cozonac (panettone) cu miere 

și cremă de vanilie 124
Pătrate cu dovleac și miere 125
Sebadas (desert tradiţional 

din Sardinia) 126
Cremă-îngheţată cu miere 

și caramel 127
Cremă-îngheţată cu miere 

și ciocolată 128
Șerbet de fructe cu miere 129
Ștrudel cu îngheţată și miere 130
Susamielli 

(biscuiţi specifi ci din Campania, 
în formă de S) 132

Budincă de miere 133
Tartă cu migdale și miere 134
Alviţă 136
Nuga (torrone)  136
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