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Mierea din trifoi (Trifolium sp.)
De culoare albă și cu o aromă delicată, această miere are un gust fi n 
și proaspăt, dulce, plăcut și fl oral, care îl face deosebit de versatil. 

Diferitele soiuri de trifoi pot conferi mierii caracteristici ușor di-
ferite. Astfel, mierea obţinută de la trifoiul alb, de exemplu, are 

un gust deosebit de persistent, în timp ce gustul celei prove-
nite de la trifoiul roșu este practic neutru. Conţi-

nutul bogat de fructoză al mierii de trifoi alb o 
face să cristalizeze lent în cristale fi ne, în timp 
ce mierea de trifoi roșu cristalizează repede. 

Bogată în substanţe minerale și vitamine, are o 
acţiune mineralizantă și nutritivă, diuretică și antiinfl amatorie.

Mierea de lucernă (Medicago sativa)
De la planta de la care provine, această miere păstrează pro-
prietăţile diuretice, laxative și tonice. Este deschisă la culoare, 
cu nuanţe din toată gama de galben, de la alb la galben; este în 

contrast cu gustul său puternic, ușor acrișor.

Mierea de sparcetă (Onobrychis sp.)
Din micile fl ori de sparcetă se obţine o miere clară, albi-
cioasă sau ușor spre nuanţa chihlimbarului, cu o aromă 
slabă și cu un gust delicat; cristalizează fi n. Este o miere 
destul de rară.

Mierea de sulfi nă (Melilotus albus)
Este aproape incoloră, ușor gălbuie, cu o aromă fi nă de vanilie. Foarte apreciată 
gustativ și calitativ, este în general o miere foarte rară.

Mierea de albăstrele (Centaurea cyanus)
Este o miere obţinută în zonele rustice, unde fl ora spontană este încă foarte boga-
tă în diverse specii fl orale perene, de aceea se obţine destul de rar, de obicei în 
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combinaţie cu miere provenită de la alte specii fl orale de câmp. Este o miere de 
culoare deschisă, cu cristalizare fi nă, având un gust plăcut, intens, ușor amărui.

Mierea de scaieţi (ciulini, mărăcini) 
   (Cirsium sp., Cardium sp., Cynara sp., Carduus sp. etc.)
Mierea de scaieţi are o culoare chihlimbarie, ușor roșiatică, în funcţie de predo-
minanţa speciilor de plante (una sau mai multe specii) și care de obicei înfl oresc 
în aceeași perioadă (iulie-august), în special în verile mai secetoase. Are un gust 
pronunţat fl oral, fi ind o miere foarte plăcută și aromată, de-a dreptul savuroasă.

Mierea de cimbrișor (Th ymus serpyllum)
Este o miere galbenă, ușor chihlimbarie, cu o aromă plăcută și intensă. Datorită 
proprietăţilor antiseptice ale uleiurilor volatile de cimbrișor, mierea poate fi  folo-
sită ca antiseptic și cicatrizant în infecţii ale pielii, dar și în caz de gripă ori răcea-
lă, având proprietăţi expectorante și calmante pentru spasmele căilor respiratorii, 
fapt pentru care este indicată în tratarea tusei, bronșitei, guturaiului sau răgușelii. 
Mierea de cimbrișor reprezintă un foarte bun tonic, activând totodată circulaţia 
sangvină și ameliorând afecţiuni ale fi catului și rinichilor.

Mierea de zmeur (Rubus idaeus)
Destul de rar întâlnită, fi ind produsă în special în zonele 
montane, mierea de zmeur este foarte căutată pentru aroma 
sa. Având o culoare deschisă de chihlimbar sau aurie, cu 
nuanţă ușor verzuie sau roșcată, aceasta emană o aromă 
proaspătă de fructe, care se refl ectă și în gustul dulce și îm-
plinit. Foarte bogată în săruri minerale, această miere este potri-
vită pentru cei care practică activităţi sportive. Se recomandă 
pentru îndulcirea ceaiurilor folosite ca remediu în stări gripale, 
tuse și răceală.

Mierea de mur (Rubus caesius)
Ca și cea de zmeur, este o miere mai rar întâlnită; are o culoare deschisă, un gust 
agreabil și cristalizează încet. Are pronunţate proprietăţi tonice și antidiareice.
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