
Owoce egzotyczne



Okrągłe, ciemnofioletowe jagody od 4-7 cm, pokryte suchą, grubą, ciemnofioletową skórką. 

Miąższ, jest biały, soczysty, a w smaku przypomina morelę, pomarańczę i ananas.

Mangostan właściwy



Pochodzi z obszarów Indii, Malezji, Chin, Filipin. Miąższ ma barwę 
pomarańczowożółtą, jest bardzo aromatyczny i soczysty. Owoce niektórych mają 
mocny posmak żywiczny.

Mango



Owoc drzewa występującego w Azji Południowej i Południowo-wschodniej. Miąższ jest dość 
soczysty, ciemno-żółty, odznacza się intensywnym, upajającym zapachem. 

Dżakfrut



Pochodzi z Meksyku i Ameryki Środkowej,, Kwiaty gatunków wytwarzających następnie owoc 

pitaii są dużymi, białymi pachnącymi kwiatami, charakterystycznymi dla danego kaktusa. 

Pitaja 



Guanábana

Flaszowiec miękkociernisty

Pochodzi z Ameryki Środkowej i Antyli. Miąższ jest śnieżnobiały, niejednolity, 
zawiera ciągnące się pasma delikatnej tkanki, z licznymi czarnymi nasionami.



Cytron

Zitronatzitrone

Wywodzi się z Indii i południowej części Półwyspu Arabskiego. Żółte, jajowate jagody 
z grubą, woskowatą i pomarszczoną skórką. Miąższ jest żółty, podzielony na segmenty 

i kwaśny. Jest on niejadalny, wykorzystuje się jedynie skórkę.



Papaja pochodzi z Ameryki Środkowej. Wnętrze owocu zawiera dużą ilość 
małych, kulistych i niejadalnych nasion. Otaczający miąższ jest 

jadalny, bogaty w witaminy i ubogi w kwasy.

Papaya

Papaja



Sternfrucht

Pochodzi z Malezji, Indii i Sri Lanki. Podłużny owoc posiada pięć żeber 

rozdzielonych głębokimi rowkami. Po przekrojeniu tworzy gwiazdę. Miąższ żółty, 
o delikatnym smaku

Karambola



Flaszowiec peruwiański
Peruanischen Vanillesauce

Występuje w Peru , Ekwadorze, Kolumbii i Boliwii Miąższ o łagodnym 
słodko-kwaśnym smaku podobnym do mieszanki ananasa, mango i 

truskawki. 



Kumkwat
Kumquat

Wywodzi się z Chin. Kwaskowaty miąższ podzielony na segmenty. 
Skórka jadalna, bardzo aromatyczna. Duża zawartość witaminy 

C.



Salak
Die Salakpalme

Występuje w Indonezji i Malezji. W białym jadalnym miąższu znajduje się 
duża brązowa pestka. Smak jest słodki i kwaskowaty.



Rambutan
Rambutan

Występuje w Chinach, Indochinach i Malezji. Owoce podobne do liczi. Okryte 
są miękką i kolczastą okrywą, w środku mają szklisty miąższ o delikatnym 

smaku. 



Uprawiana głównie w Chinach i Japonii. Miąższ jest lekko twardawy, ma 
konsystencje galaretowatą. Wykorzystywany jest głównie do wszelkich 

konfitur, dżemów i galaretek. 

Persymona
Diospyros



Figowiec pospolity
Die Echte Feige

Pochodzi z Azji Mniejszej, lecz figę uprawia się głównie w rejonie Morza 
Śródziemnego. Jest smaczna na surowo, ale w sklepie najczęściej spotkamy figi 

suszone. Dojrzałą figę poznamy po miękkiej skórce. 



Liczi chińskie
Die Litschibaum

Pochodzi z rejonu Kambodży, Wietnamu i Filipin. Podłużne, owalne pestkowce, 
podobne kształtem do maliny lub truskawki. Brązowo-czerwona, stwardniała skórka 

ze stożkowatymi wyrostkami otacza kremową, jadalną osnówkę. 



Pochodzi z Afryki. Nazwa, jest zlepkiem słów kiwi i banan - z uwagi na to, że 
kiwano pod względem aromatu i smaku przypomina tamte owoce. 

Kiwano
Die Horngurke



Durian
Die Durianbaum

Pochodzi z Indonezji ale uprawiany w większości krajów południowo-
wschodniej Azji.

Charakterystyczny jest niezwykle intensywny zapach. Wewnątrz zielonego, 
czasem przechodzącego w czerwień, owocu znajduje się kremowy jasny miąższ.



Pochodzi z Peru lub Brazylii, obecnie rośnie w klimacie subtropikalnym, a 
szczególnie popularna jest w Nowej Zelandii. Owoc bardzo przypomina pomidor , 

stąd jego potoczna nazwa. W smaku podobny do przyprawionego na ostro 
pomidora. 

Tamarillo
Tamarillo



Marakuja
Maracuja

Pochodzi z Ameryki Południowej. Owoce marakui zjada się na surowo wraz z 
pestkami lub bez nich. Mają kleisty, galaretowaty i orzeźwiający miąższ o smaku 

słodko-kwaśnym. 



Granat 
Der Granatapfel

Uprawia się w Indiach i na Kaukazie. Pokryte są twardą skórzastą łupiną barwy 
purpurowej, albo białoczerwonawej, ale również różowym i żółtym. Osnówki mają 

galaretowatą konsystencję i są soczyste, stanowią część jadalną owocu. Z nich 
otrzymuje się syrop zwany grenadyną.


