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O sośnie... 

„Terpentyna sosnowa, z której otrzymuje się izopren, tj. produkt do wytwa- 
rzania kauczuków syntetycznych, dzięki stałemu doskonaleniu stosowanych metod 
daje coraz lepsze rezultaty. Dawniej na wytworzenie jednej opony potrzeba było 
terpentyny z 10 sosen, podczas gdy obecnie wystarczają do tych celów trzy, naj- 
wyżej cztery sosny. Zespół pracowników Goodyera w USA na podstawie kilkulet- 
nich badań doszedł do wniosku, że można zakładać plantacje sosny, hodować ją 
i dokonywać zbiorów w taki sposób, by zapewnić sobie dostawy surowców w nie- 
ograniczonym czasie. Warto podkreślić, że sosna może dostarczać również pół pro- 
duktów do wyrobu poliesterów, surowców do wytwarzania pewnych rodzajów 
klejów, a jej pozostałość można wykorzystać na opał”. 

. 10 zielu angielskim. 

Ziele angielskie zwane także pieprzem angielskim to nie odmiana pieprzu 

czarnego, a owoc drzewa z rodziny mirtowatych o nazwie pimenta lub korzennik 

lekarski (Pimenta officinaliS). 

_ „Drzewo to osiąga wysokość 10—13 metrów, a owocować zaczyna dopiero po 
siedmiu latach. Rośnie dziko, ale jest także uprawiane na Archipelagu Antylskim, 

w Meksyku oraz w Ameryce Południowej. Główny rejon upraw to Jamajka, poza 

tym Kuba, Trynidad, Honduras, Gwatemala i inne kraje. 

Owoce tej rośliny mają podobne zastosowanie jak pieprz, czyli służą do mięs, 
wędlin i marynat. Można je znaleźć także w wielu mieszankach przyprawowych, 

np. w popularnej curry. Przyprawa, którą ze względu na aromat używa się do 

wyrobu ciastek i pierników, jest szczególnie ceniona i rozpowszechniona w Wielkiej 

Brytanii, zwłaszcza w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przepisy kuchni angiel- 

skiej zalecają nawet dodawanie odrohkiny ziela do gorącego mleka, aby nadać mu 

ostrzejszy smak. 
Z owoców angielskiego ziela otrzymuje się także cenny olejek znajdujący za- 

stosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, chemicznym itp. 

Pimenta obok wanilii była jedną z ulubionych przypraw kuchni Azteków, którzy 

używali jej m. in. do przyprawiania napoju z ziarna kakaowego. Do Europy 

przywędrowała dosyć późno, dopiero w XV w., szybko jednak zadomowiła się 

Ww kuchni większości krajów tego kontynentu”. („Głos Szczeciński”, nr 2 19 X 1979) 
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