
VISOKO KVALITETNI ORGANSKO PERUJSKI PRAH MACA

Visoko cenjena kvaliteta prahu Maca po konkurenčni ceni!
Organski certifikat Soil Association UK5

Maca je zeliščna dveletna ali enoletna koreninasta rastlina, ki uspeva v Boliviji in v Peruju.  
Najbolj je poznana perujska maca, saj jo največ raste v perujskih Andih, v neokrnjeni naravi  
na višini 4100 – 4500metrov. Dobro uspeva prav v izredno hladnem podnebju in na relativno  
revni zemlji. V Peruju je vsa maca pridelana ekološko, saj tako visoko živijo le redki  
škodljivci, ki se mace navadno sploh ne lotijo. Polja so po večini gnojena z gnojem ovc in  
alpak in morajo pogosto počivati nekaj let, da se hranila v tleh lahko obnovijo. Korenino  
maca gojijo zaradi njenega mesnatega hipokotila, ki je povezava med embrionalno korenino  
in semenskim listom. Za nadaljnjo predelavo jo posušijo in nato zmeljejo v fin prah. Maco  
gojijo tudi drugod, a še ni raziskano, če razvije enako količino aktivnih hranil kot andska.
Že več tisočletij jo domačini uporabljajo v vsakdanji perujski kuhinji in jo zelo cenijo kot  
hranljivo in krepčilno živilo, ki jo dodajajo k prehrani za moč, vzdržljivost, radoživost in  
plodnost. Zelo jo cenijo tudi v ljudskem zdravilstvu, saj naj bi povečevala spolno moč in  
vzdržljivost.
Maca ima visoko hranilno vrednost in poleg sladkorjev vsebuje 10% beljakovin, 60%  
ogljikovih hidratov, 8,5% prehrambnih vlaknin in 2,2%. Ima izjemne krepčilne lastnosti, saj  
je bogata z esencialnimi minerali, kot so selen, kalcij, magnezij, železo, vsebuje pa še  
maščobne kisline, kot so linolenska, palmitinska in oleinska, vsebuje tudi 19 aminokislin in  
polisaharide. 

Legende govorijo, da so inkovski bojevniki  zaužili maco vedno pred vsakim naslednjim  
bojnim pohodom, kar jih je naredilo nepremagljivo močne, vzdržljive in zbrane. Po  
osvoboditvi mesta, pa jim je bilo nadaljnje uživanje rastline prepovedano, s čimer so  
zavarovali ženske osvojenega mesta pred njihovimi izjemnimi spolnimi močmi. Na podlagi teh  
zgodb so to čudovito rastlino poimenovali tudi »naravna viagra«. Korene mace so v času  
španske kolonializacije v Peruju uporabljali kot plačilno sredstvo.  
Južno Američani uživajo maco že več kot tisoč let. Danes so tudi znanstvene raziskave  
potrdile čudežno moč rastline, ki podpira človekovo telesno in duhovno moč in vzdržljivost,  
vsesplošno krepi človeka in mu pomaga vzdrževati mentalno in fizično ravnovesje, ohranja  
zdrav imunski sistem, dobro kri, ohranja plodnost in življenjsko silo, vitalnost.

Zaradi visoke koncentracije proteinov in vitalnih hranilnih snovi ji pripisujejo tudi lastnosti  
afrodiziaka, saj vsebuje snov metoksibenzil isotiokinat. Uživanje mace lahko načeloma  
poveča spolno moč, spolno slo in plodnost; pri moških se lahko zveča število , hitrost  
gibljivosti in tudi volumen spermijev; pri ženskah pa se lahko izboljša urejenost  
menstrualnega ciklusa, simptomi pms in menopavze, kot so navali vročičnosti, izsušenost  
vagine, nihanja razpoloženja pa so lahko zmanjšana ali odpravljena. 
Maca vsebuje snovi, ki lahko delujejo podobno kot hormoni in lahko vplivajo na ustrezno  
raven estrogena, progestina oziroma testosterona v krvi in s tem pripomorejo k boljšemu  
počutju, uravnani prebavi in k izločanju toksinov. 
Maca se zaradi zdravilnih učinkovin v tradicionalni perujski medicini že dolgo uporablja pri  
zdravljenju številnih bolezni kot so osteoporoza, rakava obolenja, endokrilne bolezni in  
motnje delovanja notranjih organov, predvsem pa pri erektilni disfunkciji, anemiji, tesnobi  
itn.



Maca povečuje človekovo duševno jasnost in osredotočenost, povečuje zmožnost pomnjenja,  
krepi človekove psihične in fizične zmogljivosti, zato je zelo priljubljena v sodobni prehrani  
poklicnih športnic in športnikov in med ljudmi z ekstremnimi napori - alpinisti. Dobrodejni  
učinki mace so dokazani tudi pri vseh šibkejših, kronično utrujenih, bolnih, potrtih ljudeh, saj  
deluje nadvse krepčilno. Maca je poznana kot čudežna rastlina ali simbol mladosti  .  
 V Peruju maco pripravljajo na več različnih načinov, najpogosteje kuhano. Sveže izruvan  
hipokotil in nato pražen v jam (huatia), velja za poslastico. Korenino lahko tudi stolčejo v  
pire in skuhajo, da nastane gosta, sladka tekočina, lahko jo posušijo in zmešajo z mlekom, da  
nastane kaša. Uporablja se tudi za proizvodnjo moke, tako da jo zmešajo z žitnimi zrni ali z  
zelenjavo.  Pri fermentaciji nastaja nizko alkoholno pivo, imenovano chicha de maca. Listi se  
uporabljajo za solato ali jih kuhajo. Kot prehranski dodatek obstaja v obliki posušene  
korenine, največ jo je v obliki moke in kot ekstrakt. Pogosto je v obliki gela, ki je lažje  
prebavljiv in ga uporabljajo predvsem v terapevtske namene. 
Dnevno lahko zaužijemo 2-3 zvrhane čajne žličke mace v prahu (3-5g) in jo dobro 
pomešamo s sokom, jogurtom, žitaricami, sadnimi solatami ali kjerkoli v napitek po  
lastnem okusu. Maca se lahko uživa sveža, v prahu, v gelu, v obliki kapsul ali tablet.  
Nekateri maco prah dodajajo tudi izdelkom kot je čokolada, kolači, juham in podobno.
Prvih nekaj dni je najbolje zaužiti pol čajne žličke mace, da organizmu tako omogočimo  
spoznati njene učinkovine. Vsako človeško telo je edinstveno in se drugače odziva. Postopno  
preidemo na priporočeno količino. Sami pri sebi preizkusite, kakšna količina mace je  
potrebna, glede na spol, težo in potrebe organizma, da se povečajo pozitivni učinki, a  
priporočene doze ne presegajte. Učinki se navadno pokažejo že po 2-3 tednih uživanja,  
nekateri jih občutijo že po nekaj dnevih. Dejstvo je, da maca, ne glede na količino, nima  
nikakršnih stranskih učinkov.
Priporoča se jutranje uživanje mace, saj pri posameznikih zvečer lahko poviša energijo  
organizma in s tem moti spanec. 
Lahko se uživa sočasno s kateri koli zdraviloma ali drugim prehranskim dopolnilom.  
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano.
Goji King je v Angliji uvoznik, grosist in in trgovec vrhunsko kvalitetne korenine maca v  
prahu. S svojimi izdelki oskrbujejo povsod po Evropi.


