ioniq
ATTALEAO MARIPA
Attalea
Arecaleae (Palmenfamilie Palmae)
Maximiliana maripa, Attalea regia, Attalea venatorum, Cocus
venatorum.
Stam:
Embryophyta (landplant)
Klassering:
Spermatopsida (Zaadplanten)
Nuttige bestanddelen: vruchten, zaden

Maripa oil

Geslacht:
Familie:
Soort:
Synoniemen:

Maripa groeit overal in het binnenland, meest op drassige tot vochtige plaatsen, en
komt ook veel voor op de zandgronden van de kustvlakte; bij ontginning spaart men
deze palmen vaak, zodat ze geïsoleerd in het land komen te staan.
Deze gemakkelijk herkenbare soort heeft geen doornen; de stam wordt vrij hoog. Het
onregelmatig geveerde blad, waarvan de slippen in het midden omlaag zijn geknikt,
wordt tot 8 m lang; als het afvalt blijft de basis met een groot stuk steel nog een tijd aan
de stam zitten.
De bloeiwijzen komen te voorschijn tussen de laagste bladeren; aanvankelijk zijn ze omhoog gericht, later ontwikkeld
de tros zich in dicht op elkaar zittende noten Ze zijn spits-eivormige.
De bruine, houtige, geribde, van een lange spits voorziene bloeischede wordt wel 1 m lang; deze schuitvormige
bloeischeden (A. koeroeliti-ike, lokoesa, K. koeroewese) worden door de Indianen algemeen als mand of bak
gebruikt. Het blad wordt veel toegepast als dakbedekking; de nerven kunnen dienen voor het maken van
printabezems.
Uit de harde buitenkant van de bladstelen maakt men de groen geschilderde rolgordijnen, die op balkons worden
gebruikt om de zon af te schermen; de bladbases leveren materiaal voor het maken van maripaborstels, die men
echter weinig meer ziet omdat de winning van de grondstof vrij lastig is.

Het vruchtvlees wordt vaak rauw gegeten. Zowel uit het vruchtvlees als uit de kernen bereidt men olie; maripa-olie is de door de
bosbewoners het meest gewaardeerde spijsolie.
De inheemse bevolking gebruikt deze voornamelijk om mee te koken en voor de verzorging van het haar. Deze olie is niet alleen
geschikt voor het haar maar ook voor de huid. De nootachtige geur doet denken aan kokosolie.
Zowel puur als gemengd met onder andere carapa olie heeft deze olie een zeer gunstig effect op het haar. Het is een probaat
middel tegen haaruitval, maakt het haar dik en stimuleert de haargroei.
Als men last heeft van de knieschijven, kan men maripa-olie gebruiken.
Mensen kiezen nu weer graag voor natuurproducten. De traditionele kennis wordt meer op waarde geschat. Marron vrouwen
bijvoorbeeld smeren zich voordat ze in de zon gaan altijd in met maripa-olie. Ze moeten er niet aan denken om op hun
kostgrondje te werken zonder die bescherming. Ook op oudere leeftijd is hun huid nog prachtig.

R

n

to

- ex t ra c

te

N

hy

P

www.bioniq.nl

SU

ioniq

Surplant n.v. fyto-extracten, exotische zaden
Hr. Snostraat 31 - Paramaribo - T +597-8972261 - M info@surplant.net - W www.surplant.net

V

Maripa-olie:
•
tegen reuma en lepra en andere pijnen
•
stimuleert haargroei
•
huidverzorgend
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