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Dewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Aronia arnoowocowa
Aronia melanocarpa

Aronia jest wieloletnim kewem, osiągają-
cym do 3 metrów wysokości. Młode kewy 
aronii są bardzo zwae, starsze bardziej py-
pominają dewo rozłożyste. Aronia pochodzi 
z Ameryki Północnej. W Europie uprawiana 
jest dopiero od XIX wieku. Liście ma ułożo-
ne napemiennie; są ciemnozielone, owalne 
z krótkimi ogonkami, o drobno ząbkowanych 
begach. Kwiaty zebrane są w kwiatostany, 
mają barwę białą lub różową.

Aronia kwitnie w maju i erwcu a owoce 
dojewają na pełomie sierpnia i weśnia. 
Owoce aronii to granatowoarne kuliste 
jagody, lśniące, soyste, o średnicy około 5 
milimetrów, twoą efektowne grona długo 
utymujące się na dewie.

Surowcem zielarskim jest owoc aronii (aro-
niæ fructus ). Uprawa aronii w Polsce jest 
od kilkunastu lat bardzo popularna. Pełno-
waościowym surowcem są dojałe owoce, 
wybarwione, bez szypułek. Zebrane owoce 
wykoystuje się świeże lub penosi do su-
szarni ogewanej i suszy w temperatue ok. 
40 stopni Celsjusza.

Owoce aronii zawierają cukry proste i zło-
żone, antocyjany, garbniki, kwasy organine, 
awonoidy ( m. in. pochodne kwercetyny), 
pektyny, sole mineralne oraz witaminy, m. in. 
dużo witaminy P ( do 0,5 % ) oraz C, B1, B6, E, 
PP i karoten. Same owoce aronii nie ulegają 
psuciu pez długi okres po zbioe, posiadają 
bowiem również substancje bakteriostaty-
ne.

Z aronii możemy uzyskać sok, jak również 
nalewki.

Nalewka I
0,5 kg dojałych owoców aronii, umytych 

i oyszonych z szypułek i ogonków, zalać 
w dwulitrowym lub większym słoju 0,5 litra 
wódki 50% ( może być zrobiona ze irytusu) 
i dodać 20 dkg cukru, aby zneutralizować 
cierpkość owocu; można dodać jedną laskę 
wanilii i kawałek wysuszonego kłąa imbiru 
( można dodać kawałek cynamonu w całości). 
Całość starannie wymieszać, zamknąć szel-
nie i penieść na 2-3 tygodnie w słonene 
lub dobe nagane miejsce, co pewien as 
wstąsnąć zawaością słoja.

Po 3 tygodniach uzyskany płyn pecedzić 
pez drobne sitko i pefiltrować pez gazę 
lub bibułę filtracyjną. Gotową nalewkę pe-
lać do ciemnych butelek, starannie zamknąć, 
oznayć i pechowywać w ciemnym i chłod-
nym miejscu pez kilka miesięcy. Stosować 
według poteb.

Sposób użycia.  Stosować w małym kie-
liszku (25ml) 2 – 3 razy dziennie jako środek 
ściągający, peciwzapalny i peciwkrwoto-
ny dzięki zawaym garbnikom i kwasom or-
ganinym, a dzięki antycyjanom jako środek 
normalizujący krążenie obwodowe.

Nalewkę z aronii zaleca się stosować jako 
środek witaminowy w pypadku osłabienia 
organizmu i po chorobach, gdzie pez dłuż-
szy as stosowano antybiotyki. Ponadto py 
osłabionej odporności na infekcje, szególnie 
górnych dróg oddechowych. Także jako środek 
womagający w nadciśnieniu, miażdżycy 
nayń krwionośnych i niedokwasowości żo-
łądka.
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Nalewka II
Sezonowość: jesień.
Czas pygotowania około 2 – 3 miesiące. 

Składniki: 1 litr wody, 40 dkg aronii oraz około 
150 zdrowych liści wiśni bez rdzy, 20 g kwasku 
cytrynowego lub soku z cytryny, 70 dkg cukru 
oraz 0,5 l irytusu.

Sposób pygotowania: owoce aronii i liście 
gotować na wolnym ogniu w lite wody pez 
30 minut, następnie pecedzić. Po wystudze-
niu dodać kwasek cytrynowy lub sok z cytry-
ny i cukier. Lekko zagać, następnie wystudzić 
i dodać irytus. Odstawić do dojewania na 
3 miesiące.

Nalewka III
Czas pygotowania 6 miesięcy
Składniki: owoce aronii (tyle aby wypełnić 

litrowy słoik), destylat (55%)
Sposób pygotowania: owoce wsypać do 

słoika po sam ubek i zalać destylatem ( może 
być domowy bimber lub rozcieńony iry-
tus). Słoik zakręcić szelnie i odstawić na pół 
roku. Po tym okresie nalewka jest gotowa do 
ożycia. Można ją pecedzić lub zlewać tyl-
ko w razie poteby. By mieć jej zawsze dużo, 
wystary sukcesywnie dolewać destylatu 
i odstawić na jakiś as. Nalewka będzie rów-
nie smana, ale mocniejsza niż ta z pierwsze-
go zlewu. By pyśpieszyć proces powstawa-
nia nalewki, można delikatnie zgnieść owoce 
i takie zalać alkoholem.

Nalewka aroniowa gotowana
Czas pygotowania około 2 dni.

Składniki: 1 kg aronii, 1,5 l wody, 100 li-
ści wiśni, 75 dkg cukru, 1 cukier waniliowy, 
1 opakowanie kwasku cytrynowego lub 125 
ml soku z cytryny, 1 l irytusu.

Sposób pygotowania; aronię i liście  zago-
tować z cukrem, na następny dzień pecedzić 
– wydusić owoce, dodać cukier, cukier wani-
liowy i kwasek cytrynowy lub sok z cytryny. 
Ponownie zagotować. Gdy baza do nalewki 
ostygnie, dodać irytus. Rozlać do butelek 
i nalewka jest gotowa do ożycia.

Nalewka aroniowo – malinowa
Czas pygotowania około 3 miesiące
Składniki: 0,5 kg dojałej aronii, najlepiej 

zebranej po pierwszych pymrozkach, 0,5 kg 
malin ( najlepiej późnej odmiany np. „Polar-
na”), 0,5 kg cukru, 0,5 l wódki 40% lub iry-
tus.

Sposób pygotowania: Dojałe owoce aro-
nii i malin pepłukać wodą, wsypać do słoja 
i zalać alkoholem. Pozostawić na miesiąc. Na-
stępnie alkohol zlać a owoce zasypać cukrem. 
Pozostawić na nasłonenionym parapecie, 
macerować by cukier się rozpuścił pez około 
2 tygodni. Po tym asie wlać z powrotem al-
kohol i pozostawić nalewkę do pegryzienia 
na około miesiąca. Gotowy tru-
nek pelać do butelek. Nalew-
ka dobra jest na peziębienie. 
Owoce można wykoystać jako 
dodatek do herbaty.

Opracował z różnych źródeł 
Zygmunt Lira


