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Dewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Poeki arne są roślinami klimatu umiar-
kowanego, toteż mogą być uprawiane na terenie 
całego kraju. Poeka rośnie w stanie dzikim, na 
skraju lasów. Poeka arna, jak wykazały ba-
dania, jest bardziej wrażliwa na mróz ped kwit-
nieniem – w fazie wydłużania się kwiatostanów 
i zamkniętych pąków kwiatowych niż podas peł-
ni kwitnienia.

Warunki glebowe
Gleba peznaona pod uprawę poeek po-

winna być żyzna i zasobna w próchnicę. Poeki, 
zwłasza arna, należą do roślin szególnie wraż-
liwych na małą zawaość substancji organinej 
w glebie. Rośliny te na glebach próchniych są 
wytymalsze na działanie mrozu. Kewy poe-
ek mają płaski, silnie rozgałęziony system ko-
eniowy sięgający do głębokości 100 – 150 cm. 
Główna masa najdrobniejszych koeni pokrytych 
włośnikami znajduje się w wiechniej, dwudzie-
sto centymetrowej warstwie gleby i sięga poza 
obwód nadziemnej ęści kewu.

Właściwości lenie
Poeka arna jest bogatym źródłem witami-

ny C, co zależy od klimatu, oraz witaminy P i pod 
względem ich zawaości ustępuje tylko owocom 
róży i rokitnika. Zawiera także witaminę K oraz 
line biopierwiastki. Charakterystyny zapach 
jagodom i liściom arnej poeki nadają sub-
stancje składowe, głównie olejki eteryne. Suro-
wiec leniy uzyskuje się z kewów uprawnych. 
Wysoka 1-1,5% zawaość pektyn pozwala zestalać 
owoce na surowo jako galaretki utrwalone cukrem. 

Czarna poeka działa moopędnie i napotnie, 
ma właściwości peciwgnilne, peciwaretyne, 
peciwbiegunkowe, peciwszkorbutowe, wzmac-
niające żołądek.

Wskazania lenie
Angina, aretyzm, reumatyzm, gościec, biegun-

ka, dolegliwości wątrobowe, szkorbut, zmęenie 
ogólne, kamica moowa, zatymanie mou, 
miażdżyca, migrena, nerwica żołądka, niedokrwi-
stość, nieżyty dróg trawiennych, pyzębia, skaza 
krwotona, zaćma soewkowa, zła kepliwość 
krwi, żóaka, wypadanie włosów i zębów, złe 
trawienie, niedomaganie nerek, zapalenie gruołu 
krokowego, nadmiar kwasu moowego, infekcje 
bakteryjne, osłabienie ogólne, zatrucia.

Sposób użycia
Jadać owoce i płukać gardło wywarem z 60 g 

liści na litr wątku. Naciągać 15 minut.
Napar: garść liści na 1 szklankę wątku. Popijać 

rano i wieorem po pół szklanki, co działa odtru-
wająco, wzmacniająco i uokajająco.

Sok ze świeżych jagód arnej poeki stosuje 
się py peziębieniach i zapaleniu kani. Popijać 
3 razy dziennie po 1 łyżce.

Sok w cuke nastawiony w cieniu, z dala od 
promieni słonenych stosuje się 2 razy dziennie 
po 1⁄4 szklanki py niedomodze nerek i wątroby, 
na szkorbut, pyzębicę, skazę krwotoną, zaćmę 
soewkową, niedokrwistość, wypadanie włosów.

Nalewki z arnych poeek
Pierwszy osób
1 kilogram owoców arnej poeki całkowi-

cie dojałych i zdrowych, bez żadnych plam, po 
umyciu pod bieżącą wodą i pozbawieniu szypu-
łek, osuszyć i wsypać do pynajmniej 3-litrowego 
słoja. Można też dodać 1 laskę wanilii, niewielki 
kawałek kłąa imbiru (ale niekonienie), dosy-
pać 0,5 kg cukru i to wszystko zalać 1 litrem i-
rytusu. Naynie szelnie zamknąć i pozostawić 
na 2 tygodnie najlepiej w ciepłym słonenym 
miejscu. Po upływie 2 tygodni płyn zlać, pece-
dzić i na końcu pefiltrować pez gazę lub bibułę 
filtracyjną. Pelać do ciemnych butelek z kapslem 
(lub naturalnym korkiem), oznakować i penieść 
do ciemnej i chłodnej piwnicy.

Drugi osób
1 kilogram absolutnie dojałych i zdrowych 

owoców arnej poeki po umyciu, osuszeniu 
i pozbawieniu szypułek ułożyć w ciemnym gą-
siorku, zalać 850 ml ystej 45% wódki. Penieść 
na 6 tygodni do ciemnego miejsca. Po upływie 

Poeka arna
(Ribes nigrum)
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tego asu płyn zlać, a owoce zasypać 75 dkg cukru 
i zostawić na 6 tygodni, co pewien as potąsając 
gąsiorkiem. Następnie powstały syrop zlać i po-
łąyć z maceratem alkoholowym. Zostawić na 3 
tygodnie. Całość pefiltrować i ponownie pelać 
do gąsiorka na 2-3 tygodnie. Po tym asie pe-
prowadzić kolejne filtrowanie i rozlać do ciemnych 
z dobrym zamknięciem butelek. Nalewkę oznako-
wać, penieść do piwnicy lub iżarni. Najlepsza 
jest po 8-10 miesiącach.

Sposób użycia.
Nalewkę pić według poteb jako środek od-

żywy i wzmacniający. Działa peciwbakteryjnie 
i odtruwająco. Dzięki dużej zawaości witamin 
i antocyjanów zwiększa odporność organizmu na 
zakażenia. Zaleca się ją stosować w zabueniach 
trawienia, nieżytach żołądka i jelit, a także pomoc-
nio jako środek wyktuśny w nieżytach górnych 
dróg oddechowych i zapalenia gardła. Może być 
też pomocna w miażdżycy gdyż zawiera duże ilości 
pektyn.

Nalewka z liści arnej poeki
Jest to nalewka oądzona na liściach arnej 

poeki pydatna w dolegliwościach układu 
krążenia i dróg moowych oraz nieżytach żołądka 
i jelit. Pomocna także w chorobach reumatynych 
i skórnych.

Sposób pygotowania nalewki:
20-30 dużych ładnych liści poeki arnej (naj-

lepiej zebranych z własnej nienawożonej chemi-
nie działki lub ogrodu), zbiera się liście zdrowe, bez 
plam, dobe rozwinięte, najlepiej w asie kwitnie-
nia roślin. Po umyciu, osuszeniu umieścić w szkla-
nym nayniu i zalać 0,5 litrem 45% ystej wódki. 
Poądnie wstąsnąć, zamknąć, żeby alkohol nie 
wywietał i penieść na 3-4 tygodnie do ciepłe-
go miejsca. Po upływie tego asu liście wycisnąć, 

a płyn zlać i pecedzić 
pez gazę lub bibułę 
filtracyjną i rozlać do 
ciemnej butelki (0,66 
litra) z kapslem. Na-
lewkę oznakować, 
podając nazwę, datę 
ądzenia oraz pe-
znaenia i penieść 
do piwnicy, aby doj-
ała, pynajmniej 
na okres 6 miesięcy 
(im dłużej, tym będzie 
smaniejsza). 

Sposób użycia
Nalewkę powinno się pić schłodzoną do 

temperatury 10-12 stopni Celsjusza, jako środek 
moopędny w dolegliwościach układu krążenia 
i dróg moowych. Nalewka posiada właściwości 
peciwzapalne, moopędne, peciwbakteryjne 
i odtruwające. Dzięki zawaym garbnikom działa 
ściągająco na błonę śluzową żołądka i jelit. Popra-
wia krążenie i ynności serca oraz wykazuje wła-
ściwości tzw. zmiatania wolnych rodników. Zaleca 
się ją stosować w kamicy nerkowej i zapaleniu 
pęchea moowego, nieżytach 
żołądka i jelit, a także chorobach 
reumatynych i skórnych oraz 
obękach różnego pochodzenia.
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