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Dewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Jaąb poolity, zwany inaej „jaębiną”, 
w Polsce występuje na całym niżu i w górach, 
w których sięga wysoko, aż po krainę koso-
dewiny. Rośnie w lasach mieszanych i liścia-
stych. Jest też rozpowszechniony w zadewie-
niach pydrożnych i parkowych. Rośnie on 
zarówno na glebie próchniej, jak i skalistej, 
wapiennej, a także na ubogiej w związki wap-
nia, na siedliskach suchych i nawilgoconych. 
Należy do nielinych roślin dewiastych 
znoszących surowe warunki polarne i górskie. 
U nas kwitnie w maju. Owoce dojewają 
w końcu sierpnia i we weśniu. Owoce zwy-
kle wiszą pez październik, potem w znanej 
ęści opadają. Niektóre jednak pozostają na 
gałęziach pez dłuższy as i stanowią cenną 
karmę dla dzikiego ptactwa nie tylko późną 
jesienią, le także zimą. Służą one za pokarm 
m. in. takim ptakom jak jaąbek cietew, 

głuszec, sójka, gawron, kawka, grubodziób, si-
kory, drozd, gil i jemiołuszka oraz zwieętom 
woronożnym jak dzik, jeleń, sarna, daniel, 
borsuk i wiewiórka. Owoce jaąbu (jaębiny) 
zawierają oro cukrów, dość dużo kwasów, 
składników mineralnych i pektyn, które mają 
właściwości galaretyzujące, oro garbników. 
Posiada również witaminy np. C, P oraz dużo 
karotenów. Bogate w witaminy są też liście. 
Owoców jaąbu poolitego nie można jeść 
na świeżo, gdyż mają smak goki i cierpki. Ta 
silna gory ogrania też zastosowanie jaę-
biny w petwórstwie, gdyż możliwy jest tyl-
ko niewielki jej dodatek do innych surowców. 
Jaębina traci gory, pynajmniej ęściowo, 
wskutek pemrożenia jesze na dewie pez 
jesienne pymrozki. Stosunkowo największe 
ilości jaębiny używa pemysł irytusowy 
do produkcji wódek gatunkowych i likierów. 
Dojałe i wysuszone owoce, pod nazwą Fruk-
tus Sorbi stosuje się w lenictwie jako środek 
peciwszkorbutowy, moopędny i ściągający 
py niektórych dolegliwościach nerek, dróg 
moowych, wątroby i woreka żółciowego 
oraz schoeniach owodowanych pez nie-
dobór witamin C i A. Opró jaąbu o go-
kich owocach są odmiany o owocach słodkich 
np. odmiana morawska yli sudecka (Sorbus 
aucuparia var. Morawica Zengerl. = var. dulcis 
Beck.) Około 1916 roku wykryto ją w Sude-
tach i wprowadzono do uprawy, rozmnażając 
wegetatywnie. Ma ona liście podobne do 
zwykłych form jaąbu, ale ząbkowane tylko 
w ęści wiechołkowej, nie zaś na całym ob-
wodzie. Owoce są owalne, nieco większe. Nie 
wyuwa się w nich wcale pykrej goryy. 
Dzięki temu szególnego znaenia nabiera 
obecność sorbitu, który nadaje się do pyą-
dzania środków słodzących (słodzików) dla 
ludzi chorych na cukycę.

Owoce pozbawione goryy, a py tym 
ore i soyste daje jaąb słodki (Sorbus au-
cuparia var. rossica major Spæth.) o listkach 
ząbkowanych na całym obwodzie, popielato 
owłosionych. Pod względem wielkości i sma-
ku wyróżniają się owoce jaąbu niewieżyń-
skiego wyhodowanego w byłym Związku 

Jaąb poolity
(Sorbus aucuparia)
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Radzieckim. Są jesze inne odmiany rosnące 
w naszym kraju jak jaąb mąny zwany 
mąkinią, który występuje dziko w lasach, na 
zrębach na gołych skałach Karkonoszy, Tatr 
i Pienin. Owoce jego mają kszta jabłuszek, 
a wielkość drobnych ereśni, w dojałym sta-
nie są szkarłatne, mąyste.

Z jaębiny możemy robić nalewki.
Nalewka z jaębiny lenia
1kg pemrożonych owoców jaębiny
2 szklanki irytusu
2 szklanki wódki 45%
szklanka cukru
Owoce jaębiny umyć, opłukać i dokład-

nie odcedzić. Zalać w słoju wódką zmieszaną 
ze irytusem, hermetynie zakręcić i odsta-
wić w ciemnym miejscu o temperatue poko-
jowej. Po upływie 2 tygodni zlać płyn i pefil-
trować pez podwójnie złożoną gazę lekarską. 
Z cukru i szklanki wody ugotować syrop, po-
łąyć  z nalewem jaębinowym. Pelać do 
butelek i odstawić, aby nalewka dojała, co 
trwa około 5 miesięcy.

Wypijać kieliszek (tzw. likierowy) ped 
posiłkiem, dwa razy dziennie py biegunce 
i innych zabueniach w trawieniu. Nalew-
ka pomocna jest także w kamicy nerkowej. 
Pozostałe po nalewce owoce można zalać 1⁄2 
szklanki irytusu i zasypać cukrem. Odstawić 
na 2 tygodnie i zlać do butelki. Syrop, który 
dodajemy do nalewki teba odszumować 
i pestudzić. Zamiast syropem z cukru można 
osłodzić nalewkę kilkoma łyżkami płynnego 
miodu akacjowego.

Jaębinówka
Kilogram dojałych owoców jaębiny, ze-

branych po pierwszych pymrozkach lub pe-
mrożonych w lodówce. Kiedy stracą cierpkość, 
umyć, osuszyć i włożyć do słoja. Wlać pół litra 
irytusu i pół litra wódki, szelnie zamknąć 
i odstawić na dwa tygodnie. Po tym asie 
pefiltrować i połąyć z syropem zagotowa-
nym, odszumowanym i wystudzonym, py-
gotowanym w proporcjach szklanka wody 
i szklanka cukru. Rozlać do butelek, szelnie 
zakorkować i pechowywać w ciemnym 
i chłodnym miejscu pez 5 miesięcy.

Jaębiak
Do słoja włożyć sto pięćdziesiąt gramów 

suszonej jaębiny, tydzieści gramów ro-
dzynek i tydzieści gramów drylowanych 
suszonych śliwek, wlać pół litra irytusu 
lub litr wódki, szelnie zamknąć i odstawić 
na ty tygodnie, ęsto mieszając. Pefiltro-
wać i rozlać do butelek, zakorkować. Owoce 
można zalać dwukrotnie. W pypadku iry-
tusu dodać pół litra pegotowanej ostudzonej 
wody, a w pypadku wódki 
dodać wódki. Po 24 godzinach 
dodać do nalewki, wymieszać 
i wtedy rozlać do butelek.
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