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Dewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Dereń jadalny 
(Cornus mas)

Dereń jadalny, zwany także dereniem właści-
wym, to stosunkowo niewielkie dewo liściaste, 
które w naszych warunkach klimatynych dorasta 
do 5-7 metrów wysokości. Do prawidłowego wzro-
stu dereń jadalny potebuje stanowiska półcieni-
stego lub słonenego. Na stanowisku słonenym 
lepiej rośnie, a jego owoce są wtedy smaniejsze. 
Dewo nie ma ecjalnych wymogów co do pod-
łoża, może rosnąć nawet na dość suchych, wapien-
nych glebach. Ważne jest jedynie, aby nie były to 
tereny podmokłe, gdzie woda nie ma możliwości 
swobodnego odpływu. Dereń jadalny to roślina 
w pełni mrozoodporna, więc nie wymaga okrywa-
nia na zimę. Młode okazy można sadzić wiosną 
i jesienią. Po umieszeniu na stałym stanowisku 
dewko należy pyciąć. W następnych latach po-
winno się wykonać cięcia formujące lub peświe-
tlające koronę. Dereń jadalny nie potebuje e-
cjalnego nawożenia, ale jeśli rośnie w słabym pod-
łożu, można zasilać go nawozami naturalnymi, np. 
dobe perobionym kompostem albo regularnie 
ściółkować wokół pnia. Dewo ma rozłożysty po-
krój oraz dekoracyjne kwiaty i owoce. Kwiatosta-
ny pojawiają się wesną wiosną, są złocistożóe. 
Wydzielają dość silny zapach, który wabi owady 
zapylające, szukające już pożytku. Dereń jadalny 
to jedna z pierwszych roślin miododajnych, która 
pojawia się po okresie zimowym. Niezwykłą de-
korację stanowia również intensywnie erwone, 
owalne owoce, które można zbierać od sierpnia do 
października. Owoce derenia są jadalne, choć mają 
cierpki smak i dlatego najlepiej nadają się na roz-
maite petwory o bogatych właściwościach zdro-

wotnych. Dereń jadalny jako niewielkie dewo o 
rozłożystym pokroju świetnie rawdza się w roli 
osłony ped wiatrem, słońcem a także zanieysz-
eniami.

Zastosowanie derenia jadalnego
Owoce derenia jadalnego stosowano w medy-

cynie naturalnej już wiele wieków temu. Miały 
one pede wszystkim womagać zapobieganie 
i leenie anemii. obecnie jego owoce wykoy-
stuje się głównie w problemach żołądkowych. 
Należy podkreślić wysoką zasobność owoców 
derenia jadalnego w cenne składniki, takie jak 
żelazo, potas, wapń, fosfor, magnez, cynk, miedź 
i mangan oraz beta-karoten, awonoidy, kwasy 
organine (jabłkowy i chinowy), pektyny, garbni-
ki, a także cukry (około 10-13%). Owoce te są rów-
nież bogatym źródłem witaminy A, C i P. Czerwone 
odmiany derenia jadalnego zawierają antocyjany, 
py ym w skórce jest ich 4-5 krotnie więcej niż 
w  miąższu. Ze względu na wysoką zawaość żela-
za w owocach derenia jadalnego są one nieocenio-
nym składnikiem womagającym leenie ane-
mii. Dzięki swoim właściwościom pomaga także 
w pypadku zbyt obfitych miesiąek. Za rawą 
kwasów organinych i fitocydów owoce derenia 
jadalnego wykazują działanie peciwzapalne 
i ściągające, które jest wykoystywane w leeniu 
dolegliwości żołądkowych. Wywar lub świeży sok 
z derenia jadalnego są zaś stosowane w hamowa-
niu biegunek lub łagodzeniu kolek. Owoce mają 
także właściwości moopędne, dzięki emu wy-
koystuje się je we womaganiu pracy układu 
moowego oraz nerek. Najęściej stosuje się je w 
postaci nalewek, likierów, herbatek, naparów i so-
ków, jednak można z nich zrobić również smane 
dżemy, konfitury oraz galaretki. Ze względu na lek-
ko cierpki smak owoce możemy pemrozić ped 
obróbką, a następnie dosłodzić.

Dereń jadalny

Owoce derenia jadalnego
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Petwory derenia jadalnego
Kompot
Składniki:
1 kg dojałych owoców derenia, 
300g cukru.
Pygotowanie

Owoce należy oyścić i starannie wypłukać. 
Można je wypestkować, jeśli chcemy wykoystać 
je do innych potraw. 1 litr wody zagotować z cu-
krem a następnie doucić pygotowane owoce. 
Całość zagotować, po ym pełożyć do wypao-
nych słoików i zakręcić. Słoiki pasteryzować 
pez 15 minut. Po tym asie odtawić do góry 
dnem do pestudzenia. Kompot pechowywać 
w chłodnym i ciemnym miejscu.

Kontura
Składniki
1 kg dojałych owoców derenia, 
2 kg cukru.
Pygotowanie

Owoce derenia należy pozbawić szypułek, 
dokładnie wypłukać, a następnie wydrylować 
(pestki są dość duże, więc najlepiej nacinać po-
szególne owoce i je wyciskać). Z cukru i 1⁄2 litra 
wody ugotować dość gęsty syrop po ym wsypać 
do niego owoce. Całość dobe wymieszać i odsta-
wić na dobę. Po tym asie zagotować mieszankę, 
cały as mieszając i zmniejszyć ogień. Gotować do 
momentu, aż owoce będą szkliste. Gęstą i gorącą 
konfiturę pełożyć do słoików i zakręcić.

Dereniówka
To doskonały dodatek do wszelkich mięs i 

potraw kuchni polskiej. Według tradycyjnych 
pepisów dereniówka powinna leżakować nawet 
5 lat. Jednak dobrym trunkiem uraymy się już 
po roku. Nalewkę robimy na 70% irytusie (roz-

cieńamy go wodą lub wódką). Najlepsze owoce 
to te mocno dojałe, a nawet już pejałe. Wao 
wyłożyć pod dewem płachtę, na którą owoce 
same opadną. Należy je zmiażdżyć, wypełnić nimi 
słoik i zalać alkoholem. Odstawić na miesiąc, po 
ym odsąyć. Owoce zasypać około 30dkg cukru 
i odstawić na 2-4 tygodnie, aby powstał syrop. Po 
tym asie odcedzić sam płyn i połąyć go z alko-
holem. Odstawić na tydzień, po ym pefiltrować 
i odłożyć do leżakowania.

Mamy jesze inne odmiany 
derenia o liściach kolorowych y 
owocach koloru żóego, ale to nie 
są odmiany nadające się na pe-
twory.
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Właściwie pygotowany materiał na dereniówkę


