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Drzewa, które pomagają naszemu zdrowiu

Porzeczka czerwona
Ribes rubrum rubrum

Porzeczki w stanie dzikim występują w Eu-
ropie, Azji i Ameryce, a nawet w Afryce i Gó-
rach Atlasu. 

Odmiany porzeczki czerwonej i białej po-
chodzą od następujących gatunków:

Porzeczka czerwona (ribes rubrum)  
w stanie dzikim występuje w Europie Środ-
kowej i Północnej oraz Azji Północnej i Środ-
kowej. Krzewy tego gatunku są wysokie (do 2 
m), zwarte i bardzo odporne na opadzinę liści. 
Młode pędy są jasnopopielate, starsze – popie-
latobrązowe. Kwiaty są talerzykowate. Owoce 
są czerwone lub pomarańczowe.

Porzeczka zwyczajna (Ribes vulgare)  
w stanie dzikim występuje w Europie Zachod-
niej. Krzewy są średniej wysokości (około 1,5m), 
bardzo wrażliwe na opadzinę liści. Owoce są 
duże lub bardzo duże, czerwone i smaczne.

Porzeczka skalna (Ribes petraeum) w sta-
nie dzikim występuje w górach Europy i Azji 
Środkowej. Krzew rośnie bardzo silnie osiąga-
jąc wysokość do 2,5 m i jest bardzo odporny 
na opadzinę liści. Owoce ma ciemnoczerwone, 
kwaśne, średniej wielkości.

Porzeczka wielokwiatowa (Ribes multi-
florum) w stanie dzikim występuje w krajach 

śródziemnomorskich. Krzew rośnie silnie, od-
znacza się średnią odpornością na opadzinę li-
ści. Owoce ma czerwone, małe.

Warunki glebowe – są podobne jak przy 
uprawie porzeczki czarnej. Porzeczka czerwo-
na i biała uprawiana na glebie mało zasobnej  
w próchnicę ma drobne owoce. Najlepiej na-
wozić ziemią kompostową lub obornikiem, 
którym obsypujemy na zimę pod krzewami.

Odmian porzeczek czerwonych jest kilka-
naście, ale radziłbym aby kupować krzewy  
u ogrodnika szkółkarza, gdyż może doradzić co 
do odmiany, jak i konkretnej uprawy.

Właściwości lecznicze
Porzeczka czerwona zawiera m. in. garbni-

ki, które powodują, że wina ładnie się klaru-
ją i dobrze przechowują, utrzymując w całości 
witaminę C i witaminę P, kwasy organiczne.  
Z biopierwiastków należy zwrócić uwagę na 
żelazo, które jest dwuwartościowe, a więc 
łatwo przyswajalne. Wchodzi ono w skład 
hemoglobiny i enzymów oddechowych ko-
mórek i jest zalecane przy niedokrwistości. Na-
tomiast żelazo trójwartościowe jest toksyczne. 
Miedź ma znaczenie w procesach krwiotwór-
czych. Niedobór miedzi wywołuje niedokrwi-
stość u dzieci i kobiet w ciąży. Świeże i suszo-
ne liście porzeczki zawierają ponadto fitoncydy  
i są przyprawą dodawaną do solonej i kwa-
śnej kapusty, ogórków, pomidorów, jabłek  
w zalewie i konserwowanych owoców. Ponad-
to posiadają właściwości moczopędne, oczysz-
czające, odświeżające, pobudzające łaknienie 
(stosować na czczo), przeczyszczające, tamujące 
krwawienia, trawienne (spożywać godzinę po 
posiłku), wzmacniające.

Wskazania lecznicze
Artretyzm, reumatyzm, gościec, puchlina 

wodna, brak łaknienia, dolegliwości gorącz-
kowe, kamienie moczowe, niewydolność wą-
trobowa, przewlekłe chorzenia wątroby, scho-
rzenia skórne, zapalenie wątrobowe, zapalenie 
dróg moczowych, zapalenie dróg trawiennych, 
zaparcia, miażdżyca naczyń, nieżyt pęcherza, 
kolki, migreny, dolegliwości serca.
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Sposób użycia
Sok czysty lub z domieszką wody 100 do 

500 ml dziennie w trzech porcjach. Odwar  
z liści i z pączków jest lekiem na gościec, pu-
chlinę wodną, skazę limfatyczną, krwotoki  
i jako środek napotny. Surowy sok jest dobrym 
środkiem na nadkwasotę, cuchnący oddech, 
zgagę. Pije się dwa razy dzienne ¼ szklanki. 
Kąpiele z odwaru z liści porzeczek stosuje się w 
skazie limfatycznej, przy różnych wysypkach  
i chorobach skórnych. Kąpiele takie pobudzają 
czynności kory nadnercza. Rozgniecione jago-
dy porzeczki leczą piegi. Należy przez 2 mie-
siące codziennie smarować piegi kilku rozgnie-
cionymi jagodami, zaczynając od chwili, gdy 
na krzewach pojawią się zielone porzeczki, aż 
do czasu, gdy owoce na krzewach są czerwo-
ne i dojrzałe. Rozgniecione jagody porzeczki 
mogą służyć do okładów na krwawiące rany, 
na niegojące się rany żylakowe. 

Porzeczki należą do owoców kwaśnych. 
Zgodnie z zaleceniami z makrobiotyki nie po-
winny być zjadane podczas posiłku składają-
cego się z białka (mięso, jajka, ryby, warzywa). 
Lepiej jest zjadać porzeczki godzinę po takich 
posiłkach. Sprzyja to lepszemu trawieniu i za-
pobiega zbytniemu zaleganiu produktów spo-
żywczych w żołądku oraz unikaniu szkodliwej 
nadfermentacji, będącej przyczyną wielu cho-
rób przewodu pokarmowego i układu krążenia.

Galaretka z porzeczek
Wycisnąć sok do naczynia, które stawia się 

na słabym ogniu, dodając cukier w stosunku 
1:1,5. Powoli doprowadzić do zagotowania. 
Usunąć piankę po 5 minutach. Włożyć do sło-
ika, gdy konsystencja galaretki jest dostatecz-
na. Do 1 kilograma galaretki dodać 100 pozio-
mek, co poprawia jakość galaretki.

Nalewka na czerwonych porzeczkach
Do słoja włożyć pół kilograma czerwonych 

porzeczek (umytych, osuszonych i oczyszczo-
nych), wlać pół litra spirytusu i ćwierć litra wód-
ki, szczelnie zamknąć i odstawić do macerowania 
na cztery tygodnie, od czasu do czasu poruszając 
naczyniem. Przefiltrować i odstawić a owoce za-
sypać cukrem (pół kilograma) i odstawić na dwa 
tygodnie do jego rozpuszczenia. Przefiltrować  
i połączyć obie nalewki, dobrze wymieszać, roz-
lać do butelek, zakorkować i odstawić do sklaro-
wania w chłodne, ciemne miejsce.

Nalewka na czerwonych porzeczkach II
Do słoja wlać pół litra świeżo wyciśniętego 

soku z czerwonych porzeczek, dodać (powoli) 
gorący syrop przygotowany w proporcjach: 
litr wody i pół kilograma cukru, zagotowany 
i odszumowany. Dodać 20 dkg rodzynek, ka-
walek laski cynamonu, trzy goździki, wlać litr 
spirytusu, dobrze wymieszać, 
szczelnie zamknąć i odstawić  
w ciepłe miejsce na pół roku. 
Przefiltrować, rozlać do butelek, 
zakorkować.

Opracował
Zygmunt Lira
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