
Varning 
Använd inte älgört under graviditeten då den riskerar att framkalla 

sammandragningar. 

Örtte 
 

Slå hett vatten över nypplockade blommor och blad. Låt dra i  10 
minuter.  

Man kan också använda torkade växter.  
Undvik kokande vatten eftersom de verksamma ämnena är mycket 

f lyktiga.   

 Älgört (Fil ipendula ulmaria - syn. Spiraea 
ulmaria) – Rosaceae 
 
∼ Synonym : Mjödört, Ölört, Älggräs, 

Johannisört 
∼ Franskt namn : Reine des Prés 
∼ Fransk synonym : Fausse Spirée 
∼ Katalanskt namn : Reina del Prats 
∼ Beskrivning :  0,70 – 1,50 m.  Flerårig ört 

med upprätt, kantig stjälk. 
Tandade blad som sitter 
motsatt i par. Små doftande, 
gul-vita blommor 4-8 mm.    

∼ Blomning :  Juni till Augusti 
∼ Utbredning :  Fuktig skogs- och ängsmark, 

sjöstränder och i diken. Upp 
till 1800 m. 

 
Medicinska egenskaper :  
Ämnet salicylsyra upptäcktes för första gången år 
1449 i älgörtens blommor. Det är från detta ämne 
man mot slutet av 1800-talet framställde acetylsalicylsyra, mera känt under namnet 
Aspirin. 
Älgört är febernedsättande och kramplindrande, men framför allt 
inflammationshämmande och smärtstillande. Till skillnad från aspirin så tunnar den 
inte ut blodet. Det är främst blommorna som används inom örtmedicin, men även blad 
och rotstam innehåller aktiva ämnen. Som örtte hjälper den mot influensa och 
huvudvärk och kan även lindra vid magont. 
 
 
 
 
  
 
 
 



Varning 
Använd inte älgört under graviditeten då den riskerar att framkalla 

sammandragningar. 

Vin tonique 
 

Låt blommorna stå och dra i  
ett  gott rödvin under c:a en 

vecka. (mängden är en 
smaksak, men jag tycker att 

150 gr./l iter är lagom.) Vi l l  du 
ha ett sötare v in så går det 
bra att blanda i  l ite socker 

el ler "sucre de canne".  
Fi ltrera och låt stå i  3  

månader innan avsmakning.   

Lite historia :  
Älgört odlades redan 300 f.Kr. i Grekland, där den användes vid festligheter för den 
angenäma doftens skull. Växten har genom historien brukats flitigt mot otaliga 
åkommor, men huvudsakligen som febernedsättande medel.  Utvärtes användes den 
vid insekts- och ormbett samt vid frostskador. 

 Blommorna har en doft som påminner 
om honung, och trots att växten inte 
ger någon nektar, så samlar bin gärna 
pollen från den. Under medeltiden 
kallades älgört för "bigräs", och man 
gned förr in bikuporna med bladen för 
att bina skulle trivas. Biodlare gnider in 
sina händer med växten för att göra 
bina mindre "sticklystna".  
 

 
Namnets ursprung : 
Det gamla namnet, Spiraea ulmaria, kommer från grekiskans "speira" = "spiral"  och 
syftar på de spiralvridna fröklumparna. 
Dagens vetenskapliga namn, Filipendula, kommer från latinets « filum » = « tråd » och 
« pendere » = « hänga », och syftar till de trådar som håller ihop rotens knölar. 
Älgörtens blad liknar almens blad, varav namnet Ulmaria (  lat. "ulmus" = "alm", 
"ulmaria" ="almlik" ). 
De svenska synonymen "mjödört" och "ölört" härrör från gamla tider då man använde 
växten till att krydda öl och mjöd. 
Namnet johannisört ( ej johannesört ), kommer från att man förr strödde växtens blad 
i husen kring midsommar, Johannes Döparens dag.   
 
I  köket :  
Älgört kan användas till att smaksätta efterrätter 
och drycker. Blötlägg blommorna i vin så får du 
ett gott och uppfriskande aperitifvin. 
Prova gärna, men glöm inte:  
A consommer avec modération! 


