
VARNING 
Innan blomning kan Gullgentiana förväxlas med den vita Prustroten, som är mycket 

giftig. 
Kom ihåg : Gullgentiana = motsatta blad, Prustrot = alternerade blad  

(se beskrivning nedan). 

Torkade rötter 

Gullgentiana (Gentiana Lutea) – Gentianaceae  
  
∼ Franskt namn : Gentiane Jaune  
∼ Fransk Synonym : Grand Gentiane 
∼ Katalanskt namn : Genciana Vera, Genciana 

Groga 
∼ Beskrivning :  0,40-1,20 m. Motsatta 

breda, blekt gröna blad. 
Ljusgula blommor, c:a 2 cm. 
Växten kan leva i över 50 år 
och blommar först efter 8-10 
år. 

∼ Blomning :  Juni till Augusti 
∼ Utbredning :  Alpängar, gles tallskog, upp 

till 2200 m. Central- och 
sydeuropa. 

 
Medicinska egenskaper :  
Det är främst roten och den tjocka jordstammen 
från äldre plantor som används inom fytoterapi. Bland de aktiva substanserna finns 
framförallt bitterämnen, tanniner och eteriska oljor, vilka ger den en mycket besk 
smak. Den stimulerar den naturliga magsaftbildningen och är bra för matsmältningen. 
Den används således vid behandling av mag- och tarmbesvär, leveråkommor samt 
gallblåsebesvär. 

Infusion beredd på Gullgentina stimulerar 
aptiten och magsaftbildningen. Den har även en 
hjärtstärkande effekt och stimulerar 
blodcirkulationen. 
Gullgentianan betraktas som en av de mest 
stärkande medicinalväxterna. Den används inom 
farmakologi för såväl människor som djur. Den 
används vidare till drycker, kosmetika samt till 
olika aromer och extrakt, bl.a. inom gastronomi. 
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Tinktur 
 

Blötlägg 60 gr. rot/jordstam i 50 ml. alkohol i en vecka (60°). 
Filtrera. 

Drick en matsked utblandat i ett litet glas vatten innan/efter 
måltid för att stimulera aptiten/matsmältningen. 

Lite historia :  
Gullgentiana används framförallt som aperitif, t.ex. i Angostura, Suze och Picon, och 
är alltså mycket eftertraktad. Mellan 1500 och 2500 ton rot och jordstam skördas 

varje år i Frankrike. De som arbetar med denna skörd kallas för 
"Gençanaires", och de flesta av dem arbetar i centralmassivet, 
där odling av växten är vanlig. Med hjälp av en speciell grep som 
kallas  "fourche du diable", "djävulsgrep", kan en person skörda 
över 200 kg rötter per dag.   
Eftersom växten länge varit så eftertraktad till just framställning 
av olika likörer, är den idag skyddad i flera länder. 
I Sverige har den använts som prydnadsväxt i århundraden och 

finns numera också i vilt tillstånd. Vildväxande är den emellertid sällsynt och helt 
fridlyst. 
 
Namnets ursprung : 
Växten har fått sitt namn efter Gentius, Illyriens siste kung, som upptäckte dess 
medicinska egenskaper runt  år 150 f.Kr. 
 
I  köket :  
Gullgentiena används som infusion eller  tinktur för att stimulera aptiten. Den är 
mycket uppskattad i olika likörer, som även kan användas till att smaksätta olika 
maträtter. 
 


