
Avkok 
 

Mosa 2 nypon i  en mortel.  Häll  över 15  cl  kokande vatten 
och låt dra i  10 minuter.  Fi ltrera innan du dricker.  

 Söta gärna med l ite honung .  
Buvez à volonté !  

Stenros  (Rosa canina) – Rosaceae 
 
 
∼ Synonym : Törnros, Vildros, Hundros, 

Nyponros 
∼ Franskt namn : Eglantier 
∼ Fransk Synonym : Rosier des chiens, Rosier 

sauvage, Poil-à-gratter, 
Gratte-cul, Rosier du diable 

∼ Katalanskt namn :  Roser de pastor, Roser 
Salvatge 

∼ Beskrivning :  Taggig buske som kan bli flera 
meter hög. Blommornas färg 
varierar mellan vit-rosa, och 
har en angenäm doft. Röda, 
släta frukter/nypon. 

∼ Blomning :  Juni till Juli 
∼ Utbredning :  Igenvuxen ängsmark, 

skogsbryn och vid vägkanter. Upp till 1800 m. 
 
Medicinska egenskaper :  
Stenros innehåller flavanoider, en värdefull antioxidant som förstärker  kroppens 
immunförsvar. Den innehåller även pektin som hjälper till att sänka kolesterolhalten 
och stimulerar bukspottkörteln och gallblåsan. 
Stenrosen är dessutom, precis som nyponrosen, mycket rik på C-vitamin (15 gånger 
mer än apelsin ). Avkok på stenrosens nypon är effektiv mot trötthet och förkylning. 
Den har även en lätt laxativ verkan. Som munskölj motverkar den blödande tandkött 
och lindrar tandvärk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nypongelé 
Tvätta 500 gr nypon 

(plockade efter årets 
första frost),  dela 

nyponen på mitten och 
låt dra i  15  cl  äppeljos  

över natten. 
Koka upp och f i ltrera för 

att få bort al la småhår  
(bon courage, detta är 

den jobbiga biten).  
Koka upp igen med 15  cl  

havtornsjos ( jus 
d’argousier ),  saften 

från en citron och 750 gr 
socker. 

Lägg på burk. 

Lite historia :  
Stenrosen var länge ansedd som en oren växt, eftersom Judas sägs ha hängt sig i en 
stenrosbuske. Frukterna bär därför smeknamnet ”baies de judas” - ”judasbär”. 
Men i början på förra århundradet fick mindre vidskepliga människor en strålande 
idé: om vi ympar och förädlar stenrosen för att få den mindre taggig och vildvuxen, så 
kan vi kanske sälja den. Sagt och gjort, några år senare så hade man framställt en en 
vacker och väldoftande växt, och succén lät inte vänta på sig. Vi har alltså den vilda 
stenrosen att tacka för våra vackra "tämjda" rosor. 
 
Namnets ursprung : 
Vad gäller namnet ” Rosa canina”=”Hundros” så är ursprunget oklart. Kanske kommer 
det från att man under antiken trodde att växtens rötter kunde bota rabies. 
En annan teori är att växten förr sågs mer som ett ogräs, och att man därför gav den 
namnet ”hund”, som hade en mycket negativ andemening.  
 
I  köket :  
Stenrosens frukter/nypon har en angenäma smak 
och kan tillagas på många olika sätt. 
Den är god att göra gelé, sylt och saft på. Jag har 

själv gjort ett starkvin på 
nyponen som är riktigt gott 
som aperitif eller till 
efterrätten (att dricka med 
måtta, bien sür!) 
 


