
Metsäisen pehmeän makuinen vitamiinipommi 
ruokaan ja rohdoskäyttöön 



Vaikuttavat aineet 
Kerkät sisältävät flavonoideja, kalsiumia, 
magnesiumia, C-vitamiinia, A-vitamiinin 
esiastetta ja kaliumia. Kuusenkerkissä on 
myös eteerisiä eli haihtuvia öljyjä. Tuorees-
sa kuusenkerkässä C-vitamiinin määrä on 
noin 50-70 mg/100g. 
 
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) tutkimus 
osoitti, että kuusenkerkän C-vitamiini-
pitoisuus kylmäkuivattuna on yli 500 
mg/100g (kuivapainoa kohti) ja tuorepakas-
tettuna noin 400 mg/100g. Kuivurikuivattu-
na kuusenkerkän C-vitamiiniin määrä on 
noin 100 mg/100g.  
 
Vaikutus ja käyttö 
Kansanlääkinnässä kuusenkerkistä valmis-
tettua siirappia käytetään perinteisesti li-
maa irrottavana yskänlääkkeenä sekä keuh-
koputkentulehduksen hoidossa. Kuusen-
kerkkäsiirappia käytetään rohtona 1-2 tee-
lusikallista 2-4 kertaa päivässä. Virkistävänä 
kylpynä tuoreita kerkkiä voi laittaa kylpyve-
teen yhden litran 8 litraan vettä. Kuusen-
kerkkiä voi käyttää myös höyryhengityk-
seen limaa irrottamaan. 
 
Kansanlääkinnässä kuusenkerkkiä on käy-
tetty särkyihin, vatsavaivoihin ja reumaoi-
reisiin. Kerkkiä on käytetty myös kevätväsy-
mykseen, puutteelliseen aineenvaihdun-
taan, vatsan liikahappoisuuteen ja muihin 
vatsavaivoihin. 

 
Kuusenkerkkiä voi pureskella sellaisenaan, 
käyttää teehen, tinktuuraan, ruokien ja 
juomien mausteeksi ja salaatteihin anta-
maan metsäisen ja hiukan sitrusmaisen 
aromin. Kuusenkerkistä voi valmistaa siirap-
pia ja puristaa mehua tai laittaa lisukkeeksi 
smootheihin. Kuusenkerkistä voi tehdä 
myös hunajauutetta tai käyttää kylpyyn. 
Kuusenkerkkiä hyödynnetään yskänsiira-
peissa ja ravintolisissä. Elintarvikekäytössä 
kuusenkerkkiä hyödynnetään myös hyyte-
löissä, kastikkeissa ja marmeladeissa. 
 
Rohdoskasvivalinnalla Suomen Terveystuo-
tekauppiaiden Liitto haluaa nostaa arvos-
tusta perinteisten luonnonlääkkeiden 
käyttöä kohtaan sekä muistuttaa kasvilää-
kinnän laajasta käytöstä läpi ihmiskunnan 
historian. 
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