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OMÁČKA 
Z HLUCHAVKY NACHOVÉ

Potřebujeme: 2 šálky najemno nasekaných listů 
a  vrcholků (můžeme kombinovat také se smetankou, 

šťovíkem, lebedou), 2 lžíce mouky, 2 lžíce oleje, 1 cibule, 
sůl, dobromysl, 2 stroužky česneku nebo 2 lžíce česneku 

medvědího a cca 100 ml vody nebo mléka
Listy osmažíme na cibuli a dusíme asi 20 min, dochutíme 

solí, dobromyslí, podlijeme vodou a zahustí-
me moukou. Přidáme česnek. Podává-

me k rýži nebo bramborám.

AUTORKA ZUZKA ORLOVÁ

TÉMA 

BYLINKY DO HRNKU A NA TALÍŘ
H

luchavka nachová 
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BYLINNÉ ZDROJE 
VITAMÍNŮ

Vitamin A – tolice vojtěš-
ka, pampeliška, ibišek 
jedlý, paprika, zelená 

petržel, řeřicha 

Vitamin B1 – řasa mě-
chýřnatá, ibišek jedlý, 

pšeničné klíčky

Vitamin B2 – hnědá moř-
ská řada, šafrán 

Vitamin B12 – tolice voj-
těška, řasa měchýřnatá, 

hnědá mořská řasa 

Vitamin C – semena 
lopuchu, paprika, podběl 

obecný, plody bezu 
černého, oregano, zelená 

petržel, šípek, řeřicha 

Vitamin D – řeřicha, pše-
ničné klíčky 

Vitamin E – tolice vojtěš-
ka, oves setý, listy pam-
pelišky, lněné semeno, 

sezam, řeřicha, pšeničné 
klíčky 

Vitamin K – tolice vojtěš-
ka, listy kaštanu, kokoška 

pastuší tobolka 

Niacin (další vitamin 
 B-komplexu) – listy tolice 

vojtěšky, listy borůvky, 
semena lopuchu, zelená 
petržel, řeřicha, pšenič-

né klíčky

Recepty pochází z webu divokakucharka.rodovaosada.cz, který 
v rámci své diplomové práce vytvořila Pavla Dudková. Najdete 
na něm i další tipy a recepty na vaření z divokých rostlin.

JETELOVÝ NÁPOJ
250 g čerstvých květů jetele luční-

ho vaříme asi 15 minut v 1 litru vody. 
Necháme vystydnout a dosladíme trochou 

medu. Mezi jedlé části jetele kromě květů 
patří i listy. Jetel luční je dobrý čistič krve. Čaj 

připravený z květů je výborným tonikem 
pro děti a zesláblé osoby.
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Co byste řekli na snídani v trávě? Lákavé zpestření táborových dnů i puťáková rutina? A co tak uvařit si 
snídani, oběd či večeři z toho, co vám louka či les samy nabídnou? 

TÉMA

SEDMIKRÁSKOVÝ ŠPENÁT
Mladé lístky sedmikrásky opereme 
a povaříme ve vodě. Po zcezení lístky 

jemně posekáme. Lístky přidáme 
k cibulce osmažené do sklovata, 

zaprášíme moukou a krátce povaříme. 
Můžeme přidat jedno až dvě vejce. 

Dochutíme solí, pepřem a rozetře-
ným česnekem.
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POLÉVKA 
Z  PLANÝCH ROSTLIN

Potřebujeme: 3 hrnky směsi bylin (řebříček, jitrocel, ostru-
žiní, maliní, kopřiva, bršlice), 2 lžíce másla, zeleninový bujón, 

vejce, kmín, 2 stroužky česneku. 
Byliny krátce podusíme na másle a zalijeme asi 1,5 litrem 
vody, můžeme přidat zeleninový bujón, kmín, sůl a pepř. 

Před ukončením varu přidáme vajíčko a prolisovaný 
česnek a promícháme. Podáváme s chlebem nebo 

samostatně. 
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BYLINKOVÉ SIRUPY
Z květů (např. černého 
bezu, lípy, heřmánku, 

pampelišky), ze zelených 
bylinek (např. máty, 

meduňky, malinového 
listí), ale třeba i  z výhon-

ků smrku či jedle se dá 
velmi jednoduše vyrobit 
osvěžující sirup. Jedním 
litrem vody zalejte jednu 
až dvě velké hrsti bylinek. 

Nemají-li květy, je třeba 
je nahrubo pokrájet. 

Přidejte nakrájený bioci-
trón a nechte minimálně 
24 hodin louhovat. Poté 

výluh přeceďte a rozpusť-
te v něm 250 gramů cukru 
a sáček stévie. Uchovávej-
te v chladu a spotřebujte 

do několika dnů.
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