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CO SBÍRÁME V ZIMĚ 

Sběr nadzemních částí  

Pokud budete pozorovat pečlivě přírodu, všimnete si, že po většinu zimy jsou trávníky a rostlinky 

zelené, a to i pod sněhem. Až silné mrazy, které někdy bývají v lednu a v únoru, spálí trávu do žluta. 

V tu dobu se ale už připravuje nový život, vyrážejí první předjarní bylinky. Po celý rok tedy můžete 

sbírat zelené nadzemní části rostlin.  

Při hledání bylinek se můžete orientovat podle suchých natí z letních měsíců. Pokud máte své oblíbené 

lokality nebo vlastní zahrádku, bylinky najdete snadno i v zimě. Ve vysoké trávě nebo pod listím jsou 

malé zelené rostlinky dobře ukryté před zimou a jejich lístečky se dají snadno sbírat.  

Samozřejmě záleží na místě, kde žijete. Asi těžko budete rostlinky hledat pod metrovou vrstvou sněhu, 

ale z menšího sněhového poprašku je můžete snadno vyhrabat. Případně se můžete zaměřit na vyšší 

rostliny (kadeřávek, růžičková kapusta), keře a stromy.  
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Po Samhainu (Dušičkách) by se už bylinky neměly sbírat pro léčebné účely, měly by se ponechat matce  

Zemi. Mezi bylinkami jsou ale výjimky jako je jmelí, sbírat se dají také dřevokazné houby a lišejníky. 

Rostliny se ale i v zimě dají sbírat na doplnění vitamínů, minerálů a vitálních látek. Právě to, že 

přejdou mrazem, jim dá ještě větší kvalitu a sílu. Podle německého lékaře a autora knihy Jezte zeleně 

Joachima Muttera působí pak v našem těle podobně jako nemrznoucí kapalina v autě.  

V zimě z čerstvých zelených částí rostlin připravujeme čaje, mixované nápoje, polévky, pesta, 

pomazánky; výrobu většiny dalších výrobků (tinktury, sirupy, čajové směsi) si ponecháme na hlavní 

vegetační sezónu. 

Sběr kořenů 

Nejlepším obdobím pro sběr kořenů je předjaří před vyrašením listů a květů a následuje podzim (po 

zavadnutí natě). V případě potřeby je můžeme sbírat i v zimě, pokud není zmrzlá zem. Takto můžeme 

mít vždy čerstvý například kořen kostivalu nebo křenu.  

Je dobré si vytipované bylinky předem označit, abychom je dokázali najít. Kořeny volně rostoucích 

trvalek sbíráme ve 2. nebo 3. roce života.  

Používáme nekovové předměty. Kořeny a oddenky na místě jen zhruba očistíme a doma je pak rychle 

omyjeme studenou vodou. Nenecháváme je dlouho namočené, abychom nepřišli o účinné látky.  

Sběr kůry a mladých větviček 

Kůra se sbírá zpravidla v předjaří v době, kdy začínají rašit pupeny, a na přelomu listopadu a prosince - 

z mladších větví. Většinou se používá kůra na prst silná nebo celé mladé větvičky. Využijte kůru 

z předjarního ořezu nebo z náletu (dub, vrba, jasan – únor, březen), dají se použít i větvičky z prořezu 

jedlých keřů (rybíz, růže, rakytník…). 
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ZIMNÍ LÉKY Z PŘÍRODY 

Jmelí 

Začátek prosince je nejvhodnější doba pro sběr jmelí bílého. Užívají se pouze listy a větvičky. Bobule 

jsou jedovaté a lze je využívat do mastí, například na omrzliny. Jmelí by nemělo projít tepelnou 

úpravou, proto jej pouze macerujeme ve studené vodě nebo užíváme podrcené na prášek. Jednodušší 

je vyrobit si lihovou tinkturu, která nám vydrží řadu let. A na co je jmelí dobré? Harmonizuje krevní 

tlak, zklidňuje při nadměrném bušení srdce. Vyrábějí se z něj dokonce i léky na rakovinu. Marie Treben 

doporučovala jmelí při obtížích v přechodu, při normalizaci menstruace a neplodnosti. 

Za nejkvalitnější se považuje jmelí sbírané z jabloní, hlohů, lip, dubů a borovic od října do prosince a 

v březnu a dubnu. Nedoporučuje se sbírat jmelí z topolů, které má údajně nejvyšší toxicitu. Dubové 

jmelí se vyskytuje zejména ve Francii, u nás jsem jej ještě nenašla. 

Na buněčné úrovni účinkuje jmelí na jedné straně jako jed, na druhé straně stimuluje imunitní systém. 

Přeneseno na duši budí životního ducha, osvobozuje z letargie, zahřívá a obaluje duši. Jmelí potlačuje 

strach.  

Při zevním použití ve formě koupelí pomáhá při revmatismu, křečových žilách a ve formě výplachů 

nosu s přidáním kuchyňské soli při projevech senné rýmy. 

V dávné minulosti bylo jmelí posvátnou sluneční rostlinou Germánů a Keltů. Víra v jeho kouzelnou sílu 

sahá do antiky i do severské mytologie. Keltští kněží Druidové jej považovali za „omnia sanans“ – vše 

uzdravující. Jmelí sbírali šestý den po novoluní zlatými srpy z posvátných dubů, přičemž se jmelí 

nesmělo dotknout země a zachytávalo se do bílého plátna. Takto rituálně sklizené jmelí chránilo před 

nemocemi, bleskem a neštěstím.  
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Pryskyřice 

Po celý rok, dokonce i v zimě můžete sbírat  pryskyřici z jehličnatých stromů (zejména ze smrku a 

borovice). V zimě je sběr nejsnadnější, protože pryskyřice je ztuhlá chladem a méně lepí. Ze stromů ji 

odlupujeme velmi opatrně třeba starým nožem, abychom stromy nepoškodili.  

Pryskyřice je od nepaměti po celém světě užívána jako lék, některé druhy (např. masticha) se používají 

i jako žvýkačka na dezinfekci úst. Na Sibiři je populární žvýkání modřínové pryskyřice. Použít ke žvýkání 

se dá i smrk.   

Pryskyřice je vlastně taková „krev“ stromů, které ji roní při poranění. Pryskyřice v místě poranění 

stromu zatvrdne a díky svým antimikrobiálním, desinfekčním, analgetickým a antimykotickým 

vlastnostem léčí poranění a zabraňuje vstupu škůdců.  

Stejně jako stromy léčí pryskyřice i nás. Mast z pryskyřice se používá při všech kožních poraněních, 

zánětech a také při léčbě dýchacích potíží. Éterické oleje obsažené v pryskyřicích dezinfikují a prospívají 

našim plicím. Velmi vhodné je využití pryskyřic jako kadidla a přísady vykuřovacích směsí. 

Jen pozor, pryskyřice dokáže všechno náčiní zalepit a znečistit stejně jako naše ruce. Na ulepené ruce 

nejlépe pomůže potření olejem nebo jiným tukem.  
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Vrba 

 

Na snížení horečky a utišení bolestí nejen při nachlazení a chřipce můžeme v předjaří použít přírodní 

aspirin – vrbovou kůru. V naší vlasti se vyskytuje 21 druhů vrb, které se mezi sebou různě kříží, takže 

jejich rozlišení bývá oříškem i pro botaniky. Nicméně všechny mají větší či menší léčivé účinky. Můžeme 

použít ty nejběžnější druhy, jako je vrba křehká, vrba bílá, vrba nachová a vrba košíkářská.  V předjaří, 

když se vrbové proutky začnou probouzet, si nařežeme větvičky silné cca na prst a oloupeme z nich 

kůru. Kůru usušíme a používáme ve formě odvaru. 

Ženy a dívky kdysi na jaře jedly vrbové květy - tzv. kočičky, které obsahují fytoestrogeny a pomáhaly 

prý na omlazení a na otěhotnění.  Doporučovalo se sníst tři květy denně. 
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Vlaštovičník 

Vlaštovičník větší se dá léčebně užívat i v zimě, kdy se dá snadno nalézt přízemní růžice listů. Účinnost  

rostliny je výrazně nižší než v období jara a letního Slunovratu, přesto i v zimních měsících můžeme 

užívat čerstvou šťávu. Šťávu roní utržené listy a její zbarvení se pohybuje od žluté až po 

oranžovočervenou. Čím má červenější zbarvení, tím je šťáva léčivější.  

Léčebně se vlaštovičník používá nejčastěji při jaterních a žlučníkových problémech a to i při těžších 

onemocněních včetně žloutenky. Další účinky má proti bolestem, snižuje vysoký krevní tlak, reguluje a 

prohlubuje srdeční činnost, má silné antibakteriální účinky, reguluje menstruaci, tlumí dráždivý kašel a 

působí proti astmatu. Vlaštovičník je i velmi účinný při zevním použití, velmi známé je použití šťávy při 

odstraňování bradavic, kdy opakovaně bradavici potíráme.  

Oči můžeme potírat rosou z vlaštovičníku nebo oční koutky zředěnou šťávou, abychom si posílili zrak.   

Vlaštovičník je velmi silná rostlina, proto se užívá s opatrností a krátkodobě. Za bezpečnou dávku pro 

vnitřní použití u dospělého považujeme asi 3-5 kapek vlaštovičníkové šťávy rozpuštěné v hrnku vody 

nebo čaje. Chuť je natolik nepříjemná, že větší množství bychom snad ani zkonzumovat nezvládli.  
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Zimní dřevokazné houby 

Pokud nejsou silné mrazy, můžeme venku sbírat na stromech houby a lišejníky. Dřevokazné houby 

poznáme podle toho, že vyrůstají vždy ze dřeva, nikdy přímo z půdy. Mají často silné léčivé účinky, 

podporují imunitu a některé jsou i velmi chutné. Tisíciletá tradice používání těchto hub pochází z Číny, i 

když některé se sbírají po celém světě. Na pařezech a kmenech stromů sbíráme léčivé houby hlívy, 

penízovky sametonohé, outkovky, lesklokorky, březovník či čagu a jidášova ucha. U hlívy či penízovky 

nevadí ani mrazy, tyto houby se mohou konzumovat i přešlé mrazem.  I když se dřevokaznými houbami 

neotrávíte ani v případě záměny, doporučuji seznámit se s mykologickou literaturou nebo konzultovat 

své nálezy s houbařskými poradnami.  
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Boltcovitka bezovitá (Jidášovo ucho) 

 

Boltcovitka bezovitá se dá nalézt nejen na bezu, ale i na mnoha dalších listnatých stromech a keřích. 

Tvarem a chrupavčitou konzistencí připomíná skutečně ucho. Prý byla nalezena na stromě, na kterém 

se oběsil Jidáš, proto nese v lidovém názvu jeho jméno. V mírných zimách se dá sbírat, i když hlavní 

sezóna sběru končí v listopadu. Léčivě pomáhá při nachlazení, stimuluje imunitní systém, posiluje srdce 

a psychiku, působí proti vysokému krevnímu tlaku a kornatění cév. 

Má silné protizánětlivé účinky, ředí krev a obsahuje látky, které pohlcují volné radikály. Zabraňuje 

trombóze. V Číně boltcovitku od pradávna používali při krvácejících hemeroidech.  

Z čínské kuchyně známe boltcovitku jako tzv. černou houbu. Používá se sušená. Po namočení v teplé 

vodě rychle nabobtná. Je to populární a zdravá součást mnoha čínských jídel.  
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Hlíva ústřičná   

 

Je to vždycky radost, objevit v přírodě hlívu. Vypadá trochu jinak než ta z obchodu, má totiž mnohem 

sytější zbarvení a pevnější konzistenci.  Tato léčivá houba má výrazné tonizující účinky při fyzickém a 

duševním vyčerpání. Díky obsahu betaglukanů stimuluje imunitu. Má protinádorové působení, 

podporuje tvorbu buněk kostní dřeně, zvyšuje počet bílých krvinek a snižuje srážlivost krve. 

Má antibakteriální účinky, pomáhá při chřipce, nachlazení a onemocněních dýchacích cest. 

 Hlíva snižuje cholesterol v krvi, odstraňuje záněty v těle, působí proti osteroporóze, artritidě a 

revmatismu. Zpomaluje stárnutí a snižuje hmotnost. 

Na posílení imunity je nejvhodnější hlívu užívat syrovou, například do salátů, nebo zahřátou max. na 60 

stupnů C ve formě sirupu. Při tomto šetrném způsobu zpracování se zachovají obsažené betaglukany.  

Houba je výborná i v kuchyni do polévek (například dršťková polévka z hlívy) omáček. Může se upravit 

jako vegetariánský steak nebo jako smažený řízek. 
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Penízovka sametonohá 

 

Nejvhodnější doba pro sběr penízovky jsou zimní měsíce. Ne nadarmo se jí přezdívá „vánoční houba“, 

hodí se totiž i do vánočních polévek. Její oranžové kloboučky jsou dobře vidět i ve sněhu na pařezech, 

kmenech a větvích listnatých stromů. Občas se objeví i na jehličnanech. Název sametonohá vypovídá o 

tom, že nožičky starších exemplářů mají sametový povrch a bývají až tmavohnědě zbarveny. To je 

ostatně dobré poznávací znamení, jak penízovku odlišit od dalších hub.  

Sušená nebo čerstvá houba posiluje imunitu a chrání před stresem. Má protirakovinné a antioxidační 

účinky, působí antibioticky, antimykoticky a antivirově. Prospívá zažívacímu traktu, podporuje 

psychiku, paměť a intelekt. Pomáhá při alergiích, snižuje krevní tlak a cholesterol. Podobně jako hlíva 

podporuje hubnutí.  

Penízovka se sbírá skoro po celém světě. V Japonsku, ale i v našich obchodech se dá koupit pod názvem 

Enoki. Její využití v kuchyni je téměř neomezené. Dá se využít všude tam, kde se užívají běžné druhy 

hub.  
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ZIMNÍ VITAMÍNY Z PŘÍRODY A ZAHRADY 
 

Možná jste už také narazili na skoro prázdné regály s ovocem a zeleninou. Možná vás odradila cena 

dovozového květáku nebo brokolice. Nebo se vám prostě do přeplněných supermarketů nechce 

chodit, pokud to není úplně nezbytné. Víte, že naše bylinky obsahují často mnohem víc vitamínu C a 

dalších vitamínů a minerálů, než dovozová zelenina nebo například tolik oslavované citróny?  

Pokud máte vlastní zahrádku, je to snadné: jdete najisto a nemusíte bylinky dlouho hledat. Možná se 

dokonce při pěstování zaměřujete na bylinky a zeleninu, které se dají sklízet celý rok. Já takto pěstuji 

například kadeřávek, z kterého mohu vařit skoro celý rok čerstvou polévku. Stejně se dají využít rašící 

natě na podzim zasazeného česneku, petrželka nebo pažitka. I mrkev a další kořenová zelenina se dá 

sklízet v zimě přímo ze země, pokud není zem promrzlá.  

Pokud máte na zahrádce skleník, můžete sbírat hojnost zelených bylinek a plevelů po celou zimu. Sbírat 

se dají mladé lístky popsaných bylinek i mnohých dalších, pokud si ověříte v herbářích, že nejsou 

toxické.  
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Přehled rostlin 

Trnky 

Po prvních mrazících je také nejlepší čas na sběr plodů trnky obecné. Modročerné bobulky totiž 

mrazem zesládnou a dají se zpracovat například do výborných, lehce natrpklých povidel. Trnka je také 

lékem – díky obsahu tříslovin pomáhá proti zánětům a čistí krev, zažívání i pokožku. Kromě toho vás 

posílí i při vyčerpání a únavě.  

 

 

Šípky 

Na některých keřích můžeme pevné a tvrdé šípky po celou zimu. Obohatíme si jimi zimní čaje a další 

nápoje vitamínem C. Měkké šípky nám poslouží jako přírodní ovocná „dřeň“: obsah šípku bez jadérek 

prostě vymáčkneme rovnou do úst.  
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Hloh 

Také kvalita hložinek se liší. Některé jsou již seschlé, ale najdeme i chutné pevné plody, které se dají  

v zimě sbírat a používat do čajových nálevů, pomazánek, ovocných dření apod.  

 

Ostružiník 

Na rozdíl od maliníku můžeme na ostružinách najít svěží zelené listy i v zimě. Pokud jsme zvyklí popíjet 

mixované nápoje (smoothie), listy jsou vhodnou přísadou. Použít do odvarů můžeme i mladé větvičky 

nastříhané na menší kousky.  

Ptačinec  

V záhonech i v přírodě po celou zimu najdete ptačinec, jemnou rostlinku, kterou možná většinu roku 

opomíjíte nebo vytrháváte jako plevel. Je to velká škoda, protože ptačinec má zvláště v zimě lahodnou 

chuť a křehkost hlávkového salátu. Oproti salátu má výrazně vyšší množství vápníku, draslíku a železa a 

navíc spoustu vitamínu C. Ptačinec je zbytečné tepelně upravovat. Obložte si jeho natí chléb nebo ho 

použijte jako zeleninovou přízdobu k teplým jídlům.  

Jedlé jsou i všechny ostatní druhy ptačince, jako například v lese rostoucí ptačinec hajní. 
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Řeřišnice hořká  

Je milovnice tekoucí vody. Najdeme ji podél potůčků a 

čistých říček. Od mnohem vzácnější potočnice lékařské 

se odlišuje stavbou květu. V zimě je to opravdová posila 

naší imunity a vitality. Mladé lístky řeřišnice mají 

pikantní, lehce hořčicovou příchuť a obsahují velké 

množství silic a vitamínu C. Umí dobře čistit krev a 

podpořit celé naše tělo.  

Lístky konzumujeme syrové jako zimní zeleninu. Hodí se 

i do pikantních pomazánek z tvarohu či sýra.  

 

 

 

 

Hluchavky 

Když se budete pozorně rozhlížet kolem sebe, možná si všimnete, že hluchavky kvetou po celý rok. Platí 

to hlavně pro hluchavku nachovou, jejíž nafialovělé kvítky se dají najít i v zimě. Sbírat se dá i hluchavka 

bílá a pitulník žlutý. Celé zelené vršky hluchavek jsou dalším hodnotným zdrojem minerálů a vitamínů a 

mají trochu houbovou příchuť. Můžeme je přidávat do polévek, špenátů, rizot a nákypů.   
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Sedmikráska 

Kvítky sedmikrásky nás potěší v trávníku také celoročně. Jedlé a léčivé jsou nejen kvítky, ale i mladé 

lístky. Obojí je cenným zdrojem vitamínů, minerálů a dalších vitálních látek  a obojí se může použít i do 

čajových směsí. V kuchyni používáme kvítky jako přízdobu sladkých i slaných jídel. Lístky poslouží jako 

náhrada polníčku. Lístky i květy přidáváme do polévek, nákypů, zeleninových jídel a salátů podle naší 

fantazie.  

 

 

Svízel  

Všechny druhy svízele patří mezi významné léčivky. V zimě je používáme jako křehkou zeleninu do 

mixovaných nápojů, salátů a polévek. Mladé lístky jsou chutné a nasládlé.  

 

Kadeřávek 

Původní plané odrůdy se ještě vyskytují na západním pobřeží Evropy. Dá se sklízet i při silných mrazech 

a ve sněhu, listy jsou po přejití mrazem ještě jemnější. Obsahuje velké množství vitaminu C, železa, 

vápníku, draslíku, fosforu, B vitaminy, především pak kyselinu listovou a vlákninu. 

Podobné vlastnosti má i růžičková kapusta, která také na zahrádkách vydrží na záhonech do pozdního 

zimního času. Její listy jsou bohaté na základní živiny včetně vitaminu C. 
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Netřesk  

Naši předkové pěstovali netřesk na střechách, protože věřili, že jejich příbytky ochrání před bouřkou. 

Netřesk má podobné účinky jako cizokrajná aloe, o které naleznete podrobné informace v našem videu 

Bylinky v domácí kosmetice.  

Zevně pomáhá při léčbě různých poranění a kožních problémů. Čerstvá šťáva z netřesku nejspolehlivěji 

pomůže na tinitus – pískání v uších. Pomůže i při bolestech v uších nebo v krku. Při bolestech zubů 

pomůže žvýkat 15 minut list.  

Netřesk se dá sbírat i v zimě. V některých zemích se mladé růžice používají jako přísada do salátů. 

 

 

Sléz 

Také všechny druhy slézů jsou jedlé a jejich mladé lístky se často dají nalézt i v zimě. Obzvláště odolný 

je sléz přehlížený. Slézy jsou léčivé, působí hojivě na všechny sliznice v našem těle. Aby se uchovaly 

léčebné účinky, je vhodné je používat za studena, například ve formě macerátu.  

V zimě můžeme mladé listy konzumovat jako salát, ostatně se sléz kdysi jako salátová zelenina 

pěstoval,  nebo je použít do mixovaných nápojů a polévek.  

 



 

20 

Popenec 

Má silné protizánětlivé účinky, pomáhá při zahlenění, léčí dýchací cesty a alergie. Podporuje a 

harmonizuje zažívání. V zimě jeho tmavě zelené listy použijeme do pomazánek, polévek a salátů, 

kterým dodá kořeněnou chuť a vůni. 

 

Kopřiva 

Mráz kopřivu nespálí, a proto v zimě můžeme sbírat malé rostlinky. Používáme je jako zdroj 

minerálních látek, vitamínů a stopových prvků. Obsahuje hlavně hodně vápníku a železa. Obsahuje více 

bílkovin než sójové boby a dvakrát víc vitamínu C než červená paprika, která je na  vitamín C nejbohatší 

zelenina.  
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Krvavec  

Mladé lístky krvavce můžeme použít podobně jako ostatní plané bylinky. Hodí se i jako náhrada 

petrželky.  

 

Kuklík městský 

Růžice mladých lístků se dá použít do čajů a mixovaných nápojů. Kuklík dokáže naše tělo po zimě dobře 

očistit od zplodin a odpadních látek.  

 

Bršlice 

Vynikající lék při revmatismu a dně a cenná divoká zelenina, která raší už na konci zimy. Obsahuje 

dvojnásobné množství vitamínu C než růžičková kapusta či kadeřávek, vitamín a rostlinné bílkoviny.  
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Pampeliška  

Prospívá hlavně našim játrům a žlučníku. Zelené lístky najdeme i v zimě a využíváme je v teplé i 

studené kuchyni. Mladé listy, které vyrostly bez přístupu světla (například pod hliněným květináčem) 

mají křehkost a chuť pěstované čekanky.  

 

 

Jahodník 

Listy jahodníku se hodí do čajů na denní pití. Prospívají také mladým dívkám na harmonizaci 

menstruačního cyklu. V zimě nasbírané listy využíváme zejména v čajích nebo mixovaných nápojích.  

 

 

 

Řebříček, řepík, máta, jitrocel a další  

Tyto a další bylinky se dají také sbírat a využívat po celou zimu. Nebojte se zapojit vaši fantazii, 

důvěřujte si a ochutnávejte nové bylinky a jejich kombinace.  
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LÉKY Z NAŠÍ KUCHYNĚ 

Cibule 

Cibule je pěstována a používána po celém světě. Vědci zjistili, že silice cibule jsou tak silné, že dokážou 

proniknout i přes cihlovou zeď. Hlavní léčivé látky jsou aliin a quercetin, který je obsažen ve slupkách. 

Kromě toho je cibule bohatá na vitamíny a minerály. Užívá se vlastní cibule, ale také slupky a zelené 

výhonky.  

Léčebné využití cibule je nesmírně široké. V zimě oceníme hlavně její působení na dýchací cesty, při 

nachlazeních, bronchitidách, bolestech v krku, virózách a chřipce. Je vynikajícím přírodním 

antibiotikem a posiluje imunitu, má prokázané protirakovinné účinky. Zevně pomůže při bolestech 

ucha (pokrájenou cibulkou zabalenou do gázy přiložit na ucho), při štípnutí hmyzem (včela, vosa), 

naložená v octu se používá na bradavice.  

Cibulové slupky můžeme přidávat do čajů a odvarů, vývarů, či si z nich vyrobit tinkturu. Působí 

protizánětlivě, protivirově, antimykoticky a antibakteriálně. Umí detoxikovat tělo.  

  

Česnek  

Podobně jako cibule i česnek je silným antibiotikem a antivirotikem, působí antimykoticky. Můžeme jej 

použít při chřipkách a nachlazeních, při problémech dýchacích cest. Umí výrazně snížit vysoký krevní 

tlak. Česnekové slupky můžeme využívat také, například se dají vyvařit ve vývaru.  

Proti česnekovému a cibulovému zápachu pomůže sníst kelímek bílého jogurtu.  
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Ořechy a ořechové skořápky 

Možná před vánoci také louskáte vlašské ořechy, tedy plody ořešáku královského, abyste měli zásobu 

na pečení cukroví. Kromě jader, která mají vynikající účinky na náš mozek, si můžete uschovat i 

skořápky a přepážky z vnitřku ořechů. Přepážky naložené v silné slivovici pomáhají při srdečních 

arytmiích. Čaj z ořechových skořápek můžeme popíjet celou zimu na prohřátí a proti kašli. Pokud jste si 

o letním slunovratu nestihli udělat svatojánskou ořechovku, můžete si podle našeho receptu vyrobit 

likér z lískových oříšků.  Ořechy jsou velmi zdravé, tak proč si trochu nezahřešit. Oříškový likér Vám také 

poslouží jako jedinečný vánoční dárek.  

 

 

 

Badyán 

Badyaník pravý roste v tropech a subtropech, ale jeho sušené plody se dají běžně koupit i u nás jako 

koření. Působí antivirově, dokonce se stal součástí známého protichřipkového léku Tamiflu. Hodí se 

proto do odvarů a zimních čajů, které nás mají ochránit před virózami. Badyán léčí i bolesti v krku a 

dýchací cesty. Podrcené plody můžeme naložit i do silného alkoholu a vyrobit si tinkturu. Badyán 

pomůže posílit náš organismus i v rekonvalescenci po nemocech. Má příznivé účinky na trávení, 

pomáhá při nadýmání a zácpě.  
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Hřebíček 

Jedno z nejběžnějších koření tvoří usušená poupátka tropického stromu hřebíčkovce vonného. Vnitřně 

i zevně působí antibakteriálně a antisepticky, pomáhá při bolestech.  Při bolestech zubů držíme 

hřebíček jazykem na bolavém místě, působí jako místní anestetikum.  

Hřebíček přidáváme jako chutnou přísadu do zimních prohřívacích čajů a nápojů. Přípravky s hřebíčkem 

působí repelentně a dokáží z domu vypudit i mravence.  

 

Kurkuma  

Kurkuma dlouhá je další tropická rostlina, která se u nás používá jako lék a koření. Dá se koupit 

v podobě prášku, ale léčivější je čerstvý oddenek, který už také bývá v našich obchodech dostupný.  

Kurkuma má velmi široké léčebné využití: Pomáhá celému našemu metabolismu, čistí krev, prohřívá, je 

silným antioxidantem. Působí antimykoticky, protizánětlivě, proti parazitům. Kurkuma se díky svému 

výrazně žlutooranžovému zbarvení používá i jako potravinářské barvivo. Jako koření se používá 

zejména v indické kuchyni.   

 

Zázvor 

Podobně jako kurkuma pochází z tropů, ale z jeho oddenku si můžeme rostlinku vypěstovat i doma. 

Využití zázvoru je také nesmírně široké. Prospívá zejména našemu trávení. Pomůže při nechutenství, 

nevolnosti, pocitu plnosti. Působí preventivně proti infekcím, má pozitivní vliv na naši imunitu a 

tonizuje.  

Zázvor je nejlépe používat čerstvý. Dá se celkem běžně koupit i v biokvalitě. V tom případě jej můžeme 

používat i se slupkou. Využívá se hlavně v čínské kuchyni, hodí se do zimních čajů, odvarů, sirupů.   

 

Kardamom                 

Možná nevíte, že rozžvýkání několika semínek kardamomu 3x – 4x denně působí jako prevence 

nachlazení a může pomoci i při bolestech v krku, zároveň má zklidňující účinky na naši psychiku. 

Kardamom má antibiotické účinky a pomáhá k uvolňování hlenů. 
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Semínka navíc mají bělící účinky na naše zuby, osvěžují 

dech a působí jako afrodisiakum. Kardamovník obecný 

patří mezi nejvzácnější a nejdražší koření, nejvíce je 

pěstován a využíván v Asii. Je dobré si zakoupit celé 

sušené plody a zrnka z nich zkonzumovat čerstvě 

vyloupaná, aby neztratila své aroma. Přidání kardamomu 

do čajů, kávy, pokrmů a sladkostí prospívá také našemu 

zažívání a pomáhá proti překyselení ze sladkých jídel.  

 

 

 

 

Skořice 

Patří mezi naše nejoblíbenější a nejčastěji používané koření. Je to vlastně sušená kůra tropického 

stromu skořicovníku.  

Možná nevíte, že existují dva poddruhy: V obchodech zpravidla koupíte čínskou skořici, která je tvrdší, 

kůra je silnější a také její působení a chuť je výraznější. Cejlonská skořice se dá sehnat zpravidla ve 

zdravých výživách nebo na internetu. Její kůra je křehčí a jemnější a také chuť je jemnější a sladší. 

Ceylonská skořice obsahuje méně kumarinu, který ve větším množství poškozuje játra.  

Skořice prohřívá a prokrvuje, prospívá ledvinám, působí antibakteriálně, protiplísňově, má antioxidační 

účinky. V naší kuchyni se užívá hlavně ve sladkých jídlech, nejvíce ladí s jablky. Přidáváme ji do zimních 

čajů a odvarů, protože umocní jejich léčivost a chuť.  
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Léčivé stromy, keře a květiny čekají na nás, aby nám pomáhaly a prospívaly. Sbírejte je s pokorou a 

vděčností - jen v takovém množství, které spotřebujete. 

 

 

Další recepty, tipy a informace najdete na našich webových stránkách:  

 

ZELENÁ LOUKA 

  606 927 790 

centrumzelenalouka@centrum.cz 

www.nasezelenalouka.cz 

www.bylinkovaskola.cz 

 

Přidejte se k nám také na FB. 

http://www.nasezelenalouka.cz/

