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JARNÍ SPECIÁL – KOPŘIVA 

A PAMPELIŠKA 

 
 

Určitě znáte vitalitu jarních pampelišek, kopřiv, bršlice a 

dalších “plevelů”. Zaměřte se na jejich sběr a ušetřete 

vzácnější a křehčí bylinky. Kopřivy a pampelišky stále 

dorůstají, nic je nezničí a jejich sběr přírodu ani naši 

zahrádku nepoškodí, ba naopak. Tyhle zázraky přírody navíc 

umí svou sílu a nezničitelnost předat i nám. 

 

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) 

Znáte rčení „mráz kopřivu nespálí“? První lístečky kopřivy skutečně najdeme už v zimě. 

Kopřiva od nepaměti lidi doprovází a ne nadarmo je považována za jednu z nejúčinnějších 

léčivek.   

Jedna z našich nejhojnějších rostlin se dá využívat skoro po celý rok. Patřila mezi vážené a 

magické rostliny našich předků, která nás provázela a léčila od nepaměti. I po staletích se dají 

pozůstatky lidského osídlení poznat podle toho, že na místě rostou kopřivy. Z kopřivového 

vlákna se tkaly látky ještě počátkem dvacátého století. Na začátku podzimu sbíráme semínka 

a koncem podzimu i kořeny rostliny.  
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Kopřivová semínka jsou cenným potravinovým doplňkem a adaptogenem, který umí 

tonizovat, povzbudit imunitu, podpořit tělesné funkce a dodat tělu vitamíny, minerály a 

fytohormony. Kořeny pomáhají proti lupům a vypadávání vlasů. 

Sbíráme celé hrozny semínek, které používáme čerstvá nebo usušíme a po usušení sdrhneme 

ze stonků. Na cestách pomůže při únavě rozžvýkat pár hrozénků a hned pocítíme příliv nové 

energie. Semínka můžeme přidávat do müsli, polévek, pomazánek nebo jimi posypat jídlo. 

Semínka naložená v medu působí jako afrodisiakum. Kopřivové kořeny používáme zevně ve 

formě odvaru nebo tinktury. 

Kopřiva prospívá celému našemu organismu. Pročistí metabolismus a krev po zimě, působí 

protivirově a stimulačně. Podporuje slinivku, působí protirevmaticky (i zevně – šlehání 

kopřivami), působí protivirově. Po zimě nás tonizuje a posiluje, někdy se doporučuje i při 

alergiích. 

Kopřiva obsahuje hlavně hodně vápníku a železa, které je pro náš organismus dobře 

biologicky využitelné. Obsahuje více bílkovin než sójové boby a dvakrát víc vitamínu C než 

červená paprika, která je na vitamín C nejbohatší zelenina.  

Její listy sbíráme pro léčebné účely do poloviny května – do sv. Žofie. Sbíráme je na místech, 

kde není příliš hojná a spíš za slunečné odpoledne. Listy můžeme použít čerstvé i sušené ve 

formě nálevu, můžeme je přidávat do polévek, nádivek či uvařit jako špenát. Čerstvé listy 

zbavíme žahavostí tím, že je jednoduše umixujeme s vodou nebo spaříme vřelou vodou.  
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Pampeliška lékařská (Taraxatum officinale) 

 

 

Pampeliška je úporným plevelem, ale zároveň krásnou a léčivou rostlinou. Buďme rádi, že 

nemáme kolem sebe jen „golfové“ trávníky, ale také jarní louky ozdobené těmito jarními 

sluníčky. V minulosti se pampelišky dokonce pěstovaly. Jejich kořeny sahají hluboko do 

země, odkud vytahují živiny pro další – méně vitální rostlinky, jsou to vlastně takové užitečné 

rostlinné „žížaly“. Květy pampelišky nás umí varovat před deštěm. Pokud jsou zavřené, 

vezměte si ven deštník.  

Pampeliška se hodí na podporu celého metabolismu. Celá rostlina silně čistí krev a tkáně. 

Kořen s mladou natí patří mezi vynikající jaterní a žlučníkové léky. Květy pampelišky 

pomáhají snížit krevní tlak.  

Pampeliška patří mezi pět nejvýživnějších zelenin na světě. Obsahuje 2x více vitamínu B1 a 6x 

více železa než špenát. Obsahuje o 40% více vitamínu C než rajčata, více betakarotenu než 

mrkev a více vápníků než mléko.  

Jedlá je celá rostlina, jíst se dají dokonce i lůžka (základny) pro semena. Vypleté kořeny 

s mladou natí je dobré omýt, podélně pokrájet keramickým nožem a nasušit na zimu. Kořeny 

se sbírají na jaře nebo na podzim a  užívají se ve formě odvaru. Jarní kořen můžeme přidat i 

do masových a zeleninových vývarů nebo jej použít jako jinou kořenovou zeleninu. 

Z mladých listů před rozkvětem si můžeme připravit salát nebo je připravit ve formě nálevu. 
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Pokud chceme pampelišku (listy, poupata) konzumovat jako zeleninu, hořkost odstraní 

povaření ve slané vodě.  Listy se používají před rozkvětem. Z květů si můžeme vyrobit sirup, 

med či kvašenou limonádu.  

 

 

JARNÍ RECEPTÁŘ 

Nasbírala a a vytvořila jsem pro vás spoustu jarních receptů pro 

inspiraci. Nemusíte se jich držet – použijte vlastní tvořivost a jarní 

bylinky používejte podobně jako běžnou zeleninu.  

 

Brokolicovo-kopřivový krém s topinkami 

Potřebujeme: 1 brokolice, kopřivy, jarní byliny, 1 l bujónu, 2 natě libečku, 1 cibule, 2 lžíce 

másla, 1 lžíce hladké mouky, 1 vejce, 2 stroužky česneku, sůl, bílý pepř, špetka muškátového 

oříšku, petrželka 

Cibuli nakrájíme na kostičky a osmahneme na másle. Zaprášíme hladkou moukou a vzniklou 

jíšku zalijeme vývarem. Přidáme brokolici rozebranou na růžičky, kopřivy a bylinky a 

povaříme ve vývaru spolu s libečkem. Přidáme rozšlehané vejce. Osolíme a opepříme, 

necháme přejít varem a vše rozmixujeme. Nakonec nastrouháme muškátový oříšek, 

dochutíme česnekem a petrželkou a čerstvými bylinkami. Podáváme s topinkami nebo 

krutony. 

 

Jarní polévka našich předků z devíti bylin 

Nasbíráme si dostupné bylinky, např. lístky kopřivy, pampelišky, bršlice, fialky, orseje jarního 

(před květem), řebříčku, řeřichy, nať ptačince, popence, planého česneku, kvítky 

sedmikrásky. Na oleji nebo másle zpěníme nadrobno nakrájenou cibulku, zalijeme 

zeleninovým vývarem, přidáme pokrájené bylinky a krátce povaříme. Můžeme dochutit solí, 

pepřem, muškátovým oříškem. Na závěr přidáme rozšlehané vejce, trochu česneku a sójovou 

omáčku. Polévku můžeme rozmixovat do podoby krému. Mlsnější strávníci si do polévky 

mohou přidat opečený chléb nebo krutony.  
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Rychlá špenátová polévka se smetanou 

Potřebujeme: čerstvý nebo mražený špenát, mangold, bršlice, kopřiva apod., česnek, sůl, 

pepř, vývar, smetana 

Do vařící vody vsypeme omyté byliny nebo 1 balení špenátu a kostku vývaru. Když začne 

polévka opět vřít, odstavíme ji z ohně, přidáme prolisovaný česnek, sůl a pepř, pár kapek 

olivového oleje. Rozmixujeme do hladka a v hrnci nebo na talíři zjemníme smetanou. 

 

Špenát z kopřivy 

Potřebujeme: 5-litrový hrnec kopřivy nebo bršlice, olivový olej, 3 větší cibule, půl paličky 

česneku, 4 lžíce hladké mouky, případně 1 šlehačka  

Mladé listy a vrcholky dáme do hrnce a upěchujeme. Listy spaříme horkou vodou. Na pánev 

dáme olej a osmažíme na kostičky nakrájené cibule. Přidáme prolisovaný česnek a 

orestujeme. Přidáme slitou bršlici, sůl a zaprášíme 4 lžícemi hladké mouky. Přilijeme trochu 

vody a asi 5 minut podusíme pod pokličkou. Na závěr můžeme pro zjemnění přidat jednu 

smetanu. Směs rozmixujeme, rozdělíme na menší porce a uchováváme v mrazáku. 

 

Jarní kopřivový nápoj 

Potřebujeme: kopřivy, med, citrónová šťáva, olej 

Do mixéru dáme hrst kopřiv, sklenici vody, přecedíme. Dochutíme lžící medu, citrónovou 

šťávou a přidáme několik kapek kvalitního oleje. 
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Kopřivové semínko v medu 

Nasbíráme malé hrozny ještě zelených kopřivových semínek. Sdrhneme je ze stopek a 

smícháme s tekutým medem. Med je dobře zakonzervuje. Užíváme je po lžičkách jako 

všeobecně posilující a povzbuzující prostředek. Semínka v medu působí také afrodisiakálně.  

 

Jarní vitamínový salát  

Mladé lístky jarních bylinek nakrájíme, ochutíme jablečným octem nebo citrónem, cukrem 

nebo medem, zakapeme za studena lisovaným olejem. 

 

Salát z pampeliškových lístků 

Připravíme směs z hrsti pampeliškových listů natrhaných na kousky, dvou na kostičky 

pokrájených hrušek a pokrájených vlašských ořechů. Salát můžete zakapat olivovým olejem, 

citrónovou šťávou a dochutit pepřem. Na posypání se hodí strouhaný parmezán nebo jiný 

slanější sýr. 

 

Pampeliškové kapary 

Dvě hrsti pevných poupat opláchneme a vložíme do sterilizované šroubovací skleničky. 

Přivedeme k varu 300 ml octa, který podle chuti osolíme, případně přidáme i hořčičné 

semínko. Nálevem poupátka přelijeme. Skleničku uzavřeme a necháme 2 týdny odležet při 

pokojové teplotě. Pak uchováváme v chladu.  

 

Čaje na čištění krve podle Pavla Váni 

Potřebujeme: 1 díl listu kopřivy, 1 díl kořene pampelišky, 3 díly mladých poupat bezu 

černého, 3 díly květu petrklíče 

Použijeme čerstvé nebo sušené byliny ve směsi. Dávkování - vrchovatá lžička směsi na šálek, 

spaříme, po doušcích pijeme denně dva šálky po dobu jarní očisty (2 – 3 týdny). 
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Oxymel z pampelišky podle A. Hamplové 

Potřebujeme: kořeny pampelišky s mladými lístky – před rozkvětem, med, nepasterizovaný 

jablečný ocet 

Kořeny dobře omyjeme, osušíme a keramickým nožem podélně rozkrájíme na malé kousky. 

Šroubovací skleničku naplníme bylinou do 1/3. Zalijeme jablečným octem do výšky 2/3 

sklenice. Zbytek sklenice doplníme květovým medem. Zavřeme víčkem. Je vhodné dát pod 

víčko mikrotenový sáček, protože ocet může narušovat kovové víčko, které začne korodovat. 

Protřepeme a dáme někam do temna a chladnějšího prostoru. Výhodný je např. sklep, ale 

pokud takový prostor nemáte, můžete použít i spíž, kde je pokojová teplota. Lépe je uložit 

sklenici někde na studené dlažbě. Takto necháme sklenici stát asi 2-3 týdny. Můžete 

pravidelně protřepávat. Směs začne mírně kvasit, ale ne natolik, aby se vzdouvalo víčko. 

Poté tekutinu  přeceďte. Používáme po polévkových lžících 2-3x denně buď přímo, nebo 

rozmícháme ve sklenici vody a vypijeme. Protože dojde k fermentaci, výsledný roztok téměř 

vůbec není sladký. Chuť je vynikající.  

Hotový přípravek lze uchovávat při pokojové teplotě. Počítejte ale s pokračujícím kvašením. 

Pokud proces kvašení chcete ukončit, uchovávejte raději v lednici. 

 

Léčivá pampelišková káva 

Je to mnohem zdravější alternativa běžné kávy. Kořeny pampelišky (cca 50 ks) omyjeme a 

pokrájíme keramickým nožem. Z padesáti středně velkých kořenů vznikne ve výsledku cca 

100 gramů kávy. Nakrájené kořeny naskládáme na plech a pražíme v troubě při teplotě asi 

180 stupňů přibližně půl hodiny. Kořeny jsou upražené, když jsou zcela tvrdé. Pak je 

umeleme v elektrickém mlýnku, mlýnku na kávu nebo podrtíme v hmoždíři. Používáme 

stejně jako běžnou kávu. Velmi lahodná a osvěžující je také ledová pampelišková káva.  

 

Pampeliškový pleťový a masážní olej  

Potřebujeme: hrst pampeliškových květů, olej lisovaný za studena 

Hrst květů necháme 2 dny zavadnout. Můžeme přidat i zavadlý, nadrobno pokrájený kořen 

pampelišky.  Květy (případně s kořeny) pak zalijeme kvalitním rostlinným za studena 

lisovaným olejem (mandlový, slunečnicový nebo meruňkový). Necháme macerovat 2-3 

týdny za oknem na slunci, potom přecedíme a uchováváme v temnu a chladu (není potřeba 

dávat do ledničky). 

Olej se může používat na obličej i na celé tělo. Když přidáme lžičku olejového macerátu do 

zcukernatělého medu nebo přírodního cukru, připravíme si tak pleťový peeling. 
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Pampeliškový med za studena 

Potřebujeme: misku pampeliškových květů, hnědý/krystalový cukr, bio citrón 

Natrháme za slunečného dne květy pampelišky. Květy necháme chvilku venku, aby je mohli 

opustit broučci. Do sklenice střídavě vkládáme cukr a květy, na které můžeme položit dva 

plátky citronu a zasypeme stejnou vrstvou cukru a každou vrstvu důkladně upěchujeme. 

Takto pokračujeme, dokud není sklenice plná (končí se cukrovou vrstvou). Sklenici uzavřeme 

a necháme na slunečném okně 2-3 týdny, ale klidně i déle. Cukr se postupně rozpouští a mísí 

se s výtažkem z bylin. Když je proces u konce, přecedíme vše přes vyvařenou utěrku, pořádně 

vymačkáme, nalijeme do lahviček a uchováváme v chladu. 

 

Pampeliškový med 

Potřebujeme: 200 květů pampelišek, 1 l vody, 1- 2 bio citróny, 1 kg cukru krupice 

Květy propláchneme vodou, dáme do většího hrnce, nalijeme vodu a přidáme na kousky 

nakrájený citrón. Necháme krátce, max. 15 – 20 minut povařit. Hrnec odstavíme, přikryjeme 

plátnem (utěrkou) a pokličkou, necháme v chladu 24 hodin stát. Přes plátno přecedíme do 

jiného hrnce, přidáme cukr a pomalu za občasného míchání dřevěnou vařečkou vaříme asi 

70 minut do chvíle, než se hmota začne konzistencí podobat medu. Potom přelijeme do 

sklenic a uzavřeme. 

 

Pampeliškové víno 

Potřebujeme: 1 litr pampeliškových květů, 1,5 kg cukru, 2 citrony, 2 pomeranče, 4 dkg droždí 

Pampeliškové květy spaříme ve 2 1/2 l vroucí vody a necháme vylouhovat 24 hod. Potom 

přecedíme a výluh nalijeme do 5l demižonu nebo láhve. Svaříme 2 l vody a 1 ½ kg cukru-

vychladíme a nalijeme na pampeliškový výluh. Potom 2 citrony a 2 pomeranče oloupeme a 

nakrájíme, přidáme do výluhu a vložíme droždí. Láhev nebo demižon přetáhneme celofánem 

a jehlou uděláme do celofánu vpichy. Na okně necháme asi 6 týdnů - až pomeranče a citrony 

klesnou ke dnu. Vyvaříme korkové špunty a hadičku, vypaříme láhve. Poté hadičkou stáčíme 

do láhví. Množství v receptu je na 4 láhve o obsahu 0,7 l. Necháme v chladu odležet 

minimálně 3 měsíce, ale čím déle, tím lépe.  
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Pampelišková limonáda 

Potřebujeme: 2 hrsti pampeliškových květů, 3 litry převařené zchladlé vody, kousek droždí, 

150 g cukru, 1 citrón v biokvalitě 

Ve velké zavařovací sklenici rozpustíme ve vlažné vodě cukr a droždí. Citron rozkrájíme na 
malé kousky a spolu s květy přidáme do sklenice. Lehce přiklopíme víčkem nebo přikryjeme 
proděravělou fólií tak, aby mohl unikat vzduch. Sklenici necháme 1-2 dny stát na teplém 
místě. Občas zamícháme. Pak přes husté síto nebo vyvařenou utěrku obsah scedíme a dáme 
do chladu. Vynikající je ihned, během pár dní se v limonádě vytvoří i trochu alkoholu, takže 
nám vznikne lehce perlivý osvěžující alkoholický nápoj.  
 

 

 

Pampeliškový likér 

3 hrnky pampeliškových květů, 2/3 hrnku medu, půla bio citrónu, 1 l vodky 

Z květů otrháme žluté okvětní plátky a smícháme je s medem, pokrájeným citrónem a 

vodkou a vše nalijeme do šroubovací sklenice, kterou uzavřeme. Necháme macerovat 

minimálně 4 týdny na teplejším stinném místě a každý den protřepáváme. Pak přecedíme a 

slijeme do lahví z tmavého skla.  
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Další recepty, tipy a informace najdete na našich webových 

stránkách:  

 

ZELENÁ LOUKA 

  606 927 790 

centrumzelenalouka@centrum.cz 

www.nasezelenalouka.cz 

www.bylinkovaskola.cz 

www.radkasvatosova.cz  

 

Přidejte se k nám také na FB. 

 

 

 

http://www.nasezelenalouka.cz/
http://www.bylinkovaskola.cz/
http://www.radkasvatosova.cz/

