
Kopřiva
Dá se používat po celou sezónu. Když už je příliš velká a kvete, tak se
posečením dá zmladit. 

Čistí krev, zlepšuje látkovou výměnu, je močopudná. Zlepšuje trávení
a reguluje činnost žaludku a střev. Zásobárna vitamínu C, A, E a
bílkovin. 

Vhodná do smootie, na špenát, jako listová zelenina do polévek,
omáček, nasekanou je možné ji přidat do rizeta, pizzy... na pesto. 

Kopřivová semínka jsou superpotravinou. Sbírají se od srpna do
října. 



Suroviny:
1 cibule
1 větší mísa nasekaných kopřiv
sůl
sojovka
pepř

Na oleji orestuji cibulku, přidám nasekané kopřivy. Možná kopřivy
budu muset přidávat postupně, pokud budu mít menší hrnec. Teplem
se kopřivy srazí a hodně zmenší objem. Podleju trochou vodou,
okořením solí, sojovkou a pepřem a provařím do měkka - cca 5
minut. Pak špenát rozmixuji mixérem. 

Pokud by byl špenát příliš řídký, tak mohu do zahustit vajíčkem a
nebo trochou jíšky. 

Kopřivový špenát



Suroviny:
2 hrsti mladých lístky kopřivy 
1 hrneček slunečnicových semínek (můžu nahradit kešu oříšky)
1 stroužek česneku
sůl
pepř
2-3 lžíce oleje

Všechny suroviny vložím do mixéru (pro tento recept je potřeba mít
výkonný mixér a nebo přidat trochu vody pokud máte mixér slabší).
Vše rozmixuji do hladka nejprve na nižší výkon a pak na vyšší. 

Použití: jako příloha k různým pokrmům, na chleba jako pomazánka.
V lednici  v uzavřené skleničce vydrží cca týden.

Kopřivové pesto



Suroviny:
mladé lístky kopřivy sbírané nejlépe do 15.5.
kvalitní vodka

Do sklenice na vložím mladé lístky kopřivy. Většinou dávám tak 1/3
sklenice lístků. Lístky zatížím kamenem a nebo kamínky a zaliji
vodkou tak, aby nic z kořenů nevykukovalo. Jinak hrozí, že se mi
tinktura zkazí. 

Takto nechám tinkturu luhovat cca 4 týdny v místnosti. 
Poté sliji, listy odstraním a uskladním na tmavém místě. 

Tinktura je jako podpůrný prostředek při alergiích a pro očistu krve. 

Užití: 2x 20 kapek denně. Kůra max. 3 týdnů, poté min. týden pauza a
pak mohu znovu zopakovat. 

Kopřivová tinktura



Vhodný na podrážděnou kůži, na pohmožděniny, bolavé kouby,
zlomeniny, naraženiny.

V kuchyni se používají mladé lístky do 10 cm. Fialové kvítka jsou také
jedlá, dají se používat na dozdobení salátů, kaší, zákusků...

Kostival



Suroviny:
očištěný kořen kostivalu (sbírá se na brzkém jaře a nebo na podzim,
když ještě není síla a nebo už není síla v listech rostliny :)
kvalitní vodka

Do sklenice vložím očištěný, na menší kousky nakrájený kostival.
Celé zatížím kamenem a nebo kamínky a zaliji vodkou tak, aby nic z
kořenů nevykukovalo. Jinak hrozí, že se mi tinktura zkazí. 

Takto nechám tinkturu luhovat cca 4 týdnů v místnosti. 
Poté sliji, kořen odstraním a uskladním na tmavém místě. 
Používám k mazání bolavých kloubů, šlach, svalů.

Užití: 2x 20 kapek denně. Kůra max. 3 týdnů, poté min. týden pauza a
pak mohu znovu zopakovat. 

Kostivalová tinktura



Suroviny:
2 vejce
3 lžíce mouky
2 lžíce vody
trochu soli
špetka kypřícího prášku

Na řízky sbírám mladé lístky do 10 cm. 

Z uvedených surovin smíchám husčí těsto. Případně potřeby ještě
přidám trošku mouky. Listy v těstíčku obalujem, těsto nesmí z listů
stékat, ani být příliš husté. Poté smažím na oleji. 

Kostivalové řízky



Používá se na odkašlávání, při nachlazení, při zahlenění, zceluje
rány, na hmyzí štípnutí. Pomáhá při zánětu ledvin a močového
měchýře. 

V kuchyni se používají mladé lístky do smootie, jako listová zelenina
při vaření do polévek, omáček. Používají se lístky před tím než začne
jitrocel kvést. 

Jitrocelová semínka se dají používat jako české psyllium. 

Jitrocel



Suroviny:
½ střední cukety
2 hrsti jitrocelových listů
½ uzeného nebo marinovaného tofu
4 hrsti čínského zelí
kari koření
sůl
sojovka

Vše nakrájet na kousky. Na rozpáleném olejiorestuji cuketu, poté
přidám uzené tofu a čínské zelí. Přidám sůl, kari koření a sojovku a
zaobčasného míchání restuji do změknutí. Nakonec přidám
jitrocelové listy a krátce je také orestuji.
Podávám s rýžovými nudlemi. 

Zeleninová pánev s jitrocelem



Suroviny:
30 g jitrocelového macerátu ve slunečnicovém nebo mandlovém oleji
20 g kokosového oleje
30 g bambuckého másla

Nejprve lístky jitrocele naskládám do zavařovací sklenice, zatížím
kamínkem/kameny, aby lístky nevyplavaly k povrchu a celé to zaliji
slunečnicovým a nebo mandlovým olejem.  Tím vytvořím macerát.

Takto nechám uzavřené macerovat v místnosti 2-3 týdny. 
Poté sleji, lístky odstraním. 

Ve vodní lázni rozehřeji kokosový olej a bambucké máslo (není
potřeba příliš zahřívat) a přiliji vymacerovaný jitrocel. Promíchám. A
následně naliji do čistých skleniček nebo doziček. 

Takhle mast dobře funguje na různá zranění, škrábance, odřený nos
od rýmy. 

Jitrocelová mast



Suroviny:
mladé jitrocele
vodka

Do sklenice na vložím mladé lístky jitrocele. Většinou dávám tak 1/3
sklenice lístků, lístky zatížím kamenem a nebo kamínky a zaliji
vodkou tak, aby nic z kořenů nevykukovalo. Jinak hrozí, že se nám
tinktura zkazí. 

Takto necháme tinkturu luhovat cca 4 týdnů v místnosti. 
Poté sliji, listy odstraním a uskladním na tmavém místě. 

Tinktura je vhodná při kašli a při zahlenění. 

Užití: 2x 20 kapek denně. Kůra max. 3 týdnů, poté min. týden pauza a
pak mohu znovu zopakovat. 

Jitrocelová tinktura



Bohatá na kyselinu křemičitou. Pro podporu růstu nechtů a vlasů. K
očiště organismu. Podpůrná při rakovině. 

Je nutné sbírat pouze přesličku rolní. 

Ve střední části rostliny první článek listů rostliny musí být delší než
pochva (=zubatá část na stonku rostliny). Pokud je první článek listů
rostliny kratší, jedná se o přesličku bahenní. Tu nesbíráme, protože
je jedovatá. 

Mladé rostliny (ještě než nejsou zelené), tak se dají používat jako
zelenina na vaření (viz obrázek, jak vypadá 1. fáze přesličky na
brzkém jaru). 

Přeslička rolní 



Suroviny:
1-2  zelené rostliny přesličky
voda
můžu přidat i pár kapek citrónu

Přesličku rozmixuji s vodou. Přecedím a vypiji. 

Pije se vždy po ránu nalačno. 7 dní maximálně. Ideální doba pro sběr
je červen. 

Očista s přesličkou



Bylina vhodná na dýchací obtíže, na obtíže s kůží. Pomáhá
detoxikovat těžké kovy. Rozpouští hlen. 

Mladé lístky se používají do smootie, do salátů. Rostlina je poměrně
aromatická a má svojí specifickou chuť a vůni. Je potřeba jí používat
méně a vyzkoušet, jestli mi sedí. 

Sušené lístky se dají rozmixovat a používat se jako koření, zejména v
jídlech s italským nádechem. 

Popenec 



Hluchavka se používá hlavně na ženské obtíže spojené s menstruací a
klimakteriem, při nespavosti. Tlumí křeče, má protizánětlivé
působení. Skvělá rostlina do ženské bylinné napářky. 

Při vaření se používají květy a listy. Má stejně jako popenec poměrný
výraznou chuť, tak je potřeba jí dávat do jídel spíše méně a
vyzkoušet, jak mi chutná.

Dá se přidávat do polévek jako listová zelenina, do zeleninových
pánví, do smootie.  Květy pak na zdobení salátů a kaší. 

Hluchavka 



Suroviny:
květy hluchavky
kvalitní vodka

Do sklenice na vložím květy hluchavky. Většinou dávám tak 1/3
sklenice květů, zatížím kamenem a nebo kamínky a zaliji vodkou tak,
aby nic z kořenů nevykukovalo. Jinak hrozí, že se nám tinktura zkazí. 

Takto nechám tinkturu luhovat cca 4 týdnů v místnosti. 
Poté sliji, květy odstraním a uskladním na tmavém místě. 

Tinktura je vhodná při nespavosti a pro úpravu menstruačního cyklu,
při přechodu. 

Užití: 2x 20 kapek denně. Kůra max. 3 týdnů, poté min. týden pauza a
pak mohu znovu zopakovat. 

Hluchavková tinktura



Bylinka na ženské obtíže spojené s menstruací a přechodem.

Vhodná do ženské bylinné napářky.

"Kapičky rosy" je šťávy z rostliny, která se dá pít.

Mladé lístky se dají přidávat do salátů a do smootie. 

Kontryhel



Skvělá bylinka na vaření. Do smootie, do salátů, jako listová zelenina
do polévek, omáček, zeleninových pánví. 

Má svojí trošku specifickou chuť a je potřeba vyzkoušet, jestli mi
chutná.  

Obsahuje vitamín C, provitamín A a bílkoviny. 

Sbírají se mladé lesklé lístky. Rostlinu posečením je možné zmladit v
průběhu sezóny. 

Působí na dnu.

Bršlice



Suroviny:
2 hrsti mladých bršlicových lístků
1/2 hrsti mladých smrkových výhonků 
1 hrneček slunečnicových semínek (můžu nahradit kešu oříšky)
2 stroužky česneku
sůl
pepř
2-3 lžíce oleje

Všechny suroviny vložím do mixéru (pro tento recept je
potřeba mít výkonný mixér a nebo přidat trochu vody pokud
máte mixér slabší). Vše rozmixuji do hladka nejprve na nižší
výkon a pak na vyšší. 

Použití: jako příloha k různým pokrmům, na chleba jako
pomazánka. V lednici  v uzavřené skleničce vydrží cca týden.

Bršlicové pesto s výkonky smrku



Suroviny:
1 cibule
1 větší mísa mladých bršlicových lístů (mohu smíchat s kopřivou v
poměru 1:1)
sůl
sojovka
pepř

Na oleji orestuji cibulku, přidám lístky bršlice. Možná bršlici budu
muset přidávat postupně, pokud budu mít menší hrnec. Teplem se
bršlice srazí a hodně zmenší objem. Podleji trochou vodou, okořením
solí, sojovkou a pepřem a provařím do měkka - cca 5 minut. Pak
špenát rozmixuji mixérem. 

Pokud by byl špenát příliš řídký, tak mohu do zahustit vajíčkem a
nebo trochou jíšky. 

Bršlicový špenát



Suroviny:
2 hrsti mladých lístků bršlice
2 hrsti hlávkového salátu
2 rajčata
salátové koření
olivový olej
sůl
jablečný ocet
pepř

Salát, bršlici a rajčata nakrájím na kousky. Vložím do mísy. Ochutím
solí, salátovým kořením, pepřem a zaleji olivovým olejem. Pro chuť
mohu přidat i trochu jablečného octa

Bršlicový salát


