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Vážení čtenáři 
Světa Botanicus, 

Poslední letošní číslo časopisu vychází těsně před Vánoci a my vám chceme 
popřát především klid, radost v rodinném kruhu; v novém roce pak pracovní  
i osobní úspěchy, optimismus a dobrou náladu. 

V tomto zimním vydání Světa Botanicus od nás naleznete nejen tradiční 
rozhovor, ale i další články ze světa rostlin, představujeme naše nové výrobky 
a zveme vás k nahlédnutí do zahrad, jež jsou nyní pro veřejnost zavřené. 
Otevírat budeme zase v dubnu příštího roku a už nyní se můžete těšit  
na nové plastiky i rostliny. Pilně pracujeme na přípravě nového programu  
do Centra řemesel i dalších novinkách. 

Ať se vám daří v novém roce 2017, 

Dana a Jan Hradečtí  

ÚVOD
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Jak a kdy organizace Respondeo vznikla? 
Respondeo vzniklo nejdříve jako projekt Občanské poradny přímo 
v Nymburce v roce 2003. Občanské poradny vznikly v České repub-
lice podle sedmdesát let starého britského vzoru. Hlavní myšlenkou 
občanského poradenství je pomáhat lidem orientovat se ve složi-
tém světě institucí a legislativy, poskytnout pomoc při vymáhání 
svých práv a naplňování svých povinností, pokusit se najít cestu 
ze spletitých osobních problémů. Služby Občanské poradny se 
pohybují v široké škále od poskytnutí informace přes radu a aktivní 
pomoc až po asistenci při jednání klienta s příslušnou organizací 
(doprovázení, vyjednávání a zastupování). Osobně se mi na čin-
nosti občanského poradenství nejvíc líbí, že nenabízí hotová řešení, 
ani nerozhoduje za klienta, ale ukazuje cestu, vysvětluje důsledky 
a pomáhá klientovi, aby se dokázal sám rozhodnout. Postupně 
jsme činnost Občanské poradny rozšířili o pomoc obětem domá-
cího násilí a trestných činů, otevřeli jsme nové pobočky v nových 
městech a začali pomoc poskytovat i přímo v terénu. Nejmladším 
program je program Sanace rodiny, který funguje od roku 2014. 

„DÁVÁME LIDEM NADĚJI  
A UKAZUJEME SVĚTLO 
NA KONCI TUNELU.“

6
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Jaké služby a kde Respondeo nabízí? 
Činnost Respondea je možné rozdělit do tří 
hlavních oblastí působení: první je Občan-
ská poradna Respondeo, která pomáhá 
lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, 
nebo nejsou schopni svoje práva si obhájit; 
poradna poskytuje rady, informace a pomoc 
především v těchto oblastech: ochrana 
spotřebitele, trestní řízení, bydlení, pracovně 
právní vztahy, občansko-právní problema-
tika, majetkoprávní vztahy, problematika 
rodinného práva a mezilidských vztahů, 
sociální oblast, oblast lidských práv, oblast 
financí (daně, půjčky, dluhy) apod. Služba 
funguje v Nymburce, Pečkách, Městci Krá-
lové, Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, 
Čelákovicích. Druhou oblastí jsou služby 
pro oběti domácího násilí a trestných činů 
(Intervenční centrum Respondeo a Centrum 
pro pomoc obětem), kdy cílem je podpořit 
oběť ve zvládnutí nebo vyřešení své situ-
ace a ve znovuzapojení se do společnosti; 
poskytujeme právní, sociální a psycholo-
gické poradenství i terapii; služba funguje  
v Nymburce, Kolíně a Mladé Boleslavi  

i terénním způsobem, takže jsme schopni 
dojet i mimo kanceláře přímo za klienty  
v rámci všech výše uvedených okresů 
Středočeského kraje. A třetí oblastí je pro-
gram Sanace rodiny, který pracuje s rodiči, 
které nezvládají výchovu dětí a jsou pod 
dohledem orgánu sociálně-právní ochrany 
dětí – cílem programu je podpořit rodiče 
v jejich rodičovské roli a pomoci jim péči 
o děti zvládnout tak, aby nemuselo dojít 
k odebrání dětí z rodiny. Program funguje 
ve spolupráci s OSPOD v Mladé Boleslavi, 
Nymburce a Poděbradech a okolí. Kromě 
sociálních služeb se snažíme působit i pre-
ventivně a organizujeme různé přednášky, 
besedy a workshopy s cílem upozornit na 
možné problémy v oblasti finanční gramot-
nosti, domácího násilí aj. 

Jací lidé do Respondea nejčastěji chodí  
a co potřebují?
Nejčastěji k nám chodí lidé, kteří se ocitli na 
křižovatce, neví si v dané situaci rady, nebo 
se ocitli v krizi a netuší, co s tím. Většinou 
řeší dluhy, složité rodinné vztahy, domácí 

násilí nebo jiné těžké životní situace. Nemají 
dostatek finančních prostředků na úhradu 
odborné pomoci, ani dost informací o tom, 
na co mají právo nebo jaké mají povinnosti. 
Společné mají to, že jde o komplexní balík 
problémů, které jsou propojeny dohromady, 
a klient neví, odkud je začít rozmotávat.  
V Respondeu jim ukazujeme, že s námi svoji 
těžkou situaci mohou zvládnout, pokud 
budou chtít. Dáváme jim naději a uka-
zujeme světlo na konci tunelu. K pomoci 
lidem v těžkých životních situacích přizý-
váme jako partnery i další lidi a organizace 
z místní komunity, a tak se snažíme měnit 
život všech k lepšímu. Naši klienti nejčas-
těji potřebují informace, rady nebo i aktivní 
pomoc například při sepsání dokumentů 
nebo podání k soudu. Kromě právních  
a sociálních informací často žádají také 
terapii nebo psychologické poradenství, 
které by jim pomohlo zvládnout jejich obtíž-
nou situaci. Někdy potřebují jen ujištění  
a podporu, že situaci zvládnou nebo 
někoho, kdo je vyslechne. 

RESPONDEO 
Respondeo, z. s. je nestátní nezisková 
organizace, která poskytuje služby lidem 
a rodinám, kteří se ocitli v složité životní 
situaci a neví, jak z ní ven. Jejími základními 
principy jsou bezplatnost (veškeré služby 
jsou pro klienty bezplatné), nestrannost, 
nezávislost a důvěrnost, vedle toho také 
individuální přístup a respekt. Provozuje 
Občanskou poradnu Respondeo, dále 
Intervenční centrum Respondeo pro oběti 
domácího násilí a program Sanace rodiny 
pro ohrožené rodiny s dětmi. Respondeo  
je členem Asociace občanských poraden  
a Asociace pracovníků intervenčních cen-
ter, o. s. a registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb a služeb pro oběti trest-
ných činů dle platné legislativy. Působí  
ve východní a severovýchodní části Stře-
dočeského kraje, na území 6 okresů –  
Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ, 
Nymburk, Kolín a Kutná Hora. Má pobočky 
v 7 městech Středočeského kraje a každý 
rok pomůže cca 1 500 lidem v tíživé  
životní situaci. 
www.respondeo.cz
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V případě programu Sanace rodiny pra-
videlně docházíme do rodin a pomáháme 
rodičům zvládnout péči o děti a rodinu. 
Někdy je potřeba zajistit pro děti i doučo-
vání nebo zajistit vhodné využití volného 
času. V některých případech také klienti 
potřebují doprovod při jednání nebo asi-
stenci při vyjednávání s nějakou institucí 
nebo průvodce nějakým sporem, který řeší. 
Oběti domácího násilí potřebují intenzivní 
podporu, a to jak právní (někdy i v případě 
zastupování), tak zejména psychickou  
a sociální. Potřebují uvěřit tomu, že mohou 
začít nový život, že svoji situaci mohou 
zvládnout sami, že jsou schopné samy  
rozhodovat o vlastním životě. 

Kdo v Respondeu pracuje?
Práci s klienty se věnují sociální pracovníci, 
psychoterapeutky, dále právník a spolupra-
cující advokáti. Kromě toho v Respondeu 
pracují lidé, kteří zajišťují finanční pro-
středky pro naše aktivity, administrativní 
podporu při realizaci projektů a vedoucí 
pracovníci. Činnost Respondea je financo-
vána z veřejných zdrojů od ministerstev, 
měst, Středočeského kraje, Evropské unie  
a dalších soukromých zdrojů, proto je třeba 
mít i další pracovníky, než jen ty, kteří pra-
cují přímo s klienty. 

Co vás na vaší práci těší? 
Těší nás, že po dvanácti letech fungování 
Respondea působíme v polovině okresů 
Středočeského kraje, máme 7 poboček  
v 7 městech, náš tým čítá 15 pracovníků  
a ročně pomůže nejméně 1 500 lidem  
v těžkých životních situacích. Také nás těší 
každá situace, se kterou můžeme klien-
tům pomoci a každý příběh, který se podaří 
vyřešit a skončí dobře. Těší nás, když kli-

ent, který si nevěděl rady, dokáže díky naší 
podpoře svoji situaci vyřešit. Těší nás, když 
se podaří, aby rodina, kde hrozilo odebrání 
dětí, upravila své návyky a způsob života 
a děti v ní mohly nadále zůstat, těší nám 
každý posun a změna klienta směrem  
k lepšímu. Veškeré naše aktivity se daří díky 
spolupráci s městy, obcemi, dárci, spon-
zory a dalšími spolupracujícími organiza-
cemi, které nás podporují a bez kterých by 
se pomoc potřebným nedařilo realizovat. 

Jakékoliv pomoci a podpory si vážíme  
a děkujeme za ni!

Jaké máte plány do budoucna?
Do budoucna bychom chtěli více stabilizovat 
organizaci Respondeo, zejména finančně  
(v současné době řešíme velké výkyvy vždy  
v prvním čtvrtletí kalendářního roku)  
a dále pak zkvalitňovat poskytované služby. 
Poskytovat kvalitní služby znamená být  
v úzké vazbě s potřebami našich klientů, ale 
i dobře a pravidelně spolupracovat s dalšími 
organizacemi v našich regionech. Protože 
jen v propojenosti a úzké spolupráci se může 
problém klienta vyřešit. Proto pravidelně 
pořádáme interdisciplinární setkání, kde si 
vzájemně vyměňujeme informace a řešíme 
jednotlivé složité případy. 
Jako klíčové do budoucna vnímáme pracovat 
s celou rodinou nejen v programu Sanace 
rodiny, ale i při práci s oběťmi domácího 
násilí a trestných činů. Ukazuje se totiž,  
že pokud se nepracuje s celou rodinou,  
vč. dětí a násilného partnera nebo partnerky, 
dochází k tomu, že násilí se v novém vztahu 
nebo rodině opakuje znovu. Je tedy potřeba 
pracovat s celým systémem a komplexně na 
všech jednotlivých úrovních. Rádi bychom se 
tedy do budoucna vydali i tímto směrem – 
práce s násilnou osobou. 

 „KAŽDÁ SITUACE, SE KTEROU 
MŮŽEME KLIENTŮM POMOCI 
A KAŽDÝ PŘÍBĚH, KTERÝ SE 
PODAŘÍ VYŘEŠIT A SKONČÍ 
DOBŘE, NÁS TĚŠÍ.“
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NOVINKY
V ZAHRADÁCH 12

CENTRUM ŘEMESEL I BYLINNÉ ZAHRADY 
JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ UZAVŘENY,  
ALE PRACUJE A INOVUJE SE U NÁS STÁLE. 
V ZAHRADÁCH PŘIPRAVUJEME VE SPOLUPRÁCI  
S FIRMOU MELONE NOVÉ PRŮCHODY, 
TAK ZATÍM ALESPOŇ MALÁ OCHUTNÁVKA 
A KRÁTKÉ PŘIPOMENUTÍ VÝSTAVY 
"V ZAHRADÁCH V DETAILECH."

13
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NAŠE
VÝROBKY

V JEDNÉ Z NAŠICH TRADIČNÍCH RUBRIK BYCHOM VÁM 
OPĚT RÁDI UKÁZALI NĚKTERÉ Z NAŠICH VÝROBKŮ V NOVÉM 
„KABÁTĚ“. TENTOKRÁT TO JSOU VÝROBKY S ESENCIÁLNÍM 
OLEJEM RŮŽE, JASMÍN A NEROLI.  

MASÁŽNÍ AROMATICKÝ OLEJ NA OBLIČEJ  
S ESENCIÁLNÍM OLEJEM RŮŽE
Olej s jojobovým olejem a čistým růžovým olejem.  
Vhodný pro suchou, přecitlivělou a jemnou pleť.
Použití: Naneste na obličej konečky prstů a masírujte jemnými  
krouživými pohyby.

PLEŤOVÉ MLÉKO S ESENCIÁLNÍM OLEJEM RŮŽE
Základem pleťového mléka jsou sloučeniny olivového oleje  
s přídavkem squalanu doplněné vysokým obsahem čistého růžového 
oleje, který má čistící a zvlhčující účinky pro všechny typy pleti.
Použití: Jemně naneste přímo nebo pomocí tamponu na pleť  
a vmasírujte jemnými krouživými pohyby.

PLEŤOVÝ KRÉM S ESENCIÁLNÍM OLEJEM RŮŽE
Jemný a lehce vstřebatelný krém se směsí esenciálních olejů růže,  
růžové dřevo, patchouli, mandarinka, geranium, koriandr, lavandin,  
citron a santalové dřevo. Ideální k vyživení a hydrataci pleti.
Použití: Jemně naneste a vmasírujte jemnými krouživými pohyby.

ŘADA RŮŽE



REGENERAČNÍ KRÉM  
S ESENCIÁLNÍM OLEJEM RŮŽE
Jemný, lehce roztíratelný krém určený pře-
devším pro zralou pokožku. Základem jsou 
sloučeniny olivového oleje s přídavkem squ-
alanu doplněné vysokým obsahem vitamínu 
E, esenciálními oleji rose otto, santalové  
a růžové dřevo.
Použití: Jemně naneste a vmasírujte  
jemnými krouživými pohyby.

REGENERAČNÍ OLEJ NA OBLIČEJ  
S ESENCIÁLNÍM OLEJEM RŮŽE
Směs několika čistých rostlinných olejů, zná-
mých zejména díky jejich příznivým účinkům 
na buněčnou regeneraci a schopnost chránit 
pokožku obličeje. Tento regenerační olej, 
extrémně bohatý na přírodní antioxidanty, 

dodává pleti svěžest, udržuje její přirozenou 
rovnováhu a zpomaluje proces jejího stár-
nutí. Čistý esenciální olej růže pak dodává 
celé směsi jemnou vůni.
Použití: Aplikujte na vyčištěnou pokožku 
obličeje, krku a dekoltu. Jemně naneste  
a vmasírujte jemnými krouživými pohyby.  
Olej se přirozeně vstřebává během 10 minut.

JEMNÝ ŠAMPON  
S ESENCIÁLNÍM OLEJEM RŮŽE
Šampon vhodný pro všechny typy vlasů. 
Obohacen extrakty z čerstvé ekologicky 
pěstované šruchy, salátu a přesličky. Pod-
poruje růst vlasů a je vhodný pro zvětšení 
objemu a pružnosti vlasů. Přirozená vůně je 
docílena obsahem čistého růžového oleje  
a směsí čistících esenciálních olejů. Všechny 

suroviny obsažené v tomto výrobku jsou 
schváleny pro výrobu přírodní a bio kosme-
tiky. Neobsahuje SLS a SLES. 
Použití: Naneste na vlhké vlasy a jemně 
vmasírujte. Nechte minutu působit, oplách-
něte vodou a dle potřeby opakujte. Pří-
padné sedliny nebo zakalení není na závadu 
výrobku. Před použitím řádně protřepejte.

TĚLOVÝ BALZÁM  
S ESENCIÁLNÍM OLEJEM RŮŽE
Velmi luxusní zjemňující olej. Vhodný pro 
unavenou a suchou pleť. Ideální pro jemnou 
masáž. Obohacen mandlovým, jojobovým 
a jemným kokosovým olejem se směsí růže, 
gerania a santalového dřeva.
Použití: Jemně naneste a vmasírujte jem-
nými krouživými pohyby.

PLEŤOVÝ KRÉM  
S ESENCIÁLNÍM OLEJEM JASMÍN
Jemný a lehce vstřebatelný krém se směsí 
esenciálních olejů santalové dřevo, jasmín, 
levandule, elemi, hřebíček, bazalka, bobkový 
list a ylang-ylang. Ideální k vyživení a hydra-
taci pleti.
Použití: Jemně naneste a vmasírujte jem-
nými krouživými pohyby.

PLEŤOVÝ KRÉM S ESENCIÁLNÍM OLEJEM 
NEROLI
Jemný a lehce vstřebatelný krém se směsí 
esenciálních olejů neroli, yuzu, šalvěj, levan-
dule, koriandr a geranium. Ideální k vyživení  
a hydrataci pleti.
Použití: Jemně naneste a vmasírujte jem-
nými krouživými pohyby.

AROMATICKÝ ZKLIDŇUJÍCÍ OLEJ  
NA OBLIČEJ
Olej na obličej s esenciálním olejem santa-
lové dřevo. Vhodný zejména pro problema-
tickou, citlivou a jemnou pleť.
Použití: Naneste na obličej konečky prstů  
a masírujte jemnými krouživými pohyby.

REGENERAČNÍ OLEJE NA OBLIČEJ 
s esenciálním olejem Neroli
s esenciálním olejem Jasmín
Směs několika čistých rostlinných olejů, zná-
mých zejména díky jejich příznivým účinkům 
na buněčnou regeneraci a schopnost chrá-
nit pokožku obličeje. Tento regenerační olej, 
extrémně bohatý na přírodní antioxidanty, 
dodává pleti svěžest, udržuje její přirozenou 
rovnováhu a zpomaluje proces jejího stár-
nutí. Čisté esenciální oleje pak dodávají celé 
směsi jemnou vůni.
Použití: Aplikujte na vyčištěnou pokožku 
obličeje, krku a dekoltu. Jemně naneste  
a vmasírujte jemnými krouživými pohyby. 
Olej se přirozeně vstřebává během 10 minut.

NAŠE
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OBJEVUJEME
SVĚT ROSTLIN

Čeleď: Hluchavkovité (Lamiaceae)

Charakteristika: vytrvalá bylina s plazivým 
oddenkem, vystoupavou až přímou lodyhou, 
dorůstající výšky 30–120 cm. Listy jsou 
krátce řapíkaté, vstřícné, kopinaté, lysé 
nebo řídce chlupaté. Květy v jednostranném 
vrcholovém lichoklasu. Listeny jsou podobné 
listům, vejčitě kopinaté až kopinaté. Kalich 
je dvojpyský s nápadným výrůstkem, hustě 
chlupatý; koruna 2pyská, červenofialová až 
modrá. Plodem je tvrdka.

Původ a rozšíření: pochází ze Sibiře  
a Dálného východu, kde roste na suchých, 
kamenitých a štěrkovitých svazích.  

Pěstování: množí se semeny, které vyséváme 
koncem března, na venkovní stanoviště pak 
sazeničky přesazujeme v druhé polovině 
května. Pěstování není náročné, dařit se mu 
bude na slunném stanovišti, v suché, dobře 
propustné půdě. Snadno také přezimuje.  

Využití: šišák bajkalský je dobře známou 
léčivku, která je používána především v čínské 
tradiční medicíně, zejména proti zánětům, 
horečnatým stavům a při snižování vysokého 
krevního tlaku. Mezi hlavní obsahové látky 
patří flavonoidy, steroidní saponiny, třísloviny, 
glykosid scutellarin, pryskyřice, minerální 
látky a organické kyseliny. Nejvíce účinných 
látek je obsaženo v kořeni, používá se 

však také nať. Rozemletý kořen má žlutou 
barvu. V současné době je využíván jako 
antirevmatikum a k léčbě chorob nervového 
původu. Napomáhá lepšímu spánku a působí 
na celkové zklidnění. K dostání je ve formě 
čajů, tinktur nebo tabletek.

Zajímavost: v poslední době se těší 
oblibě nově vyšlechtěný druh šišáku, šišák 
vroubkovaný (Scutellaria lateriflora), který se 
uplatňuje při léčbě akutních nervových stavů.

ŠIŠÁK BAJKALSKÝ     
Scutellaria baicalensis Georgi 
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Čeleď: Kacibovité (Zygophyllaceae)

Charakteristika: jednoletá bylina dorůstající 
délky 10 až 50 cm, s poléhavou, větvenou a 
přitiskle chlupatou lodyhou. Listy jsou vstříc-
né, také přitiskle chlupaté, lichozpeřené,  
s 5 až 9 jařmy lístků, které jsou kratičce řapí-
katé. Květy jsou žluté, jednotlivé, v úžlabí 
listenů, 5četné. Kvete v červnu až srpnu.

Původ a rozšíření: pochází patrně z Afriky, 
odkud se rozšířil do Středozemí a na Blízký 
východ. Dnes se běžně vyskytuje v Podunaj-
sku a mírných teplých oblastech Asie; je zav-
lečený v Severní a Jižní Americe, Indii, 
na Novém Zélandě, v Austrálii i jižní Africe.  
U nás se vyskytuje vzácně, zpravidla v okolí 
nádraží.

Pěstování: množí se semeny, které se vy-
sévají od března do dubna. Rostlinky jsou 
náchylné na padání klíčících rostlin, dopo-
ručuje se pěstovat je přímo ve volné půdě. 
Dařit se jim bude v lehčích, písčitých půdách, 
na slunném stanovišti. Vysazujeme do řádků 
20 cm od sebe. Rostliny ponecháváme na 
venkovním stanovišti co nejdéle, dozrávající 
plody sklízíme průběžně. Nať můžeme sklízet 
v průběhu celé vegetace, celé rostliny sklízíme 
před příchodem prvních mrazíků.

Využití: kotvičník patří mezi prastaré léčivé 
rostliny podporující vitalitu a obranyschop-
nost organismu. Sbírá se zejména nať, někdy  
i semeno. Obsahuje saponiny glykosidy,  
třísloviny, pryskyřice, alkaloidy, flavonoidy, 
olej, sacharidy, steroidy aj. Působí močopudně, 

pomáhá při onemocněních ledvin a močových 
cest, zvyšuje sekreci žaludečních šťáv, peris-
taltiku střev, snižuje krevní tlak a cholesterol. 

Zajímavost: v poslední době je kotvičník 
populární zejména jako prostředek pro zvý-
šení potence (často bývá označován jako 
rostlinná viagra). U mužů prý zvyšuje hladinu 
testosteronu až o 30%, u žen zvyšuje hladinu 
estrogenů.

KOTVIČNÍK ZEMNÍ     
Tribulus terrestris L.
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VY, KTEŘÍ MÁTE SVOU ZAHRÁDKU A RÁDI NA NÍ 
KROMĚ OKRASNÝCH ROSTLIN PĚSTUJETE TAKÉ NĚCO 
DOBRÉHO K ZAKOUSNUTÍ, URČITĚ VÍTE, ŽE ZATÍMCO 
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH VĚTŠINA ROSTLIN ODPOČÍVÁ, 
JSOU DRUHY, KTERÉ JSOU NEJEN MRAZUVZDORNÉ, 
ALE PRÁVĚ V TÉTO DOBĚ CHUTNAJÍ NEJLÉPE. JE TO 
TŘEBA RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA NEBO KADEŘÁVEK, 
KTERÝM PRVNÍ PODZIMNÍ MRAZÍKY SVĚDČÍ A TEPRVE 
PO NICH ZÍSKÁVAJÍ TU PRAVOU CHUŤ. NA ZAHRÁDCE 
NÁM MOHOU VYDRŽET AŽ DO JARA. 

ZELENINOVÍ
OTUŽILCI
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MRAZUVZDORNÁ ZELENINA 

Mrazivým zimním teplotám nejlépe odolá-
vají zeleninové druhy, které mají podzemní 
hlízy nebo kořeny. Takovou zeleninou je 
například topinambur, jehož hlízy v zemi 
vydrží teploty až −30 °C. Může se tak sklízet 
v průběhu celé zimy. Dalšími odolnými druhy 
jsou dvouleté zeleniny jako je třeba hadí 
mord španělský zvaný černý kořen, méně 
známá zelenina s kořenem černé barvy, 
který obsahuje hodně vitamínu C, nebo pas-
tinák, který je na vitamíny a minerály bohatší 
než jeho příbuzná mrkev. Mrazuvzdorné 
jsou i cibuloviny jako je třeba pór nebo zimní 
cibule. Mezi největší otužilce patří také špe-
nát nebo již zmiňovaná kapusta růžičková  
a kadeřávek. 

JAK NEJLÉPE SE V ZIMĚ 
O ZELENINU POSTARAT 

Základem pro úspěšné pěstování je správný 
výběr odrůdy. Vybíráme jen ty odrůdy, které 
jsou k přezimování určené, v opačném pří-
padě by nám zelenina mohla začít vybíhat 
do květu. Pozornost také věnujeme přípravě 
půdy, kterou je nejlépe připravit již nějakou 
dobu před samotnou výsadbou. Půda si tak 
sedne a semínka nám snáze vzejdou. Pokud 
máme záhony na exponovaných místech, 
uzpůsobíme vzdálenost rostlin a sejeme je 
hustěji, než bychom dělali v létě, zamezíme 
tak případnému vymrzání rostlin. Staráme 
se také o zálivku a v případě tuhých mrazů 
můžeme záhony přikrýt chvojím nebo 
netkanou textilií. 

VYBRANÉ MRAZUVZDORNÉ 
ZELENINY

KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ 
(Brassica oleracea convar. oleracea var.  
gemmifera DC)

Růžičková kapusta je dvouletou rostlinou  
z čeledi brukvovitých, která byla vyšlechtěna 
v 18. století v Belgii. Její košťál dorůstá výšky 
až 1 metru. Růžičky, které se tvoří v paždí 
listů, jsou bohaté na vitamín A, C, E, vitamíny 
skupiny B a minerální látky, zejména zinek, 
fosfor, síru, vápník a hořčík. Jejich chuť je 
velmi jemná, v kuchyni jsou často využívány 
do polévek i jako příloha. Růžičková kapusta 
snese teploty až −17 °C. Po přejití mrazem 
jsou růžičky chutnější.

PÓR ZAHRADNÍ
(Allium porrum L.)
Pórek je známá cibulová zelenina  
z čeledi amarylkovitých, pocházející  
z jižní Evropy a jihozápadní Asie.  
Je typická svou válcovitou cibulí  
a robustním stonkem. Pro přezimo-
vání využíváme zimní odrůdy, které 
vyséváme od března do května a sklí-
zíme během celé zimy, vydrží nám až 
do jara. Pórek nám v zimě bude zdro-
jem vitamínu C, E a B, obsah sirnatých 
sloučenin příznivě ovlivňuje celou 
trávicí soustavu. Kromě jiných látek 
obsahuje také mangan a selen, které 
podporují náš imunitní systém. 

ČERNÝ KOŘEN
(Scorzonera hispanica L.)
Méně známá kořenová zelenina  
z čeledi hvězdnicovitých, která pochází 
z jižní Evropy a Blízkého východu. 
Má černý, na řezu bílý, kořen, který 

má svěží, lehce nasládlou, kořeněnou 
chuť. Obsahuje vitamíny A, B, C a E, 
z minerálních látek pak hořčík, dras-
lík, vápník, fosfor a železo. Zasadit ho 
můžeme v srpnu a úrodu pak sklízet 
od zimy až do jara. Dařit se mu bude  
v hlubokých, humózních půdách. 
Využít ho můžeme osmažený na oleji 
nebo jím obohatit zeleninové saláty. 

PASTINÁK
(Pastinaca sativa L.)
Pastinák je nenáročnou zeleninou  
s celou řadou prospěšných látek. Patří 
spolu s mrkví do čeledi miříkovitých  
a ve srovnání s ní má také více mine-
rálů i vitamínů. Přejde-li mrazem,  
je ještě chutnější. Semena vyséváme 
brzy na jaře a kořen sklízíme po celou 
zimu. Naši předkové ho používali 
podobně jako třeba brambory, lze jej 
konzumovat vařený, smažený nebo 
dušený, výborný je pečený.

ZELENINOVÍ
OTUŽILCI
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ROSTLINY
VÝLUHY A JÍCHY

SLUNEČNICE TOPINAMBUR
(Helianthus tuberosus L.)
Rostlina původem z Ameriky, lidově zvaná 
židovské brambory, náležící do čeledi hvězd-
nicovitých. Dorůstá výšky až 2,5 m a její 
květy i listy se podobají slunečnici. Je opomí-
jenou zeleninou, i přesto, že je její pěstování 
velmi nenáročné. Hlízy se vysazují časně 
zjara a sklízet je můžeme během celé zimy. 
Bývá vysazována i jako okrasná trvalka. 
Pěstuje se pro podzemní hlízy, které snesou 
teploty až −30 °C. Ty obsahují inulin  
a řadu vitamínů, zlepšují činnost jater  
i ledvin. Upravují se podobně jako brambory.   

ZIMNÍ CIBULE
(Allium fistulosum L.)
Zimní cibule lidově zvaná ošlejch nebo sečka 
náleží do čeledi amarylkovitých a pochází  

z jihovýchodní Sibiře. Roste do velikosti asi 
60 cm a snese mrazy až do −20 °C. Vysadit ji 
můžeme brzy na jaře, ale také v srpnu i poz-
ději, pomalu roste i pod sněhem. Vyhovovat 
jí budou lehčí, ne příliš vlhké půdy. Zimní 
cibule má mnohonásobně vyšší množství 
vitamínu C než cibule kuchyňská, je bohatá 
na vápník, karotenoidy a sirnaté látky. Její 
využití je obdobné jako u cibule kuchyňské, 
je velmi lahodná.  

KADEŘÁVEK
(Brassica oleracea var. sabellica L.)
Nenáročná košťálová zelenina náležící do 
čeledi brukvovitých a pocházející z jihozá-
padní Evropy. Košťál dosahuje výšky až 1 m  
a nese růžici velkých, zkadeřených listů. 
Vyséváme ho od konce května přímo na 
záhon, vydrží teploty až −15 °C. Sklízet jej 

můžeme průběžně od října až do března. 
Listy jsou bohaté na vitamíny A, C, E a mine-
rální látky, zejména železo, vápník, hořčík, 
draslík a fosfor. Obsahuje také velké množ-
ství vlákniny, snižuje hladinu cholesterolu 
v krvi a zmírňuje potíže při osteoporóze. 
Chuťově je nejlepší v zimě, kdy změny teplot 
vedou k rozkladu škrobů na jednoduché 
cukry, listy jsou tak jemnější a sladší. Z mla-
dých, křehkých lístků lze připravit salát, čas-
tější je využití do polévek, nádivek, sekané  
a karbanátků. 

ZELENINOVÍ
OTUŽILCI

ZELENINOVÍ
OTUŽILCI

30



3332

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

32

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

BLAHOVIČNÍK KULATOPLODÝ 
Eucalyptus globulus var. globulus

Čeleď: Myrtaceae – myrtovité 

Všeobecný popis: krásný stálezelený 
strom, až 90 metrů vysoký. Mladé stromy 
mají modro zelené oválné listy, zatímco do-
spělé stromy mají dlouhé špičaté nažlout lé 
listy, krémově bílé květy a jemnou světle 
šedou kůru, která je často pokryta bílým 
práškem. 

Původ: pochází z Tasmánie a Austrálie. Pěs-
tuje se zejména ve Španělsku a Portugalsku, 
ale také v Brazílii, Kalifornii a Číně. Jen malé 
množství oleje pochází v dnešní době ze 
zemí jeho původu.

Ostatní odrůdy: existuje více jak 700 druhů 
eukalyptu, z nichž se nejméně 500 používá 
k produkci esenciálního oleje. Lze je rozdě lit 
do 3 kategorií. 1. oleje pro lékařské účely, 
které obsahují vysoké množství cineolu, jako 
jsou E. globulus, E. polybractea, E. radiata 
var. australiana a E. smithii. 2. průmyslové 
oleje obsahující zejména piperiton a felan-
dren, jako jsou E. piperita, E. radiata var. 
phellandra a E. dives var. Type. 3. oleje, které 
se používají do parfémů a obsahují zejména 
citronelal, jako třeba E. citriodora.

Tradiční medicína: tradiční domácí lék  
v Austrálii, listy a olej se používají zejména 

na respirační onemocnění, jako bronchitida 
a záškrt. Sušené listy se kouří jako tabák, 
a to hlavně při astma. Používá se také při 
horečnatých stavech (malárie, břišní tyfus, 
cholera atd.) a kožní problémy jako jsou 
popáleniny, vředy a rány. 

Účinky: analgetický, antirevmatický,  
antiseptický, antispasmodický, protivirový, 
deodorant, depurativní, diuretický, usnad-
ňu je vykašlávání, protihorečný, hypoglyke-
mický, paraziticidní, profylaktický, povzbu-
zující, hojivý.

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z čerstvých nebo částečně suše-
ných listů a mladých větviček. 

Charakteristika: bezbarvá tekutina (stár-
nutím žloutne) s kafrovou vůní s dřevitým 
sladkým nádechem. Dobře se mísí s tymiá-
nem, rozmarýnem, levandulí, majoránkou, 
borovicí, cedrovým dřevem a citronem. 

Základní složky: cineol (70–80%), pinen, 
limonen, cymen, felandren, terpinen, aroma-
dendren a mnoho dalších.

Bezpečnostní data: při vnějším použití je 
netoxický a nedráždivý (naředěný). Při vnitř-
ním použití je eukalyptový olej toxický.

Použití v aromaterapii
Pokožka: popáleniny, puchýře, řezné rány, 
opary, hmyzí bodnutí, repelent, vši, kožní 
infekce.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): bolesti 
svalů, špatný krevní oběh, revmatoidní artri-
tida, podvrtnutí.
Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, kašel, 
zánět dutin, infekce krku
Genitourinární systém: zánět močového 
měchýře, leucorrhoea
Imunitní systém: plané neštovice, nachla-
zení, chřipka, spalničky
Nervový systém: bolesti hlavy, neuralgie

Ostatní použití: olej a cineol jsou velmi 
často součástí mastí, sirupů proti kašli, zub-
ních past, ale také jako farmaceutické ochu-
covadlo ve stomatologii a veterinární praxi. 
Často se také používá jako vonná složka do 
mýdel, toaletních potřeb a čisticích pro-
středků a v malé míře také do parfémů. 
Rozsáhlé uplatnění také nachází jako ochu-
covadlo v potravinářském průmyslu.



34

ESENCIÁLNÍ
OLEJE

BLAHOVIČNÍK MENTOLOVÝ
Eucalyptus dives var. Type

Čeleď: Myrtaceae – myrtovité 

Všeobecný popis: robustní středně 
vysoký strom s krátkým kmenem. Mla dé 
listy jsou modré a mají srdcovitý tvar, 
zralé listy jsou velice aromatické, silné  
a zužují se na obou stranách. 

Původ: pochází z Tasmánie a Austrálie. 
Olej se také produkuje v Jižní Africe. 

Ostatní odrůdy: existují dva druhy toho 
typu eukalyptu, i když vypadají iden-
tic ky – jeden je bohatý na cineol (E. dives 
var. C.) a druhý je bohatý na „piperiton“  
(E. dives var Type).

Tradiční medicína: domorodci používali 
hořící listy na vykuřování pro úlevu  
od horečky.

Účinky: analgetický, antirevmatický, 
antiseptický, antispasmodický, protivi-
rový, deodorant, depurativní, diuretický, 
usnadňuje vykašlávání, protihorečný,  
hypoglykemický, paraziticidní, profylak-
tický, povzbuzující, hojivý.

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z listů a větviček. 

Charakteristika: bezbarvá nebo světle 
žlutá tekutina se svěží kořeněnou máto-
vou vůní. 

Základní složky: piperiton (40–50 %), 
felandren (20–30 %), kamfen, cymen, 
terpinen, thujen a mnoho dalších.

Bezpečnostní data: netoxický a nedráž-
divý (naředěný). Při vnitřním použití je 
eukalyptový olej toxický.

Použití v aromaterapii
Pokožka: řezné rány, boláky, vředy atd.
Pohybové ústrojí (svaly a klouby): artri-
tida, bolesti svalů, revmatismus, zranění  
při sportu, podvrtnutí. 
Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, 
kašel, krční a ústní infekce. 
Imunitní systém: nachlazení, horečka, 
chřipka, infekční onemocnění  
(např. spalničky).
Nervový systém: bolesti hlavy,  
nervové vyčerpání, neuralgie, ischias.

Ostatní použití: ve velmi malé míře se 
používá v léčivech, s výjimkou deodo-
ran tů, dezinfekčních prostředků, ústních 
vod, kloktadel a ve veterinární praxi. 
Oleje bohaté na „piperiton“ se používají 
do rozpouštědel.  

ESENCIÁLNÍ
OLEJE
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Čeleď: Myrtaceae – myrtovité 

Všeobecný popis: vysoký stálezelený strom, 
který roste velmi rychle. Mladé listy jsou 
oválné, zralé listy jsou špičaté a zúžené.
 
Původ: pochází z Austrálie. Pěstuje se také  
v Brazílii a Číně. 

Ostatní odrůdy: existuje opravdu velké 
množství druhů eukalyptu. Informace  
naleznete u E. globulus.

Tradiční medicína: tradičně se používá  
k parfémování prádla ve skříni (sušené listy 
se dávají do plátěných sáčků). V průběhu 
minulého století byl považován za dobrý  
repelent proti hmyzu, zejména proti švábům 
a rybenkám.

Účinky: antiseptický, protivirový, baktericid-
ní, deodorant, usnadňuje vykašlávání, fungi-
cidní, insekticidní. 

Extrakce: esenciální olej se získává parní 
destilací z listů a větviček. 

Charakteristika: bezbarvá tekutina nebo 
světle žlutá tekutina se silnou svěží vůní. 

Základní složky: citronellal (80–95%),  
citronellol, geraniol, pinen a mnoho dalších.

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý, 
u některých osob může způsobit senzibili-
zaci. Při vnitřním použití je eukalyptový olej 
toxický.

Použití v aromaterapii
Pokožka: „atletova noha“ a jiné plísňové 
infekce (např. candida), řezné rány, lupy, 
opary, repelent, strupy, boláky.
Dýchací ústrojí: astma, zánět hrtanu,  
bolení v krku. 
Imunitní systém: nachlazení, horečka,  
infekční kožní onemocnění (např. plané  
neštovice).

Ostatní použití: používá se jako vonná 
složka (namísto E. globulus) do mýdel,  
čisticích prostředků a parfémů. Rovněž se 
používá do osvěžovačů vzduchu a repelentů. 

BLAHOVIČNÍK CITRONÍKOVÝ
Eucalyptus citriodora
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Čeleď: Fabaceae – bobovité

Všeobecný popis: planě rostoucí tropický 
strom, až 18 metrů vysoký, s hustým listovím 
a mnoha větvemi. 

Původ: pochází ze severovýchodní a střední 
části Jižní Ameriky. Zejména se pěstuje  
v Brazílii, Venezuele, Guyaně a Kolumbii. 

Ostatní odrůdy: je několik druhů kopajvy, 
ze kterých se získává oleoresin; venezuelský 
druh „Maracaibo balsam“ má nízký obsah 
oleje, brazilský druh „para balsam“ má  
naopak vysoký obsah oleje. 

Tradiční medicína: již po staletí se v Evropě 
používá při léčbě chronického zánětu močo-
vého měchýře nebo bronchitidy; dále pak při 
léčbě hemeroidů, chronického průjmu  
a střevních problémů. 

Účinky: baktericidní, dezinfekční, diuretický, 
usnadňuje vykašlávání, povzbuzující. 

Extrakce: 1. surový balzám se získává navr-
táním otvorů do kmenů stromů; je to jeden 
z nejvíce přirozeně se vyskytujících parfémo-
vých materiálů. 2. esenciální olej se získává su-
chou destilací ze surového balzámu. Nejčastěji 
se k destilaci používá „para balsam“, který 
obsahuje vysoké množství oleje (60–80 %).

Charakteristika: 1. surový balzám je lepka-
vá, žlutohnědá nebo zeleno šedivá tekutina, 
která na vzduchu tvrdne, s jemnou kořeně-
nou vůní. Dobře se mísí se styraxem, amyri-
sem, lavandinem, cedrovým dřevem, levan-
dulí a kořeněnými oleji. 2. olej je světle žlutá 
nebo nazelenalá tekutina s jemnou sladkou 
vůní. Dobře se mísí s kanangou, ylang ylang, 
vanilkou, jasmínem, fialkovou a jinými kvě-
tovými oleji.

Základní složky: zejména karyofylen 

Bezpečnostní data: relativně netoxický, 
nedráždivý, možná senzibilizace. Velké dávky 
mohou způsobit zvracení a průjem.

Použití v aromaterapii
Trávicí ústrojí: střevní infekce, hemeroidy.
Dýchací ústrojí: bronchitida, nachlazení, 
rýma, kašel.
Genitourinární systém: zánět močového 
měchýře.
Nervový systém: potíže související  
se stresem.

Ostatní použití: oleoresin se používá do ně-
kterých farmaceutických produktů, zejména 
léků na kašel a diuretik. Olej a surový balzám 
se používají jako fixační a vonná složka do 
parfémů, mýdel, kosmetiky a čisticích pro-
středků. 

KOPAIVA LÉKAŘSKÁ
Copaifera officinalis

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Všeobecný popis: tropický strom dorůsta-
jící do výšky až 25 metrů, s rovným hladkým 
kmenem, krásnými listy a velice aromatic-
kými květy. Každá část stromu obsahuje 
pryskyřičnou šťávu, včetně vláknitého ovoce. 
Při sklizni pryskyřice se provedou zářezy  
do kmenů, ze kterých poté začne vytékat 
voňavá tekutina.

Původ: pochází ze Střední Ameriky; zejmé-
na pak ze San Salvadoru.

Ostatní odrůdy: blízkými příbuznými jsou 
Myroxylon frutescens a guina-guina.
Tradiční medicína: stimuluje srdce a zvyšuje 
krevní tlak; je také užitečný při respiračních 
onemocněních, jako je astma, chronický 
kašel a bronchitida. Tradičně se také používá 
při revmatických bolestech a kožních  

problémech, jako jsou svrab, dětské opruze-
niny, proleženiny, prurigo a ekzém.

Účinky: protizánětlivý, antiseptický, usnad-
ňuje odkašlávání, paraziticidní, povzbuzující, 
podporuje růst epitelových buněk.

Extrakce: čistý esenciální olej (bez prysky-
ři ce) se získává ze surového balzámu vakuo-
vou suchou destilací.

Charakteristika: olej je světle žlutohně dá 
nebo hnědá tekutina s bohatou sladkou 
vůní. Dobře se mísí s ylang ylang, patchou li, 
petitgrainem, santalovým dřevem, růží  
a kořeněnými, květinovými a orientálními 
základy.

Základní složky: benzylbenzoát, benzyl 
cinnamate, cinnamyl cinnamate a mnoho 
dalších. 

Bezpečnostní data: netoxický, nedráždivý; 
nicméně balzám (ne olej) je alergen, který 
může způsobit dermatitidu. 

Použití v aromaterapii
Pokožka: suchá a popraskaná pokožka,  
ekzém, vyrážky, boláky a jizvy 
Pohybové ústrojí (svaly a klouby):  
nízký krevní tlak, revmatismus 
Dýchací ústrojí: astma, bronchitida, kašel
Imunitní systém: nachlazení
Nervový systém: nervové napětí, stres

Ostatní použití: balzám se velmi často  
používá do tropických léčivých přípravků,  
a do jisté míry do farmaceutických produktů, 
např. do sirupů proti kašli. Používá se také 
jaké fixační a vonná složka do mýdel, čisti-
cích prostředků, krémů a parfémů

PERUÁNSKÝ BALZÁM (Vonodřev)
Myroxylon balsamum 
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Kakaové máslo je získáváno ze semen plodů 
Kakaovníku pravého (Theobroma Cacao). 
Kakaovník pravý je stálezelený strom dorůs-
tající výšky kolem 5 metrů, původem po chá-
zející z Jižní Ameriky. Kakaovníky rostou 
většinou ve stínu větších stromů a ke svému 
růstu potřebují stálé teplo a vlhko. Pěstovat 
je tedy lze v oblasti tropů, nejlépe co nejblíže 
k rovníku. Sběr plodů je možný i více než  
9 měsíců v roce. 

Plodem je asi 30 cm dlouhá bobule žluto- 
hnědé až červené barvy, semena tzv. kaka-
ové boby jsou velké cca 2 cm. Z jednoho 
stromu se obvykle za rok sklidí pouze 50 až 
60 plodů a zároveň je při sklizni i zpracování 
potřeba vysokého podílu ruční práce, proto 
kakaové boby stále patří mezi dražší země-
dělské komodity. 
V současnosti se kakaovník pěstuje v tro-
pických oblastech téměř po celém světě. 
Největšími producenty jsou Ghana, Pobřeží 
slonoviny, Nigérie, Indonésie, Brazílie, Vene-
zuela nebo Ekvádor. 

Pěstují se tři odrůdy kakaovníku:
Forastero – z této odrůdy se sklidí až 90% 
světové produkce kakaových bobů, nejčas-
těji pěstována v západní a střední Africe. 
Criollo – je označována za nejkvalitnější 

odrůdu, pěstuje se především ve Venezuele 
či Indonésii.
Trinitario – tato odrůda je křížencem před-
chozích dvou a pěstuje se především  
v Karibské oblasti.

Sklizeň a zpracování 
K první sklizni dochází přibližně po 4–5 
letech od vysazení. Strom produkuje dvakrát 
ročně po dobu přibližně 30 let. Zralé plody 
kakaovníků se ze stromů sklízejí ručně, zpra-
vidla se odsekávají mačetou ve výšce cca 
1,5 metru. Plody by se měly zpracovat co 
nejdříve, maximálně do pěti dnů od sklizně, 
protože boby uvnitř plodů obsahují více než 
50 % vody a rychle se proto kazí. Bílá kaka-
ová semena pokrytá slupkami a obalená 
kousky dužniny se v dřevěných bednách  
a nejlépe na banánových listech nechají fer-
mentovat. Během procesu, který trvá  
5–7 dní mění boby barvu z bílé na hnědou. 
Po fermentaci se boby očistí a nechávají  
vyschnout. Přirozené sušení na slunci trvá  
8–15 dní. Během sušení jejich vlhkost  
obvykle klesá průměrně na 7 %. Takto vy-
schlé boby mají hnědou barvu, již se nekazí  
a jsou připraveny k přepravě a prodeji.
Kakaové boby se následně praží. Během 
pražení klesá obsah vody pod 2 %, získávají 
typickou vůni a chuť. Pražené se poté drtí  

a melou na kakaovou hmotu, ze které se 
lisuje či nechává vykapat kakaové máslo 
a jako vedlejší produkt se získává kakaový 
prášek. Z 1 kg kakaové hmoty lze získat prů-
měrně 46 gramů kakaového másla.

Použití 
Kakaové máslo je tuhý, vůči oxidaci odolný 
rostlinný tuk nažloutlé barvy, získaný liso-
váním nebo vykapáním z kakaové hmoty. 
Uchovává se v tuhé podobě a při pokojové 
teplotě ho lze uchovávat až 5 let bez vý-
razné změny struktury. Má jemnou čokolá-
dovou chuť a vůni. Neobsahuje flavonoidy, 
kofein, theobromin a theofylin. 
Pro své vlastnosti se využívá nejen v po-
travinářství, ale také v kosmetice, kde se 
používá při výrobě různých krémů, mýdel či 
balzámů na rty. 
Kakaové máslo je bohaté na aminokyseliny  
a vitamíny A, C, D a E. Díky jeho slože-
ní dodává pokožce vyváženost, elasticitu, 
vyživuje ji a má hojivé účinky. Nejčastěji 
se používá pro suchou, podrážděnou nebo 
popraskanou pokožku. Vhodné je také do 
přípravků proti vráskám, striím či k ošetření 
jizev. Díky svým změkčujícím a zvláčňujícím 
účinkům se používá na ztvrdlou či hrubou 
pokožku chodidel a loktů. 

KAKAOVÉ MÁSLO 



FOTOREPORTÁŽ
SOCHY OD LUKÁŠE RAISE
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TRELÁŽE
V ZAHRADÁCH

V PODZIMNÍM ČÍSLE SVĚTA BOTANICUS 
JSME VÁM PŘINESLI ROZHOVOR SE 
SOCHAŘEM LUKÁŠEM RAISEM, NYNÍ 
PŘINÁŠÍME FOTOREPORTÁŽ JEHO 
SOCH V NAŠICH ZAHRADÁCH, SPOLU 
S DŘEVĚNÝMI SOCHAMI, KTERÉ SI 
BUDETE MOCI PROHLÉDNOUT  
V PŘÍŠTÍ SEZÓNĚ.

FOTOREPORTÁŽ
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RECEPTY
Z OSTRÉ

MRKVOVÉ
JEDNOHUBKY  

Zařaďte do silvestrovského pohoštění  
i tuto veganskou lahodnou pomazánku. 
Slunečnicová semínka obsahují spousta 
hořčíku a bojují s únavou. Pokud máte stále 
koriandr v květináči, neváhejte ho použít na 
ozdobu, případně si jednohubku vylepšete 
kousky avokáda nebo naklíčenými klíčky.

Ingredience:

• 500 g mrkve
• 2 a půl lžíce sušených rajčat
• půl hrnku opražených  

slunečnicových semínek
• 1 lžička olivového nebo jiného  

za studena lisovaného oleje
• citrónová šťáva
• půl lžičky čerstvě rozdrceného  

římského kmínu
• 1 lžička kari
• sůl
• pepř

Příprava: 

Oloupeme mrkev, vhodíme ji do vroucí vody 
a vaříme doměkka. Mezitím opražíme na 
sucho na pánvi slunečnicová semínka, které 
poté rozmixujeme. K semínkům přidáme 
sušená rajčata, uvařenou zchladlou mrkev  
a další suroviny, vše rozmixujeme a případně 
dochutíme solí a pepřem. Pomazánku dáme 
vychladit do lednice a poté podáváme 
na opečeném toastu, můžeme ozdobit 
koriandrem a slunečnicovými semínky.

45
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RAW KULIČKY  
NA VÁNOČNÍ STŮL 

Pokud každý rok děláváte to samé cukroví  
a máte chuť zkusit něco nového, vyzkoušejte 
tyto RAW kuličky. Chutnají výborně a určitě 
nalákáte i příbuzné, kteří si potrpí spíše na 
tradiční rumové kuličky. Jejich výroba není 
nijak složitá nebo časově náročná. Jen si na 
pár hodin předem namočíte datle a ořechy, 
aby se vám s hmotou lépe pracovalo. Datle 
vybírejte masitější a „lepkavější“, žádné 
vysušené chudáky. Muškátový oříšek 
si kupte celý a poté nožíkem najemno 
strouhejte. Předem namletý muškátový 
oříšek v pytlíku totiž ztrácí jakýkoliv chuťový 
a voňavý potenciál. Toto cukroví by vám 
mělo dodat správnou várku energie  
a uspokojit sladké chutě. Z této várky 
uděláte přibližně 35 kuliček.

Ingredience:

• 18 měkkých datlí
• ⅔ hrnku ovesných vloček
• 1 hrnek mandlí
• 1 hrnek mletého sušeného kokosu
• 4 lžíce kvalitního kakaa
• ⅔ hrnku vlašských ořechů
• 2 lžičky kokosového oleje
• ½ lžičky muškátového oříšku
• 1 lžička skořice
• skořici, sušený kokos,  

kakao na obalení kuliček

Příprava: 

Vypeckujeme datle a dáme je na pár hodin 
do vody, aby nám změkly. Také namočíme 
mandle a ořechy, tímto vylepšíme jejich 
chuťové vlastnosti a hmota se nám bude 
lépe zpracovávat. Po pár hodinách slijeme 
vodu a opláchneme, smícháme všechny 
přísady v mixéru a rozmělníme. Z hmoty 
tvarujeme kuličky, které obalíme ve skořici, 
kakau, sušeném kokosu, nadrcených mandlí 
a ořechů. Necháme v lednici ztuhnout, kde 
je také skladujeme. Takto nám vydrží  
i několik týdnů.

RECEPTY
Z OSTRÉ
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Z OSTRÉ
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FOTOREPORTÁŽ
PODZIM
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