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sezónní týdeník pro podílníky Ekozahrady Raková (www.ekozahradarakova.cz) 

Zelenina týdne: ŘEDKVIČKA 

Chcete ud ělat něco pro své zdraví? Jezte n ěkolik ředkvi ček denn ě! 
Není jasné, odkud se k nám ředkvičky přikutálely, zda 
z Blízkého východu nebo dokonce z Japonska. Jisté ale je, 
že jsou hotovým elixírem zdraví. Podporují trávení, zbavují 
střeva jedů, posilují imunitní systém a čistí dýchací cesty 
od hlenů. Jsou také ideální zelenina pro jedlíky umělce. 
Existuje jich totiž veliké množství odrůd různých barev a tvarů 
– kulaté, podlouhlé, oválné, červené, fialové, žluté, bílé nebo 
dokonce dvoubarevné. Na talíři z nich tedy můžete vytvořit 
i umělecký obraz.  

Kam s nimi? 
Dejte si je na sendvič, do salátu nebo je jezte jen tak. Můžete je klidně použít i do polévky, opéct 
na grilu nebo je naložit jako rychlokvašky. Mléčné kvašení zeleniny (tzv. fermentace) je používané 
už víc jak 6 000 let. Vytváří se při něm mimo jiné i vitamíny B, které jsou důležité pro správné 
fungování metabolismu a nervového systému.  
Ingredience na ředkvi čkové rychlokvašky:  20 hlaviček ředkviček, 1 lžíce nerafinované soli, 
1 litr vody, zavařovací sklenice se šroubovacím víčkem 
Postup : Vodu se solí povařte 5 minut a nechte vychladnout na cca 40 ˚C (až nebude pálit). 
Ředkvičky očistěte od kořínků a listů, umyjte, rozpulte, naskládejte do sklenice a zalijte zchladlým 
nálevem až po okraj. Uzavřete čistým víčkem. Sklenici postavte mimo přímé sluneční světlo 
a nechte 2-3 dny fermentovat. Fermentace je dokončena, když nálev ve sklenici získá mléčnou 
barvu. Nakvašené ředkvičky dejte i s nálevem do lednice (vydrží tam 1-2 měsíce) a přidávejte 
jako ozdobu k jídlu.  

Chcete zahradni čit s d ětmi, ale máte jen okenní parapet? P ěstujte ředkvi čkové výhonky! 
Připravte si semínka ředkvičky, substrát a širší nízký 
kelímek (třeba od pomazánkového másla). Do dna 
kelímku udělejte několik děr, aby mohla odtékat 
případná přebytečná voda, a kelímek naplňte 
vrstvou substrátu vysokou 2 cm. Substrát jemně 
upěchujte a posypte semínky ředkvičky tak, aby byla 
centimetr od sebe. Semínka zakryjte tenkou vrstvou 
substrátu. Nádobu dejte na okenní parapet 
a pravidelně ji zalévejte. Ředkvičkové výhonky by se 
měly objevit do čtyř dnů. Skliďte je zhruba za týden, 
v době kdy mají pouze první pár lístků. Skvěle 
chutnají třeba na chlebu s tvarohovou pomazánkou. 

 
 
 
 
 
 
 

Přejeme vám příjemný týden s naší zeleninou.  
Řepu na to! 

 
 


