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Zelenina týdne: JEDLÉ KVĚTY 
Kvete to. Jí se to?  
Jíme i očima. Tak neváhejte do svých jídel přidávat i barvy, třeba ve formě květů bylinek, 
ale i zelenin nebo kytek, které si jinak obvykle utrhnete do vázy. Objevíte zajímavé chutě 
a budete navíc in, protože jedlé květy frčí i ve světě velké gastronomie. Skvělá je například 
pažitka (když květenství rozdělíte na jednotlivé kvítky, vznikne vám parádní pikantní posyp 
na polévku, salát nebo grilované maso), měsíček (svými žlutými okvětními lístky prozáří 
každý salát) nebo brutnák (jeho květy vypadají úžasně, když je zamražené v kostkách ledu 
hodíte do limonády).  

Vyrazte za kv ěty do divo činy! 
Spoustu jedlých květů nejdete venku za humny. Vypravte se na procházku a najděte si pár 
pokladů na váš talíř nebo do čajové konvičky! Právě kvete černý bez, z kterého se dá 
připravit báječná limonáda a sirup. Začínají vonět už i lípy, jejichž květy jsou skvělé na čaj. 
(Usušíte je snadno třeba na plechu do trouby a v zimě vám pomůžou léčit nachlazení.) 
Poklady rostou na loukách i v trávníku. Už jste ochutnali sedmikrásky nebo kopretiny? A co 
sléz a jetel? Tak to zkuste! Inspiraci, po čem v přírodě pátrat, najdete třeba v knížce Kytky 
k jídlu od Jany Vlkové. 

Ingredience na jednoduchou bezovou limonádu:  4 velké 
květy bezu (květy před použitím neoplachujte), 1 bio citron, 
1 litr studené vody, třtinový cukr nebo med 
Postup : Bio citron nakrájejte na tenké plátky a dejte 
do džbánku nebo velké sklenice. Z bezových květů 
odstřihněte tuhé stonky, zbylé kvítky přidejte k citronu. 
Směs promačkejte paličkou na mojito nebo vařečkou 
a zalijte litrem studené vody. Nechte louhovat 24 hodin 
v ledničce, sceďte, přidejte pár kostek ledu a dle chuti 
doslaďte cukrem nebo medem. 

Omyl nebo objev? 
K zajímavým jedlým květům se občas dostanete „omylem“, když včas nesklidíte zeleninu, 
kterou pěstujete třeba na list nebo nať. Nezoufejte tedy, když na zahradě nestíháte, ale 
berte to jako výzvu k objevování! Poznáte, které rostliny jsme v květu zastihli my? 

   
zleva: pažitka, roketa, česnek 

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


