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Zelenina týdne: ČERNÝ KOŘEN 
Zapomenutý poklad 
Původ černého kořene odhaluje jeho lidové jméno. Říkalo se mu totiž 
hadí mord španělský a tradovalo se, že léčí hadí uštknutí. Protože 
obsahuje inulin, který, přestože je sladký, nezvyšuje hladinu cukru 
v krvi, je vhodný zejména pro diabetiky. Pomáhá ale i všude tam, kde je 
třeba nastavit úlevnou dietu, například při poruchách trávení, 
revmatických chorobách a dně.  

Zelenina, která pláče 
Na zpracování černého kořene se vám možná budou hodit 
rukavice. Při loupání roní bílou lepivou šťávu, která na vzduchu 
rychle hnědne. Aby si kořen ponechal bílou barvu, je vhodné ho 
hned po oloupání vložit na chvíli do vody s trochou citronové 
šťávy a teprve pak pokračovat s další úpravou. Případně kořen 
můžete uvařit i se slupkou a odstranit ji až později. 

Čerstvý i vařený 
Černý kořen můžete upravit na mnoho způsobů. Je výborný v krémových polévkách nebo 
gratinovaný v troubě, hodí se do salátů, do omelet a omáček na těstoviny nebo jako 
příloha k masu. Skvěle chutná povařený ve slané vodě, posypaný opraženou strouhankou 
a zalitý rozpuštěným máslem. (Ne nadarmo se mu říká chřest chudých!). Připravit z něj 
můžete i pomazánky, nebo ho jen tak schroupat ke svačině.  

Ingredience na rychlou sýrovou pomazánku: 
1 velké balení lučiny nebo cottage sýra, 15 až 20 cm 
černého kořene, sůl, špetka muškátového oříšku 
či dalšího koření dle chuti 
Postup: Černý kořen oloupejte, nastrouhejte najemno 
a smíchejte s lučinou či cottage sýrem, solí a kořením. 

U nás bude vždycky doma! 
V obchodech se s černým kořenem setkáte jen zřídka, prý je jeho pěstování příliš pracné. 
Na živiny není náročný, ale vyžaduje hlubokou kyprou půdu, jinak se těžko sklízí. Také 
jeho výtěžnost ve srovnání s ostatní kořenovou zeleninou není velká. Na naší zahradě ale 
své místo mít vždy bude, i proto, že zimu snadno přečká na záhonech a sklízet se z nich 
dá až do dubna. 

 
 

Přejeme vám příjemný týden s naší zeleninou. 
Řepu na to 

 
 
 
 
 
 


