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Zelenina týdne: PASTINÁK 
Nepleťte si pastinák s petrželí! 
Pastinák pochází ze Středomoří, kde tvořil společně s mrkví součást jídelníčku již odpradávna. 
Od petržele se liší velikostí, chutí i délkou pěstování. Trvá několik měsíců, než plně dozraje, a tak 
se z něj můžeme těšit až na konci sezony. Je větší, méně štiplavý a sladší. Jeho nať se 
na rozdíl od petrželové pro kuchyňské zpracování nehodí. Pastinák totiž patří k fotosenzibilujícím 
rostlinám, které mohou v kombinaci se slunečním zářením způsobit podráždění pokožky či alergii. 
Kořen rostliny je ale zcela neškodný, a navíc velmi zdravý. Obsahuje hodně vitaminu C, draslíku 
a vlákniny. Specialitou pastináku je alkaloid pastinacin, jenž tlumí křeče hladkého svalstva. Kromě 
toho tento kořen obsahuje také hodně cukru a v dobách před objevením cukrové řepy se používal 
jako sladidlo - šťáva se nechala odpařit a hnědá hmota se užívala jako med. 

   
Poznáte, co je petržel a co pastinák? 

Jak ho zpracovat v kuchyni? 
Patinák naši předkové používali obdobně jako brambory. Nejčastěji byl servírován jako příloha – 
vařený v osolené vodě nebo mléce, pečený (samotný nebo s dalšími druhy kořenové zeleniny 
a brambory) anebo rozmačkaný s máslem a muškátovým oříškem. Připravit se z něj dá i výborná 
krémová polévka. Díky přirozeně nasládlé chuti lze pastinák použít i do dortů a koláčů.  

Zeleninové placičky pečené v troubě 
Ingredience: 2 mrkve, 1 pastinák, 500 g sterilované cizrny, 2 stroužky 
česneku, 2 vejce, citronová šťáva, dle chuti sůl, mletý černý pepř, mletý 
římský kmín, 2 lžíce nasekané petržele, olej na pokapání 
Postup: Mrkev a pastinák očistěte a omyjte, nastrouhejte nahrubo a dejte 

do mixéru. Přidejte scezenou cizrnu, oloupaný česnek, vejce, citronovou šťávu, sůl, pepř a římský 
kmín a vše rozmixujte. Do směsi vmíchejte nasekanou petržel a navlhčenýma rukama vytvarujte 
malé placičky. Rozložte je na plech s pečicím papírem a pokapejte olejem. Pečte asi 15 minut 
na 200 °C. Hotové placičky podávájte se zeleninovým salátem.  

Pastinákové hranolky s parmazánem 
Ingredience: 8 pastináků oloupaných a nakrájených na hranolky, 1 lžíce 
rozpuštěného másla, 2 oloupané a rozpůlené stroužky česneku, 1 lžíce 
rozmarýnových lístků, mořská sůl a čerstvě mletý pepř, olivový olej, 50 g 
strouhaného parmazánu 

Postup: Troubu předehřejte na 210 °C. Do mísy dejte pastinák, lžíci olivového oleje, máslo, 
rozmarýn a česnek, osolte, opepřete a promíchejte. Rozložte na plech vyložený pečicím papírem 
a pečte 25 minut. Poté posypte parmazánem a pečte dalších 10 minut dozlatova. 

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


