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Zelenina týdne: RAJČE 
Zelenina proti rakovině 

Rajčata pocházejí z Jižní Ameriky, původní druhy měly malé žluté plody. V Peru je 
Indiáni pěstovali už v 5 století před Kristem. Do Evropy dorazila jako okrasná 
rostlina, protože se mělo za to, že jsou jedovatá. Jejich pěstování se proto rozšířilo 
až v 18. století. Rajčata mají málo kalorií, tuků a žádný cholesterol. Jsou zdrojem 
vlákniny, draslíku, sodíku, zinku a vitaminů skupiny A, B a C. Obsahují také 
antioxidant lykopen, který chrání buňky před rakovinou. Nejvíc ho lidské tělo dokáže 
získat z tepelně upravených rajčat.  

Tyčková, keříčková, masitá, třešňová… 
Rajčata se z pohledu stylu pěstování dělí na keříčková a tyčková. Tyčkové odrůdy potřebují oporu 
a zaštipují se obvykle tak, aby měla jen jeden hlavní výhon. Keříčková rajčata se mohou pěstovat 
i s více výhony a bez opory. Kuchaře pak nejvíc zajímá druh plodu a obvykle rozlišují rajčata masitá 
(mají mohutnější dužninu na úkor semínek a tekutého středu, takže se hodí tam, kde potřebujete 
pevné plátky), soudkovitá italská (mají vyrovnaný poměr dužniny a tekutého středu, takže jsou 
ideální zejména na omáčky)  a třešňová (tzv. cherry, používají se do salátů a díky pevné slupce 
dobře zvládají i prudké opékání nebo grilování). Mezi třešňová rajčata se řadí i tzv. divoká rajčata 
– druhy, s velmi malými sladkými plody, které jsou odolné chorobám a snadno se pěstují 
i samovýsevem. Rajčata skladujte ve spíži nebo při pokojové teplotě. Případné zelené plody tak 
mohou ještě postupně dozrát. Nejintenzivnější aroma ale mají plody, které dozrály přímo na rostlině. 

Už nevíte, co s nimi? Sušte je, nakládejte a zavařujte! 
Rajčata se v kuchyni dají zpracovávat na spousty způsobů. Jsou tradiční ingrediencí do salátů, vaří 
se z nich omáčky a polévky, zapékají se plněná, pečou se s bylinkami, lze je ale třeba i smažit 
v trojobalu. Připravují se z nich různé studené i teplé salsy a pesta, dají se sušit a dobře se hodí 
k nakládání do oleje nebo octových nálevů. Chcete-li mít pokrmy z nich krásně jemné a krémové, 
před zpracování je raději oloupejte (snáz to půjde, když je ve špičce křížem nakrojíte a dáte je 
maximálně na minutu do vroucí vody) a zbavte „bubáka“.  
Nakládaná pečená rajčata v lednici vydrží i několik měsíců. Můžete jimi zdobit krémové polévky, 
dávat je na tousty a sendviče, přidávat do salátů, anebo je jako lahůdku sníst jen tak.  

Ingredience: 2 kg rajčat, asi 10 stroužků česneku, tymián, sůl, olivový olej 
Postup: Rajčata nakrájejte na půlky, položte na pekáč středy rajčat nahoru a pečte 
v troubě 40 minut na 180 °C. Pak na ně rozložte utřený česnek, posolte a zasypeme 
nasekaným tymiánem. Vždy dvě půlky přiložte k sobě, čímž rajče uzavřete, 

a vyskládejte poměrně natěsno do sklenice. Zalijte olivovým olejem až po vrch a dejte do lednice. 
Rajčatovou salsou potěšíte milovníky tortill a jižní kuchyně, skvělá je také ke grilovanému masu.  

Ingredience: 2 menší šalotky nebo bílé cibule nakrájené nadrobno, chilli paprička, 
3 pokrájené stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje, hrst nasekaného čerstvého 
koriandru nebo petržele, 250 g čerstvých oloupaných rajčat, špetka cukru a soli, 
šťáva z půlky limetky 

Postup: Na pánvi na oleji orestujte cibuli. Až zesklovatí, přidejte česnek a po chvilce i rajčata, chilli, 
sůl a cukr. Poduste asi 20 minut, až salsa zhoustne. Přidejte koriandr nebo petržel a rozmixujte. 
Nechte uležet v chladu, nejlépe den, anebo naopak ještě horké naplňte do skleniček a sterilujte. 

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


