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Zelenina týdne: ŘEDKEV 
Poklad pod zemí 

Planá ředkev pravděpodobně pochází z jižní Asie. Jako zelenina byla 
odpradávna pěstována na Středním východě, ve starověku byla 
oblíbená zejména v Egyptě. Oproti ředkvičce obsahuje více hořčičných 
olejů, a proto má ostřejší, štiplavější chuť. Dnes se nejčastěji pěstuje 
dlouhá bílá ředkev (tzv. daikon - je oblíbený zvláště v asijské kuchyni), 
ředkev vodnice a černá ředkev. Odrůd ale existuje mnohem víc. 

Proti rýmě, kašli… 
Ředkev napomáhá při trávení těžkých jídel a přispívá k odstranění plísní a bakterií v střevech, 
ledvinách a močových cestách. Hlavně je ale starý domácí prostředek proti nachlazení. 
Podporuje prokrvování, dezinfikuje a chrání sliznice, uvolňuje hleny v nose, dutinách a hltanu. 
Takže, až letos zase vypukne chřipková sezóna, zažeňte nachlazení zeleninovou kůrou! 
Ředkev s medem na uvolnění hlenů: Šťávu z jedné černé ředkve smíchejte se lžičkou medu. 
Užívejte lžičku denně po dobu 5 dní.  
Čaj z ředkve proti rýmě a kašli: Lžíci strouhané černé ředkve smíchejte s 3 dcl vroucí vody. 
Nechte 15 minut louhovat. Přeceďte, přidejte med a popíjejte dvakrát denně po dobu týdne. 

Skvělá je i na talíři! 
Ředkev je ideální čerstvá. Štiplavost můžete zmírnit, když nakrájenou 
ředkev lehce posolíte a necháte „vykapat“ v cedníku. Přidáním soli ředkev 
také změkne. Skutečnou proměnou ředkev projde, když ji pomaličku 
podusíte s trochou vody na másle. Úžasně zesládne a taky změkne.  
Když budete pokrájenou ředkev opékat delší čas, až její povrch zezlátne, 
získáte úžasnou ingredienci do salátů z grilované zeleniny. Výrazně 
opečené nebo grilované plátky můžete použít také do sendvičů. Ředkev 
se dá takto párovat i s výrazným ochucením nebo s těžšími omáčkami. 
Ředkve se skvěle hodí také na nakládání. Můžete ji nechat několik hodin 

nechat uležet s trochou umeocta, přidávat ji do kvašeného zelí nebo kvasit v solené vodě. 
Nejrůznější recepty na kvašení najdete například na blogu www.zkvaseno.cz. 

Procvičí váš jazýček 
Ano, ředkev se spolu s dalšími zeleninami dostala i do logopedických říkanek. Zkuste si třeba 
tuhle: „řeřicha, ředkev, křen a tuřín, držte mě, držte, já dnes zuřím“. Hláska Ř je českým 
unikátem. Ani v nám nejblíže příbuzných jazycích ji nenajdete. Vznikla na přelomu 12. a 13. 
století z měkkého R, které v té době existovalo. A pro řadu dětí i dospělých je pěkně zapeklitá, 
spojuje totiž vibrace R se sykavkovým šumem S. (Zkuste si Ř pomalu vyslovit a sledujte, co se 
ve vašich ústech děje. Určitě se všimnete, jak se mezi jednotlivými „kmity“ hlásky R objevuje 
určitý třecí šum, příbuzný sykavkám typu S.) To v Německu, Anglii, Španělsku, Itálii, Francii 
a na Slovensku to mají snazší. Tipnete si, jak se u nich ředkvi říká? Tady je malá nápověda: 
rettich, radis, ravanello, rábano, reďkev, radish.  

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

  


