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Zelenina týdne: ZELÍ 
Tradice z Evropy 

Hlávkové zelí pochází pravděpodobně z Evropy. Pěstovalo se a šlechtilo zřejmě 
už v předhistorické době. Například starověcí Řekové rozlišovali tři jeho odrůdy, 
Římané dokonce šest. Dnes odrůd zelí existují desítky. Obvykle se dělí na rané 
(letní), které má méně pevné hlávky a je výborné čerstvé do salátů, a pozdní, které 
se může sklízet až do listopadu a hodí se zejména na kvašení a dlouhodobé 
skladování.  

Bílé, červené nebo modré? 
Rozdíl mezi bílým a červeným zelím je mimo barvy a chuti (červené zelí je chuťově výraznější 
a aromatičtější) také v jeho složení. Červené zelí má méně vlákniny, více sacharidů a větší množství 
vitamínů a minerálu. Obsahuje například selen, který je velice důležitý pro imunitní systém. Bílé zelí 
zase díky vysokému obsahu kyseliny listové napomáhá zvládání stresu, působí na uklidnění nervů 
a aktivuje výkon mozku.  
A proč je červené zelí vlastně červené? Může za to barvivo kyanidin, které rostlina obsahuje. Jeho 
název sice připomíná jedovatý kyanid, ve skutečnosti je ale úplně neškodné. Dává barvu většině 
červeného ovoce nebo zeleniny. Nachází se také v borůvkách, malinách, rybízu, ibišku, třešních nebo 
vinné révě. Kyanidin je velký chameleon, mění barvu podle prostředí, ve kterém se nachází. 
V chemicky neutrálním okolí je modro-fialový. V kyselém prostředí je červený, v zásaditém naopak 
modrý. Zelí, vypěstované na kyselých půdách tedy bývá červenější. Modré zelí naopak vyrostlo 
v zásaditější, vápencové půdě. Ale i toto modré zelí v kyselejším pokrmu zčervená. 

Zaviňte to do zelí! 
Zelí je možné využít nejen na dušení a kysání! Skvěle poslouží také jako obal 
na nejrůznější závitky. Například na Balkáně patří mezi nejoblíbenější jídla 
tzv. sarma – zelné listy plněné směsí mletého masa a rýže. Servírují ji i těm 
nejvznešenějším návštěvám a vy si ji můžete uvařit třeba v srbské verzi podle Kluků 
v akci (video recept najdete v archivu České televize).  

Ingredience na 6–8 porcí: 2 kg bílého hlávkového zelí, 750 g směsi mletého hovězího a vepřového 
masa, 350 g vepřového uzeného masa, 150 g sádla, 50 g kulatozrnné rýže, 200 ml octa, 1 vejce, 
1 střední cibule, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžička pálivé mleté papriky, hrst nasekané petrželové nati, 
kelímek zakysané smetany (podle chuti můžete, či nemusíte). 
Postup: Hlávku zelí omyjte, vykrojte košťál, rozdělte na jednotlivé listy, vložte do vroucí vody s octem, 
povařte cca 10 minut a nechte krátce stát v hrnci. Sceďte a listy zchlaďte studenou vodou. Listům 
seřízněte silnější žebra, aby se z nich lépe připravovaly závitky. Cibuli nasekejte nadrobno a zpěňte 
na sádle, přidejte mleté maso a osmahněte. Do zchladlé směsi přisypte rýži vařenou do poloměkka, 
osolte, opepřete, přidejte vejce a nasekanou petrželku a důkladně promíchejte. Masovou směsí plňte 
jednotlivé listy zelí a zavíjejte je tak, aby vznikly pevné malé válečky. Závitky naskládejte do kastrolu 
vymazaného sádlem jeden vedle druhého, můžete i do několika řad nad sebou. Řady závitků 
prokládejte plátky uzeného masa. Ze zbylého sádla, mouky a papriky usmažte jíšku, zalijte vodou, 
ochuťte solí a pepřem, krátce provařte a přelijte s ní závitky. Vložte do trouby a cca 30 minut pečte 
na 180 °C, podávejte s bílým chlebem a podle chuti se zakysanou smetanou. 

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

  


