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JAK NA TO

KTERÉ BYLINY A LISTY
POUŽÍT?
V této lekci se zaměříme na použití listů a
kvetoucích natí aromatických bylin. .

pro bylinky - květy
nejraději používám
metodu míchání
nebo línou metodu,
pro listy naopak
metodu vrstvení
většina bylin
neobsahuje moc
vody, není proto vždy
nutné je uskladnit v
chladu a vydrží až 1
rok i při pokojové
teplotě

LIsty a mladé natě náleží převážně jaru, s průběhem roku se
snižuje obsah vody ve prospěch vlákniny, listy jsou tužší.
U aromatických bylinek je vrcholem obsahu léčivých látek čas
těsně před kvetením a během kvetení. Nejvyšší obsah těchto
látek je na vrcholu léta, kdy se tradičně sbírají, v nejtelplejší a
nejslunnější části roku, kdy je i slunce na svém vrcholu. Tzn.
zhruba od letního slunovratu do tzv. mariánského svátku
spojeného s bylinami - v polovině srpna.
Bylinné medy používáme převážně v kombinaci s bylinnými čaji
a bylinnými fermetovanými i nefermentovanými limonádami,
můžeme je použít jako součást domácí přírodní lékarničky. i s
nimi si lze ale hrát a vymyslet různá kulinářská využití.

Při použití aromatických bylinek, které mají opravdu nízký obsah
vody, zůstane med/medový sirup většinou hodně hustý. Při
použití jarních listů (jitrocel, meduňka, kopřiva, máta) se promění
v méně či více hustý sirup. Aromatické bylinky většinou v medu
ponechávám, sirupy z listů většinou po nějaké době slévám (cca 4
až 8 týdnů) a použiji je na oslazení čajů nebo limonád.
U listů lze použít i způsob, při kterém vylisujeme/odšťavníme
šťávu, kterou následně medem zakonzervujeme (máta, meduňka,
jitdocel, kopřiva). Štávu z bylin můžeme pro lepší konzervaci
doplnit šťávou z citronu.
Jitrocel kopinatý - vůbec první bylinka, kterou jsem kdy pro
nakládání do medu použila. Jitrocelové listy jsou vynikající pro
použití při kašli azánětech horních cest dýchacích a jitrocelový
sirup je skvělým pomocníkem.

V medu vytvoří hustý a tmavý sirup. LIsty
nadrobno nasekáme, střídáme vstrvy
jitrocele a vrstvy medu, zakončíme
vrstvou medu. Necháme v teple
fermentovat a pustit šťávu.
Narozdíl od květových medů necháváme
fermentovat delší dobu. Já nechávám až
8 týdnů. Lze použít i jitrocel větší a
jitrocel prostřední.
Kopřiva - královna bylin, která vyživuje a
pečuje o naše zdraví. Její hluboké výživy
si můžeme užít i při použití její šťávy v
medu nebo ve fermentovaném medu s
listy kopřivy. Lze užívat jako samostatný
posilující sirup, do čajů a "limonád".
Vynikající je v kombinaci s mátou nebo s
meduňkou. LIsty z medu po nějaké době
fermentace vyjímám, stejně jako u
jitrocele nebo máty. Po
Máta - osvěžující bylinka, která nesmí v žádné bylinkové zahradě
chybět. Pro fermentaci v medu lze použít všechny její kultivary v
široké paletě vůní. Krásné oživí medové fermenty s kopřivou,
mátová vůně se v medovém fermentu uchová spíše jemně.
Meduňka - jemná, pečující, laskavá, hladivá a uklidňující, taková
je energie meduňky, která se snoubí s jemnou a bohužel
prchavou citronovou vůní. Podaří se ji zachytit v medu?
Meduňkový med mám právě v procesu a tak zatím sama nevím.
Dám vám vědět .

♥

Dobromysl - to dobromysl, ta se s ničím nemazlí. Vypadá snad
křehce, ale je to bylinka velmi silná a razantní. Dobromyslový
med v sobě uchovává její silnou vůni, příliš neřídne. Používám ho
v průběhu zimy do léčivých čajů a nápojů při nachlazení a
zánětech, lze přidat i do limonád (pozor má sílu). Květy z medu
nevyndavám a používám do nápojů všechno dohromady, pak
přecedím.

Mateřídouška a tymián - jemnější sestřička mateřídouška,
silnější a razantnější bratříček tymián. Pomůžou s kašlem a
záněty horních cest dýchacích.

Pro malé děti volte raději mateřídoušku, tymián je pro ně hodně
chuťově i obsahem látek silný.
Macerované v medu nepouští téměř žádnou tekutinu, med ale
přesto krásně ovoní a předají mu svou léčivou sílu.
Bylinky v medu nechávám a v zimě opět používám do nápojů i s
nimi a přecedím.

Černý rybíz - plody černého ryízu buĎ
milujete nebo nenávidíte, mají typickou
výraznou vůni.

Tuto vůni ale mají nejenom plody, mají ji
i listy, květy a pupeny černého rybízu.
Pupeny černého rybízu se využívají pro
svou sílu v gemmoterapii (léčba
tinkturami z pupenů).
Listy černého rybízu už od malička ráda
přidávám do bylinkových čajových směsí
a tak bylo nasnadě, kdy je vyzkouším dát
do medu.
Listy černého rybízu fermentovaného v
medu stojí právě u nás na lince a voní
slibně ( i pro můj aktuálně a po pěti
měsících bohužel stále omezený čich).

Ještě jsem nevyzkoušela, ale láká mne
vyzkoušet

levandule - tam to bude asi jako s levandulovým
sirupem, octem i cukrem - dávkovat opatrně, ať
nechutná jako mýdlo
rozmarýn
šalvěj
yzop
listy/šťáva ze svízele a mařinky vonné

MEDOVÝ SIRUP PROTI KAŠLI Z DEVATERA BYLIN
Tento medový sirup zkouším letos poprvé. Některé jarní bylinky už možná nestihnete,
některé možná u vás nerostou. Nevadí, můžete vytvořit směs přímo vám na míru.

Potřebujeme:
listy jitrocele kopinatého
další byliny proti kašli, sbírané od jara do srpna - podběl list a květ (v malém množství), violka vonná
list a květ, plicník list a květ, prvosenka květ, proskurník list a květ, topolovka květ, sléz maurský, sléz
přehlížený apod. list a květ, divizna květ, tymián, mateřídouška, dobromysl, smrkové a borovicové
výhonky nebo nezralé šišky nakrájené
můžeme přidat citron nebo na podzim plody kdoulovce lahvicovitého
med, větší sklenice

V průběhu roku sbíráme byliny a vrstvíme je střídavě s medem (vrstva bylin, vrstva medu, která byliny zcela
zakrývá. Největší podíl použijeme jitrocelu, sbíráme jej od dubna do srpna, ideálně v období před květem
nebo v období rozkvětu.
Byliny fermentujeme ve sklenici na teplém, raději tmavém místě. Kontrolujeme, zda jsou byliny zakryty
vrstvou medu, aby neplesnivěly.
Na podzim slijeme. Můžeme přidat ještě citronovou šťávu nebo šťávu z kdoulovce lahvicovitého, který sirup
okyselí a dodá vitamín C.

U dlouhodobého medového
fermentu je hodně důležité
hlídat, zda jsou byliny
ponořené v sirupu nebo pod
medovou "zátkou".
Sklenice by měla být zakrytá
plátýnkem nebo jen volně
položeným víčkem, aby obsah
mohl dýchat a sirup
nezplesnivěl.

ŠÍPKOVÝ ČAJ ZA STUDENA S MATEŘÍDOUŠKOVÝM
MEDEM
Léčivý čaj, pohlazení a nálož vitamínů a pečující síly rosltlin pro podporu našeho těla.

Potřebujeme:
čerstvé šípky , asi 1 velkou hrst
1 litr vody příjemné teploty na pití
mateřídouškový fermentovaný med
nádobu na mixování, mixér, plátýnko na cezení
Šípky rozmixujeme ve vodě na jemno, přecedíme přes plátýnko a osladíme mateřídouškovým
fermentovaným medem.
Šípky lze většinou ještě nechat macerovat v další várce vody, promixovat a opět zcedit a použít. Po třetí už
šípky nepoužíváme.

Přirozeně od šípků nakyslé,
medem s mateřídouškou
lehce oslazené a ovoněné pití
chutná i dětem.
I tak to ale u nich ani u sebe se
sladkým pitím nepřehánějte

♥.

ŠŤÁVA Z KOPŘIV A MÁTY V MEDU
Mátou voňavá, kopřivou silná a posilující

Potřebujeme:
čerstvou mátu
čerstvou kopřivu, ideálně mladou (starší rostliny můžeme posekat a nechat obrůst)
šťávu z citronu
med
šnekový odšťavňovač, čistou sklenici
Bylinky odšťavníme, po bylinkách dáme do odšťavňovače citron, hezky ho pročistí. Šťávu smícháme s
medem v poměru 1 ku 1, zakryjeme plátýnkem, občas promícháme.
Po 3-7 dnech uzavřeme, přemístíme do chladu (ale vyzkoušela jsem i skladování v teple a vydržela celý
rok).
Užíváme jako doplněk bylinkových čajů nebo jako posilující sirup, když cítíme únavu, potřebujeme doplnit
energii, při anémii nebo po menstruaci.

Alternativa bez odšťavňovače

Mátu a kopřivu nasekáme
najemno a vrstvíme do
sklenice střídavě vrstvu bylin,
vrstvu medu.
Vrstvy bylinek můžeme
prokapat citronovou šťávou
nebo proložit plátky citronu.
Necháme fermentovat až 4
týdny, kontrolujeme, zda jsou
bylinky ponořené, případně
doplníme medovou zátku.
Potom slijeme a uskladníme.
Zbytek bylinek s medem lze
použít pro výrobu limonád
nebo do bylinkového čaje.

