
KOŘENY, KOŘENÍ A JINÉ

Tak jako mladé lístky a výhonky a nezralé šišky patří jaru, květy jaru

a létu, plody létu a podzimu, kořeny a koření patří nejvíce k

podzimu a zimě.

Určitě znáte medový cibulový sirup, který se užívá při kašli - jedná

se vlastně rovněž o spojení medu a rostliny, která do něj uvolní své

blahodárné šťávy a silice. Podobně můžeme při nachlazení zkusit

naložit a s medem užívat česnek.  U nás doma se dopočučuje

mazat med s česnekem na chleba. Je to vlastně i docela dobré :-). 

Výborný a nejenom při nachlazení je zázvor, který je v medu skvělý.

Užíváme si doma zázvorový medový sirup do čajů, kaší i limonád,

dobře se hodí i k čokoládě, lívancům nebo palačinkám. Nakrájené

plátky zázvoru lze v medu ponechat až do spotřebování sirupu

nebo je nechávám v medu macerovat alespoň 2 týdny a pak je

vyjmu a usuším. Vznikne mi "medový kandovaný zázvor".

Předchozí 4 lekce nám ukázaly pestrou paletu

darů rostlin, které jsou nám od jara do

podzimu k dispozici. Medovou fermentaci si

ale můžeme užívat celoročně. 
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P R O V E D U  V Á S

K R A J I N O U  M E D O V É  F E R M E N T A C E

kořeny zázvoru,

kurkumy i česnek
krájím na tenké
plátky a s medem je
zamíchám, vrstvím
nebo klidně použiji
"línou metodu"

kůru citrusů většinou
vrstvím s medem
postupně, jak citrusy
spotřebováváme. 

JAK NA TO



KOMBINACE CHUTÍ A VŮNÍ

Já už to většinou nedělám, protože, ačkoliv mne moc baví různé
kombinace chutí a vůní, od každého druhu dělám většinou jednu  

maximálně dvě skleničky až sklenice medového fermentu. 

Abych nám umožnila větší pestrost a obměnu, raději koření
přidávám přímo před konzumací, 

Navíc některá aromatická koření mohou způsobit při
dlouhodobém skladování nepříjemné změny chuti v medu a já si
raději dřínky a rybízy  v medu užiju klidně až do července dalšího
roku bez koření, než jen do zimy, ale s kořením. 

Určitě ale můžete vyzkoušet experimentovat doplnit medové
fermenty o celé, nemleté, koření, které po určité době z medu
vyjmete. Já se na tento experiment také chystám :-). 

Různé druhy koření sušeného vcelku nebo

mletého lze přidávat i ostatním - bylinkovým,

květinovým i ovocným fermentům v medu. 

Moc ráda s plátky zázvoru nakládám i čerstvý kořen kurkumy,

pokud se mi jej podaří koupit. Medovému sirupu dodá ještě

jiskřivější zlatou barvu, protizánětlivé vlastnosti, lehce ho ovoní a

plátky kurkumy macerované v medu jsou moc chutné. 

Velkým objevem byl pro mne nápad naložit do medu

pomerančovou a mandarinkovou kůru. Milujeme citrusy v

biokvalitě a jsme šťastní, že se už dají poměrně často sehnat.

Kůru strouhám a suším, nakládám do octa na čistící prostředek,

ale i tak je jí více, nežli dokážeme sami spotřebovat.  

Zkusila jsem tedy kůru naložit do medu a je to vynikající, jak

med, tak v medu kandovaná kůra, kterou lze přidávat všude. kde

byste jinak použili klasickou kandovanou kůru. Kůru nechávám v

medu před konzumací alespoň 2 týdny macerovat. 

Kůru dávám celou, i s vnitřní nahořklou částí. Vůbec to nevadí, ale

medový ferment po delší době (2 měsíce) začíná hořknout.

Doporučuji tedy kůru vyjmout a usušit

nebo zkusit fermentovat kůru bez vnitřní

bílé části (ale já jsem jednak líná, jednak

je bílá vnitřní část kůry prý velmi léčivá).

Co bych ještě ráda v medu
vyzkoušela?

Láká mne vyzkoušet naložit do medu

kořen kuklíku městského (voní trochu

jako hřebíček a trochu jako skořice).

Ráda bych do medu naložila pálivé
papričky. 

Určitě chci vyzkoušet kůry dalších

citrusových plodů. 

A co dál? Zatím nevím, ale je mi jasné, že

dobrodružná cesta experimentů, objevů

a nadšení nekončí.

Co všechno je ještě možné? Co byste do
medu zkusili naložit vy?



KRÁTKODOBÁ FERMENTACE
V MEDU

Když jsem ale vyrostla, začala se zajímám o to co jím a začala nám

ve stravě omezovat cukr a přeslazené chutě, byly najednou sušené

oříšky a semínka v medu pro mne moc sladké a také pro tělo

vysušující.

Jako malá jsem milovala semínka a oříšky

naložené v medu. Milovali jste je také?

Oblíbila jsem si probuzená semínka a

oříšky, které namočím přes noc do vody

se lžičkou soli. Potom propláchnu a

nechám ještě klíčit (pravidelně

proplachuji) nebo konzumuji jenom

namočené. 

Takto upravená semínka jsou lépe

stravitelná, odplaví se alespoň část

kyseliny fytové, která omezuje

vstřebávání živin, jsou šťavnatá. Vlašské

ořechy chutnají jako čerstvé, jen bez

hořkosti.

Taková probuzená semínka a oříšky lze

naložit do medu také, chuť je mnohem

jemnější, ne tak výrazně sladká jako u

nenamočených oříšků a osobně si ji moc

užívám. 

Pro tento typ nakládání lze určitě použít i slady a sirupy, i když

med mne nejvíce baví díky energii, kterou nese, a své živosti. 

U namáčených semínek a oříšků se ani nebráním kombinaci s

různými kořeními a sezónními květy a bylinkami. 

Namočená semínka a oříšky lze také s medem umlet na pastu,

doplnit kořením nebo kakaem a použít jako zdravější verzi

"nutely". 

Já osobně si moc užívám kombinaci namočených a probuzených

vlašských ořechů s nemáčenými konopnými a kopřivovými

semínky, medem a kurkumou a aktuálně také naklíčená

slunečnicová semínka v medu s květy růže nebo s květy bezu. 



Potřebujeme:

jáhly, ideálně namočené přes noci se špetkou soli a lžící jablečného octa
vanilka nebo kakao
kešu oříšky, ideálně namočené a probuzené přes noc se špetkou soli
malý kokosový jogurt (lze určitě použít i mléčný) nebo trocha citronové šťávy
trocha ghí nebo kokosového oleje
med a fermentovaný medový sirup

Jáhly uvaříme do měkka a rozmixujeme do hladka (klidně tyčovým mixérem) s trochou vanilky (nebo

kakaem), namočenými kešu oříšky, ghí (kokosovým tukem), kokosovým jogurtem (nebo citronovou šťávou -

lehce nakyslá chuť dodá pudinku šmrnc) a maličkým množstvím medu nebo medového sirupu. 

Podáváme pokapané medovým fermentem (výborné kombinace jsou vanilka + aronie, vanilka + černý rybíz,

kakao + borovicové šišky, kakao + dřínky) a ozdobené jedlými květy nebo bylinkami. 

JÁHLOVÝ VANILKOVÝ NEBO KAKAOVÝ "PUDINK" S
MEDOVÝM PŘELIVEM
Zdravá snídaně nebo svačina z celého loupaného zrna jáhel. Naše děti pudink milují a
zamilovaly si i pudink z jáhel. 

Vynikající variantou je i

jáhlový fermentovaný

tvaroh doplněný medovým

přelivem.

O fermentovaném jáhlovém

tvarohu právě chystám

článek na blog na

stránkách

www.helenabrtnicka.cz a

určitě moc doporučuji jej

vyzkoušet.



Potřebujeme:

salát, natrhaný na kousky
ředkvičky, nakrájené na plátky
divoké bylinky (nemusí být), nakrájené najemno (pampeliška, ptačinec, hluchavka, prvosenka, plicník,

mladé lístky lípy a břízy)

jarní zelená cibulka nebo pažitka nakrájená najemno
smrčkové výhonky, nakrájené na(vele)jemno (lze použít i mladé výhonky jedle korejské nebo jedle

obrovské, které lze sbírat i později než smrkové výhonky)

smrčkový (jedlový) fermentovaný med, trocha jemné hořčice, umeocet nebo jablečný ocet a sůl
kvalitní olej lisovaný za studena, já používám nejraději olivový, konopný nebo ze lněného semínka

Salát, ředkvičky, divoké bylinky, cibulku, smrčkové výhonky spolu promícháme v míse. 

Fermentovaný med, hořčici, umeocet (nebo jablečný ocet a špetku soli) a olej smícháme na zálivku a

promícháme se zeleninou, bylinkami a výhonky. 

Můžeme ozdobit jedlými květy.

JARNÍ SALÁT SE SMRKOVÝMI VÝHONKY A
SMRKOVÝM MEDEM
Salát z první jarní zeleniny, divokých bylinek a smrčkových výhonků doplněný smrkovým
medem přinese svěží vítr do vaší kuchyně. 



Potřebujeme:

probuzené vlašské nebo lískové ořechy
loupaná konopná a kopřivová semínka, utřená v hmoždíři na jemno
kakao
med
kurkuma nebo kardamon(nemusí být)

Všechny ingredience dohromady umixujeme na co nejhladší pastu. Mlsáme jen tak, k lívancům,

palačinkách, dezertům, ovoci...

V chladu vydrží ve skleničce asi 2 týdny. 

MEDOVÁ OŘÍŠKOVÁ POMAZÁNKA S KOPŘIVOVÝM
SEMÍNKEM
Možná si na jinou chuť této oříškové "nutely" budete muset nejdřív zvyknout. Možná vám
učaruje rovnou. 


