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JAK NA TO

pro květy se nejlépe
hodí metoda
míchání, lze ale
použít i metodu
vrstvení nebo
metodu "línou"
většinou květy
neobsahují moc
vody, není proto vždy
nutné je uskladnit v
chladu a některé
vydrží až 1 rok i při
pokojové teplotě

KTERÉ KVĚTY POUŽÍT?
Vždy používáme květy, o kterých jsme si jistí,
že jsou jedlé. Nejvhodnější jsou květy voňavé,
aromatické, s nakyslou (kdoulovec), neutrální
(růže, violka) nebo lehce nahořklou (forsýthie,
šeřík) chutí.
Květy náleží zejména jaru a částečně i létu. Je to období, kdy jde
v rostlinách energie vzhůru nebo je na svém vrcholu, směřuje ke
Slunci, zevnitř ven k manifestaci nového života - vytvoření plodů
a semen.
Květy pro fermentaci sbíráme za suchého a slunného počasí po
oschnutí rosy, neměly by být vlhké.
Medové květové sirupy se nejlépe hodí k podtržení a zvýraznění
chutě vůně sladkých pokrmů jako jsou lívance, palačinky, kaše,
ale i ovocné saláty, lze je použít i "na chleba".

Při použití menšího množství květů, může zůstat med hustý,
mazací, při použití většího množství květů bude med řidší
a bude připomínat sirup. Fermentace je pak ale aktivnější, chutě
a vůně se můžou zcela nepředpokládatelně měnit (někdy
k lepšímu jindy k horšímu), je lepší je potom skladovat v chladu.

Violka vonná - kvete v březnu až dubnu, vůně violky se v medu
krásně uchovává. Violka je bylinkou hladivou, uklidňující.

Květy neobsahují příliš vlhkosti, med většinou zůstává hustý, dá
se mazat, květy lze v medu ponechat a konzumovat med i s nimi.
Při uskladnění v pokojové teplotě fermentace rychleji pracuje
a květy i vůně medu se postupně proměnuje. Skladuji tedy raději
v ledniččce nebo jinde v chladu.

Myrobalán - kvete brzy na jaře jako
jeden z prvních ovocných stromů a keřů.

Některé keře mají jemnou vůni, jiné
výraznější (jako se liší plody myrobalánu
v chuti, velikosti, konzistenci i barvě). Při
naložení a fermentaci v medu se zachová
jemná vůně.
Květy v medu nechávám, s uskladněním
a tím jak medová fermentace
u myrobalánových květů postupně
pracuje zatím nemám zkušenosti,
spotřebovali jsme ho rychleji.

Trnka obecná - kvete po myrobalánu, květy mají jemnou vůni
a chuť po hořkých mandlích, kterou předávají i do medu.

Květy v medu nechávám, s uskladněním a tím jak medová
fermentace u myrobalánových květů postupně pracuje zatím
nemám zkušenosti, spotřebovali jsme ho rychleji.
Meruzalka krvavá - tenhle druh meruzalky, který se u nás v
zahradách používá jako okrasný mám moc ráda. Mimo květ není
tenhle keř příliš nápadný, když vytvoří plody, bobule typické pro
rybízy a angrešty, nejsou tyto příliš lákavé vzhledem ani chutí.

Ale ty její červené a růžové květy. Ta jejich aromatická vůně,
lehce připomínající černý rybíz.Tu mám odmalička moc ráda.
Kvete v dubnu až květnu.
Naložené do medu vytvoří sirup, který svou chutí a vůní vzdáleně
připomíná bonbóny. Uchovávám i s květy v lednici.

Magnolie - noblesa květů magnolie se projevuje i při jejich
použití v medu.

Použila jsem květy druhů Magnolia stellata (šácholán
hvězdokvětý) (kvete dříve, většinou bílými květy, pěstují se už ale
i kultivary s květy růžovými) a květy Magnolia x soulangeana
(šácholán Soulangeův), které květou později, barva jejich květů se
pohybuje dle kultivaru od bílé, přes růžovou až po purpurově
růžovou.
Květy magnolie hvězdokvěté nádherně voní, jsou jemné, nemají
křupavou texturu a mají jen velmi jemnou chuť po zázvoru. Vůně
se uchovává i v medovém sirupu. Magnolie Soulangeova nemá
květy tak vonné, zato mají zajímavější, křupavější texturu
a výraznější chuť do zázvorova. V medovém sirupu jsou také
výborné. Obojí uchovávám v chladu i s květy.
Smetanka lékařská (pampeliška) z květů vybereme žluté jazykovité květy,
bez zelených kalichů. Obsahují žluté
barvivo lutein zdravé pro naše oči.
Neobsahují velké množství vody. Při
použití velkého množství květů získáme
malé množství pampeliškového
medového sirupu a květy v medu. Ty lze
v medu ponechat a konzumovat (mají
ale trochu dusivou, chmýříčkovou
konzistenci), případně je použít jako
obohacení ovocných smoothies.

Květy lze také z medu odebrat a použít
k výrobě domácích limonád nebo
pampeliškového octu, který je moc
dobrý, já lituji, že ho letos nemám víc :-).
Med s pampeliškovými květy mi krásně
vydržel i při pokojové teplotě.

Akát - moje babička měla nad zahradou akáty a tak vždy, když
cítím jejich omamnou vůni, přenesu se v duchu k ní do zahrady.
To je na vůních úžasné, že nám pomohou vrátit se do okamžiků,
se kterými je máme spojené.

Vůně akátu se v medu zas tak moc neuchovává, ale květy vytvoří s
medem lahodný sirup, takže to za to stojí, alespoň malinkatou
skleničku naložit. Med z akátů vytáhne všechnu tekutinu a květy v
něm tak nějak seschnou, akátové květy z medu vyndávám a
nekonzumuji. Pokud ale v medu zůstanou, chuť to nijak
nepříjemně neovlivňuje. Vydrží v pokojové teplotě.
Pozor, akát patří mezi jedovaté rostliny, jedlé jsou jen květy, takže
je raději vždy pečlivě oberu ze stopek.
Šeřík - vůně šeříku je nezapomenutelná a schováte ji i do medu.
Můj muž o tomhle medu prohlásil, že chutná jako parfumerie, a
má tak trošku pravdu. Používám ho vždy po troškách když si chci
vůni šeříku užít.

Samotné šeříkové květy mají poměrně hořkou chuť, v medu, ale
už hořkost květů není tak výrazná a hezky se zjemní, Abych
zpomalila fermentaci a změny vůní a chutí, uchovávám šeříkový
med v chladnu.

Tužebník jilmový - úžasná léčivá bylina, jejíž květy moc
doporučuji nasušit si a používat pro jejich sílu při horečce a
nachlazení. Květy tužebníku obsahují saliciláty, ze kterých naše
tělo vytváří kyselinu salicylovou - účinnou látku aspirinu. Může
mít tedy i vliv na srážlivost krve, respektive ji může snižovat.

Květy tužebníku, sbírané za suchého a slunného počasí, jsou plné
pylu a v medu krásně kvasí. Navíc mu dodají svou typickou,
nahořklou a voňavou chuť, trochu připomínající mandle.
Květy tužebníku doporučuji po nějaké době, např. po měsící z
medu vyjmout a použít na ochucení limonád, čajů, octů. Pokud
se ponechají v medu dlouho, chuť dále hodně pracuje, mění se a
nemusí být už potom tolik příjemná. Vydrží i při pokojové teplotě,
v chladu budou ale změny chutí a vůní probíhat pomaleji.

Černý bez - květy černého bezu jsou
plné pylu, díky kterému bude medový
ferment hojně přirozeně kvasit. Není
potřeba se toho bát, pyl je výživný a díky
prokvašení v medu pro naše tělo
mnohem lépe stravitelný. Navíc květy
bezu moc krásně voní.

Medový ferment lze doplnit šťávou z
citronu a vytvořit si tak alternativu
bezového sirupu.
Květy černého bezu pro fermentaci v
medu zbavte co největšího množství
stopek. Po cca 1 měsíci doporučuji je z
medového květového sirupu vyjmout,
aby nedocházelo k nežádoucím změnám
chuti.
Chystám jej první rok, budu ho
uchovávar v chladu.

Zavinutka - monarda - je indiány používaná léčivá rostlina. Květy
jsou pyskaté podobné jako u hluchavky, patří do stejné rodiny.

Indiáni používali zavinutku trubkovitou, která má květy fialové,
vůni silnou, mátovou až kafrovou, je potopudná a močopudná a
působí proti horečce.
U nás se často pěstuje zavinutka podvojná, její květy jsou zářivě
červené a úžasně voní po bergamotu a čaji earl grey. Zahradní
kultivary se barvou svých květů pohybují od růžové, přes fialovou,
purpurovou po červenou a na škále vůni mezi těmito dvěma
druhy. Použít můžete trubkovité květy všech zavinutek, vč.
zahradních kultivarů. Vůně květů zavinutky se v medu krásně
uchovává, hodí se k ovoci a čokoládě. Uchovávám pro jistotu v
chladu.
Růže - královna květin a vůní, úžasná
rostlina plná ženské energie. Pečující,
laskavá, noblesní, velkolepá. Kdybych se
měla rozhodnout jenom pro jednu
rostlinu, kterou uchovávat v medu
váhalaa bych mezi růži a jehličnany. Asi. I
když. Raději si to nebudu představovat!

V medu lze fermentovat květy růží
divokých (růže šípková) i botanických v
zahradách a parcích pěstovaných (třeba
růže svraskalá). Výborné jsou silně vonné
květy růží bulharských a stolístek, ale lze
použít jakékoliv vonné růže.
Květy v medu nechávám a vyzkoušela
jsem je i uchovat při pokojové teplotě,
fermentace pokračovala, ale vůně i chuť
jsou stále výborné.
Medový sirup z růží vnímám jako
ztělesněnou péči a lásku pro sebe i svou
rodinu.

Kapacity moje a naší lednice jsou omezené,
proto plánuji ještě vyzkoušet a zatím jsem
nevyzkoušela třeba:
hloh, zlatice, jabloňové květy, třešne, sakury,
meruzalka zlatá a jiné meruzalky, lípa, měsíček,
fenykl květ, plamenka latnatá, pažitka květy,
medvědí česnek květy, květy javoru, okvětní
plátky slunečnice, kdoulovec lahvicovitý květy,
květy vonných hvozdíků

PAMPELIŠKOVÝ OCET Z MEDOVÉHO FERMENTU
Ocet z medu a pampelišek je velmi jemný a chutný. Hodí se na ochucování jídel, salátů, ale
je vynikající i jenom naředěný vodou - na pití.

Potřebujeme:
Pampeliškové květy odebrané z medového fermentovaného sirupu (to co bychom jinak možná
nesnědli a vyhodili)
Voda - ideálně pramenitá, filtrovaná nebo převařená
čistá sklenice, vypláchnutá horkou vodou, plátýnko, gumička, dřevěná vařečka
Pampeliškové květy s medem smícháme ve sklenici s vodou, aby vznikl roztok jako hodně oslazený čaj,
šťáva (nebo třeba nenaředěný mošt). Můžeme přidat i čerstvé pampeliškové květy pokud máme, případně
dosladit pokud je třeba - medem nebo i jiným sladidlem.
Sklenici zakryjeme plátýnkem a zagumičkujeme, zavážeme, aby se nám v ní netopil hmyz a nemnožily se
octomilky, ale aby obsah sklenice byl v kontaktu se vzduchem, je to důležité. Necháme na teplém místě
kvasit (ideální je teplota 25 - 30°C). Každý den po dobu 10 dní promícháme, ideálně dřevěnou vařečkou.
Potom slijeme přes cedník/plátýnko a necháme fermentovat. Už nemusí být v takovém teple. Na povrchu
se může, ale nemusí, vytvořit octová matka. Po této době stočíme do lahví a můžeme používat, je ale
ideální nechat ocet ještě několik měsíců zrát, zjemní se chutě a vůně. Může být uskladněný v pokojové
teplotě, ideální je teplota 10-15°C, ale není to nutné.
Pampeliškový ocet můžete krásně použít na ochucení letních nefermentovaných "limonád" - přidejte jej do
vody spolu s okurkou, melounem nebo letními bobulovinami, vyzkoušejte jej s mátou i meduňkou.

Platí, že čím je základní roztok
sladší, tím je ocet kyselejší.
pokud je roztok sladký moc,
fermentace neproběhne.
Pokud je sladký málo, je málo
sladký i ocet a má pak horší
skladovatelnost, může se kazit.
Já používám intuitivní přístup
a pokud je výchozí roztok plus
minus sladký jako neředěný
jablečný mošt, proběhne
proces krásně a zároveň je
výsledný ocet dostatečně
kyselý, aby byl stabilní.

ČOKOLÁDOVÉ PRALINKY PLNÉ KEŠU "MARCIPÁNEM"
S RŮŽEMI
Sladkost, která může být oslazená pouze květovým růžovým medem.

Potřebujeme:
100% kvalitní čokoláda z pražencých nebo nepražených kakaových bobů (pokud máte strach použít
100%čokoládu, zkuste 80-90%čokoládu, ideálně slazené panelou - sušenou třtinovou šťávou)
kešu oříšky
fermentovaný med s růžemi
okvětní plátky růží, sušené a rozemleté na prášek - nemusí být
Kešu oříšky rozemeleme v mixéru na jemný prášek (měly by začít pouštět olej a tvořit lehce lepkavou
hmotu. Pro ideální stravitelnost je dobré kešu oříšky namočit předem přes noc do osolené vody,
propláchnout a opět usušit.
Do hmoty z kešu oříšku přidáme růžový med, raději méně a postupně přidáváme dle potřeby, tak aby
vznikla hmota, kterou lze snadno tvarovat. Pokud máme prášek z růžových květů, přidáme jej do hmoty.
Vytvoříme kuličky, které dáme vychladit.
Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a namáčíme v ní vychlazené kuličky z růžového kešu marcipánu.
Můžeme ozdobit a posypat práškem nebo nadrcenými růžovými květy.

S pralinkami slazenými
fermentovanými medy se dá
krásně hrát s chutěmi a jejich
variacemi. Lze použít různé
variace oříšků a semínek,
stejně jako květů, plodů nebo
třeba jehličí a šišek. Nebojte se
toho a zkoušejte, hledejte
kombinace chutí, které vás
osloví.
Čokoláda nemusí být
přeslazená mléčná hmota.
Můžete z ní cítit květy, bylinky,
lehkou sladkost medu v hořké
slupičce 100% ní čokolády.

KVÁSKOVÉ LÍVANCE S KVĚTOVÝM MEDEM, OŘECHY
A SKOŘICÍ
Sváteční sladká snídaně nebo svačina

Potřebujeme:
1 lžíce aktivního kvásku
1 hrnek ječné mouky celozrnné
1 hrnek jemně mletých ovesných vloček
2 vejce od šťastných slepiček nebo 2 lžíce mouky z červené čočky
mléko, rostlinné mléko (lze i voda) - cca 2 hrnky (na těsto hustší než je palačinkové)
kávová lžička soli
ghí nebo kokosový tuk, pánev na smažení
květový med (výborný je z růží, z akátu, pampelišek, tužebníku), vlašské ořechy (mohou být přes
noc namočené nebo naopak lehce opražené), skořice

V míse smícháme kvásek, mouku, vločky, mouku z červené čočky pokud používáme, tekutinu a sůl.
Necháme v teple asi 4 hodiny kynout (nebo přes noc na chladném místě, v lednici), těsto by se mělo začít
zdvihat a kynout.
Na pánev na trochu tuku děláme lžící lívance.
Hotové pokapeme květovým medem, ozdobíme ořechy a posypeme skořicí. Já si k lívancům ráda přidám i
trochu jemných zelených bylinek jako je polníček nebo ptačinec nebo jedlých květů - macešek, růží,
měsíčků, violek....

Lívance s květovým medem
lze doplnit různými druhy
namáčených nebo pražených
ořechů a semínek, vyzkoušet
jiné koření (kurkuma,
kardamon, tlučený hřebíček).
Přidat lze také ovoce - banány,
jahody, borůvky nebo kyselá
jablíčka na ghí ochucená
ajurvédským kořením - které
pokapeme květovým medem.

