
KTERÉ PLODY POUŽÍT?

Černý rybíz má tak výraznou specifickou chuť a vůni, že je to
jedna z těch potravin, které člověk musí buď milovat nebo
nesnášet. 

Já ho mám ráda moc, a může za to moje maminka, pamatuju si
jak ho sbírala na zahradě u nás a u dědy a u babičky plné hrnce
už když jsem byla malinká. Když jsem povyrostla, pomáhala jsem
sbírat také. 

Z černého rybízu se dělala marmeláda bez vaření, ale s o to
větším obsahem cukru. Dává se pouze stejné množství cukru
jako rybízu - znáte ji taky? A právě tomu cukru se snažím v naší
stravě pokud možno vyhýbat, takže co s tím?

Nápad naložit rybíz do medu vznikl vlastně omylem. Rozhodla
jsem se vyzkoušet usušit černý rybíz, ale měla jsem samé velké
kuličky a sušila jsem a sušila a rybíz se stále nechtěl usušit
(potvůrka). 

Měli jsme na několik dní odjíždět pryč. Nechat zkazit celou várku
černého rybízu jsem nechtěla a přemýšlela jsem co s tím.

Medovou fermentaci plodů jsem poprvé

vyzkoušela náhodou s černým rybízem. 
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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

právě s plody jsem
poprvé použíla tzv.

"línou" metodu
medové fermentace
pro medovou
fermentaci
používáme plody,

které jsou většinou
hodně kyselé.

vznikají tekuté sirupy,  

které skladujeme v
chladu a proslazené
plody.

JAK NA TO



Napadlo mne ho prosladit a použít za tímto účelem med. Do

velké sklenice jsem napěchovala vrstvu rybízu, přidala trochu

medu, zase vrstvu rybízu, zase med a tak dokola až byla sklenice

plná a zakončila jsem medem (tak jako se dělají bylinky naložené

v medu, třeba jitrocelový sirup). Povedlo se to a rybíz v medu byl

výborný. V sekci s recepty najdete podrobný návod jak na to. 

Později jsem ale začala experimentovat s línější metodou, a to

zkusit naložit černý rybíz do medu bez sušení. Výsledek tohoto

experimentu vzbudil mé velké nadšení a touhu zkoušet takto

uchovat a zpracovat další ovoce. 

Protože se ovoce neupravuje tepelně, je to výborný způsob na

uchování drobných plodů, které mají vysoký obsah vitamínu C.

Protože se ovoce proslazuje medem, hodí se tento způsob

báječně hlavně pro ovoce, které je jinak hodně kyselé až trpké. 

Dále s vámi sdílím ovoce, které jsem již v medu nakládat

zkoušela (a tipy na to, které bych teprve ráda vyzkoušela). 

Černý rybíz - moje milovaná první

ovocná vlaštovka v medu. Plný vitamínu

C, rostlinných barviv a typické vůně.

Dokonalé.

 

Aronie - další velký úžas a nadšení po

prvním pokusu. Naše děti lehce nahořklé

a trpké plody aronie milují i samotné

zasyrova, ale v medu, to je vám taková

lahoda. Moc doporučuji vyzkoušet. Opět

pro naše tělo mnohé blahodárné látky,

barviva a vitamíny. 

Jeřabiny - pro fermentaci v medu jsem

vyzkoušela sladkoplodé i plané jeřabiny.

Funguje to na obé a je to, jak jinak,

lahodné. 

Kdoulovec lahvicovitý - Divoženka v kuchyni, Denisa Šimlová jej

nazývá český citron a já se jí nedivím. Obsahem vitamínu C prý

dokonce předčí i ty citróny. Nepleťe si jej, prosím s kdoulí.

Kdoulovce jsou keře s trny, kvetou brzy na jaře jako jedny z

prvních keřů, květy jsou růžové, oranžové nebo bílé. Plody zrají od

října (drobnější, žluté, hodně aromatické) až do listopadu (větší,

spíše zelené, méně aromatické), na keřích vydrží až do prvních

větších mrazíků. 

Kdoule jsou stromy, lehce připomínající jabloně, ale listy mají

větší a více exotické, kvetou v dubnu až květnu, květy jsou

podobné jabloním, růžovo bílé, jemné, trochu větší. Plody zrají v

říjnu až listopadu, jsou velké, hruškovitého nebo jablkovitého

tvaru a jemně ochmýřené. Stejně jako kdoulovec jsou samostatně

zasyrova nepoživatelné. 

Plody nenakládáme do medu celé, zbavíme je jádřinců, můžeme

je nastrouhat, nakrájet nebo odšťavnit a použít pro konzervaci v

medu jejich šťávu - tuto poslední variantu nemám vyzkoušenou,

chystám se na experimenty letos, ale věřím, že bude fungovat

stejně skvěle jako třeba u rakytníku.



Dřínky - dřínky jsou výborné, z těch "lepších" (se sladšími plody)

je rádi s dětmi mlsáme rovnou, velmi ráda je používám kvašené

na slano na způsob oliv i na výrobu dřínkového umeoctu a octu.

Marmeládu ani kompot z dřínek nedělám, protože jsou tak

kyselé, že by to chtělo kopec cukru, aby to někdo jedl. Naložené v

medu jsou ale dokonalé. Opět velká porce zdraví a mikroživin. 

Rakytník - oranžové bobulky proslulé vysokým obsahem

vitaminu C a betakarotenu. Často se mrazí, já jsem ale nadšená z

jejich uskladnění v medu. Navíc můžete plody rakytníku i

odšťavnit a šťávu smíchat v poměru 1:1 s medem.  V lahvi

uskladnit v lednici a občas protřepat. Postupně i v chladu

fermentuje, ale krásně vydrží a dodává v zimě vitamin C a svou

oranžovou zářivou energii. 

Bezinky - plody bezu černého mohou

být (záleží na snášenlivosti a rozhodně

nejezte nezralé) za syrova ve větším

množství toxické. Přesto vždy pár plodů

do medu naložím, jsou bohaté na

vitamíny, rostlinná barviva a jsou i léčivé.

Tepelně upravené nezpůsobují žádné

problémy, takže je možností, Bobule

přivést k varu a zchlazení fermentovat v

medu. Připravíme se tím ale o vitamíny.

(PS. fermentace dokáže odstranit mnohé

pro člověka toxické metabolity - u

kvašených zelených rajčat nebo fazolek,

zda se to děje i u bezinek v medu, ale

nevím)

Trnky - loňská úroda trnek, jakou jsem

ještě neviděla, mne dovedla i k pokusu s

trnkami v medu. Naložila jsem jich ale

málo, povedly se. Budu s nimi dále

experimentovat. 

Šípky - díky vysokému obsahu vitamínu C jsou ideálním adeptem

na zpracování za studena a třeba také právě v medu. Šípky mají

jedinou nevýhodu a tou jsou semínka a chloupky v šípku. 

Můžete šípky ručně napůlič, vyčistit od chloupků a semínek (a ze

semínek pak třeba vylisovat báječný pečující olej), na tuto práci

jsou vhodné šípky, které jsou větší nebo šípky speciálních odrůd

pěstovaných na plody (růže dužnoplodá, růže jablíčková). 

U klasických planých šípků si můžeme počkat na první mrazík a

sbírat šípky, které už jsou na dotek měkké. Tyto šípky pak jeden

po druhém berete do ruky a opatrně z nich vymačkáte šípkový

protlak. Ten pak v poměru 1:1 smícháte s medem a uskladníte v

chladnu. 

Je to pracné, je to vynikající a naše děti tuto šípkovou marmeládu

milují, ale dělám jí vždy jen jednu malou skleničku, protože ve

velkém se to opravdu nedá. Šípkový medový protlak zkrátka

poněkud porušuje pravidlo nenáročnosti medového zpracování. 



Pro krátkodobé uskladnění jsem vyzkoušela jahody, maliny,
ostružiny, borůvky - nepoužívám tuto metodu na uchování

těchto druhů ovoce na zimu. Když ale nasbírám plody, které jsou

třeba omačkané a vím, že je hned tepelně nezpracuji,

nezamrazím nebo je hned nesníme, a mohly by tedy zplesnivět,

používám místo medovou konzervaci místo proslazení cukrem -

samotné plody rozmačkám a dám do skleničky, tak aby v ní

nebyly vzduchové bubliny povrch uzavřu medovou "zátkou". Vím,

že takto uskladněné ovoce mi v lednici pár dní vydrží a je

připravené k použití do rychlých dezertů a ovocných jídel pro

děti. Plody lze samozřejmě i prosladit a rozmačkat s medem. 

Kapacity moje a naší lednice jsou
omezené, proto plánuji ještě
vyzkoušet a zatím jsem nevyzkoušela
třeba:

červený rybíz, 

angrešt, 

hlošina okoličnatá a mnohokvětá, 

kdoule

plody hlohů

višně

Medové fermenty s plody můžete
použít:

- do kaší

- na promazávání dortů, sušenek,

cukroví,, perníčků i koláčů

- šťávy v medu do nápojů

- plody naložené v medu do sladkostí,

čokolády, cukroví



Potřebujeme:

1 hrnek kukuřičné polenty
4 hrnky vody
sůl
4 lžíce loupaného konopného semínka, podrceného v hmoždíři najemno
ghí, máslo nebo olej
dřínky v medu (nebo aronii, černý rybíz)

Kukuřičnou polentu přes noc namočíme v hrnci do dvou hrnků vody se špetkou soli. Ráno přivedeme k

varu další dva hrnky vody, přidáme k polentě a za stálého míchání přivedeme k varu. Přikryjeme poklicí a

na velmi mírném plameni vaříme 20 minut, občas promícháme. 

Do uvařené polenty vmícháme podrcené konopné semínko a ghí (máslo, olej). 

Na talíři kaši polijeme dřínkovým sirupem, ozdobíme dřínkami naloženými v medu a případně posypeme

konopným semínkem, kvalitním kakaem, strouhanou čokoládou nebo kakaovými boby. 

KRUPICOVÁ KAŠE Z POLENTY S DŘÍNKOVÝM
MEDOVÝM SIRUPEM
Dělaly vám taky maminky a babičky krupicovou kaši s malinovou šťávou? 

Potřebujeme:

sušené květy bezu
sušené květy lípy
rakytníkový medový sirup

Bylinky zalijeme cca 90°C horkou vodou, zakryjeme a necháme 15 minut louhovat. Čaj po té scedíme a

lehce ochutíme rakytníkovým sirupem .

ČAJ S BEZEM A LÍPOU A S RAKYTNÍKOVÝM SIRUPEM
Voňavý, léčivý, lahodný čaj pro podzimní a zimní sychravé dny.



Potřebujeme:

černý rybíz
med
čistou sklenici

Kuličky rybízu necháme usušit v sušičce (nebo v troubě na nejnižší stupeň) - malé kuličky jsem tentokrát

sušila 24hodin, velké kuličky alespoň 48 hodin, lze je trochu pomačkat nebo propíchat, ať je sušení

efektivnější. Některé se na povrchu scvrknou, některé se naopak jako by nafouknou, uvnitř jsou ale ještě

pořád vlhké a mazlavé. 

Čím vysušenější budou, tím méně medu potřebujete použít. Pokud použijete nesušené nebo málo

nesušené nevadí to, jen pro konzervaci použijete větší množství medu a vznikne i medový rybízový sirup. 

U více předsušeného rybízu promíchám kuličky s trochou medu, napěchuji do sklenice a uskladním v

chladnu. 

U vlhčího nebo nepředsušeného rybízu postupuji takto. Na dno čisté sklenice nasypu větší hrst černého

rybízu, přidám lžíci medu a upěchuji, klidně se může rybíz rozmáčknout. Pokračuji další vrstvou rybízu,

medu a uzavřu vrstvou medu. Nechám několik dní v teple na lince, kontroluji med, který mezitím

prosakuje vrstvami rybízu, případně na povrch přidávám med, tak aby plody rybízu zůstaly schované v

medu. Potom uskladním v lednici nebo v chladném sklepě.

PŘEDSUŠENÝ ČERNÝ RYBÍZ V MEDU
Rybízové medové bonbónky. 

Rybíz je vynikající do

smoothie, na kaše,

připravila jsem z něj i moc

dobrou "marmeládu"

rozmixováním s banánem

nebo s jablíčky, kterou jsme

použili na lívance.

Ta první původní sklenice

hodně předsušeného rybízu

byla veliká a vydržela nám v

lednici dva roky bez újmy,

jenom med kamsi

vysublimoval, a pak už tam

prostě nějak nebyl.



Potřebujeme:

zralé plody kdoulovce
med
čistou sklenici

Plody kdoulovce rozkrojíme na čtvrtiny, šestiny nebo osminy a vykrojíme jádřince (tohle je tedy taky trochu

náročnější na zpracování, nejde to úplně lehce). Dílky potom nakrájíme na plátky cca 3-4mm silné. 

Naložíme do medu, klidně "línou" metodou. Dle potřeby přidáváme med, dokud není sklenička plná

medového sirupu, ve kterém se koupou kousky kdoulovce. Pak uskladníme v lednici. 

Medový sirup již lze používat, kousky kdoulovce v něm ale ještě necháme macerovat. Trvá to delší dobu,

než se z nich vytáhne všechna vlhkost, přiznávám, že nevím, jak dlouho minimálně, já je tam nechávám

klidně i rok. 

Potom kousky z medového sirupu přecedím, rozložím na pečící papír a usuším. Nebo je pouze přendám

do čisté, suché sklenice a ponechám v lednici. Obojí děti mlsají jako vzácné sladkokyselé bonbóny. V

chladu vydrží bez problémů 1 rok. 

KDOULOVCOVÁ ŠŤÁVA A KDOULOVCOVÉ BONBÓNY
Kyselý medový sirup, kterým nahradíte citronovou šťávu a ještě získáte sladkokyselé
"bonbóny" 

Kombinace chutí

Přiznávám se, že co se týče

medové fermentace, preferuji

na uskladnění jednoduché

chutě a jednodruhové fermenty,

se kterými kouzlím a kombinuji

v kuchyni až později. 

Kombinovat lze už ale rovnou

při fermentaci, přidávat byliny,

ovoce, koření. Dokážu si krásně

představit kombinaci třeba

šípků, kdoulovce a tymiánu. 

Jenom pozor, některé výraznější

chutě bylin, květů či plodů

mohou později způsobit

hořknutí fermentu (tužebník,

kardamom). 



Potřebujeme:

50g kakaového másla
100g kešu oříšků nebo kešu másla
100g kokosového másla nebo kvalitního mletého kokosu (ideálně v biokvalitě)
černý rybíz v medu
Silikonové formičky (na led, čokoládu nebo i na muffiny)

Kakaové máslo rozpustíme ve vodní lázni a spolu s kešu oříšky a kokosem rozmixujeme v mixéru úplně do

hladka. Jde to i v malé příruční nádobce k ponornému mixéru. 

Do silikonových formiček vložíme na dno každé trochu rybízků vylovených z medového sirupu a zalejeme

lžíčkou směsi. 

Můžeme také do formiček nalít "čokoládovou" směs, lehce vytvarovat zvýšené okraje, naplnit rybízkem s

trochou medového sirupu, nechat v lednici ztuhnout a uzavřít opět "čokoládovou" směsí. 

"BÍLÁ ČOKOLÁDA" S ČERNÝM MEDOVÝM RYBÍZEM
Jako malá jsem milovala bílou čokoládu. Teď by pro mne asi byla přeslazená a navíc
nemohu mléčné výrobky, vymyslela jsem si tedy náhradu oslazenou pouze rybízem
fermentovaným v medu. 

Černý rybíz má výraznou chuť i

vůni, která se k jemné chuti

bílé "čokolády" hezky hodí.

Můžete vyzkoušet také aronii,

šípky nebo dřínky v medu. 

Čokoláda v této podobě je

sladká jen velmi málo, nám to

tak vyhovuje, ale možná

budete mít potřebu si

čokoládu přisladit. Doporučuji

do čokoládové směsi vmixovat

panelu. Medy ani sirupy či

slady se moc nehodí, pokud

bazírujeme na dokonalosti,

často se s čokoládovou směsí

nespojí a dělají neplechu.

Pokud vám ale nedokonalosti

nevadí, nebojte se

experimentovat a hrát si. 


