Přehled

bylinek
ZDROJE:
kniha - Bylinky (Andrea Rausch, Brigitte Lotz)
web - Vařte s Majklem - http://www.youtube.com/user/Vartesmajklem/
web - Abeceda Zahrady - http://abecedazahrady.dama.cz/
vlastní fotografie a z Images Google
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BAZALKA

1
05

• jednoletá
• slunečné, teplé místo, nemá ráda chlad,
mráz ani vítr
• humózní a propustná půda, hodně zalévat
(nekropit listy)

Pěstování:
• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon,
nejlépe vedle rajčat a okurek
• často zaštipovat, jinak se udělají květy, po zaštipávání se dobře rozvětví
• doporučuje se pěstovat v květináči, protože při náhlých mrazech
se dá jednoduše přenést do tepla

Sklizeň:
• mladé listy je možné sklízet od jara do podzimu (vždy před rozkvětem)

BOBKOVÝ LIST (VAVŘÍN)

8
05

• trvalka
• na slunci nebo v polostínu, chráněná proti větru
• výživná půda, dostatečně zalévat, přemokření
nesnáší

• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
• na jaře lze množit stonkovými řízky
• na zimu je nutné přesadit ze zahrady do bytu a pěstovat v květináči
za oknem

• lepší je trhat starší listy, protože mají větší aroma (kdykoliv během jara a léta)

1
05

• jednoletá
• lépe na slunci, ale může být i v polostínu
• výživná půda, která nevysychá, hodně zalévat

nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit nebo zamrazit, i když tím ztrácí
aroma
chuť se násobí tepelným zpracováním
• do italských jídel (těstovin, pizz,
pesta)
• do salátů
• do omáček
• ke kořenění všech druhů masa
• k ochucení olejů a octů
• do polévek
• na čaj

Pěstování:

Sklizeň:

CELER

Použití:

Sklizeň:
• čerstvé listy jde trhat kdykoliv během jara a léta
• bulvy se sklízí na podzim

• podporuje trávení a chuť k jídlu
• zlepšuje stravitelnost těžkých
jídel
• proti stresu
• na nespavost
• proti migréně a pocitech
úzkosti
• proti žaludečním a střevním
potížím (čaj)
• léčí afty, osvěžuje dech
(kloktání)

Použití:

Účinky:

můžeme použít čerstvou nebo sušit
(ve stínu, protože na slunci by ztratila
aroma), nezmražuje se

• podporuje trávení a chuť k jídlu

většinou se přidává během vaření
a pak se odstraní
•
•
•
•
•

do polévek
do kyselých jídel (např. kysané zelí)
do omáček (nejvíce do smetanových)
ke kořenění masa (hlavně zvěřiny)
do nakládaných oliv, okurek, hub
a sýrů (např. nakládaný hermelín)
• k ochucení olejů a octů
• na čaj

Pěstování:
• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
• sázet 10 - 15 cm od sebe
• odpuzuje housenky a daří se jí blízko zelí a fazolí

Účinky:

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit nebo zamrazit, udrží si aroma
• do polévek
• do salátů
• do omáček

• na vymknuté končetiny
a obraženiny (olej z listů)
• protirevmantická
(mast z plodů)
• snižuje cukr v krvi (čaj)
• předávkování čajem může
vyvolat poruchy vědomí

Účinky:
• čistí krev
• protirevmatická
• močopudná

ESTRAGON

3
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• trvalka, lepší je po 3 letech koupit novou
• lépe na slunci, ale může být i v polostínu
• výživná půda, dostatečně zalévat, přemokření
nesnáší

Pěstování:
• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon, nejlépe vedle libečku
• sázet 30 - 40 cm od sebe
• francouzský typ je citlivý na mráz - na zimu přikrýt,
ruskému typu zima nevadí

Sklizeň:
• mladé listy je možné sklízet celé léto
• na podzim hluboce seříznout

LEVANDULE

8
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• trvalka
• nejlépe na slunci, chráněná proti větru
• vápenitá, propustná a spíš suchá půda

Použití:
nejlépe použít čerstvou, sušením
ztrácí aroma, zamražením ne
dávkovat opatrně, má výraznou chuť
•
•
•
•
•
•

od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
na jaře odstřihnout zmrzlé části, po odkvětu zkrátit o 1/3, aby se rozrůstala
odpuzuje mravence a mšice
v chladných zimách je lepší zakrýt (např. chvojím)

Sklizeň:
• sbírají se hlavně květy nebo mladé výhonky

Použití:

• na zklidnění nervů
• na žaludeční potíže

•
•
•
•
•

• proti bolestem hlavy a stresu
(olej v aerolampě)
• olej může dráždit žaludek
a střeva, způsobit omámení
nebo poruchy vědomí,
opatrně u těhotných žen,
používat jen malé množství

na džus
na zmrzlinu
do marmelád
na čaj
ke kořenění všech druhů masa

• proti molům

8
03

• trvalka
• na slunci nebo v polostínu
• hluboká, na živiny bohatá a vlhká půda,
ne přemokřená

Pěstování:
•
•
•
•
•

od března do května jde vysadit ven na záhon
sázet 50 cm od sebe
je dobré odstraňovat květy, posilují se tím listy
když se příliš roztahuje, stačí opíchat okolí bylinky
v první zimě po vysazení je lepší zakrýt

Sklizeň:
• listy je možné sklízet celé léto
• když se seřízne asi 10 cm nad zemí, rychle znovu obrazí
• i kořeny se dají použít jako koření

Účinky:

nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit, nezmražuje se

• na mýdlo
• do koupele

LIBEČEK

• podporuje trávení
• proti hlístům (parazitický červ)
• močopudná

ke kořenění ryb a drůbežího masa
do nakládaných okurek
k ochucení olejů a octů
do salátů (hlavně s octem a hořčicí)
do omáček
do polévek

Pěstování:
•
•
•
•

Účinky:

• na rychlejší usnutí
(pod polštářem)

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit, nezmražuje se
dávkovat opatrně, má výraznou chuť
•
•
•
•
•
•
•

do polévek
do salátů
do zeleninových jídel
ke kořenění všech druhů masa
do vody, ve které vaříme brambory
na čaj
k ochucení likérů

• do parfémů

Účinky:
•
•
•
•
•
•
•

podporuje trávení
proti nadýmání
proti pálení žáhy
pro posílení organizmu
proti migréně
močopudná
nejíst během těhotenství,
může dráždit ledviny, vyvolat
nevolnost nebo závratě

• uklidňuje zanícenou pokožku
(koupel)

MAJORÁNKA

1
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• jednoletá (v zemi původu je trvalkou)
• slunečné, teplé a suché místo
• propustná půda

Pěstování:
• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
• sázet 25 cm od sebe

Sklizeň:
• listy je možné sklízet celé léto
• neseřezávat příliš nízko, aby znovu obrazila
• k sušení se odebírá před rozbřezkem nebo během něj

MÁTA

8
05

• trvalka
• nejlépe v polostínu
• vlhká půda

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit, nezmražuje se
•
•
•
•
•
•
•

do polévek
do bramboráků
ke kořenění všech druhů masa
do uzenin
k bramborovým pokrmům
do pizzy
k ochucení olejů

Pěstování:
• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
• když se příliš roztahuje, stačí opíchat okolí bylinky nebo vysadit přímo
do květináče
• můžeme hluboce seřezávat, protože rychle obrazí
• v chladných zimách je lepší zakrýt (např. chvojím)

Sklizeň:
• čerstvé listy jde trhat od jara do podzimu
• k sušení se odebírá před rozbřezkem

Použití:

Účinky:
• podporuje trávení a chuť k jídlu
• zlepšuje stravitelnost těžkých
jídel
• dezinfikuje
• posiluje nervy a žaludek,
uvolňuje křeče (čaj)
• přidáním do těžkých červených
vín, působí jako afrodiziakum

Účinky:

nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit nebo zamrazit

• dezinfikuje
• proti stresu

•
•
•
•
•
•
•

• na žaludeční a střevní potíže,
proti křečím i nevolnosti (čaj)
• nesmí se používat při
žaludečních vředech

do salátů (nejlépe s petrželí)
do omáček
do polévek
na čaj
ke kořenění všech druhů masa
na zmrzlinu
jako jedlá ozdoba jídla

• na ucpaný nos (inhalování
vyluhované vody)
• osvěžující (do koupele)

MEDUŇKA

8
03

• trvalka
• lépe na slunci, ale může být i v polostínu,
chráněná proti větru
• humózní a propustná půda, hodně zalévat

Pěstování:
• od března do května jde vysadit ven na záhon
• když se příliš roztahuje, stačí opíchat okolí bylinky
• v chladných zimách je lepší zakrýt (např. chvojím)

Sklizeň:
• slabší stonky jde trhat od jara do podzimu
• k sušení se odebírá před rozkvětem

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit, nezmražuje se
nesmí se vařit, ztratila by svoji sílu,
dodává citrónovou chuť
•
•
•
•
•

do salátů
do polévek
ke kořenění ryb
ke kořenění masa (hlavně zvěřiny)
na čaj (výborné se šípky
a ibyškovými květy)
• do limonád
• do koupele

Účinky:
• proti stresu
• při poruchách spánku
• na žaludeční potíže

Pěstování:

OREGÁNO (DOBROMYSL)

8
05

• trvalka
• slunečné, teplé místo, sucho snáší,
dlouhodobou vlhkost ne
• suchá, písčitá a dobře propustná půda

•
•
•
•

od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
sázet 20 - 25 cm od sebe
na jaře seříznout až u země, aby se vytvořili nové stonky
na zimu je lepší zakrýt (např. chvojím)

Sklizeň:
• mladé listy je možné sklízet od jara do podzimu
• k sušení je vhodné seříznout v období květu (má největší aroma)

PAŽITKA

8
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• trvalka
• na slunci nebo v polostínu
• vápenitá půda, přihnojovat, pravidelně zalévat

Pěstování:
• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
• v tomto období je možné dělit na menší části
• na zimu je nutné přesadit ze zahrady do bytu a pěstovat v květináči
za oknem

Sklizeň:
• jde trhat měsíc a půl po výsevu, až do podzimu
• jednotlivé stonky stříhat až u země

PETRŽEL

2
03

• trvalka, lepší je po 2 letech koupit novou
• na slunci nebo v polostínu
• hluboká, na živiny bohatá a vlhká půda,
ne přemokřená

Pěstování:
• listovou petržel můžeme na záhon vysadit už v polovině března,
kořenovou až od května
• sázet 15 - 20 cm od sebe
• vhodná pro celoroční pěstování v domě, v květináči

Sklizeň:
• mladé listy je možné sklízet od jara do podzimu (trhat zespodu - celé stonky)
• kořeny se dají uložit do písku a nechají na chladném místě (vydrží tak dlouho
čerstvé)

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit nebo zamrazit
• do pizzy
• ke kořenění všech druhů masa
• k ochucení olejů
• do kosmetiky

Účinky:
• podporuje vylučování žluči
• proti žaludečním a střevním
potížím, průjmu, nadýmání,
proti kašli (čaj)
• nepoužívat během těhotenství,
dráždí pokožku (čaj i olej)

Použití:
nesuší se, ani nezmražuje
• do vaječných pokrmů
(omelet, míchaných vajíček)
• na brambory
• na chleba s máslem, sádlem
• do pomazánek, tvarohů
• do polévek
• do omáček
• do salátů
• ke kořenění ryb

Účinky:
• bohatý zdroj vitamínu C
• podporuje trávení

Použití:
nejlépe použít čerstvou, můžeme
zamrazit, nejmíň vhodné je sušení
vařením ztrácí vitamíny, přidávat jen
krátce před podáváním
• do polévek
• do omáček
• do vaječných pokrmů (omelet,
míchaných vajíček)
• do salátů
• na brambory
• ke kořenění všech druhů masa
(hlavně ryb)
• do zeleninových jídel
• do pomazánek, tvarohů
• na bylinková másla

Účinky:
•
•
•
•
•

bohatý zdroj vitamínu C
čistí krev a podporuje její tvorbu
protizánětlivá (štáva)
močopudná
silici nepoužívat během
těhotenství, můžou poškodit
játra a ledviny, samotné listy
a kořeny jí obsahují málo, takže
u nich není problém (do polévek,
pomazánek...)

ROZMARÝN

8
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• trvalka
• nejlépe na slunci a v teple
• humózní, písčitá a dobře propustná půda

Pěstování:
•
•
•
•

od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
na jaře ohleduplně seříznout
vhodná pro celoroční pěstování v domě, v květináči
na zimu je nutné přesadit ze zahrady do bytu a pěstovat v květináči za oknem
a jen mírně zalévat)

Sklizeň:

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit, nezmražuje se

• podporuje trávení a prokrvování
• posiluje nervy a povzbuzuje

•
•
•
•
•

• proti revma (mast)

ke kořenění všech druhů masa
do salátů
na brambory
do foccaca chleba
k ochucení olejů a octů

• je možné sklízet celý rok

ŠALVĚJ

8
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• trvalka
• nejlépe na slunci
• suchá a dobře propustná půda

Pěstování:
• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
• na jaře hluboce seříznout, aby dobře obrazila
• na zimu je lepší zakrýt (např. chvojím)

Sklizeň:
• listy je možné trhat od jara do podzimu (nejaromatičtější jsou v druhém roce)
• seřezávají se celé stonky, nejlépe před rozkvětem

Účinky:

• do koupele (50g listů na 1 l
vody, zahřejeme a necháme
30 min luhovat)
• nepoužívat během těhotenství,
protože dráždí svaly dělohy

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit, nezmražuje se
dávkovat opatrně, má výraznou chuť
může se krátce povařit
•
•
•
•
•

do polévek
ke kořenění všech druhů masa
do nádivky na krocana
do amerických klobás
k ochucení olejů

Účinky:
•
•
•
•
•

upravuje činnost žlučníku
podporuje trávení
antiseptická
dezinfikuje
ve větším množství může být
jedovatá, denně pít max. 3 šálky
čaje, těhotné ženy nepoužívat

• proti bolení v krku (kloktání)
• čistí pleť, protizánětlivá (krém)
• do koupele

SATUREJKA

8
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• trvalka, existuje i jednoletá (sat. zahradní)
• nejlépe na slunci
• vápenitá a propustná půda

Pěstování:
•
•
•
•

od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
sázet 30 cm od sebe
na jaře hluboce seříznout, aby dobře obrazila
na zimu je lepší zakrýt (např. chvojím)

Sklizeň:
• mladé stonky a listy trhat těsně před rozkvětem (mají v tu dobu nejvíce aroma)
• seřezávají se těsně nad zemí

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit, nezmražuje se
nevařit, přidávat jen krátce před
podáváním
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zjemňuje fazolová jídla
do italských jídel (těstovin, pizz)
do slaných koláčů
do salátů
ke kořenění všech druhů masa
do dušených pokrmů
do rajské omáčky
na čaj
k ochucení olejů

Účinky:
•
•
•
•
•
•
•

podporuje trávení a chuť k jídlu
pro posílení žaludku
proti nadýmání
uvolňuje hlen
proti křečím
pomáhá proti kašli
antibakteriální

• pro úlevu při bodnutí hmyzem
(krém)

TYMIÁN

8
05

• trvalka
• nejlépe na slunci
• suchá a propustná půda

Pěstování:
• od května (v druhé polovině) jde vysadit ven na záhon
• pravidelně seřezávat, rostou pak nové, jemné výhony
• mráz jí nevadí

Sklizeň:
• výhonky je možné sklízet od jara do podzimu
• stříhají se těsně před rozkvětem

Použití:
nejlépe použít čerstvou, ale můžeme
sušit (sušená je dokonce silnější než
čerstvá), nezmražuje se
nevadí jí dlouhé vaření
• ke kořenění skopového
• do pizzy

Účinky:
• odlehčuje tučná, těžko
stravitelná jídla
• podporuje trávení
• proti nadýmání
• antiseptická, uklidňující
• proti průjmům, na záněty ústní
dutiny i nosohltanu, ke zmírnění
kašle a bronchtitidy (čaj)
• pomáhá při hojení malých ran
a pohmožděnin (obklad)
• pomáhá při onemocnění
dýchacích cest, proti revma
a vyčerpání (olej do koupele)

