
JÍDLO:
PLAZI

ALIGÁTOŘI:
nejlepší maso je na ocase a je velice chutné a pevné.

JEŠTĚRKY:
Kokovec jedovatý a korovec mexický, jsou poddajná, ale JEDOVATÁ. Všechny ještěrky jsou jedlé.

HADI:
chutná jako řízek :D Nesnažte se lovit jedovaté druhy. Hady na stromech můžete jednou ránou 
setřást a druhým úderem zabít. Stočené hady se schovanou hlavou není snadné ulovit. 

OBOJŽIVELNÍCI:
Všechny žáby jsou jedlé. I ty malé, které žijí na stromech, i ty velké africké, které mají stehna jako 
kuře. Některé mají pod kůží jed, a proto je před vařením stáhněte. Vždy se nachází poblíž vody. V 
noci je oslňte světlem a udeřte. Ropuchy mají  bradavičnatou, často velmi jedovatou kůži a nedobré 
maso. NEJEZTE JE.

PTÁCI

Všichni ptáci jsou jedlí. Nejlepší k jídlu jsou bažanti, tetřevi, koroptve, křepelky, kachny, husy, kur
bankivský. Dravé ptáky důkladně uvařte, aby maso změklo a abyste zabili parazity. Maso mořských
ptáků je olejnaté a může chutnat po rybách.
Někteří ptáci, například racci, svá hnízda houževnatě brání. Pokud se dostanete do jejich kolinie, 
připravte se na jeji útok. 

HMYZ

Množství hmyzu na váhu má větší výživovou hodnotu než stejné množství rostlin. Obsahuje mnoho
tuků, bílkovin a sacharidů.  
NEJUŽITEČNĚJŠÍ jsou termiti, mravenci, brouci, kobylky, sarančata, cvrčci, včely medonosné, 
housenky a rozličný vodní hmyz.
Hledejte larvy brouků, které bývají obvykle světlé a mají tři krátké nohy. Mohou být nepatrné, ale i 
15,5cm dlouhé šťavnaté ,,buřtíky,,vážící až 84g. Najdete je na stromech s odlupující se kůrou a v 
rozkládajících se pahýlech. 
Při hledání hmyzu dejte pozor. Vjeho úkrytech mohou být také nevítaní živočichové, jako 
škorpioní a pavouci, ve větších dutinách hadi.

VAROVÁNÍ:
Nesbírejte hmyz, který pojídá odpadky, mršiny nebo trus- může přenášet infekci.
PAMATUJTE:
Jasně zbarvený hmyz, včetně jeho housenek, je obvykle jedovatý. Jehojasné barvy by pro vás měly 
být varováním.

VYHNĚTE SE:
Larvy přichycené na spodní straně listů častovylučují jedovaté tekutiny. Ty zapáchající a na omak 
slizké můžete použít jako návnadu na chytání ryb.



DEJTE POZOR:
Velcí brouci mají často silná kusadla, proto si na mě dejte pozor!

PŘÍPRAVA:
Většina druhů hmyzu se dá jíst zasyrova a obvykle jsou tak i více výživné, ale uvařené jsou lépe 
stravitelné. Vařením se i zničí bakterie, ale pokud máte správné nádobí, bude pražení jednodušší. 
Z většího hmyzu odstraňte křídla, nohy. Z brouků odstraňte krovky. Menší hmyz jako mravenci a 
termini, rozmačkejte na pastu a pak buď uvařte, nebo usušte na prášek. Prášek lze přimíchat do 
jídla.

VOSY A VČELY:

Všechny jsou jedlé- kukly, larvy i dospělí jedinci. Před požitím odstraňte žihadlo, křídla a nohy. 
Vaření nebo pražení zlepšuje jejich chuť. Plástve se dají jíst, ale vosk z ní se dá použít na potření 
oblečení – impregnace. V některých částech světa hrozí nebezpečí, že med může obsahovat 
rostlinný jed. To se stává v oblastech, kde jsou včely závislé pouze na jedné rostlině. Například v 
oblastech hustých nalezišť alpské růže v Himálaji. Jed můžete poznat podle čichu, ale pokud máte 
pochybnosti, použijte test jedlosti pro rostliny.
Vosy jsou mnohem nebezpečnější než včely medonosné. Jsou jedlé i se svými larvami. 

SRŠNĚ:

Larvy i kukly jsou velice výživné. Jsou dva druhy sršní, ti kteří jsou aktivní v noci a ti, kteří jsou 
aktivní ve dne. Sršně si staví velká kulovitá hnízda, obvykle na stromech.

MRAVENCI:

Dejte pozor. Většina mravenců štiplavě kouše a některé větší kusy žijící v džungli mohou tak 
kousnout, že oběť vyřadí na 24h z činnosti. Raději sbírejte menší exempláře. Někteří mravenci, jako
je rod Melanophus, mají nafouklé břicho plné šťávy z květů. Jsou známí pod jměnem medoví nebo 
cukrový mravenci a k jídlu jsou velmi chutní.

Někteří mravenci dokážou tak kousnout, že máte pocit, jakoby vás popálila kopřiva. Někteří 
vystřikují kyselinu mravenčí. Proto mravence nejméně 6 minut vařte, abyste jed zcničili. Pak 
jsou k jídlu celkem bezpečné.

SARANČATA, CVRČCI, KOBYLKY

Někteří dorůstaji až do dělky 15cm. Plácněte je listnatou větví nebo kusem oblečení. Odstraňte 
křídla, tykadla a ostny na nohou. Pak je jezte syrové nebo prařené. Pražením zabijete parazity, které 
by mohli mít, ale dodáte jim výtečnou chuť. 

VODNÍ HMYZ

Sbírejte larvy nebo dospělé kusy vodních brouků, jepic, pošvatek, motýlic, vážek a ostatního 
velkého množství vodního hmyzu, ale pouze z čerstvé a sladké vody. Jsou sice malý, ale najdete je 



ve velkých množstvích. Místo sítě ponořte do vody pruh jemného materiálu-třeba tričko.
Pokud je třeba, upevněte ho klackem. Postupujte proti proudu směrem k síti a čeřte při tom dno. 
Proud hmyz ponese a ten se uchytí v síti. Jestliže se vám nechce do vody, použijte k víření kus 
dřeva. Voda může být znečištěná, proto je nejlepší všechen hmyz dobře uvařte.

ŠNECI / ČERVY

Šneky, slimáky a podobné tvory bysme neměli ignorovat. Např.škeble ústřice, atd...uvařit ve vodní 
lázni. Co se týče červů- uvažte, jak vhodní jsou pro ptáky. Jak vodní, tak pozemští šneci a další 
podobní tvorové musí být čerství.

EXISTUJE POUZE NĚKOLIK DRUHŮ, KTERÉ MOHOU BÝT K JÍDLU NEBEZPEČNÉ.

Raději všechny uvařte, neboť mohli sníst něco, co pro ně samotné riskantní není, ale člověku by to 
uškodilo.

ŠNECI

Mají v sobě hodně bílkovin a minerálů. Při sbírání pozemských šneků VYNECHTE TY, kteří mají 
jasně zbarvené ulity- mohou být JEDOVATÍ. Mořské šneky, obzvláště tropické, není snadné 
identifikovat a pokud je bezpečně nepoznáte, raději je nesbírejte. Kuželovité mušle, například 
Toxoglossa, žijící při pobřeží Tichého oceánu nebo karibského moře mají jedovaté žihadlo podobné 
podkožní jehle. NĚKTERÉ DRUHY MOHOU I ZABÍT. Šneky nechte několik dní hladovět, nebo
jim dávejte pouze bylinky a bezpečné rostliny, aby mohli vyloučit všechen jed. Pak je dejte do 
roztoku slané vody, aby se vyčistily jejich vnitřnosti předtím, než je budete vařit. Vařte 10minut a 
pro chuť přidejte bylinky. Šneky, kteří právě zimují, můžete také jíst ze předpokladu, že víčko u 
otvoru do ulity (operculum) nebylo poškozeno.

Toxoglossa



SLIMÁCI

Jsou to jednodušší šneci bez ulity, připravte je stejným způsobem.

ČERVI

Než je budete jíst, nechte je vyhladovět, nebo je zmáčkněte mezi prsty, abyste z nich dostali špínu. 
Červy můžete usušit na slunci, pak rozdrtit a třeba přidat k jídlu. 


