
JEDLÉ ROSTLINY:
kušební vzorek přidej do hrnce v pokrmu.
Když se dostaví žaludeční problémy: 
vypít velké množství vody, ALE NEJÍST, dokud bolest nezmizí. Popřípadě vyvolat 
zvracení, např.živočišným uhlím. Uhlí také může jed vstřebat. Bílý dřevěný polel smíchaný 
s vodou na kašičku, uleví bolesti žaludku.

OČICHAT:
Rozdrtit malé množství. Pokud páchne jako hořké mandle nebo broskve – VYHODIT !!!!

KOŽNÍ PODRÁŽDĚNÍ 
-vymačkat trochu štávy na jemnou část těla. Pokud se objeví jekékoli nepříjemnosti, vyrážka, 
otok.... rostlinu VYHODIT !!!!

RTY, ÚSTA, JAZYK
přistupovat až po pěti sekundách

Malé množství rostliny:

*  položte na rty
*  položte do koutku úst
*  umístěte na špičku jazyka
*  dejte pod jazyk
*  rozžvýkejte

VE VŠECH PŘÍPADECH: pokud ucítíte jakoukoli nepříjemnost, jako je bolest v krku, 
podráždění, píchání, nebo pálení.... VYHODIT !!!!

POLKNĚTE
MALÉ MNOŽSTVÍ A POČKEJTE 5 HODIN. BĚHEM TÉTO DOBY NIC NEJEZTE A 
NEPIJTE !!!!

JEZTE
pokud se neobjeví žádná reakce, jako bolest v ústech, krkání, nevolnost, motání hlavy,, atd....
MŮŽETE ROSTLINU POVAŽOVAT ZA BEZPEČNOU :))

LISTY A STONKY:
Mladé jsou chutnější. Starší jsou tužší a hořké. Listy ořízněte poblíž stonku.Spadané listí se snadněji
poničí a ztrácí kvalitu, dříve, než se dostanou do hrnce.

KOŘENY A HLÍZY
Vybírejte vetší rostliny

OVOCE A OŘECHY
Vybítar vetší a sbírat zcela zralé a zbarvené ovoce!!!! Tvrdé a zelené bobule jsou nestravitelné i po 
dlouhém vaření. Tuhou a hořkou slupku oloupat. Ořechy, které leží u stromu, budou zralé. 

SEMÍNKA A ZRNKA
POZOR!! NĚKTERÉ OBSAHUJÍ SMRTELNÉ JEDY !!!!, ochutnání vám neublíží, ale 
NEPOLYKEJTE JE !!!!
Použijte test na určení jedlosti, vylučte každé semínko, které je trpké hořké, nebo má pálivou chuť



(pokud jste v tom nepoznali pepř, nebo koření).

HOUBY:
-houby uchovávat odděleně, pokud se senrala jedovatá, tak ať nenakazí ostatní.

ROSTLINY, KTERÝM SE VYHNOUT !!!!

-ve světě rostlin jsou 2 časté jedy, oba snadno zjistitelné

KYSELINA KYANOVODÍKOVÁ
-chutná a je cítit po hořkých mandlích nebo broskvích. Velmi podobný jed obsahuje PRUNUS 
LAUROCERASUS, který má listy podobné vavřínu. Listy rozdrťte a vůni si zapamatujte. Všechny 
další rostliny s touto vůní zahodte.

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ
-její soli se přirozeně vyskytují v některých rostlinách. Je rozeznatelná ostrým, suchým, pichlavým 
nebo pálivým pocitem při doteku s kůží nebo jazykem. NEJÍST, VYHODIT !!!!

NESBÍREJTE:

ROSTLINY S MLÉČNOU ŠŤÁVOU (pokud je nerozeznáte jako bezpečné,např.pampeliška)

ČERVENÉ ROSTLINY (obzvlášt´tropické) pokud je nepoznáte jakko bezpečné, Červeně žíhaný 
stonek reveně dlanité je jedlý, ale její listy jsou jedovaté. Bolehlav má na stonku červeně-fialové 
skvrny.

OVOCE, které je rozdělené na 5 dílků, pokud je nerozpoznáte jako bezpečné.

TRÁVY A ROSTLINY, které mají na stonku a listech malinké ostny. Pod lupou je uvidíte spíše jako 
háčky. Podráždí ústa a zažívací trakt.

STARÉ NEBO VADNOUCÍ LISTY. Některé vytvářejí smrtelný KYANOVODÍK- VČETNĚ 
OSTRUŘIN, MALIN, TŘEŠNÍ, BROSKVÍ A ŠVEŠTEK. Všechny můžete jíst, pokud jsou mladé, 
čerstvé a suché !!

ZRALOU HASIVKU ORLIČÍ -foto(Pteridium aguilinium). V těle ničí vit B a vyvolává podivný 
stav krve, který může způsobit smrt. Jezte je pouze svinuté,,housličkové hlavice,,. Všech 250druhů 
kapradin severního podnebného pásu je za mlada jedlých, ale přesto jsou některé příliš hořké a mají 
nepříjemné chloupky, které je potřeba před jídlem odstranit. Konečky odlomte tak blízko, kde jsou 
ještě křehké. Stonek vložte do dlaně a dlaní protáhněte, abyste odstranili ,,vlnu,,.



DŮVĚRNÁ ZNALOST JEDNÉ ČI DVOU ROSTLIN, VÁS V 
V KRIZOVÉ SITUACI MŮŽE OCHRÁNIT PŘED 
VYHLADOVĚNÍM.

MÍRNÁ PÁSMA:
pampelišky, kopřivy, jitrocel, šťovíky

SUBTROPICKÁ A TROPICKÁ PÁSMA:
palmy, divoké fíky, bambusy

SUCHÁ A POUŠTNÍ PÁSMA:
meskal, opuncie, baobaby, akácie

POBŘEŽÍ:
jedlé mořské řasy

POMOC PŘI URČOVÁNÍ:

Umístění:
Rostliny rostou pouze v pro ně vhodných podmínkách. Pokud víte, jaké místo výskytu mají rády, a 
znáte jejich geografické rozmístění, můžete ihned zredukovat možnosti.

Květy:
- zéleží na roční době, ale pokud zrovna jsou, všimněte si barvy, velikosti, tvaru, zda jsou jednotlivé
nebo složené v trsu a kde se na rostlině nacházejí.

Plody a semena:
- všimněte si barvy, velikosti, tvaru, zda jsou jednotlivé nebo v trsu, v lusku nebo v tobolce.

Kořeny:
- pokud nejsou netypické, málokdy pomáhají při určování rostlin.

JEDLÉ ROSTLINY

HOŘČICE POLNÍ (sinapsis alba)
Roste do výšky 60cm. Má chlupatý stonek, krepaté hluboké laloční listy a světle žluté květy. Roste 
v pustých oblastech EURASIE. Mladé peprné listy a květy jsou jedlé zasyrova. Celá rostlina je po 
uvaření jedlá. Sbítejte mladé exempláře.



KOKOŠKA PASTUŠÍ TOBOLKA (Capsella bursa-pastoris)

Může být až 60cm vysoká. Má růžici laločnatých špičatých listů a klas malých bílých květů. Je 
běžná v pustých oblastech. Uvařte listy, které chutnají jako zelí a smíchejte je s jinými rostlinami.

PRVOSENKY (Primula)

Rostou na travnatých a stinných místech. Jsou identifikovatelné podle růžice ktepatých přízemních 
listů a pětiplátečních květů na dlouhém stonku, které jsou ybarvené od bledé po světle žlutý odstín, 
někdy růžový. Všechny části jsou jedlé, ale nejlepší jsou mladé listy. K prvosenkám patří i 
prvosenka jarní (3a) a prvosenka vyšší (3b).

Prvosenka jarní: dole



Prvosenka vyšší:

PAMPELIŠKY ( Taraxacum)
Vyskytují se v mnoha podobách téměř všude. Žluté a oranřové květy nebo růžici hluboko 
laločnatých listů. Mladé listy jezte syrové, ale starší uvařte, přičemž vodu často vyměňujte, kvůli 
hořké chuti. Kořeny uvařte nebo upražte jako kávu. Št´áva z pampelišek je bohatá na vitaminy a 
minerály.



ČEKANKA OBECNÁ (Cichorium intybus)

Je běžná v travnatých a pustých oblastech. Je vysoká 1,3m a má tlusté chlupaté, hluboko laločnaté 
listy a lístkovité klasy jasně modrých květů podobných pampelišce. Připravte stejně jako 
pampelišku.

ŠŤOVÍK KYSELÝ (Rumex acetosa)Je běžný v pustých a travnatých oblastech. Roste do výšky 
1m. Má dlouhé šípovité listy a klasy malých načervenalých a zelených květů. Sbírejte mladé 
rostliny. Jejich listy bohaté na minerály jsou jedlé zasyrova, ale vaření zmenší jejich ostrou chuť.

POHANKA SETÁ (Fagopyrum esculentum)



Roste na otevřených travnatých místech ve většině oblastí mírného pásu. Její 60cm dlouhý stonek je
obvykle červený, má špičaté listy a hrozny malých růžových nebo búlých květů. Její semínka jsou 
dobrým jedlým zrním.

ŠŤOVÍK KADEŘAVÝ (Rumex crispus)

Roste do výšky větší než 1m. Má dlouhé úzké listy s kadeřavě zvlněným okrajem a přeslenem 
malých zelenavých květů. Roste v travnatých a pustých oblastech. Uvařte nejkřehčí listy mladých 
rostlin, přičemž vodu často vyměňujte, abyste odstranili hořkou chuť. Třením listy šťovíku zmírníte
popáleniny od kopřiv. Existuje hodně šťovíků jak mírného, tak tropického podnebí. Připravte je 
stejným způsobem, jaký je zde uveden, ale užívejte střídmě.

MERLÍK VŠEDOBR (Chenopodium bonus – henricus)Je špičatá rostlina až 60cm vysoká. Má 
mdle zelené trojúhelníhovité listy někdy trochu načervenalé a klas malých zelenavých kvítků. 
Běžně se vyskytuje v pustých oblastech. Listy a mladé výhonky jsou jedlé zasyrova nebo uvařené 
jako špenát. Výhonky oloupejte, abyste odstranili vláknité části.



MERLÍK BÍLÝ (Chenopodium album)

Je také špičatý, vysoký až 1m. Často má načervenalý stonek. Listy jsou mdle zelené a zabílené. 
Tvar mají oválný až špičatý. Rostlina má klasy malých  nazelenalých kvítků. Roste hojně na 
pustých místech. Chutné listy uvařte jako špenát.

PTAČINEC PROSTŘEDNÍ (Stellaria media)

Je nepravidelně rostoucí rostlina, vysoká až 30cm. Na hlavním stonku má řádku chlupů. Má 
zašpičatělé oválné listy a malé bílé pětipláteční kvítky. Je běžný v pustých oblastech. Výtečné 
křehké křehké listy uvařte.



POTOČNICE LÉKAŘSKÁ (Roripa nasturtium aquaticum)

Hojně roste u tekoucí sladké vody. Je plazivá, částečně vodní, má lesklé listy rostoucí do 
protilehlých dvojic a malé bílé křížové květy se čtyřmi plátky. NESPLEŤTE SI JI S 
ROZPUKEM JÍZLIVÝM. Listy a stonky jsou jedlé zasyrova, ale pokud je voda znečištěná, raději
je uvařte.

VRBOVKA ÚZKOLISTÁ (Epilobium angustifolium)

Roste v řídkých lesních a v pustých a na skalnatých místech. Je až 1,5m vysoká, má špičaté listy 
rostoucí do protilehlých dvojic a klas výrazně růžových květů. Mladé listy, květy a stonky jsou jedlé
zasyrova, ale chtnější jsou uvařené. Vyzrálé stonky mají nasládlou vnitřní dužinu.



HLUCHAVKY (Lamium)

Jsou menší než kopřivy, mají srdčité listy a bílé nebo růžovofialové květy. Na rozdíl od kopřiv 
nemají žahavé chloupky. Připravujte stejným způsobem jako ptačinec prostřední.

KOPŘIVY (Urtica)

Hojně rostou po většinu roku. Hledejte zubaté úzké a oválné listy, pokryté žahavými chloupky a 
klasy zelených květů.Sbírejte mladé rostliny 15-20cm vysoké. Vařte je min.6minut, abyste zničili 
kyselinu mravenčí, kterou chloupky obsahují. Listy můžete usušit a uschovat, rozmačkané 
stonky poskytují vlákna pro výrobu provazů.



JITROCELE (Plantago)

Jsou ve většině oblastí běžné. Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) má špičaté listy a mnohem 
kratší květové klasy než jitrocel větší. Má rád suchou půdu. Připravte stejně jako jitrocel větší.

JITROCEL CORONOPUS (Plantago coronopus) (neboli vraní nožka)

Je malý, roste do tvaru hvězdy a má úzké rozeklané listy a kratší klasy květů. Roste v suchých, 
písčitých a skalnatých oblastech, často poblíž moře. Připravte stejným způsobem jako jitrocel větší.



JITROCEL VĚTŠÍ (Plantago major)

Má široké oválné listy a charakteristické vzpřímené klasy malých žlutozelených a hnědých květů. 
Roste v pustých travnatých oblastech. Poměrně hořké mladé listy připravte jako špenát. Čerstvou 
šťávu z listů přikládejte na rány a odvar z celé rostliny použijte na potíže hrudníku.
Wiki: má obdobné vlastnosti jako jitrocel kopinatý. Nejčastěji se používá čerstvých listů k 
obkladům při popáleninách, puchýřích a po bodnutí hmyzem kdy se využívá chladivých a 
antiseptických účinků. Výluh nebo čaj ze sušené  se užívá pro snížení hladiny krevního cukru a k
uvolnění hlenu a usnadnění odkašlávání. Semena obsahují hodně sliz i vlákniny a v rostlině je 
hodně beta karotenu,vitamínu     C a vápníku. Celá rostlina je jedlá ve stavu syrovém i vařeném, 
obzvláště mladé rostliny, starší jsou již houževnatější a obsahují více tříslovin. Semena jsou 
dobrým krmivem pro doma chované exotické i volně žijící ptáky. Píce kontaminována větším 
množstvím jitrocele je hořká a dobytek ji nerad přijímá. Pyl je významným alergenem. 

KVĚTY

Květy některých rostlin jsou jedlé. To se týká lípy, růže, chmelu, černého bezu, petrklíče a 
heřmánku. Ale jsou pouze sezónní a ve srovnání s jinými části rostlin obsahují méně živin. Nejlepší 
je použít je na čaje a lékařské nálevy.

ŠÁCHOR (Cyperus)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jitrocel_kopinat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alergen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pyl
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADcnina
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADsloviny
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_C
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beta-karoten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1knina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sliz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za


Roste do výšky 1,5m. Má trojúhelníkový stonek, dlouhé páskovité listy a rozvětvenou klasovitou 
olivově hnědou hlavici květů, která s plody zežloutne. Roste ve vodě nebo poblíž ní, a to téměř 
všude. Oloupejte a uvařte jeho hlízu, která má oříškovou příchut, nebo ji usušte, nastrouhejte a 
použijte jako mouku nebo jako náhražku kávy.

OROBINEC (Typha)Vysoký 2-5m a má dlouhé, úzké, šedé listy a nápadnou, tmavě hnědou hlavici
květu do tvaru doutníku. Roste ve sladké vodě nebo poblíž ní. Oddenek a stonek jsou jedlé zasyrova
nebo je můžete uvařit. Listy vařte jako špenát a mladé výhonky jako chřest. Pyl můžete smíchat s 
vodou a vzniklé těsto upéct nebo uvařit.

RÁKOS (Phragmites)

roste do výšky 4m a má šedavě zelené listy a na vysokých výhoncích rozptýlené hnědo-fialové 
hlavice květů. Roste ve sladké nebo poblíž ní a to téměř všude. Uvařte jedlý kořen. Napíchnuté 
výhonky vylučují jedlou cukrovou tekutinu.



ŠMEL OKOLÍKATÝ (Butomus umbellatus)

roste do výšky 1,5m a má velmi dlouhé páskové trojúhelníkové listy, které rostou z kořenů a růžové
trojpláteční kvítky. Roste v oblastech EURASIE ve sladké vodě nebo poblíý ní. Jedlý oddenek 
oloupejte a uvařte.

DOBROMYSL OBECNÁ (Origanum vulgare)

je lehce ochmířená a roste do výšky 60cm. Má malé oválné listy a trsy malých fialovorůžových 
květů. Roste v teplejších suchých a travnatých oblastech EURASIE a byla rozšířena i jinde. Má 
nasládlou chuť a hodí se jako koření k dušenému masu. Proti kašli a zažívacím potížím použijte 
nálev. Žvýkání listů uleví od bolesti zubů.



VRATIČ OBECNÝ (Tanacetum vulgare)

Wiki píše, že je jedovatý.
Roste do výšky 90cm a má zubaté, tmavě zelené vějířovité lístky a trs knoflíkovytých, světle 
žlutých květů. Roste v pustých a travnatých oblastech. Má silnou vůni a pálivě hořkou chuť. 
Používejte střídmě jako koření do polévky. Ve velkém množství je jedovatý. Zlistů a květů lze 
připravit čaj proti cizopasníkům. Jeho pach odhání mouchy.

MEDVĚDÍ ČESNEK (Allium ursinum)

je jedním z mnoha divokých česneků. Má široké, světle zelené listy podobné konvalince a na 
vrcholu stonku trs bílých kvítků do tvaru hvězdy. Roste v lesích EURASIE. Prozradí ho jehosilná 
česneková vúňe. Jako koření použijte jeho jakoukoli část.



BRUTNÁK LÉKAŘSKÝ (Borago officinalis)

má kulatý a ochmířený stonek. Má špičaté oválné listy, modré květy do tvaru hvězdy a voní jako 
okurka. Roste v pus-tých travnatých oblastech EURASIE. Všechny části jsou jedlé za syrova i po 
uvaření. Proti horečce použijte nálev. Když stonky uvaříte, dostanete z nich sůl.

KOŘENY A HLÍZY

MOCHA HUSÍ (Potentilla anserina)

je malá plazivá rostlina s členitými listy, které mají spodní stranu stříbřitě bílou. Má samostatné 
pětipláteční žluté květy. Roste ve vlhkých oblastech. Dužnaté kořeny jsou jedlé zasyrova, ale 
chutnější jsou po uvaření. Nálev z kořene externě použijte proti hemeroidům a interně proti 
zažívacím potížím.



ČESNEKY (Allium)

rostou v mnoha oblastech a jsou rozpoznatelné podle své vůně. Ze spodní části rostliny vyrůstají 
dlouhé listy podobné trávě a hořejšek je zakončen trsem šestiplátečních růžových, nafialovělých 
nebo bílých květů. Jedlá cibulka může být až 25cm pod zemí.

ÁRON PLAMATÝ (Arum maculatum)

roste do výšky 15-40cm. Má tmavě zelené střelovité listy, nekdy tmavě skvrnité a fialový květ na 
kyjovité palici, který je obalen zelenavě bílým toulcem, z něhož rostou červené bobule. Roste ve 
stinných a lesnatých oblastech EURASIE. Kořen je za syrova škodlivý a je ho třeba uvařit. 
NEJEZTE ŽÁDNÉ JINĚ ČÁSTI TÉTO ROSTLINY !!



VODNÍ A POBŘEŽNÍ ROSTLINY

ĎÁBLÍK BAHENNÍ (Calla palustris)

Je malý, má srdčité listyna dlouhých stoncích a května kyjovité palici, která je obalena zevnitř 
světlým toulcem, z něhož rostou červené bobule. Vždy roste poblíž vody. Kořeny jsou zasyrova 
škodlivé, proto je musíme uvařit. Vyhněte se ostatním částem.

ŠÍPATKY (Sagittaria)

jsou vodní rostliny 30-90 cm vysoké. Mají velké ostře střelovité až polodlouhé listy, které jsou 
někdy pod vodou páskovité, a květy se třemi okrouhlými lístečky. Rostou vždy poblíž sladké vody. 
Hlízy jsou jedlé zasyrova, ale chutnají mnohem lépe po uvaření.



KOTVICE PLOVOUCÍ (Trapa natas)

je vodní rostlina. Má jednak listy ve tvaru diamantu, které plovou na hladině, a dalšírozdělené 
vějířovité, které jsou pod vodní hladinou. Má bílé květy. Roste hojně ve sladké vodě v oblastech 
EURASIE. Šedá tvrdá 2,5cm dlouhá dvourohá semena jsou jedlá zasyrova nebo opražená.

NEJLEPŠÍ je všechny kořeny před jídlem uvařit, neboť je většina z nich zasyrova škodlivá- a 
nejsou to pouze ty dobře známé, jako tropická kasava (maniok) a taro (kulkas), ale i ty rostoucí v 
mírném podnebí. Většinu kořenů je třeba uvařit také proto, aby změkly. Oškrábejte je v čisté vodě a 

vařte doměkka. Některé kořeny podobné bramborám, mají vitamíny a minerály poblíž slupky na 
povrchu, a proto by se neměli loupat. Kořeny vaříme rychleji, pokud je před tím nakrájíme. 



OVOCE
DŘIŠŤÁL OBECNÝ (Berberis vulgaris)

Roste v zarostlých oblastech a vyschlých bažinách. Je až 3m vysoký, má oválné listy, žluté květy a 
na stonku nepříjemné ostny ve skupinkách po třech. Jeho jasně červené a velice kyselé bobule jsou 
bohaté na vit C.

TRNKA NEBO SLIVOŇ TRNITÁ (prunus spinosa)
Je velký keř, rostoucí do výšky 4m. Má tmavě hnědé větve, dlouhé trny, oválné listy a bílé květy. 
Roste v lesnnatých a zarostlých oblastech po celé EURASII. Malé modro-černé plody jsou velmi 
kyselé a k jídlu vhodnější ve formé džemu.



ČERNÝ BEZ (Sambucus nigra)

Vzarostlých lesích. Roste do výšky až 7m, má polodlouhé zubaté listy, a trsy malinkatých bílých 
kvítků. Trsy mylých fialovočerných bobulí jsou nejlepší, když je svaříte na sirup. Vjiných 
oblastech se vyskytují podobné jedlé bezy, ale vyhněte se těm menším, nebot´ jejich červené 
bobule mohou být jedovaté.

DIVOKÁ HROZNOVÁ VÍNA (Vitis)

Jsou neuspořádané rostliny, které šplhají do značných výšek. Mají zelené srdčité listy s velkými 
zuby, zelení květy a trsy hroznů od jantarové po fialovou barvu. Jsou hojně rozšířené v teolejších 
částech světa. Po uvaření jsou lista, jako plody, výtečné k jídlu.



SUŠENÍ OVOCE: 

Zabere až deset dní. Položte je v jedné vrstvě na papír, ale ne do přímého slunečního světla. Chraňte
před vlhkem-deštěm i rosou.

OŘECHY

KAŠTANOVNÍKY JEDLÉ (Castanea sativa)
sou 5-30m vysoké. Mají širokou korunu, velké zubatélysé listy a jehnědy. Najdete je v lesnatých 
oblastech. Ořechy někdy rostou po 2-3 najednou. Vytvářejí se v silném kulovitém trnitém a zeleném
lusku. Lusk rozbijte, ořechy oloupejte, uvařte a rozdrt´te. NESPLET´TE SI HO S JÍROVCEM 
MAĎALEM (koňským kaštanem) KTÉRÝ MÁ VELKÉ LISTY, PODOBNÉ DLANI S 
PRSTY, A JEDOVATÉ OŘECHY.

JÍROVEC MAĎAL (Aesculus hippocastanum) KAŠTAN 

Jedovatý 



DUBY (Quercus)

Řada z nich má hluboké laločné listy, ale všechny rodí nezaměnitelné žaludy. Oloupeme je a 
několikrát uvařte, při čemž často meňte vodu, abyste zmírnili jejich hořkou chuť, nebo je na 3-4 dny
namočte do studené vody. Také je můžete zahrabat do  popele a uhlí a čas od času polévat vodou. 
Pak je upražte. Z pražených žaludů umelte mouku nebo je použijte jako náhtadu za kávu.

PISTÁCIE (Pistacia)

Srom je vysoký až 10m, má mnoho malých oválných lístků a trsy ořechů se zelenám jádrem a 
načervenalou slupkou. Jezte je syrové nebo upražte na uhlíkách.



MANDLONĚ (Prunus)

Rostou divoce v teplých suchých oblastech Evropy a ASIE. Jsou hojně pěstovány i v jiných 
oblastech. Stomy se podobají velkým meruňkám. Mandloň má větve plné květů, malé špičaté listy a
trsy ořechů v zeleném kožnatém lusku. NEJEZTE JE HOŘKÉ, KTERÉ OBSAHUJÍ 
KYANOVODÍK.

Z BOHATÝCH OŘECHŮ, JAKO NAPŘ.BUKOVÝCH, EXTRAHUJTE OLEJ. ROZLOUSKNĚTE A 
ODDĚLTE JÁDRA OD SKOŘÁPEK. JEMNĚ VAŘTE VE VODĚ, PŘIČEMŽ Z POVRCHU ODEBÍREJTE 
OLEJ NEBO NECHTE TEKUTINU VYCHLADNOUT A PAK OLEJ ODDĚLTE. SKLADOVAT V DUCHU A 
CHLADU. Z 450G OŘECHŮ ZÍSKÁTE 270ML VÝŽIVNÉHO OLEJE :)

JEDLÉ ROSTLINY

KŘEN (Armoracia)

Roste ve vlhkých pustých oblastech do výšky až 50cm. Na dlouhých stoncích rostou velké oválné 
listy se zvlněnými okraji a trsy malých bílých květů. Pálivá kořen nasekejte a přidejte k masu. 
Mladé listy jsou jedlé zasyrova nebo uvařené.



REVEŇ DLANITÁ (Rheum palmatum)

Roste v otevřených travnatých oblastech mezi jižní Evropou a východem Číny. Podobá se 
pěstované rebarboře, ale její listy jsou více ,,roztrhané,, a oddělené. Velké květové stonky jsou po 
uvaření jedlé, ostatní časti jsou škodlivé. JEZTE POUZE STONKY.

LOPUCH (Arctium)

Je středně vysoká až vysoká hustá rostlina otevřených pustých oblastí. Má měkké oválné listy, často
obloukovité stonky a hodně nafialovělých květů, podobných bodláku, které se vyvinou do 
přilnavých ostnatých obalů semen. Listy a oloupané stonky jezte syrové nebo uvařené. Pryskyřici 
oloupaného kořene uvařte. Vodu často vyměňujte, abyste zmírnili hořkost.

ROZRAZIL (Veronica)

Roste v mělké vodě a v bažinách. Od spodu popínavého až vzpřímeného stonku vyrůstají dvojice 
oválných zubatých listů. Rostlina má 7-25cm dlouhé klasy čtyřplátečních modrých květů se dvěmi 
vyčnívajícími tyčinkami. Předtím, než bude rost. V květu, můžeme jíst lmadý výhonky a po 
odkvetení můžeme jíst i listy. Je lehce nahořklá (obzvlášť evropský druh V.beccabunga), ale můžete
ji jíst jako řeřichu.


