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Levandulová 
kuchařka?

Levandule v kuchyni? A co s ní budeme dělat? Levandule je k jídlu? A jakou má 
vlastně chuť? To jsou asi první otázky, které kuchaře (kuchařku) napadnou, když 
někdo přinese nebo doporučí levanduli do pokrmů. Pro většinu z nás je levandu-
le spojena více s vůní než s chutí a představa levandule se jako první zaměří na 
vjemy zrakové – to je přece ta krásná modrá, fi alová, modrofi alová kytička – a či-
chové – aha, to je ta vůně, kterou znám od babičky z parfému, jako vzpomínku 
z nádherné letní dovolené v Provence, ne, počkejte, to je vůně, kterou máme ve 
skříni a tak dále. Ano, to je ta příjemná vůně, kterou mám tak rád(a) v koupelo-
vé pěně, ve sprchovém gelu, v krému na ruce. Ale chuť?

Levanduli bychom „na první dobrou“ přiřadili jemnou a sladkou chuť. Kytička 
s něžnými kvítky, co voní, přece nemůže chutnat jinak. Ano, přece jsme už slyšeli 
něco o levandulových sušenkách, taky někdo ze známých dělal levandulovou bá-
bovku, a dokonce nám ji vychvaloval. Tak to nejspíš bude sladké nebo nasládlé.

Levandulová kuchařka?
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V tomto případě levandule trochu „klame tělem“. Ač se tomu těžko věří, levandu-
le má nahořklou nebo hořkokyselou chuť, která může trošku připomínat rozma-
rýn. Její silné aroma, zvláště u některých odrůd, leckomu připomíná kafr.

Vaření s levandulí vyžaduje špetku odvahy, chuť zkoušet nové věci, cit pro přimě-
řenost a dostatečnou míru trpělivosti. Pokud rádi experimentujete, do pokrmů 
přidávejte levanduli postupně a začněte s malými dávkami, abyste místo příjem-
ného překvapení pro rodinu či hosty nepředložili sice aromatické, ale obtížně kon-
zumovatelné jídlo či nápoj. Nadmíru slušní hosté, kteří nechtějí hostitelku urazit 
a nechat nedojedené kousky na talíři, by si tak mohli utírat zpocená čela a urych-
leně se loučit s nepředstíranými slzami v očích a dlouhotrvající hořkostí v ústech. 
Levandule je potvůrka: když jí použijeme „tak akorát“, dokáže pokrm příjemně 
aromatizovat. V nepřiměřeném množství ho ale také může změnit ve výrazně na-
hořklý až hořký.

V této knize najdete podrobný návod, jak pěstovat, sklízet a uchovávat levanduli, 
recepty na využití levandule v kuchyni, v domácí kosmetice a pár nápadů na le-
vandulové dekorace do domu.

Přeji příjemné počtení

 Autorka
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Autorka v levandulovém poli
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Pěstujeme 
levanduli

VYBÍRÁME LEVANDULI 
(KULTIVARY)

Orientovat se v kultivarech levandule není jednoduché. Zahradnické fi rmy a šlech-
titelské společnosti produkují stále nové tvarově a barevně dokonalejší kultivary, 
důraz se však klade i na odolnost a také mrazuvzdornost. Na našem trhu v sou-
časnosti najdete desítky různých kultivarů, výpěstků místních zahradnictví či vel-
kých levandulových farem doplněných dalšími, mnohdy na soutěžích oceněnými 
kultivary z dovozu. Výčet kultivarů uvedených níže není pochopitelně úplný, ale 
poskytne alespoň určitou orientaci; při výběru velikosti či barvy zároveň pomůže 
s vyhledáním podobného kultivaru, pokud ten zvolený právě není dostupný.

Při výběru se řídíme několika pravidly: vždy vypadá lépe skupinka stejných rost-
lin než různé kultivary s odlišným habitem po jednom kousku, pokud tedy naším 
cílem není sbírka kultivarů a zároveň na ni máme jen omezený prostor.

Zaměříme se na velikost rostlin udávaných producentem nebo prodejcem. Existují 
kultivary kompaktní, které dobře poslouží na obruby, do úzkých záhonků, a na-
opak můžeme zakoupit velmi vzrůstné kultivary, u nichž rozměry jedné jejich rost-
liny v plném květu dokáží zaplnit prostor téměř jednoho metru čtverečního.

Pokud plánujeme z levandule vázat kytičky, je dobré poohlédnout se po kultiva-
rech s pevnými, kratšími a vzpřímeně rostoucími stonky.

Bude-li naším hlavním cílem zpracovávat levanduli v kuchyni, zaměříme se na kul-
tivary, které mají jemnější aroma.

Pěstujeme levanduli 
Vybíráme levanduli (kultivary) 
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Kultivary se liší barvou
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Bíle kvetoucÍ
Lavandula angustifolia „Ellagance Ice“, 

nízký a kompaktní, pouze 25–30 cm vysoký kultivar

Lavandula angustifolia „Ellagance Snow“, 
dorůstá výšky 25  –40 cm

Lavandula angustifolia „Edelweiss“, 
dorůstá výšky 45–50 cm

RŮŽově kvetoucÍ
Lavandula angustifolia „Rosea“, 

dorůstá výšky okolo 50 cm, 
odolný kultivar, listy stříbrnozelené

FialovĚ kvetoucÍ
Lavandula angustifolia „Richard Gray“, 

dorůstá výšky 40–60 cm

Lavandula × intermedia „Grappenhall“, 
dorůstá výšky 45–50 cm

Lavandula × intermedia „Grosso“, 
kultivar s výraznými květy na dlouhých stoncích, 

dorůstá výšky a šířky 80 cm

Lavandula angustifolia „Hidcote“, 
jeden z nejznámějších, dobře rostoucích 

a velmi odolných kultivarů, 
květy jsou sytě tmavě modrofi alové, 

dorůstá výšky okolo 40 cm

Lavandula angustifolia „Hidcote Blue“ 
dorůstá výšky cca 40 cm

kultivar s výraznými květy na dlouhých stoncích, 


