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Nad tématem třetího dílu 
Bylinkopedie jsme dlouho 
přemýšleli. Předchozí dva 
představily opravdu pestrou paletu 
známých i neznámých léčivých 
pokladů přírody – tak co nám 
vlastně pro tuhle knížku ještě 
zbylo? Nakonec jsme se rozhodli 
soustředit na recepty a vůbec 
na praktické využití všeho, co okolo 
nás roste, kvete a voní.

Ale nečekejte jen návody 
na bylinkové čaje a masti. Psaní 
téhle knihy bylo tak trochu 
dobrodružstvím. Prošli jsme 
si bylináře našich babiček, ptali 
se přátel a hledali ty nejlepší 
recepty, které nám mají co říct 
i dnes.

Rozdělili jsme je do dvou 
samostatných celků: podle bylinek 
a podle druhu nebo zamýšleného 
použití. V bylinkové sekci najdete 
kousky staré i nové. Chceme vám 
ukázat, jak všestranné bylinky jsou 
a co všechno s nimi lze dokázat.

Kapitolky s návody vás vezmou 
do světa lidové medicíny 
i řemeslných receptů. Obrázky jsme 
vybírali tak, aby bylo prohlížení 
knížky čistou radostí – radostí 
z pohledu na leckdy neuvěřitelné 
dary přírody, které jsou k dostání 
mnohdy doslova za humny.

Nechceme, aby se tato knížka stala 
jakýmsi komplexním návodem 
na české bylinkářství, ale mnohem 
spíše vaším průvodcem, kterého 
si vezmete do ruky ve volných 
chvílích a který vás čas od času 
ponoukne k vyzkoušení toho 
či onoho receptu na vonnou svíčku 
nebo uklidňující čaj. Pokud budete 
chtít objevovat ještě víc, navštivte 
náš blog, na kterém každý den 
přibývají nové nápady a návody.

Autoři
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Aloe pravá 
(Aloe vera)

I když u nás nepatří mezi domácí bylinky, přesto dosahuje na horní příčky oblí-
benosti. Seznamte se s několika netradičními recepty.

TINKTURA NA ZAŽÍVÁNÍ 
Z ALOE VERA

 ✽ 100 g čerstvých listů
 ✽ 50 g medu
 ✽ 5 lžic vodky

Listy aloe nasekáme a smícháme 
s ostatními ingrediencemi. Uložíme 
do temna a chladu na týden. Poté pře-
pasírujeme a uložíme do tmavé lahve 
do chladničky. Užíváme po lžičkách, 
a to před každým jídlem. Hodí se pro 
posílení organismu a pro dobré zaží-
vání.

MEDOVÁ ŠŤÁVA 
PRO POSÍLENÍ IMUNITY

 ✽ listy aloe
 ✽ med

Celé listy aloe vložíme 
do odšťavňovače – budeme potřebovat 
velkou hrst. Vzniklou šťávu můžeme 
ještě propasírovat přes jemné síto. 
Přidáme vrchovatou lžíci tekutého 
medu a opravdu pečlivě promícháme. 
Přelijeme do tmavé lahve (kvůli oxi-
daci) a uložíme do lednice. Užívejte 
lžičku 2–3× denně pro lepší imunitu, 
na zažívání nebo jako vnitřní podporu 
při hojení nejrůznějších ran. Obsahuje 
zejména vitamíny A, C a E, jež naší 
pokožce více než prospívají.

KRÉM Z ALOE VERA 
A KOKOSOVÉHO OLEJE

 ✽ ¹⁄3 hrnku gelu z aloe vera
 ✽ ¹⁄2 hrnku kokosového oleje
 ✽ esenciální olej dle vašeho výběru

Gel z aloe přidáme do misky 
ke kokosovému oleji a mícháme 
5 až 10 minut. Až se vytvoří hustý krém 
světlé barvy, máme hotovo. Pak už jen 
stačí přidat pár kapek esenciálního 
oleje a krém uchovávat v uzavíratelné 
skleněné nádobě při pokojové teplotě. 
Krém aplikujeme přímo na pokožku 
stejně jako jiný tělový krém. Největší 
účinky bude mít při užívání hned 
po vysprchování, kdy je vaše pokožka 
ještě vlhká a s otevřenými póry. 
Hodí se na kožní alergie, vyrážky, 
akné, vrásky, strie nebo na spáleniny 
od slunce.
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Andělika lékařská 
(Archangelica officinalis)

Její jméno v překladu znamená archanděl a určitě mu dáte za pravdu, až se sezná-
míte s jejími léčivými účinky. 

ANDĚLIKOVÝ ČAJ 
PRO LEPŠÍ TRÁVENÍ 

 ✽ ¹⁄2 lžičky nadrceného kořene anděliky
 ✽ 1 šálek vody

Andělikový čaj připravíme z poloviny 
lžičky nadrceného kořene, který 
zalijeme vařící vodou. Po vylouhování 
scedíme a pijeme 1× až 2× denně, 
a to v maximální dávce 6–12 gramů 
denně.

ANDĚLIKOVÉ VÍNO 
PRO LEPŠÍ NÁLADU 
I ZAŽÍVÁNÍ

 ✽ 5 lžic nasekaného kořene
 ✽ 0,5 l červeného vína

Nasekaný kořen zalijeme červe-
ným vínem a necháme v klidu při 
20 °C louhovat. Víno během louhování 
občas protřepeme. Po dvou dnech 
ho přecedíme a můžeme popíjet 
3× denně před jídlem. Mimo dobu 
užívání ho uskladněte v lednici. 

KANDOVANÁ ANDĚLIKA 
JAKO OZDOBA NA KOLÁČE

 ✽ 700 g stonků anděliky lékařské
 ✽ 1 kg cukru
 ✽ 1 l vody
 ✽ 1 citron
 ✽ zelené (popř. i jiné) potravinářské 
barvivo

Nejprve stonky spaříme ve vroucí vodě 
a po vychladnutí je oloupeme. Poté 
je povaříme v čisté vodě cca 5 minut. 
Potom je vyjmeme a vložíme do nádoby 
s čistou studenou vodou a necháme 
hodinu odstát. Mezitím si připravíme 
sirup, a to svařením 1 kg cukru v 1 litru 
vody. V tomto sirupu následně andě-
liku povaříme 15 minut. Potom opět 
vyjmeme, vložíme do zavařovacích 
sklenic, přidáme zelené barvivo, několik 
plátků citronu a zalijeme ještě horkým 
sirupem. Uzavřeme a sterilujeme 
po dobu 5 minut při 100 °C. Takto 
máme jistotu, že se nám kandovaná 
andělika nezkazí. A jak potom kando-
vané stonky využít v kuchyni? Anděli-
kové stonky můžeme krájet na menší 
kousky a zdobit jimi dorty, pečivo, 
zákusky, cukroví a další cukrářské 
výrobky.
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Anýz vonný – bedrník anýz 
(Pimpinella anisum)

Ve středověku byla tato bylinka používaná také jako afrodiziakum, dnes 
si jí ceníme zejména pro její vůni. Nabídne však i četné léčivé účinky. 

ANÝZOVÝ ČAJ NA TRÁVENÍ

 ✽ 1 lžička semen anýzu
 ✽ 1 šálek horké vody

Čaj z anýzu je vhodný jako první pomoc 
při problémech s trávením nebo při 
žaludeční nevolnosti. Stačí jednu lžičku 
semen přelít cca 150–200 ml horké 
vody a nechat louhovat přibližně 
10–15 minut. Poté sceďte. Doporučuje 
se vypít šálek anýzového čaje 2× denně, 
nejlépe ráno a večer. Čaj chutná lépe, 
dokud je teplý.

PRÁŠEK S ANÝZEM 
PROTI NEVOLNOSTI

 ✽ 1 lžička semen anýzu
 ✽ 1 lžička fenyklu
 ✽ 1 lžička kořene hořce žlutého
 ✽ 1 lžička skořice

Smícháme lžičku anýzových semí-
nek, lžičku fenyklových semínek, půl 
lžičky skořice a lžičku kořene hořce 
žlutého. Všechny přísady rozemeleme 
na prášek, který můžeme při pociťované 
nevolnosti užívat až 2× denně na špičku 
nože. Dobře zapijeme čistou vodou.

ANÝZOVÉ PODMÁSLÍ 
PRO LEPŠÍ ZAŽÍVÁNÍ

 ✽ 1 lžička drcených semen anýzu
 ✽ 200 ml podmáslí

Podmáslí ohřejeme, nasypeme do něj 
drcený anýz a necháme vše přibližně 
15 minut odležet. Poté po douškách 
popíjíme. Je to vynikající pomoc při 
náhlém pocitu podrážděného žaludku, 
pokud vám nějaké jídlo dobře nesedne.

ČAJ PRO KOJÍCÍ 
MAMINKY S ANÝZEM

 ✽ 1 lžička anýzu
 ✽ 1 lžička fenyklu
 ✽ 1 lžička jestřabin
 ✽ 300 ml vroucí vody

Tento čaj je skvělý prostředek pro zvý-
šení kvality i tvorby mateřského mléka. 
Směs bylinek zalijeme vroucí vodou 
a vše necháme 10 minut louhovat. 
Po přecezení popíjíme po doušcích 
v průběhu dne.

ANÝZOVÁ HYDRATUJÍCÍ 
MASKA

 ✽ 1 lžička semen anýzu
 ✽ 1 lžíce tučného tvarohu
 ✽ 1 lžíce nastrouhaného jablka

Všechny ingredience smícháme dohro-
mady a naneseme na obličej a dekolt. 
Po 20 minutách jednoduše opláchneme 
čistou vodou.
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Bazalka pravá 
(Ocimum basilicum)

Běžně se využívá v domácnosti jako koření, má však také vlastnosti, které se dají 
užít i v domácí lékárně.

BAZALKOVÝ ČAJ 
PROTI KAŠLI

 ✽ 1 hrst čerstvé bazalky
 ✽ 250 ml vody

Sušenou či čerstvou bazalku spaříme 
v 250 ml vody a necháme 10 minut 
louhovat. Čaj je vhodný proti kašli a pro 
lehké dezinfekční účinky. Doporuču-
jeme výrazné aroma bazalky zjemnit 
jinými bylinami, např. meduňkou (která 
je vhodným doplňkem zejména při 
zmírňování bolestí hlavy).

PLEŤOVÁ MASKA 
Z BAZALKY

 ✽ 1 lžíce citronové šťávy
 ✽ 2 lžíce čerstvé bazalky

Bazalka pravá pomáhá proti akné 
a dalším nepříjemným kožním defek-
tům. Stačí si z ní vyrobit účinnou 
pleťovou masku. Rozdrtíme bazalkové 
listy s citronovou šťávou nebo šťávou 
z aloe vera a naneseme na pleť. 
Necháme působit 20 minut, poté omy-
jeme. Jsou-li na obličeji místa, která vás 
trápí dlouhodobě (černé tečky, hluboké 
akné apod.), naučte se několikrát 
denně utrhnout bazalkový list, trochu 
ho pomačkat v prstech a přilípnout 
na postižené místo. Stačí pět minut 
působení a už za několik dní se stav 
vaší pleti výrazně zlepší.

JAHODOVÁ LIMONÁDA 
S BAZALKOU

 ✽ několik kusů větších jahod 
 ✽ snítka bazalky
 ✽ limetka
 ✽ voda
 ✽ třtinový cukr

Limetku nakrájíme na plátky a vložíme 
do džbánu. Pár kousků jahod a trochu 
bazalky si odložíme. Zbytek jahod, 
bazalky a třtinový cukr mixujeme 
malou chvilku s trochou vody. Směs 
nalijeme do džbánu (můžeme rozdělit 
přímo do skleniček), dolijeme vodou 
a ozdobíme plátky jahod a lístky 
bazalky.




