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Meduňčin rozhovor

„Pro ty, kteří chtějí býlí sbí
rat ve  volné přírodě, to je zá
ležitost především od  dubna 
do  června. V  Makru se jedlé 
kvítí ze skleníků dá sehnat 

i jindy, ale to už není ono, protože přitom 
si člověk neprotáhne záda, ani se v  tom
to zajímavém mezioboru botaniky apliko
vané do gastronomie nijak nevzdělá a nic 
nového se nedozví,“ vysvětluje Jana Vlko
vá. „Tím, jak lidé dnes myslí celkově více 
na  jídlo, začali se zajímat i  o  jedlé býlí 
a kvítí. Jídlo tím nejen vylepší, ale na  jaře 
tím také zvýší jeho výživovou hodnotu. 
Kytkožroutství je pro všechny. Zajímají se 
o něj ženy na mateřské dovolené, zkušené 
hospodyňky, ale i řada mužů a samozřejmě 
kuchaři a cukráři,“ dodává.

▼ Používáte termín „býlí“. Co přesně 
znamená?

Toto trochu obstarožní slovo používám 
proto, že se mi líbí. Je to takový selský vý
raz, pod nímž si představuji jedlé listy bylin 
a také jejich květy. V botanice se rozlišují 
dva základní typy rostlin a to jsou byliny, 
které jsou, laicky řečeno, měkké, a dřeviny, 
což jsou stromy a keře.

▼ Jak může laik začít poznávat jedlé býlí 
a kvítí?

Je to jako s houbami, takže je dobré, aby 
někdo, kdo jedlé rostliny zná, vzal zájemce 
do terénu a býlí a kvítí mu ukázal na místě. 
Každá rostlina má nějaký typický poznáva
cí znak, podle kterého si ji nespletete, což 
platí i u hub. Pokud má někdo zájem rozší
řit svůj jídelníček o další jedlé listy a květy, 
je dobré obeznámit se nejprve podrobněji 
s  tím, co všechno roste na  jeho zahradě 
nebo v blízké volné přírodě, a pak si poří
dit studijní materiál nebo jít na  vycházku 
s  praktickou ukázkou. Na  jaře i  v  brzkém 
létě jich pořádám několik.

▼ Osobně jsem se zatím dopracovala 
k trhání sedmikrásek, červeného jetele 
a medvědího česneku ve Stromovce…

Místo je vždy třeba vybrat co nejlépe. 
V Praze je hodně psů a městské parky jsou 
od nich znečištěné. Proto je lepší jet někam 
na konečnou a ujít pár kroků do volné pří
rody, kam už pejskaři tolik nechodí. Stejně 
tak není vhodné kupovat jedlé kvítí v květi
nářství. Dají se jíst například i tulipány nebo 
afrikány, ale nikoliv z  květinářství, proto
že ty jsou vypěstované za  použití chemie 

a také jsou speciálně ošetřeny, aby vydržely 
transport. To samé platí o maceškách a pri
mulích. U květin ke konzumaci, které kou
píte zabalené na  tácku, se ničeho obávat 
nemusíte, nicméně nejlepší je nasbírat si je 
vlastnoručně. 

Sladění s rytmem přírody

▼ Jak jste se k jedlému býlí a kvítí dostala? 
Celý život jsem se věnovala kytičkám 

jako amatér, což francouzsky znamená mi
lovník. Na přírodovědecké fakultě jsem se 
zabývala především krajinou a  ochranou 
přírody a po mateřské se začala živit jako 
překladatelka. Pak jsem ještě vystudova
la žurnalistiku a  začala psát o  cestování 
a  o  jídle. Zajímala mě hlavně historie su
rovin a místní tradice napojené na krajinu. 
A  pak přišlo pozvání na  kulinářský výlet 
do jednoho švýcarského hotelu, kde kuchař 
při přípravě jídla použil  květy krásnooček 
(Coreopsis). Byla jsem tím fascinovaná. 
Dozvěděla se, že jsou na  dekoraci a  jsou 
jedlé. Od té doby jsem za tím šla už cíleně. 
Nakoupila jsem si knížky ve  francouzštině 
a začala to studovat. Záhy jsem o  jedlých 
kytkách začala psát na  webové stránky 
a experimentovat s nimi, v čemž pokračuji 
dodnes. Stále objevuji nebo vytvářím nové 
recepty a je to pro mě radost.

▼ Jaký zdravotní přínos má pro nás jedlé 
býlí a kvítí? 

Zdravotní přínos je hlavně v tom, že jste 
přitom plně sladěni s rytmem přírody, pro
tože jíte to, co právě roste. Když si zobne
te od každé kytky něco a namícháte si to 
do základního salátu, máte pokryté všech
no, co právě v tu dobu váš organismus po
třebuje. Najdete v tom vitaminy, minerální 
látky, stopové prvky i hořčiny, které napo
máhají trávení. 

Aby jedlé býlí a  kvítí mělo však proka
zatelný ozdravný účinek, muselo by se jíst 
v  určitém množství, dbát na  dávkování 
i vzájemné interakce. Ale protože je to vždy 
záležitost jen několika dnů či týdnů, než 
býlí a kvítí zase odkvete, je přísun látek spíš 
nárazový. Ozdravný efekt vidím tedy hlavně 
v tom, že když jdou lidé kytky sbírat, úžas
ně si vypláchnou hlavu. Také je to zdravý 
pohyb na zdravém vzduchu. 

Je přitom dobré poslouchat tělo, protože 
si samo najde, co mu sedí nejvíc. Co člově
ku nechutná, neměl by jíst, protože v tom 
může být něco, co by jeho tělu nesvědči
lo. Osobně mám ráda složnokvěté rostliny 
např. řebříček, pelyněk, sedmikrásky a kop
re tiny. Lístečky a  poupata kopretin jsou 
výborné a květ se dá použít i na ozdobení. 
Jejich hořkost mi dělá dobře, ale na druhé 
straně brukvovité rostliny, jejich květy i lis
ty, jsou pro mě příliš ostré a nesedí mi. 

Na jaře kytky raší a jsou dobré, ale jak
mile už jdou do květu, začínají vyrábět růz

Jana Vlková 
o kytkách k jídlu
Na jaro jsme se těšili všichni, ale RNDr. Jana Vlková, propagátorka 
„kytkožroutství“ se určitě těšila ještě víc. Už od dubna brázdí šárecké údolí 
i okolí Prahy, vyhledává jedlé býlí a kvítí určené na dochucení a ozdobení jídla 
a také v tom radí ostatním. Stejně jako jinde v Evropě, i u nás zájem o květy 
v kuchyni totiž stoupá.
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Ještě bych se mohla zmínit o  výhon
cích planě rostoucí hořčice, z nichž se dají 
jíst lístečky i květy. A také o pomněnkách 
a  rozrazilu, které jsou na  talíři výjimeč
nou jedlou dekorací. Jejich modrá barva se 
od  jídla nádherně odráží a  navíc se mění 
více do fialova nebo do tyrkysova v závis
losti na pH. Když jsem vyráběla bílkové pu
sinky a přidala do nich modré květy slézu 
maurského, zbarvily se do tyrkysova, proto
že bílek je zásaditý.

Z květnové louky si také můžete přinést 
vděčné květy kontryhelu. V  lidovém léči
telství se používají především listy, ale dají 
se jíst i kvítka. Chutí nejsou příliš výrazná, 
ale zato jsou trvanlivá a  jen tak nezvad
nou, takže je doporučuju třeba jako ozdobu 
na studené mísy. 

▼ Zatím jste ještě vůbec nezmínila kopřivy 
a pampelišky, což je také jedlé býlí…

Samozřejmě, ale ty se v  kuchyni pou
žívají poměrně běžně. Listy pampelišky se 
jedí zasyrova v době před květem a květy 
se pak dobře uplatní na výluhy a na med. 
Využití však může být ještě širší. Mladá 
poupata pampelišek například nakládám 
jako falešné kapary. 

Kopřiva dvoudomá je bylina s pozitivní
mi zdravotními účinky, ale její výhonky mu
sejí být mladé a vyrůst v čistém prostředí. 
Jinak jsou na zahradě v podstatě plevelem. 
Je však třeba dodat, že botanik termín ple
vel nezná – to znají jen zemědělci nebo za
hradníci. To, co je na zahradě považováno 
za plevel, se dá mnohdy jíst a netýká se to 
jen kopřiv, ale i  lebedy, merlíku, laskavce 
a také šruchy zelné, která patří k mým nej
oblíbenějším. Dá se jíst syrová i nakládaná. 
Její chuť je nevýrazná, ale v kyselém nálevu 
je lepší než okurky.

▼ Dá se býlí a kvítí sbírat i v létě?
Od  června je v  našich podmínkách už 

k dispozici zralé ovoce, a tak o kytky člověk 
postupně ztrácí zájem naprosto přirozeně. 
Navíc srpnová louka se už opravdu moc jíst 
nedá. Šťávy v rostlinách se zahušťují, tak
že listy jsou čím dál hořčejší a kožovitější. 
Na záhoncích však znovu obráží lichořeřiš
nice, která zraje v září a dá jíst celá. V lido
vém léčitelství se používá na močové ústrojí 
a ledviny. Ve volné přírodě ji ale nenajdete. 
Nepochází odtud, a  tak se musí vysívat. 
A pak ještě stojí za připomenutí levandule. 
O  té by se dala napsat celá kuchařka. Je 
hodně aromatická, a tak se hodí spíš do pe
čení, tj. do bábovek, ale stejně tak i na husí 
stehno. K jídlu je nejlepší ta, která je nejmé
ně šlechtěná. Květy levandule navíc neztrá
cejí na kvalitě ani sušením. Poprvé jsem je 
v kuchyni použila před pár lety, když jsem 
si jimi při grilování posypala rozpůlený her
melín. Ostatní si klepali na čelo, ale pak se 
o něj málem poprali.  ◆

Věra Keilová

vina složitě vyrobí, uložila do  květů, které 
rychle pomíjejí. Květy jabloní jsou o  něco 
tužší. Pak je dobré se v květnu zaměřit také 
na první smrkové výhonky.

▼ Co s nimi?
Jde o mladé, čerstvé a hlaďounké kon

ce větviček čili nové jehličí, které je nejlépe 
sbírat ve  stadiu, když je na  konci jakoby 
čepička. Mladé smrkové výhonky mají mír
ně citronovou chuť, i  zasyrova jsou mírně 
sladké a můžete v nich obalit třeba kousky 
ryby nebo jimi posypat obložený chlebíček. 
Také jsem je nakládala jako okurky. Nalože
né jsou aromatičtější a  je v nich více cítit 
pryskyřice. V  zimě je pak můžete použít 
jako koření nebo do bramborových salátů.

Jedlý plevel 
▼ Předpokládám, že na louce a v zahradě 
jsme ale také ještě neskončily…

Mohli bychom pokračovat ještě dlouho. 
Můj miláček je také popenec, dříve břečťa
nolistý, dnes se mu říká obecný. Je to rost
lina příbuzná s mateřídouškou a se šalvějí. 
Plazí se v  trávě a  vyrůstají z  něj výhonky 
s květy. Má velmi zajímavou vůni a mladý 
je výborný zasyrova do  salátu. A  proto
že je hodně aromatický, je dobré používat 
ho i  jako koření třeba do  omeletky nebo 
na brambory.

Lahodná jsou také poupata hlohu 
a  v  kuchyni se dají zužitkovat i  nádherné 
okvětní lístečky vlčího máku. Je však třeba 
myslet na to, že velmi rychle vadnou. Kdy
byste jich snědla hodně, mohou vám způ
sobit zácpu, ale když si dáte pět lístečků, 
ničemu to nevadí. Dále jsou v květnu k dis
pozici květy křenu s typickou, jemně štipla
vou chutí. U černého bezu se často smaží 
v klasickém trojobalu celé květenství a stej
ně lze upravit i  květy akátu. Ty jsou slad
ké a při tepelné úpravě doporučuju přidat 
k  nim skořici a  na  talíři třeba i  rybízovou 
marmeládu. Opravdu si pochutnáte.

né látky v podstatě na svou ochranu, aby 
už tak dobré nebyly a nesloužily jako potra
va, a proto jsou obecně hořčejší. 

▼ Pojďme si tedy projít květnovou louku, 
zahradu, koryta potoků, okraje cest, 
úvozové cesty i rumiště. Co tam najdeme 
právě teď a co si můžeme přidat do jídla?

Například již zmíněné tulipány. Jezte ale 
jen ty, které jsou podobné těm, jež rostou 
volně v  přírodě, tedy neplnokvěté a  bez 
roztřepených listů. Čím méně je rostlina 
vyšlechtěna, tím je chuťově lepší a obvykle 
i více voní. Okvětní lístky se v kuchyni dají 
zasyrova použít jakkoliv. U tulipánů i jiných 
rostlin s  velkými květy se však nejí jejich 
střed s obsahem pylu, protože by mohl člo
věka alergizovat. 

Z  býlí v tomto čase zmíníme řeřišnici, 
která se dá najít na loukách, dále laskavec 
a vesnovku obecnou čili divokou brokolici – 
tu sbíráme ve stadiu poupat. Poslední dvě 
jmenované rostliny jsou rostliny takzvaně 
pionýrské, rostou spíš na okrajích cest nebo 
na rumištích. Výhonky laskavce jsou výbor
né k orestování na másle na pánvičce, ale 
jen do té doby, než laskavec vykvete. Mezi 
jeho příbuzné patří špenát, merlík a lebeda, 
které se vyskytují na každé zahradě. Květy 
určené k jídlu je dobré trhat rukou, protože 
když ji stříháte nůžkami, můžete vzít i kus 
dřevnatého konce, který už je kulinárně 
méně hodnotný.

Dále se v první půlce května dají zobat 
poupata kopretin, z lesa si můžete přinést 
mařinku a samozřejmě se v tuto dobu ob
jevují také květy šeříku. Bílé i fialové květy 
jsou lehce trpké a nedá se jich sníst moc, 
ale v  kombinaci s  jídlem jsou nádherné. 
A zase platí, že je nebudete trhat ve městě 
na náměstí, kde jezdí auta, ale raději vyhle
dáte šeřík někde mimo aglomeraci, aby byl 
co nejméně vyšlechtěný. A také už přichá
zejí na řadu květy třešní.

▼ Nevěděla jsem, že se dají jíst třešňové 
květy…

… a přitom jsou moc dobré a na perní
ku s čokoládou vypadají přímo fantasticky. 
Vloni jsem si připravila salát z květů třešně 
a  mladého lipového listí s  klasickou fran
couzskou zálivkou a byl to kulinární zážitek. 
Kromě třešňových květů je mým favoritem 
právě i mladé lipové listí, které je k dispozici 
zhruba týden po vyrašení. Květy se dají jíst 
také, ale musejí být velmi mladé nebo ještě 
nerozvité. Jakmile se začne tvořit plod, tj. 
oříšek, je po všem. 

V  kuchyni je možné využít také květy 
sakury a  v  kuchařce na  to mám i  feno
menální japonský recept. Peckovité dřevi
ny však obsahují amygdalin, který se dále 
štěpí na kyanid, takže ani jejich květů ne
smíte sníst moc. Pár květů je však naprosto 
neškodných. Navíc v květech je této látky 
málo, protože není důvod, aby to, co dře

↑ Na tematických vycházkách se zájemci učí 
jedlé kvítí a býlí poznat v praxi.


