
BYLINKOVÉ OKÉNKO 

 

     Jaro je období, kdy se začíná příroda probouzet ze zimního spánku a dává mnoho energie do růstu  

pupenů, listů a později i květů. Všude všechno pučí a raší. Rostliny jsou schopné nám tuto sílu předat. 

 

Byliny, které sbíráme v březnu: 

• sedmikráska chudobka 

• kopřiva dvoudomá 

• plicník lékařský 

• podběl lékařský 

• prvosenka jarní neboli petrklíč 

 

Bylinky můžeme nasušit do čajových směsí anebo z čerstvě utržených rostlin uvařit čaj. Nejlepší prevence 

zdraví je, pokud se čaj pije v době, kdy bylinky natrháme čerstvé. 

 

Sedmikráska  

- stačí pár slunečných dnů a z trávníku vykouknou tyhle malé bílé kytičky 

- neváhejte a klidně jich pár utrhněte, nebudete litovat 

- je to ideální bylinka při kašli, zahlenění a zánětu průdušek, při nachlazení a na jarní pročištění 

- květy sedmikrásek je nejlepší jíst čerstvé, takže třeba v salátu či na namazaném chlebu 

- na léčbu kašle nebo pročištění organismu se hodí čaj. 
 

Kopřiva 

- ukáže se skoro jako první a roste všude; během roku ji pak budeme zatracovat, ale teď ji vítejme 

- můžeme její mladé výhonky přidat do velikonoční nádivky nebo z ní udělat rovnou špenát 

- kopřiva jako jedna z nejznámějších bylinek je oblíbená díky svým léčebným a detoxikačním 

účinkům; působí především na celkové posílení organismu a rozpouští škodliviny v těle, takže 

pomáhá při léčbě virových a bakteriálních onemocněních. 

 

Petržel 

- děti si jistě rády vypěstují svoji petržel třeba za oknem nebo jen na talířku, kde do trochy vody 

postavíte skrojek kořene s horní částí 

- nať využijete nejen jako ochucovadlo do jídel, ale i jako léčivku; obsahuje minerály, vitamíny a 

vlákninu, které mají vliv na vitalitu a zdraví 

- především pomáhá urychlit léčbu při žaludečních a jaterních problémech; zlepšuje také 

činnost zažívacího a imunitního systému; mimo to má močopudné účinky, čímž napomáhá 

vylučování toxinů i přebytečných tekutin z těla. 

 

Malí pomocníci:  

Pro děti bude zábavou příprava políčka a vysazování cibule sazečky, česneku, mrkve a petržele. Samy 

můžou vyzkoušet, jaké to je si vysadit a starat se o chutné ředkvičky plné vitamínů na svém políčku. 



POKUS PRO DĚTI S CIBULÍ 

Vyberte si zdravou cibuli, položte ji na sklenici s vodou, kořeny musí být směrem do sklenice. 

Potom už jen každý den pozorujte, jak se cibule mění a roste. 

Voda se bude odpařovat, musíte postupně dolévat. 

Vodu průběžně vyměňujte. 

V cibulové nati je provitamín A, který působí jako antioxidant a je prospěšný pro naše oči, stejně jako 

vitamín C, který posiluje imunitu. Zelená cibulová nať je skvělá do salátů, na těstoviny, k ozdobě polévek, 

nasekanou si ji můžete nasypat i na chléb s máslem nebo ji přidat do pomazánek. 

 

 

CHUŤOVKA PRO DĚTI - PŘESNÍDÁVKA 

• 2,5 kg jablek bez jádřinců i se slupkou 

• 1 dl vody 

připravte si 7 skleniček o obsahu 230 ml 

 

Omytá jablka neloupeme, vyřízneme jádřince, nakrájíme na kousky, zalijeme vodou a dusíme do  

měkka. Určitě nebudou na kaši a slupky zůstanou tužší. 

Rozvařená jablka dobře rozmixujeme na kaši. Směs ještě propasírujeme přes sítko, naplníme do 

skleniček, dobře uzavřeme a vložíme do dost teplé vody, protože směs je horká!! (ponořená jsou i víčka) 

Od doby varu zavařujeme 20 minut a pak vyndáme na podložku a necháme vychladnout. 

Rozmixované slupky hodně přesnídávku zahustí. 

Když máme sladká jablíčka, tak není nutné přidávat cukr. 

Vydrží tak minimálně půl roku. 

Zavařit jdou i jablka s mrkví, ale mrkev musíme uvařit zvlášť a pak rozmixovat společně. 

Dětem se jistě takovou dobrotou zavděčíte. 

 
 


