JAKO KRÁL VAŠÍ KUCHYNĚ
I LÉKÁRNIČKY

Úvod
Česnek je přírodním antibiotikem, vzpruhou pro
vaše zdraví a dokonalou kondici. Mějte ho vždy po
ruce. Stačí ho pěstovat doma. Je nám ale jasné,
že bez znalostí správného pěstování, sklízení ani
skladování to nepůjde.
A proto jsme pro vás připravili e-book, ve kterém
najdete vše, co k indoor pěstování tohoto ostrého,
ale nesmírně zdravého pokladu potřebujete znát.
Naučte se s námi, jak česnek zpracovávat tak, aby
vám co nejlépe sloužil. Naložte si česnekovou
vodku podle Rusů nebo poškádlete své jazýčky
sladkým sirupem, který mimochodem zažene kašel
i vašim ratolestem. Abyste dokázali využít veškerý
potenciál, který s sebou tento dar přírody nese,
postupujte s námi krůček po krůčku. Do roka a do
dne, a vlastně klidně ještě dřív, z vás budou mistři
toho nejlepšího léčiva, v němž nekoluje ani trocha
chemie.

Český, čínský nebo španělský.
JAK VYBRAT TEN SPRÁVNÝ ČESNEK K PĚSTOVÁNÍ DOMA?

JAKÝCH CHYB SE PŘI PĚSTOVÁNÍ
ČESNEKU VYVAROVAT

Na česneku je pozitivní, že ho zvládne vypěstovat
každý, i úplný začátečník. Nic vám proto nebrání
v tom, abyste se do jeho výsadby pustili také. Navíc
při pěstování doma máte jednu velkou výhodu
– můžete pěstovat prakticky cokoli a po celý rok.
Česnek tak můžete sklízet klidně v listopadu nebo
lednu. Pojďme se podívat na to, jak vybrat ten
správný.

Ačkoliv je pěstování česneku snadné, koluje kolem
něj spousta mýtů, kterým pěstitelé často věří. Společně se je pokusíme vyvrátit.
»» Nepoužívejte na česnek postřik proti plísni.
Až na výjimky to není třeba, jde o plýtvání peněz
a zbytečné používání chemie.

ČESKÝ ČESNEK JE NEJLEPŠÍ

»» Nezapomínejte na dostatečné zavlažování. Sice
se dříve říkalo, že cibulová zelenina je nenáročná
na závlahu, ale to už dávno neplatí. Závlahu nepodceňujte, nechcete přece, aby vám česnek vyschl.

Na otázku z úvodu vám odpovíme jednoznačně
– není nad český česnek! Chuťově je nejintenzivnější a je mnohem kvalitnější než česnek přivezený
z Číny nebo Španělska. Navíc konzumní česnek
z těchto zemí u nás nejde úspěšně pěstovat. Doma
vám proto nejlépe poroste česnek český, který
chutná opravdu jako česnek. Navíc díky tomu, že si
ho vypěstujete doma, ušetříte za jeho pořizování.
Cena českého česneku totiž šplhá do stále závratnějších výšin.

»» Nezapomínejte na hnojiva. Nedostatek dusíku
způsobuje nežádoucí žloutnutí česneku. Vyvarujte
se tomu a česnek přihnojte.
»» Vhodně skladujte. Několik dní po vytažení
z pěstebního média česnek volně položte a teprve
po dalších několika dnech ho bezpečně uskladněte
v suchu a teple.

PROČ PĚSTOVAT ČESNEK?

Z vlastního česneku budete mít bezpochyby radost. Ta může být navíc několikanásobná. Jakmile
totiž česnek sklidíte, jednu palici můžete použít
na další rozmnožování. Získáte zásobu kvalitního
a chuťově výjimečného česneku a nemusíte za něj
zbytečně utrácet.

Česnek má nezaměnitelnou chuť, díky které vyčarujete i z obyčejných pokrmů královský zážitek.
Chuť ale není to jediné, kvůli čemu se vám vyplatí
česnek pěstovat. Navíc má totiž spoustu příznivých
účinků na naše zdraví.
JAK PŮSOBÍ ČESNEK NA LIDSKÉ ZDRAVÍ?
»» Snižuje krevní tlak.
»» Má silné antioxidační účinky.
»» Je vhodný jako prevence proti vzniku rakoviny.
»» Podporuje imunitní systém.
»» Je hotovou vitaminovou bombou, která pomáhá
při chřipce a nachlazení.
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Jak doma vypěstovat
vlastní česnek po celý rok
JAK PĚSTOVAT ČESNEK?
JEDNODUŠE A LEVNĚ

Indoor pěstování má oproti tomu klasickému jednu
opravdu velkou výhodu. Za předpokladu, že budete místnost vytápět na vyhovující teplotu, můžete
pěstovat prakticky cokoli a po celý rok. Když víte,
jak celý proces správně zařídit, není problém sklízet
cokoliv (třeba právě česnek) v listopadu ani v lednu. Pojďme se podívat, jak pěstovat česnek u sebe
doma.

Ne, žádná složitost v tom vážně není. K pěstování
vám stačí tři věci – palice česneku, pěstební médium a prostor, v němž budete pěstovat. Palici
česneku rozdělte na stroužky, ale neloupejte z nich
slupku. Sázejte je do hloubky asi 2 centimetrů
a mezi jednotlivými stroužky nechávejte 15–20
centimetrů místa.

PROČ PĚSTOVAT ČESNEK?
PŘECE KVŮLI CHUTI!

Palice česneku má kromě stroužků také středový
výhonek, z něhož se tvoří květ. Na mladé rostlině
je tento výhonek stočený, zakroucený. Výhonků se
u většiny rostlin zbavte, jen u několika je nechte.
Jakmile se totiž výhonek narovná, bude to pro vás
signál, že můžete sklízet.

Kdo by neměl rád česnek? Ať už v malém, či ve velkém množství, česnek je pravděpodobně součástí
života každého z nás. Nejde jen o jeho nezaměnitelnou chuť, která dělá z pokrmů a jejich konzumace nadpozemsky krásné zážitky, ale také o jeho
složení, tedy vitamíny a minerály. Ty nám pomáhají
při prevenci proti různým onemocněním i při jejich
léčbě.

Stejně jako u jiných rostlin i u česneku musíte dbát
na zavlažování, aby nevysychal. Vezměte v potaz
i fakt, že česnek vyžaduje hodně světla. Pokud ho
pěstujeme doma mimo pěstební místnost, vůbec
mu neškodí přímý sluneční svit.

JAK PŮSOBÍ ČESNEK NA LIDSKÉ ZDRAVÍ?
»» Snižuje krevní tlak.
»» Má silné antioxidační účinky.
»» Je vhodný jako prevence proti vzniku rakoviny.
»» Podporuje imunitní systém.
»» Je hotovou vitamínovou bombou, která pomáhá
při chřipce a nachlazení.

Jakmile česnek sklidíte, jednu palici můžete použít
na další rozmnožování. Takového pěstování jistě
nebudete litovat – získáte zásoby svého česneku,
poctivě vypěstovaného, bez jakýchkoli potravinářských zásahů. A ta chuť!

Pro nikoho zřejmě není novinkou, že se na našem trhu vyskytuje český a čínský česnek. Zatímco
ten první je dražší a opravdu chutná jako česnek
– lidově řečeno „má grády“ , ten druhý je levnější,
ale jeho kvalita a chuť už je na jiné úrovni. Jaké je
tedy řešení této situace? Neplatit spoustu peněz
za dobrý český česnek a pěstovat ho doma, když
to jen trochu jde.
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4 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PĚSTOVÁNÍ
ČESNEKU ANEB TOHLE NE!
Pěstovat česnek je snadné, ale kolem celého aktu
koluje spousta mýtů a pěstitelé se diví, proč nesklízejí, když už by měli. Kdyby nechybovali…
CO DĚLÁME NEJČASTĚJI ŠPATNĚ?
»» Používáme na česnek postřik proti plísni. Až na
výjimky to není třeba, jde o plýtvání peněz – a jsme
opět u chemie, kterou obecně nemáme příliš v lásce.
»» Nedostatečně ho zavlažujeme. Teorie, že cibulová zelenina je nenáročná na závlahu, je dávno
překonaná. Pokud nechcete, aby vám česnek
vyschl, závlahu nepodceňujte.Nepřidáváme hnojiva. Žloutnutí česneku není způsobeno suchem, ale
nedostatkem dusíku. Přihnojením tedy problém
vyřešíme.
»» Nevhodně skladujeme. Několik dní po vytažení
z pěstebního média by měl být česnek volně položen a teprve po několika dnech ho můžeme bezpečně uskladnit v suchu a teple.
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5 častých omylů
při pěstování česneku
ČEHO SE VYVAROVAT?

OMYL 3:
STROUŽKY MOHOU ČOUHAT Z PŮDY

Ačkoli se na první pohled může zdát, že při pěstování česneku se nedá nic pokazit, opak je pravdou.
Přečtěte si 5 častých omylů zahrádkářů, které by
mohly ohrozit vaši bohatou úrodu.

OMYL 1: NA ORIENTACI STROUŽKŮ PŘI SAZBĚ NEZÁLEŽÍ

Pokud česnek zasadíte tak, že stroužky budou
čouhat ven z půdy, plísním a ztrátám na úrodě se
rozhodně nevyhnete. Česnek by nad sebou měl
mít alespoň 4–8 cm zeminy. Čím dřív ho zasadíte,
tím hlouběji ho umístěte.

Právě naopak, při sázení je orientace stroužků velmi důležitá. Pokud umístíte česnek do řádků zcela
náhodně, můžete očekávat nižší výnos.

OMYL 4:
SE SÁZENÍM SE ZAČÍNÁ NA JAŘE

Stroužky by měly v první řadě směřovat kořeny, respektive podpučím, dolů. Často se mluví také o orientované sazbě, která spočívá v tom, že si nejprve
sami zvolíte, kam bude směřovat například bříško
stroužku, a tuto orientaci dodržíte ve všech řádcích. Přestože je tento postup poměrně náročný,
rozhodně se vyplatí, protože listům zajistí dostatek
prostoru k růstu.

Při sázení česneku je potřeba sledovat teploměr.
Teplota půdy by přitom měla být trvale pod 9 °C.
Ideálním obdobím pro sázení česneku je proto
podzim. Sázet se dá ale také v zimě. Vyšší teplota
na jaře může vést k plísňovým chorobám a ztrátám
na úrodě.

OMYL 5:
KVĚTY NENÍ POTŘEBA STŘÍHAT

OMYL 2:
ČESNEK SE PĚSTUJE ZE SEMÍNEK

Květy česneku sice vypadají pěkně, ale berou mu
sílu. Na tvorbu květů a semínek rostlina spotřebuje
velké množství energie a materiálu, který by jinak
mohla uložit přímo do stroužků. Hned jak se květy
objeví, je proto nezapomeňte odstřihnout.

Česnek se sice dá vypěstovat přímo ze semínka, ale
pouze jeden stroužek, který je třeba další sezónu
opět zasadit, abyste dostali celou paličku. Pro pěstování česneku jsou proto vhodnější přímo stroužky určené pro výsadbu.

Kromě výše zmíněných omylů je potřeba se vyvarovat také dalších chyb. Zahrádkáři často zapomínají
na dostatečnou zálivku a především na to, že také
česnek si zaslouží čas od času pohnojit. Nepodceňujte pěstování česneku a zajistěte si bohatou
úrodu stroužků plných síly.
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Jak sklízet a skladovat česnek,
ABY NEZPLESNIVĚL A NEZTRATIL SVOU CHUŤ

»» VYVARUJTE SE ODĚREK A POŠKOZENÍ
Oděrky a různá poškození jsou také zdrojem plísní
a hniloby – ty se následně mohou rozšířit na celou
úrodu. Proto dávejte při sklízení velký pozor, abyste
paličky česneku nepoškodili, a před uskladněním
raději vyřaďte pošramocené kusy, které spotřebujte ideálně hned nebo je vyhoďte.

Česnek je neobyčejná rostlina, která v sobě skrývá
jak léčivou sílu, tak i výraznou a nenahraditelnou
chuť. A právě proto je skvělým pomocníkem nejen
v kuchyni, ale také při léčbě nachlazení a jiných
neduhů. Pokud jste se letos také rozhodli vypěstovat domácí a pěkně voňavé paličky česneku, jistě
vám přijde vhod několik rad pro správnou sklizeň
a následné skladování této cibulovité zeleniny. Tak
pojďme na to.

»» PALIČKY SVAŽTE ANEBO Z NICH UPLEŤTE COP
Paličky česneku včetně natě se mohou stát slušivou dekorací vašeho domu. Dají se svázat po
několika kusech nebo zaplést do úhledného copu
a zavěsit pod okraj střechy nebo altánku.

RADY PRO SKLIZEŇ ČESNEKU
Česnek vydrží ve spíži poměrně dlouho – pokud
ho správně sklidíte i uskladníte. V opačném případě může zplesnivět, seschnout, vyklíčit nebo přijít
o svou sílu, což by byla opravdu velká škoda.

»» JAK DLOUHO SUŠIT A KDE?
Svazky česneku nebo upletené copy zavěste ideálně na stinné, suché a dobře větrané místo, a to
alespoň na 1 měsíc. Myslete na to, že přímé slunce
může mít na skvělou chuť česneku negativní vliv.
V případě, že nemáte kam česnek zavěsit, ho
můžete vyskládat pěkně jeden vedle druhého na
suché a větrané místo.

»» SKLÍZEJTE VE SPRÁVNÝ OKAMŽIK
Při odhadování správného okamžiku sklizně této
rostliny záleží na tom, jestli máte na zahrádce česneky paličáky, nebo nepaličáky.

»» JAK USUŠENÝ ČESNEK USKLADNIT?
To poslední, co pořádně usušený česnek potřebuje, je vlhkost, která může být zdrojem plísní.
Uskladněte jej proto raději na suché a větrané
místo, které by mělo být zároveň tmavé, aby česnek nezačal klíčit. Dalším zdrojem možné zkázy vaší
česnekové úrody může být také mráz.
A pokud chcete mít opravdu jistotu, že svému česneku dopřejete to nejlepší, zkontrolujte raději svůj
skladovací prostor pomocí přístroje, který zastane
teploměr i vlhkoměr najednou.

V případě, že pěstujete paličáky, je úplně nejlepší
nechat si na zahradě alespoň 2 rostlinky s květem
(tzv. kontrolní květní stvoly). U ostatních se naopak
musí květ co nejdříve odstranit, aby česneku nebral
sílu. Jakmile se stočený květ natáhne, můžete začít
sklízet. U nepaličáků je dobré pozorovat nať, která
postupně žloutne a sesychá. Když do tohoto stadia
dospěje alespoň polovina rostlin, nastal ten správný čas.
»» MYSLETE NA POČASÍ
Stejně jako na správné načasování sklizně je potřeba brát ohled také na počasí. Rozhodně nedoporučujemesklízet česnek po dešti, kdy je půda i úroda
vlhká. Nejen že se česnek špatně vytahuje ze země,
ale také déle schne. Nehledě na to, že vlhkost
může být zdrojem plísní.
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3 způsoby, jak si doma připravit
sušený česnek
Pokud nespotřebujete všechen česnek, který
vypěstujete, je potřeba ho uskladnit. Přestože se
postaráte o vhodné podmínky skladování, palice
česneku mohou začít po čase klíčit nebo být napadeny plísní. Mnoho pěstitelů z tohoto důvodu dává
přednost přímému sušení stroužků nebo plátků
česneku. Zjistěte, který způsob je pro sušení skutečně tím nejlepším.

Výhodou sušení při pokojové teplotě jsou potom
především nízké náklady na provoz, a to téměř
nulové.
USKLADNĚTE SUŠENÝ ČESNEK, JAK SE PATŘÍ
Sušený česnek by měl být pěkně křupavý a zároveň
chutný. Můžete ho skladovat ve formě stroužků,
plátků nebo ho namlít či nastrouhat na prášek, se
kterým se lépe manipuluje. K tomu využijte buď
mlýnek, nebo jemné struhadlo.
Rozemletý nebo nastrouhaný česnek následně
skladujte ve skle na tmavém, chladném místě.
Dejte si však pozor na přebytečnou vlhkost, kterou
sušený česnek s radostí pohlcuje. Místo sypkého
prášku se tak může rázem změnit v česnekovou
hroudu.

EFEKTIVNÍ SUŠENÍ V SUŠIČCE
Usušit česnek v elektrické sušičce je poměrně
jednoduché a rychlé. Navíc zůstane pěkně bílý,
zachová si svou chuť a částečně i aroma. Můžete
ho nakrájet na plátky nebo ho sušit v celku. Každý
stroužek vždy ale překrojte alespoň na půl, aby
pěkně proschnul. Následně sušte do křupava alespoň 6 hodin při nízké teplotě do 50 °C.

SUŠENÝ ČESNEK JAKO KOŘENÍ

RYCHLÉ SUŠENÍ V TROUBĚ

Sušený česnek je skvělým pomocníkem v kuchyni,
kde slouží jako dochucovadlo nebo koření. Namísto 2 stroužků je přitom potřeba alespoň půl lžičky
sušeného koření. Záleží však na mnoha faktorech,
které mohou sílu česneku snížit. Sušený česnek je
následně možné využít například k dochucení polévek, masových pokrmů a spousty dalších jídel.

V troubě je sušení česneku nejrychlejší. Trvá přibližně 45 minut při cca 50 °C. Vyšší teploty sušení nejsou k česneku šetrné, berou mu sílu, chuť
i aroma. Česnek můžete v troubě sušit stejně jako
v sušičce, tedy na plátky nebo v celku. Nezapomeňte ale česnek na plechu čas od času promíchat, aby
se nepřipekl.

Na závěr bychom rádi poznamenali, že co se sušení česneku týče, vychází nám nejlépe využití elektrické sušičky. Jedná se v podstatě o zlatou střední
cestu. Tento způsob sušení je totiž poměrně rychlý
a k česneku velmi šetrný.

SUŠENÍ PŘI POKOJOVÉ TEPLOTĚ
Sušení česneku při pokojové teplotě trvá přibližně
7 dní, což mluví za vše. Plechy, pečicí papíry nebo
fólie, na kterých se obvykle suší, přitom zabírají
poměrně velkou plochu a zároveň nechávají česnek napospas všem nepříznivým vlivům, například
plísním nebo škůdcům.
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4 recepty
S DOMÁCÍM ČESNEKEM V HLAVNÍ ROLI

PRAVÁ A NEFALŠOVANÁ ČESNEČKA

LAHODNÁ SÝROVO-ČESNEKOVÁ
POMAZÁNKA

Polévka z česneku chutná snad každému. Navíc má
říz a díky hlavní surovině tohoto pokrmu je velmi
zdravá.

S česnekovou pomazánkou budete mít úspěch na
každé domácí party. Stejně tak si na ní pochutnáte
ve formě odpolední svačiny nebo lehké večeře.
Specifický zápach z úst potom hravě zaženete čokoládou nebo kávou.

CO BUDE POTŘEBA?
»» 4 střední brambory
»» 8 stroužků česneku
»» 1 l vody nebo vývaru
»» tvrdý sýr
»» majoránka
»» sůl
»» chléb nebo rohlíky

CO BUDE POTŘEBA?
»» 200 g pomazánkového másla
»» 200 g taveného sýru
»» cca 5 stroužků česneku
»» smetana, mléko nebo bílý jogurt na dochucení
»» sůl a pepř podle chuti

POSTUP PŘÍPRAVY:
Syrové brambory oloupejte a nakrájejte na kostičky.Česnek nařežte na plátky nebo prolisujte a spolu
s bramborami krátce orestujte na pánvi.

POSTUP PŘÍPRAVY:
Smíchejte pomazánkové máslo s prolisovaným
česnekem a najemno nastrouhaným sýrem.

Zalejte vše vodou nebo vývarem a vařte, dokud
brambory nezměknou.

Zjemněte smetanou, mlékem nebo jogurtem,
dochuťte solí a pepřem dle potřeby.

Podle chuti přidejte ještě majoránku a polévku
dosolte.
Podávejte s najemno nastrouhaným tvrdým sýrem,
chlebem nakrájeným na kostky a opečeným dozlatova.

Podávejte ve formě jednohubek, s chlebem
nebo bagetkou.
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PEČENÝ ČESNEK JAKO POCHOUTKA

STARÉ DOBRÉ AGLIO OLIO

Při pečení česnek ztratí svůj říz, změkne a získá
oříškovou chuť. Vyzkoušejte tuto úžasnou pochoutku, kterou si zamilujete.

Aglio olio aneb stará dobrá italská klasika, kterou si
připravíte během několika málo minut. Velmi jednoduchou přípravu tohoto pokrmu zvládne i úplný
začátečník.

CO BUDE POTŘEBA?
»» 4 celé paličky česneku
»» olivový olej

CO BUDE POTŘEBA?
»» 400–500 g špaget
»» 6–8 stroužků česneku
»» 1 rajče
»» feferonky dle chuti
»» olivový olej
»» petržel

POSTUP PŘÍPRAVY:
Paličky česneku rozřízněte podélně na polovinu.
Potřete je olivovým olejem a zabalte do alobalu.
Pečte cca 45 minut v troubě vyhřáté na 200 °C.

POSTUP PŘÍPRAVY:
Uvařte špagety v horké osolené vodě.

Vyndejte je z alobalu a pečte ještě dalších 10 minut. Podávejte s bagetou a máslem.

Česnek nakrájejte na tenké plátky, feferonky posekejte nadrobno a vše jemně orestujte na olivovém
oleji v pánvi.
Směs smíchejte spolu s těstovinami, dochuťte
nakrájenou petrželkou, přidejte nakrájené rajče
a dle chuti ještě trochu olivového oleje.
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Česnek aneb přírodní lék
NEJEN K PREVENCI NACHLAZENÍ

Není nad přírodní lék jménem česnek. V kuchyni se
bez něj neobejdeme, a navíc je mimořádně zdravý.
V čem ale spočívá jeho síla a co vlastně léčí?

NENAHRADITELNÁ CHUŤ ČESNEKU

TRÁVICÍ SYSTÉM
Příznivý vliv má údajně také na trávicí systém, zlepšuje totiž trávení a podporuje funkci jater.

kuchyňský nebo také česnek setý (Allium sativum) pochází ze Střední Asie a severovýchodního
Íránu.
Je nedílnou součástí nejrůznějších pokrmů, kde
slouží především jako koření nebo ochucovadlo.
Vyznačuje se specifickou vůní a ostrou chutí, štiplavou a trochu pikantní, která se s vařením vytrácí. Příčina této ostré příchuti je naprosto jasná,
může za ni síra. Významnou roli má dodnes česnek
i v tradiční čínské medicíně.

LÉČBA A PREVENCE RAKOVINY

ZÁZRAČNÝ VŠELÉK

Obzvlášť v dnešní uspěchané době, kdy často
nemáme čas na odpočinek, vás česnek doslova
postaví na nohy.
Přispívá totiž k fyzické i psychické pohodě a údajně
zvyšuje odolnost proti stresu a vyčerpání.

Česnek

Už ve starověku byl považován za všelék a během
první i druhé světové války sloužil jako antiseptikum k prevenci gangrény. Dodnes se používá na
podzim a zimě v rámci prevence a léčby nachlazení
nebo chřipky. Kromě nachlazení pomáhá i při léčbě
vážnějších onemocnění.
Obsahuje řadu vitamínů a minerálů, například
vápník, železo, měď, mangan, zinek, hořčík, sodík,
draslík, fosfor, jód, selen, síru, vitamíny ze skupiny
B a vitamín C.

KREVNÍ OBĚH
Česnek podporuje vylučování škodlivých látek z těla
a čistí krev. Dále reguluje krevní tlak a posiluje tělo.
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O léčivé účinky česneku projevila zájem také věda
a západní medicína, kdy v rámci metaanalýz zkoumala jeho vliv na léčbu rakoviny. V některých případech byl dokonce pozorován pozitivní efekt. Česnek totiž patří mezi silné antioxidanty a obsahuje
síru, která blokuje růst nádorů.

ÚNAVA A ÚZKOST

Nepřiměřená konzumace česneku může ale vést
k podráždění trávicího traktu, proto se nedoporučuje užívat víc než 1–3 stroužky česneku denně.
Stejně jako u léků nebo jiných doplňků stravy je
důležité aplikovat česnek pravidelně
a na každodenní bázi. To však může být problematické,
po česneku totiž výrazně zapáchá z úst. Pokud ani
vyčištění zubů nebo žvýkačka nepomůže, zkuste
příště čokoládu nebo kávu.

Zapište si do kuchařky:
4 RECEPTY NA PŘÍRODNÍ LÉČIVA Z ČESNEKU

Léčivé účinky česneku zná snad celý svět. Tímto
přírodním léčivem se kurýrovali už stavitelé Cheopsovy pyramidy nebo Římané před bojem. V Sovětském svazu se později česneku přezdívalo „ruský
penicilin“. Dodnes ho v těchto končinách považují
za přírodní antibiotikum, které tu konzumují nejen
za syrova, ale i ve formě česnekové vodky. My tomuto tvrdému nápoji můžeme říkat třeba tinktura.
Na ni a na 3 další česnekové léčivé „bomby“
vám přinášíme podrobné recepty.

ČESNEKOVÝ SIRUP PROTI KAŠLI

SMĚS PROTI VYSOKÉMU TLAKU

CO BUDE POTŘEBA?
»» ¼–½ stroužku českého česneku
»» 1 litr mléka
»» pravý včelí med

CO BUDE POTŘEBA?
»» 20 stroužků českého česneku
»» šťávu vymačkanou ze 3 citronů (ideálně
v bio kvalitě)
»» pravý včelí med
»» převařená voda dle potřeby

POSTUP PŘÍPRAVY:
Česnek oloupejte, nakrájejte na kousky a povařte v mléce, dokud nezměkne. Až mléko zchladne natolik, že v něm udržíte malíček (nepálí vás),
doslaďte ho medem podle chuti. Sirup slijte
do lahvičky a užívejte každou hodinu 1 čajovou
lžičku.

POSTUP PŘÍPRAVY:
Všechen česnek zbavte slupky, pomelte
nebo nastrouhejte. Přidejte k němu citronovou šťávu.
Vše zalijte převařenou vodou, kterou jste
předem nechali vychladnout na pokojovou teplotu.
Nechte přes noc louhovat. Druhý den
přes plátýnko směs přeceďte a oslaďte ji
medem dle vlastní chuti.
Máte-li vysoký tlak, dopřejte si ráno i večer 1 polévkovou lžíci.
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DOMÁCÍ ČESNEKOVÁ TINKTURA
(ČESNEKOVÁ VODKA)

ČESNEK POSÍLÍ IMUNITU I LIBIDO
S našimi recepty určitě posílíte svůj imunitní systém, doplníte energii, očistíte své tělo od škodlivých látek, a navíc podpoříte i svůj sexuální apetit.
O tom, jak je česnek prospěšný pro lidský organismus, jsme vám již psali v článku Česnek aneb
přírodní lék nejen k prevenci nachlazení.

CO BUDE POTŘEBA?
»» 1 chilli paprička
»» 20 stroužků česneku
»» cukr nebo pravý včelí med
POSTUP PŘÍPRAVY:
Stroužky česneku oloupejte a nakrájejte na tenké
plátky. Raději použijte keramický nebo jiný než
kovový nůž.

KDYŽ VÁM ČESNEK NEVONÍ

Při kontaktu česneku s kovem dochází k oxidaci
a ztrátě žádoucích látek. Papričku rozpulte a zbavte
jadérek.
V uzavíratelné sklenici (například od kompotu)
smíchejte papričku s plátky česneku a přidejte
malou lžičkou cukru či medu. Protřepejte a nechte
při pokojové teplotě v temnu, tedy třeba ve spíži,
louhovat 4 dny. Dvakrát denně směs protřepejte.
Po uvedené době získáte silnou tinkturu, kterou je
ideální uchovávat v 30–50 mililitrových lahvičkách
s kapátkem.
A TEĎ K UŽÍVÁNÍ:
Prvních 5 dní každé ráno nalačno, než si dáte
snídani, kápněte pouhé 2 kapky do skleničky vody
a vypijte ji. Dalších 5 dní do sklenky kapejte 4 kapky,
po 5 dnech opět zvyšte dávku o 2 kapky a pokračujte, dokud se nedostanete na 16–20 kapek.
Poslouchejte své tělo. Jde o výraznou očistu, na níž
každý organismus reaguje jinak. Pokud máte pocit,
že vám vyšší dávky nesvědčí, intervaly prodlužte.

ČESNEK S CITRONY
JAKO LÉK NA SNÍŽENÍ CHOLESTEROLU
CO BUDE POTŘEBA?
»» 3 citrony (ideálně v bio kvalitě)
»» 3 celé paličky českého česneku
»» 1 a ½ litru vody
POSTUP PŘÍPRAVY:
Vymačkejte šťávu ze všech citronů, smíchejte ji
s oloupaným a rozdrceným česnekem a zalijte
½ litrem vody. Přikryjte misku se směsí talířkem
a nechte 24 hodin louhovat při pokojové teplotě.
Poté přeceďte přes plátýnko, přilijte zbývající 1 litr
vody a nápoj rozdělte do lahví. Každé ráno nalačno
si dejte 1 „panáka“ na zdraví.

13

Stejně jako je česnek proslulý svými léčivými účinky,
je znám i svým silným aromatem. Abyste si mohli
tohoto přírodního pomocníka vychutnávat každý
den bez obav, že je vám cítit z úst, vyzkoušejte
následující triky:
»» snězte po konzumaci česneku jablko,
»» rozžvýkejte v ústech čerstvé listy máty nebo petrželovou nať,
»» rozkousejte několik celých kávových zrn.

Závěr
Tak jak se vám e-book o česneku líbil?
Věříme, že vám přinesl cenné rady, které teď zužitkujete v praxi, a budete mít svůj vlastní a pořádně
silný česnek pořád po ruce. Pokud vám chybí cokoliv, co by vaši novou pěstitelskou zálibu podpořilo,
obraťte se na SPECIÁLNÍ ZAHRADNICTVÍ, kde
každý indoor pěstováním doslova žije.
Klidně se nám pochlubte fotkou své úrody. Rádi
nad vašimi úspěchy také zajásáme. Každopádně
užívejte výrazné chuti a téměř zázračných léčivých
účinků domácího česneku. Pěstujte, sklízejte, sušte
a klidně česnekem obdarovávejte své blízké. Zdraví
už nemusíte pouze přát, ale rovnou i předávat.

