
 

 

 

 

 

První z našich tematických víkendů bude věnován bylinkám a produktům z nich 

vyrobených. Bohužel vzhledem ke koronavirovým opatřením vám nemůžeme 

nabídnout zamýšlenou ochutnávku, ale i tak věříme, že návštěva o tomto víkendu vás 

potěší limitovaně rozšířenou nabídkou. 

Pořídíte u nás bylinky do kuchyně i pro zdraví – oregano, rozmarýn, tymián, 

bazalku, pažitku, šalvěj, estragon, saturejku, libeček, kerblík, mátu, 

majoránku, meduňku, yzop, jablečník, arniku, levanduli atd. 

Těšit se můžete i na exotičtější byliny, jakými jsou myrta nebo eukalyptus. 

V sušené podobě u nás o tomto víkendu pořídíte jedinečné a v bylinném lékařství velmi 

ceněné byliny z amazonských pralesů (Uňa de Gato, Kondurango) nebo asijských 

oblastí (Eleutherokok, Galgán – thajský zázvor nebo Gotu cola). Rozšíření se 

naše nabídka také v kolekci čajů Devatero bylin (Diaherb, Čistící, Štíhlá linie a 

další). 

Naši stálou nabídku bylinných bonbónů doplní příchutě Anýz a Fenykl, 

Lemongrass nebo Máta. Vyzkoušet můžete také Bezinkový džem z plodů černého 

bezu. Pokud chcete potěšit své chuťové pohárky a zároveň udělat něco pro své zdraví, 

jistě oceníte také rakytník, schizandru nebo květový pyl v medu od českého 

včelaře. Pro ty z vás, kteří máte raději něco ostřejšího, nabídneme Děčínskou 

jeřabinku, Děčínský zámecký likér z exotických citrusových plodů nebo 

Staročeskou kmínku. 

O tomto víkendu u nás pořídíte také bylinné dobroty vlastní produkce – např. 

levandulové nebo mátové pusinky, levandulové sušenky nebo anýzové 

placičky. 

Potěší vás také naše bylinná mýdla. 

Těšíme se na Vás!  

Bylinkový víkend 

16. – 17. dubna 
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Kerblík – anýzová chuť do salátu 

Kerblík lze pěstovat v truhlíku za oknem. Listy kerblíku 

jsou velice jemným kořením, typickým především pro 

francouzskou kuchyni, hodí se i do polévek a salátů. Aroma 

silně připomíná vůni anýzu. Kerblík čistí krev                   

a působí močopudně. 

 

Yzop – modře kvetoucí trvalka s všestranným využitím.  

Yzop je vytrvalá keřovitá bylina. Nať sklízíme těsně 

před květem, používáme jako koření na ochucení 

polévek a omáček nebo podobně jako šalvěj. Čaj 

z yzopu se používá proti kašli a při zánětech 

dýchacích cest. Yzop odpuzuje běláska – proto se 

hodí vysévat v blízkosti záhonu se zelím či kapustou. 

Jablečník – srdeční bylinka s jablečnou vůní  

Původně středomořská vytrvalá bylina. Nať 

obsahuje hořčiny, silice, saponiny a pryskyřice, 

které mají široké využití v lidovém léčitelství. 

Působí kladně na dýchací cesty, napomáhá 

léčit srdeční neurózy, upravuje arytmii, 

zrychlený a nepravidelný tep, rozšiřuje 

cévy, což se nám hodí při léčbě vysokého 

krevního tlaku či má i projímavé účinky. 

 

Arnica – horská kráska s farmaceutickým potenciálem  

Vytrvalá bylina arnica chamissonis má původ v Severní 

Americe. Má podobné účinky jako arnica horská, ale její 

pěstební nároky jsou menší. Používá se při léčbě 

pohmožděnin, otoků, oběhových potížích a pro lepší 

prokrvení ve formě masti a masážních gelů. 

 

  


