
Czy wiesz, że polska flora zawiera ok. 2500 gatunków roślin - z tego prawie połowa jest jadalna? [1]

Większość rośl in dziko rosnących kojarzona jest przede wszystkim z rośl inami leczniczymi,  ale wiele 
z nich można wykorzystać…w kuchni .  Kryją w sobie mnóstwo ciekawych smaków, a jednocześnie
posiadają właściwości odżywcze i  prozdrowotne, mogąc stać się urozmaiceniem naszego codziennego
menu.  
Zrobisz z nich pyszne i  pożywne dania główne (ach! te l iście babki zwyczajnej smażone po chińsku czy
kwiat koniczyny łąkowej w tempurze) lub oryginalne desery,  możesz  stosować jako dodatek do
większości potraw oraz łączyć z ciekawymi przyprawami. A l iście niektórych rośl in możesz używać
jako…talerzy.  Za zielone talerze mogą służyć l iście chrzanu, łopianu, lepiężnika czy podbiału.

Ważne! Nie zbieraj rośl in chronionych oraz takich, które wydają Ci się rzadkie w okolicy. Pozostawiaj
też większość rośl in dla innych zwierząt.  Starannie myj l iście rośl in dodawanych do surowych sałatek. ,
Musisz być absolutnie pewny, co zbierasz. Zbieraj rośl iny z dala od miast ,  dróg i terenów
przemysłowych.

Źródłem dzikich rośl in jadalnych najczęściej są łąki .  Chrońmy więc łąki,  które nie tylko są domem 

i stołówką dla wielu gatunków zwierząt, nie tylko są ostoją bioróżnorodności,  zmniejszają

zanieczyszczenie powietrza, obniżają temperaturę otoczenia, zatrzymują nadmiar wody w glebie ale  

są miejscem na odkrywanie nowych smaków i poszerzanie kulinarnych horyzontów.  

[1]  "DZIKA KUCHNIA",  ŁUKASZ ŁUCZAJ, WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA, 2013

DZIKIE ROŚLINY JADALNE

KĄCIK BIORÓŻNORODNOŚCI
 

WIESIOŁEK DWULETNI (OENOTHERA BIENNIS)

 

Jadalne części to kwiaty, nasiona, korzenie roślin, które nie wykształciły
łodygi kwiatowej.
Nasiona wiesiołka zawerają aż 24% oleju (z czego 80% to nienasycone
kwasy tłuszczowe) oraz 15% białka.
Mają pieprzowy smak. Korzenie po ugotowaniu najlepiej pokroic na
plasterki i przyprawić octem z oliwą. Kwiaty mozna dodawać do sałatek, a
prazone nasiona (w małych ilościach) jako posypke do chleba czy ciast. 

BABKA LANCETOWATA (PLANTAGO LANCEOLATA)

Jadalne części to młode liście, dojrzałe nasiona. 
Liście babki nadają się na zupy, potrawy przyrzadzane jak szpinak lub jako
dodatek do smażonych warzyw. Można je też zapiekać w cieście
naleśnikowym. Nasiona po ugotowaniu są śluzowate i bardzo pożywne.
Można je stosować jako wartościowy dodatek do zup. Mogą też być
gotowane jak kasza lub mielone i dodawane do ciastek oraz chleba.  trochę
smakuja jak siemię lniane. Surowe nasiona stanowią łagodny środek
przeczyszczający. 



 

 Ciasteczka z wprasowanymi kwiatami dzikich roślin 

Składniki:
250 g mąki pszennej tortowej
200 g masła
60 g drobnego cukru do wypieków
Suszone lub świeże płatki kwiatów jadalnych, świeże
zioła

Przygotowanie:

Miękkie masło utrzyj z cukrem, dodaj stopniowo mąkę i
mieszaj - możesz utrzeć mikserem lub za pomocą robota
z końcówką typu hak.
Tak przygotowane ciasto ułóż na kawałku papieru do
pieczenia, rozpłaszcz delikatnie,  zawiń szczelnie w
papier i  wstaw do lodówki na 30-45 minut ,  tak by dobrze
się schłodziło i  stwardniało. Dzięki temu łatwiej będzie je
wałkować
Schłodzone ciasto umieść pomiędzy dwoma kawałkami
papieru do pieczenia i  rozwałkuj do grubości ok 5-6 mm.
Jeżeli  w trakcie wałkowania ciasto wyraźnie zmięknie,
wstaw je ponownie do lodówki na 15 minut.  Następnie z
ciasta wykrawaj kółka o średnicy ok 6-8 cm.
Na każdym ciasteczku poukładaj l istki  ziół i  płatki
jadalnych kwiatów w taki sposób, aby utworzyły
fantazyjne i  atrakcyjne wizualnie kompozycje. 
Ciasteczka przykryj ponownie papierem do pieczenia i
bardzo delikatnie wałkuj całość, dzięki czemu kwiaty i
zioła zostaną wprasowane w powierzchnię ciastek.
Tak przygotowane ciasteczka ułóż na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia i  piecz przez 8-10 minut w
piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni w
funkcji  z termoobiegiem. Kiedy ciasteczka zaczną się
lekko rumienić po bokach to znak, że są gotowe. 

www.etna.org.pl
 

Ciasteczka maślane z lukrem i kwiatami polnymi

Składniki:
– 300 g mąki pszennej
– 150 g masła
– 70 g cukru pudru
– 1 jajko rozmiar M
– 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
– szczypta soli
Składniki lukier:
– 50 g białek
– 200 g cukru pudru
– 10 g soku z cytryny
Dodatkowo jadalne kwiaty do ozdoby.

Przygotowanie:

Do miski dodaj mąkę, zimne pokrojone na kawałki masło,
cukier puder,  jajko w całości ,  sól i  proszek do pieczenia.
Ciasto możesz zagnieść rękoma lub za pomocą robota z
końcówką typu hak.
Z ciasta uformuj kulę,  przykryj fol ię spożywczą i wstaw do
lodówki na 1h.
Ciasto wyjmij z lodówki i  rozwałkuj na blacie podsypanym
mąką na placek grubości 4-5 mm. Wykrawaj ciasteczka
dowolną foremką.
Ciasteczka układaj na blasze wyłożonej papierem do
pieczenia i  piecz przez 9-10 minut w piekarniku
rozgrzanym do 180 st C.
LUKIER: Do misy miksera dodaj białko i  cukier i  miksuj
mieszadłem pośrednim typu K lub mieszadłem do ubijania
najpierw 2 minuty na niskich obrotach, a następnie 5
minut na średniej prędkości .  Wtedy dodaj sok
pomarańczowy i ubijaj jeszcze 30 sekund.
Lukier przełóż do rękawa cukierniczego i ozdabiaj nim
ciasteczka, najpierw robiąc obrzeże, a następnie
wypełniając środek. Wszystkie nierówności możesz
wyrównać specjalnym narzędziem do lukru,  ale możesz to
robić też wykałaczką. Od razu dekoruj kwiatami
jadalnymi.  Pozostaw do zastygnięcia.

Smacznego !Smacznego !Smacznego !


