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48 Česnek medvědí

eo Pampeliška 

76 Kopřiva

92 Bez černý 

104 Popenec

120 Ořešák

134 Jitrocel

us Šípek

8 Bršlicové listy na zázvoru s bramborou 
10 Bršlicové noky s cukrovým hráškem a mrkví 
12 Bršliconáda, letní limonáda 
14 Pečeně v bršlicovo-bramborovo-bylinkové krustě

22 Kuskusový salát s divokými bylinkami 
24 Řeřišnicové tolárky 
26 Bylinková pomazánka s řeřišnicí 
28 Roláda s řeřišnicovým krémem a lososem

36 Salát z česnáčku a divokých bylin 
s vydatným bramborovým dresinkem 

38 Česnáčkovo-bylinkové pesto 
40 Zelené palačinky s česnáčkem 

a chřestem
42 Česnáčkové jednohubky s ovčím 

sýrem a rajčaty

50 Tuňákový dip s česnekem medvědím 
50 Křehké slané pečivo s bylinkami 
52 Quiche s česnekem medvědím 
54 Olej a ocet ochucený česnekem medvědím 
56 Taštičky plněné česnekem medvědím

16 Velikonoční dekorace na stůl
z přírodně barvených vajec a bršlice 

18 Bršlicová vajíčka s větvičkami 
a kůrou

30 Ozdobné lahvičky s řeřišnicí 
32 Poetické vázy pro řeřišnicové 

kytičky

44 Česnáčkové pesto - jedlý dárek 
46 Česnáček lékařský se sedmikráskou

58 Dekorativní otýpky s česnekem 
medvědím

62 Pampelišková bruschettà 
64 Čatní z pampeliškových pupenů 
66 Pampeliškové čatní - tip na jedlý dárek 
68 Pampeliškový likér

94 Smažené bezové květy 
96 Bezový sirup 
98 Bezová polévka

106 Okurkový salát s listy popence 
108 Losos v popencovo-medové marinádě 
108 Zeleninové placičky 
110 Koktejl z pěti bylin s popencem 
112 Čokoládové popencové listy

70 Pampeliška ve dvojitém skle 
72 Pampelišková louka jako ozdoba stolu 
74 Pampeliškový věnec na skleněném 

talíři

88 Ozdobné ampulky 
90 Kopřivové svazečky ve skle

100 Bezové obláčky v citrónových 
mističkách

102 Bezové bochánky se jmenovkami

114 Rozkvetlé popencové věnečky
116 Jmenovky na stůl s popencovou 

ozdobou
118 Popencové věnečky na konferenční 

stolek

78 Smažené kopřivové listy 
80 Kopřivový aligot 
82 Kopřivové nudle
84 Slané tyčinky s posypem s kopřivovými semínky 
84 Paprikový dip s pastou z kopřivových semínek 
86 Pasta z kopřivových semínek do plněných květů

122 Sladké vlašské ořechy
124 Panna cotta se sladkými ořechy
126 Ořechová tapenáda
128 Jednohubky s ořechovou tapenádou
130 Ořechový likér
130 Ořechové víno

132 Ubrousky barvené vlašskými 
ořechy

Ж

136 Rajčatová polévka s divokými bylinkami 
a jitrocelem

138 Jitrocelovo-houbové suflé
140 Fermentovaný sirup na jitrocelový sekt
142 Vrstvený krém s jitrocelem
142 Kandované jitrocelové listy a květy

150 Šípkovo-dýňový quiche
152 Šípkovo-cibulová omáčka na krůtí steaky
152 Šípkové pyré

144 Manžeta z listů s květinovou 
146 Jitrocelová louka v miskách

154 Šípková homole
156 Šípkové věnečky na stůl a ubrousky
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