
Oplatí sa vidieť

Bylinkovanie v Alp ách
Na chvíľu sa zastavil čas, zhlboka sme sa nadýchli alpského vzduchu 
prevoňaného bylinkami a stíšili sa v náručí hôr. Privítalo nás malebné 
mestečko Irschen v Korutánsku, v kraji, ktoré sa v minulosti preslávilo 
bohatými náleziskami zlata, striebra a medi, kde dnes ľudia žijú 
v súlade s prírodou. Snažia sa hospodáriť sebestačne a venujú sa 
bylinkárčeniu. Ročne vyprodukujú až pol tony sušených byliniek. 
Sami si ich buď vypestujú, alebo nazbierajú na lúkach. 

Zuzana Slavena Matei - Som sprievodkyňa a mojím posla-
ním je sprostredkovávať zážitky, stretnutia, prinášať do kolo-
ritu bežných dní vôňu tajomnosti a precítenia radosti nášho 
bytia na silových miestach Zeme. Kráčam cestou oživovania 
zabudnutých tradícií a som obdivovateľkou prírody ako naj-
väčšej a najmúdrejšej učiteľky. Som súdnou prekladateľkou 

a zakladateľkou projektu a.vitae. S manželom máme tri dcérky.

Janka Hrádková – popri manažérskej a obchodníckej kariére 
sa venujem maľovaniu, tvoreniu, bylinkám. Sprevádzam ľudí 
pri prekonávaní zmien a najradšej prepájam mužské a ženské 
kruhy.

Recept 
na fantastický 
bylinkový sirup
Do 5 litrov vody rozpustíme 
4,5 kg kryštálového cukru a pre-
varíme. Pridáme trochu kyseliny 
citrónovej a do ešte horúcej vody 
dáme čerstvo natrhané bylinky. 
Navrch poukladáme na plátky 
nakrájané dva bio citróny a dva 
bio pomaranče. Po štyroch 
dňoch zlejeme a naplníme 
do suchých čistých fliaš.

Svoje vedomosti si odovzdávajú 
z generácie na generáciu.  Z byliniek vyrá-
bajú domáce čajové zmesi, soli, mastičky, 
kadidlá, tinktúry, octy, likéry, sirupy alebo 
pečú voňavý bylinkový chlieb. Prišli sme 
v čase letného slnovratu, kedy oslavujú hoj-
nosť darov zeme Bylinkovým festivalom. 
Stretli sme sa partia slovenských a českých 
bylinkárok a bylinkárov, ktorí sme sa chceli 
inšpirovať a niečo nové naučiť. Zaujímavos-
ťou pre nás bola miestna borovicová živica, 
ktorú používajú v mastičkárstve, no pre jej 
vlastnosti aj v  klobáskach či  v  aperitívoch. 
Prechádzali sme pomedzi stánky s bylinka-
mi v rôznych podobách. Nechýbali bylinko-
vé kadidlá ani kvietky uplstené z ovčej vlny. 
Miestna bylinkárka, fytoterapeutka Annette 
nás sprevádzala najväčšou komunitnou by-
linnou záhradou v mestečku, v ktorej pestujú 
vyše 100 druhov liečivých bylín, a o ktorú sa 

všetc i 
spoločne starajú. Nad touto záhra-
dou majú na  mieste pôvodného keltského 
oppida vybudované drevené stĺpy znázor-
ňujúce jednotlivé živly. Za  každým živlom 
sú vysadené bylinky, ktoré k nemu patria.

Nové poznatky o bylinkách
Navštívili sme aj mini fabriku v ktorej mie-
šajú bylinné čajové zmesi a soli a odtiaľ ich 
distribuujú ďalej do sveta. Domáci nás pri-
vítali veľmi srdečne a otvorene nám poroz-
právali o produkcii byliniek aj bylinkových 
výrobkov. Pustili nás do  svojej kuchyne 
a  ukázali nám ako bylinky sušia, spraco-
vávajú, uskladňujú a  balia. Prekvapilo nás 
napríklad, že bylinky po sušení ešte zamra-
zujú a až po rozmrazení ich balia a spraco-
vávajú. Navštívili sme  bylinkárku Rosma-
rie, ktorá má 8-árovú bylinkovú záhradu 

vo výške 1100 metrov nad morom. 
Je autorkou dvoch kníh o bylinkách. 
Dostali sme od  nej napríklad radu 
dať borák lekársky do octu a používať 
ho tak vo varení. Pripravila nám po-
hostenie domácich produktov, masiel, 

nátierok, sušenej šunky, syrov a domáceho 
chleba to všetko s bohatou prímesou čers-
tvých či sušených bylín. 
Najväčší pôžitok sme mali z  túry k  jazeru 
vo výške 2000 metrov nad morom. Cestou 
sme mohli obdivovať lúky pokryté rozkvit-
nutou materinou dúškou i  kravy pasúce 
sa medzi skalami. Väčšina z  nás konečne 
videla naživo Arniku horskú, ktorá u  nás 
nerastie. Vyrábajú z nej tinktúru, ktorú po-
tom pridávajú do  mastičiek. Naša bylinka 
s podobným účinkom, je kostihoj lekársky. 
Vyrábajú napríklad aj masť, kde sú tieto dve 
bylinky skombinované pre lepší účinok. 
Určite sa sem vrátime a ak vás bylinkárče-
nie a Alpy volajú, navštívte www.slavena.sk. 
Už teraz sa plánuje ďalšie dobrodružstvo 
na 20. bylinkový festival.

24  Balans

Bylinková záhrada podľa živlov
Ak už teraz plánujete svoju záhradku na budúci rok, 
môžete si pripraviť bylinkovú záhradku podľa živ-
lov, stačí sa spolu zasadiť bylinky, ktoré prislúchajú 
k jednotlivým živlom. Vytvoríte si tak nielen miesto, 
ktoré bude zdrojom liečivých rastlín, ale zároveň miesto 
s veľkou pozitívnou energiou. Je fajn mať uprostred 
tejto záhrady priestor, kde sa dá pobudnúť.
Vzduch - ľubovník bodkovaný, levanduľa, šalvia  
muškátová, harmanček, pupalka
Oheň -(plody) pesterec mariánsky, šípky, ostružina, 
malina, jahoda
Voda - alchemilka, mäta, medovka, šalvia, kuchynské 
byliny
Zem - (korene) horec, kostihoj lekársky, oman pravý, 
pažítka, cibuľa, jasenec, biely ibiš, chren
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Navštáívili aj známu  bylin-
kárku Rosmarie (vľavo).
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