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Jaké koření nejčastěji používáte?
Víte, že koření umí daleko víc než jen dát jídlu
chuť? Vzhůru na dnešní ájurvédské tipy!
OBJEVTE NOVOU DIMENZI KOŘENÍ

DÍKY ÁJURVÉDĚ

ZA HRANICE TROJICE
PEPŘ–MAGGI–SŮL

Doteď si pamatuji, jak jsem poprvé vařila
kičari, základní ájurvédský pokrm. Potřebujete do něj vícero koření, pro mě tehdy
zcela neznámého. Jak asi chutná kardamom, adžvajn, sušený koriandr nebo hořčičné semínko? O kurkumě jsem věděla asi
tolik, že vše zabarví dožluta. Koření jsem
nakoupila v indickém obchodě v Praze
a měla u toho pocit, jako bych se chystala
na nějakou dalekou objevnou misi. A taky
že ano! Koření jsem odměřovala lžičkou
a s přiměřenou vážností přidávala postupně na rozpálené ghí do hrnce. Odkojená
maximálně kmínem, solí a pepřem jsem si
říkala, co z toho asi tak vznikne…
Už nevím, jestli se premiéra jídla povedla nebo ne, ale zřetelně si pamatuji ty
chutě! To bylo něco mimořádného. Jako
bych objevila novou dimenzi pobytu tady
na Zemi, podobně jako když jsem si poprvé nasadila šnorchlovací brýle – najednou
vidíte podvodní svět na vlastní oči! Věci,
o kterých jste vůbec nevěděli nebo je znali
jen z obrázků. Zkrátka úžas.
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Od té doby mě koření provází. Nejenže
dává jídlu chuť, ale podle ájurvédy má také
řadu léčivých účinků. Dokáže vyrovnávat
dóši v našem těle (jejich vyrovnanost je
jedním z předpokladů zdraví), zvyšuje sílu
našeho trávení a zlepšuje stravitelnost
jídla. A tím pádem zvyšuje množství živin,

„Koření můžeme použít
nejen do jídla, ale
i mimo něj – jako lék.“
které naše tělo může s vděkem pojmout.
Dobrým dotrávením navíc snižuje množství toxinů v těle (áma), které vznikají právě zahníváním nedotráveného jídla. Síla
trávení je často opomíjený fakt. I když jíme
zdravě a bio, pokud je naše trávení z nějakého důvodu oslabené, i kvalitní jídlo hůř
strávíme. Tady se projevuje nadčasovost
ájurvédy, která o důležitosti trávení, stavu
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našeho mikrobiomu a jeho vlivu na celkové zdraví mluví už několik tisíc let.
Umění dobře ochutit a okořenit jídlo je
vysoká disciplína. Koření má velkou sílu,
když si porovnáte, jak málo ho do jídla přidáváme v porovnání s ostatními surovinami. Tu sílu většinou poznáme podle vůně,
která je nositelkou prány, životodárné
energie. A to je, oč tu běží. Koření bez vůně
je pravděpodobně staré, nic dobrého nám
nepřinese a mělo by putovat do koše.

HLAVNÍ ZÁSADY
PÉČE O KOŘENÍ

Kvalita a životnost
Snažte se vybírat koření v bio kvalitě nebo
tam, kde ho kupují místní. Životnost koření
je obvykle v řádu měsíců. Důležitá je vždy
čerstvost, s čímž souvisí množství prány,
které koření nese. Koření, které je vyčpělé a nevoní, už žádnou pránu nemá, a jak
jsem už zmínila, je lepší ho vyhodit.
Kde nakupovat
Ideálně tam, kde je velký odbyt a zboží se
rychle točí. Pro mě jsou to obchody s in-

dickým sortimentem. Vždy si zkontrolujte
datum spotřeby, abyste nekupovali koření těsně před exspirací. Nakupujte raději
v menším množství, které spotřebujete,
později dokoupíte zase čerstvé.
Jak uchovávat
Čím je koření kvalitnější a lépe uchované, tím také déle vydrží. To je jasná přímá
úměra. Nejdéle vydrží koření uchovávané
ve své původní podobě, tedy nemleté. Pokud to jde, kupujte koření vcelku a namelte si ho podle potřeby. Dobře fungují elektrické mlýnky na kávu, případně hmoždíř.
Koření skladujte v neprodyšné nádobě
(např. sklenička s víčkem), ideálně na suchém, tmavém a chladnějším místě. Možná jste se v rámci indické kuchyně setkali
se speciální nerezovou dózou na koření
– tzv. „masala boxem“. Je to tác s několika malými mističkami s kořením a jedním
velkým víčkem. Působí krásně a prakticky,
protože jednotlivé mističky s kořením nemusíte otevírat. Osobně ale dávám přednost uchovávat koření v jednotlivě uzavíratelných nádobách, právě aby nevyčpělo
a déle vydrželo.
Použití
½ lžičky sušeného koření nebo byliny se
rovná 1 lžičce čerstvého.
Pojďme se podívat na některé druhy koření konkrétně. Vybrala jsem pro vás dva
ze svých oblíbených – kardamom a kurkumu – můžete je krásně využít právě teď na
podzim.

KARDAMOM –
JAKÝ JE ŽIVOT BEZ NĚJ?

Ne nadarmo se kardamomu (latinsky Elettaria cardamomum) říká král koření. I můj
život s ním dostal nový rozměr. Kardamom
je momentálně mým nejoblíbenějším kořením. Všimli jste si dobře, že správně se
píše s písmenem „m“ a ne „n“ na konci.
V Indii se mu říká „elá“ nebo „elaichi“ a je
ženského rodu. Používá se tobolka, tedy
semeno rostliny.
Je to skvělý pomocník pro naše trávení – v ájurvédské hantýrce říkáme,
že dokáže posílit náš trávicí oheň1 (tj.
zvýšit enzymatickou funkci). Podle
ájurvédského lékaře Davida Frawleyho je to jeden z nejlepších a nejbezpečnějších stimulantů trávení. Pomáhá při ztrátě apetitu nebo nevolnosti
a také při zažívacích potížích nervového původu. Dokáže harmonizovat
nadbytek váty a vypudit ji (nadměrný plyn) ze střev. Tak nám pomáhá
při nadýmání a plynatosti a také při
slabém vstřebávání živin v tenkém
střevě. Používá se jak u dětí, tak u dospělých. Kojící matky mohou popíjet
nálev z kardamomu, aby zmírnily ko-

liky u miminek (podobně jako fenykl). Kardamom pomáhá zastavit zvracení, říhání
a zpětný tok kyselých žaludečních šťáv.
Zároveň nám umí krásně pomoci při
zahlenění. Dokáže odstranit nadměrnou
kaphu ze žaludku a plic. Je skvělým pomocníkem při nemocech dýchacích cest,
pomáhá při vykašlávání hlenu u bronchitidy a také při astmatu. Přidává se do
kávy a černého čaje jako protilátka negativních vlastností kofeinu na nadledvinky.
Pokud ho svaříme s mlékem, výrazně sníží
jeho hlenotvornost. Hrnek mléka svařený
se ¼ lžičky kardamomu, které po mírném
zchlazení dochutíte trochou medu nebo
přírodního cukru, je pochoutkou – a zároveň výrazně zlepšuje stravitelnost mléka.
Kardamom je sattvický, jeho typická
vůně umí rozproudit pránu v našem těle.
A díky tomu působí antidepresivně, podporuje dobrou náladu a jasnou mysl. Snižuje
činnost štítné žlázy při její hyperfunkci.
Kardamom se v Evropě přidává převážně do sladkých jídel, ale jeho použití je
daleko širší (viz všelijaké kari v Indii). Je
dobré ho koupit vcelku, tedy nenamleté
zelené tobolky, a pak si vždy namlít množ-

KARDAMOMOVÁ lékárnička
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• n
 evolnost – proti nevolnosti použijte 2 špetky mletého kardamomu
a ½ lžičky medu smíchané s ½ hrnku
přírodního jogurtu
• kašel – na kašel olizujte kašičku ze
špetky kardamomu, špetky černé
soli, 1 lžičky ghí a ½ lžičky medu
• pálivé močení – pijte ½ hrnku šťávy z okurky a 1 špetky kardamomu
2x denně
• dobrá nálada – nálev z kardamomu
(¼ lžičky mletého prášku na hrnek
vroucí vody)
• impotence – pijte hrnek svařeného
mléka s ½ lžičky ghí a špetkou kardamomu a hingu (asafoetidy)

ství na aktuální použití. Podle zelenosti tobolky totiž můžete odhadnout i jeho stáří,
což u namletého nezjistíte. Klasicky čím
zelenější, tím čerstvější a se silnější vůní,
což je vítané.

KURKUMA –
ZLATÁ BOHYNĚ
A KOŘENÍ ŽIVOTA

Kurkumě (Curcuma longa) se říká haldi
nebo haridra („zlatě žlutá“). Je to nejpoužívanější koření v Indii. Má přízvisko žlutá
jako barva svítání, posvátná, nadějná, ničící
toxiny a podporující krásu žen. U kurkumy
se používá kořen (stejně jako u příbuzného zázvoru). Má lehce nahořklou a pálivou
chuť. Známe ji většinou z indických kari,
kterým dává zlatavou barvu.
Dr. David Frawley říká, že pokud by měl
vybrat jen jednu bylinu pro zdraví, vybral
by právě kurkumu. Většinou ji používáme
jako přírodní barvivo, ale má obrovskou
hodnotu ve svých léčebných účincích. Kurkuma je širokospektrální, tedy má široké
využití. Říká se, že dokáže léčit všechny
orgány člověka. Od trávení, kašle a bolestí
v krku po játra, krev, hemeroidy, artritidu
a kožní potíže. A mohla bych pokračovat. Zdá se vám to nemožné? Kurkuma je
opravdu bohyní.
Podobně jako kardamom, i kurkuma
umí skvěle podpořit naše trávení – udržuje zdravý mikrobiom, zlepšuje stravitelnost a vstřebávání živin, snižuje plyn ve
střevech. Při zažívacích potížích se dobře
doplňuje s kardamomem a zázvorem. Kurkuma má konzervační schopnosti, dokáže
ničit bakterie a parazity. Je antibiotická –
jak bakteriálně, tak virálně. Je skvělá při
infekcích všeho druhu, při horečkách a bolestech v krku.
Čistí krev, a tím léčí různorodé kožní potíže včetně ekzému, psoriázy a herpesů. Při
kombinaci s bylinou ním či nimba (Azadirachta indica) se považuje za hlavní bylinu
při léčbě kůže. Je často používaná v indických krémech na zlepšení kvality pleti. Má
svíravý a antiseptický účinek, takže umí
pomoci při akutním poranění přímo na
ránu (ránu i zabarví). Zastavuje krvácení, zlepšuje hojení ran, a tak můžeme
předejít jizvám.
Podporuje tvorbu krve, dokáže ji také
mírně ředit (měla by se proto používat
s opatrností, pokud užíváte léky na ředění krve). Její žlutá barva má spojitost
s játry – čistí játra a slinivku, pomáhá
předejít žlučovým kamenům a zvyšuje
produkci žluče. Reguluje hormonální
systém. Pomáhá trávení cukru a bílkovin a působí jako prevence či při léčbě diabetu. Snižuje záněty v kloubech
a značně pomáhá i při léčbě revmatoidní artritidy.
Kurkuma dokáže regulovat cholesterol a čistit tepny. Používá se také při
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gynekologických obtížích. Reguluje menstruaci, pomáhá odstranit myomy, cysty,
endometriózu. Zároveň čistí mateřské
mléko. Je používaná na léčbu rakoviny,
AIDS, nádory a chronické degenerativní
nemoci.
Má antioxidační účinky silnější než vitaminy C a E. Jako silný antioxidant dokáže
chránit naše tělo před potížemi různého
charakteru – zvyšuje odolnost a regeneraci organismu, podporuje dlouhověkost.
Opatrně s kurkumou u těhotných žen,
protože může podpořit kontrakce. Stejně
tak u lidí s akutním zánětem jater nebo pokud používáte léky na ředění krve.
Kurkuma se mimo kuchyň používá pro
barvení látek, u nás například pro barvení velikonočních vajíček. Ale pozor, obarví
doslova všechno, čeho se dotkne! Její čisticí účinky se dají využít i jako vykuřovadlo
– zapálíme v mističce prášek, kterým místnost vykouříme a vyčistíme.

BAREVNOST KOŘENÍ

Jelikož koření je mnoho, vybírejte si je podle toho, které vám chutná a dělá dobře.
Pokud se chcete vrhnout do ájurvédského
vaření, do vybavení vaší spíže pak zhruba
patří: kurkuma, černý pepř, zázvor (sušený
a čerstvý), černé hořčičné semínko, kumín
(římský kmín), koriandr (sušený a čerstvý),
fenykl, kardamom, skořice, hřebíček, hing,
listy pískavice (řecké seno), popřípadě chilli. Jestliže vám z toho množství jde hlava
kolem, seznam si zmenšete a zkoušejte
jedno koření po druhém.
Použití koření se liší podle ročních období. Teď v chladnějších měsících se používá
„zahřívací“ koření (např. pepře, chilli, skořice, hřebíček, hořčice), v letních naopak
„ochlazující“ (koriandr, fenykl, máta, atd.).
Zatím jsme mluvili o jednodruhovém koření. Ale co kořenicí směsi? Celkově bych
se raději vyhýbala směsím s názvem „kari“,
které běžně seženeme v potravinách. Sice
si můžeme přečíst jejich složení, ale už se
nic nedozvíme o poměrech jednotlivých
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ingrediencí. Je tam víc chilli, nebo cukru?
Kumínu, nebo zázvoru? A co se dozvíme
o kvalitě a stáří jednotlivých koření? Popravdě moc ne. Lepší je si kořeněné směsi
míchat sami nebo sáhnout po kvalitních,
autentických směsích indických značek.
Tam přesně víte, která směs je na co určená. Kořeněným směsím se říká „masaly“,
což doslova znamená „směs“.
Pravděpodobně budete znát věhlasnou
garam masalu. Její obsah se mění podle
regionu a také podle konkrétního kuchaře,
recept přikládám. Existují směsi na určitý
typ pokrmu, například sabji masala je na
zeleninovou směs, sambhar masala na typickou jihoindickou hustou polévku, fish
masala na ryby, chicken masala na kuře
a podobně. Dále existují směsi na konkrétní jídlo – třeba butter chicken masala
se používá na máslové kuře. Nevýhodou
těchto směsí pro našince je vyšší obsah
chilli, než jaký obvykle zvládáme. A tomu
se právě vyhnete, když si směs namícháte
sami.

GARAM MASALA

„Garam“ znamená zahřívací a „masala“ je
směs. Jedná se tedy o směs koření se zahřívacími, tedy povzbudivými účinky na naše
trávení.
• 2 lžičky mletého koriandru (semena),
kardamomu a skořice
• 1 a ½ lžičky mletého hřebíčku
• 1 lžička mletého pepře
• 1 lžička mletého kumínu (římského kmínu)
• 1 lžička mletého muškátového oříšku
V jiných receptech se do směsi přidává
i mletá pískavice-řecké seno, zázvor, bobkový list a jiné.
Jak jde život a my se vyvíjíme, mění se
i naše chutě. Určitě to sami znáte. Bývaly
doby, kdy mi moc neseděla chuť fenyklu,
prostě mi něčím vadil. Asi mi připomínal
dětský pendrek a chuť lékořice. Ale u obou
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• k
 ašel – při kašli a bolesti v krku se
doporučuje pít svařené mléko s kurkumou (na 1 hrnek mléka cca 1 lžička kurkumy svařené na 3 minuty)
• bolest v krku – při bolestech v krku
se doporučuje kloktat slanou vodu
s kurkumou
• hemeroidy – na vnější hemeroidy se
používá pasta z ½ lžičky kurkumy
s 1 lžičkou ghí (pozor, barví)
• diabetes – na stabilizaci krevního
cukru při cukrovce se doporučuje
kurkumový prášek 5 minut před
jídly
• rány a plísně – na rány a plísně
na nehtech se doporučuje pasta
z ½ lžičky sušené kurkumy a 1 lžičky
čistého gelu z aloe vera
• afty a dásně – pomazejte přímo kurkumou (sušenou či čerstvou)
• otoky – proti otokům po úrazu aplikujte pastu z kurkumy a vody

koření se mi vnímání úplně změnilo. Teď
často ocením konejšivou kvalitu fenyklu,
který přidávám do jídla při vaření nebo si
z něj dělám „kořeněnou“ vodu, kterou popíjím během dne. Lékořici zase vmíchávám
do léčivých bylinných a kořeněných směsí
pro sebe a své klienty. Svou sladkostí dokáže krásně zakulatit celkovou chuť. Zkrátka
život s kořením je opravdu daleko barevnější, pestrý, objevný. Zkuste sami.
Přeji vám krásně voňavý a tak akorát
okořeněný podzimní čas.
Hanka Svíčka
Zdroje:
• V Ájurvédské kuchyni, MUDr. Martina Zisková,
2016.
• Ayurvedic Cooking for Self-Healing, Usha
a Vasant Lad, The Ayurvedic Press, 2009.
• Ayurvedic Medicine, Sebastian Pole, Singing
Dragon, 2013.
1. Tedy stimuluje náš „agni“, aniž by zvyšoval
naši „pittu“, a zároveň umí snižovat nadbytek
„kaphy“ v žaludku. Dokáže harmonizovat nadbytek „váty“ a směřovat ji správných směrem.
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