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BEZOVÝ SIRUP
25 květů bezu
1 citron
1kg cukru

Opláchnuté květy zalít vodou, přidat citron
a povařit. Poté 24h louhovat. Přecedit přes plátno,
přidat cukr a vařit do zhoustnutí.

BEZOVÝ OCET
15-20 květů bezu
2 hřebíčky
3cm vanilkového lusku
2l bílého vinného octa

Očištěné a opláchnuté květy vložit spolu s hřebíčky
a vanilkovým luskem do široké uzavíratelné
sklenice. Zalít octem, uzavřít a nechat 2-3 týdny
stát na chladném, temném místě. Přecedit a nalít
do lahví. Hodí se například jako zálivka na listový
salát.

BEZOVÉ VÍNO
5l vody
1kg cukru
125ml vinného octa
10 květů bezu
Vodu, cukr a ocet svařit. Přidat květy bezu
a nechat stát 10dní na teplém místě. Přecedit přes
plátno, stočit do lahví a uložit v chladu na 10 dní.
Nápoj zkvasí a bude jako perlivé víno.

BEZOVÁ LIMONÁDA
10 květů bezu
5l vody
1 citron
500g třtinového cukru
sodovka
Vodu převařit a vlažnou smíchat s cukrem.
Do velké sklenice vložit květy, citron na plátky
a zalít tekutinou. Nechat uležet uzavřené týden
v chladu, občas promíchat. Poté scedit a při
přípravě limonády ředit sodovkou.

BEZOVÝ ČAJ
3g sušených květů bezu
250ml vroucí vody

Čerstvé květy otrhat ze šťopek a poté sušit
rozprostřené v tenké vrstvě na stinném místě,
aby se zabránilo jejich zhnědnutí. Květy zalít
horkou vodou, 15 minut louhovat a poté přecedit
přes sítko.

BEZOVÁ KOMBUCHA
250g cukru
kombuchová kultura
250ml kombuchového nápoje
3 čajové sáčky černého čaje
hrst květů
3,5l vody
Vodu převařit, vlít do čtyřlitrové sklenice, přidat
černý čaj a hrst květů. Nechat louhovat 15minut
a poté přecedit. Přidat cukr a nechat vychladnout
pod 30°C. Vložit kombucha houbu a vlít hotový

nápoj z minulé fermentace. Zakrýt hadříkem
a připevnit gumičkou. Nechat kvasit 7-10 dnů
maximálně. Přecedit a skladovat ve spíži. Vydrží
několik týdnů.

BEZOVÝ MED
30ks / 200g květů bezu
1l vody
2 velké citrony
1kg cukru krupice
Květy bezu očistit od hmyzu, ale neumývat vodou.
Vložit do hrnce, zalít vodou a přidat na plátky
nakrájený jeden citron. Druhý citron vymačkat
a přidat jen šťávu. Vodu ohřát, ale nepřivádět
k varu. Zakryté nechat stát do druhého dne, poté
přecedit přes plátno a vymačkat bezové květy.
Do výluhu vsypat cukr a vařit cca 1-1,5 hodiny.
Hustotu medu zkoušet kápnutím na talířek, kde
se hmota nechá vychladnout a ztuhnout. Plnit
do sklenic a skladovat na temném místě.

BEZOVÝ DŽEM
10 květů bezu
900ml vody
2 bio citróny
1kg želírovacího cukru 1:1
Květy očistit a vyklepat případný hmyz. Citrony
umýt a nakrájet na plátky. Květy s citrony v hrnci
zalít vodou a nechat 1-2 dny louhovat v chladu.
Přecedit, vmíchat želírovací cukr a uvařit dle
návodu. Naplnit do čistých sklenic a na 5 minut
otočit dnem vzhůru.

BEZOVÝ DŽEM II.
200g třtinového cukru
800ml vody
citronovou šťávu z 1ks citronu
20ks květů bezu
kousek čerstvého zázvoru
šťáva a kůra z 1ks citronu
1kg želírovací cukr 2:1
kvítky ze dvou květů
Cukr s vodou svařit na mírném ohni 5-10minut.
Vychladit a poté vmíchat citronovou šťávu,
očištěné květy a zatížit, aby květy byly pod
hladinou. Přes noc nechat v chladničce. Poté nálev
přecedit, přidat nastrouhaný zázvor, citronovou
kůru a cukr, povařit 3-5minut a ke konci vaření
přidat citronovou šťávu. Po odstavení z plotny
vmíchat kvítky, dávkovat do sklenic, postavit dnem
vzhůru a nechat vychladnout.

SMAŽENÉ BEZOVÉ KVĚTY
3 lžíce hladké mouky
3 lžíce bramborového škrobu
1,5 lžičky kypřícího prášku
1 vejce
mléko / víno
květy bezu
olej na smažení
moučkový cukr na posypání

V mléce či víně rozmíchat vejce, poté mouku,
škrob a kypřící prášek. Přidávat tekutinu dle
požadované hustoty. V hotovém těstíčku namáčet
očištěné květy a smažit dozlatova, po opečení
z jedné strany nůžkami ustřihnout stopky a otočit.
Po usmažení posypat moučkovým cukrem.

CITRONOVO-BEZOVÁ POLEVA
100g cukru moučka
1 lžíce citronové šťávy
2 lžíce bezového sirupu

Všechny ingredience smíchat dohromady
a vymíchat dohladka, případně přidat trochu cukru
navíc pro zahuštění.

BEZOVÁ ZMRZLINA
50ml bezového sirupu
500ml vody
2 lžíce limetkové šťávy
3 lžíce květů

Sirup rozmíchat ve vodě s limetkovou štávou,
vmíchat květy a dávkovat do tvořítka na nanuky.

BEZOVÁ TVAROHOVÁ ZMRZLINA
250g tvarohu
4 lžíce bezového sirupu
1/2 lžičky bezového sirupu na každý nanuk

Tvaroh rozmíchat dohladka se sirupem.
Do každého tvořítka dát půl lžičky sirupu a poté
tvaroh. Zamrazit a pro vyjmutí z formičky krátce
přelít teplou vodou.

