


Vážený pěstiteli, držíte v rukou ebook, který vás provede světem domácího 
pěstování drobné zeleniny v pohodlí domova, pěstovat budeme tzv. 

microgreens.

V ebooku samozřejmě nechybí skvělé recepty a tipy na jednotlivé druhy 
této chutné zeleniny.



Úvod do microgreens

Co jsou tedy microgreens? 

Možná si vzpomínáte, jak vaše babička klíčila na vatě řeřichu. Řeřicha 
je vlastně jedním z druhů dnes velmi populárních microgreens. 
Zeleniny, která rychle klíčí, roste a také velmi rychle ze stolů
a talířů mizí, díky své skvělé chuti. V neposlední řadě se také jedná
o zeleninu, kterou vypěstujete doma za pár korun. 

Microgreens jsou salátová zelenina, před namočením tedy semínka, 
která naklíčí a posléze vyrostou do velikosti od 4 do 20 centimetrů. 
Rostlinky jsou plné chuti dospělých plodů, které reprezentují. Tedy 

hrášek chutná jako plody hrášku, ředkev chutná jako ředkvičky
a jetel jako jetel, nevíte jak chutná jetel? Zkuste ho.



Microgreens mohou být hlavní složkou potravy, například v salátu nebo 
pestu, či být součástí dochucení vašich oblíbených pokrmů.

Zajímají vás skvělé recepty, nad kterými budou vaši známí plesat radostí
a žadonit o další návštěvu? 

Čtěte dále. 



Výhody microgreens
Rychlost růstu - od zasetí po sklizeň v řádu dnů.

Microgreens nepotřebují hnojiva - v této fázi růstu
si rostlina vystačí s vlastním zásobníkem endospermu
v semínku, vodou a světlem. 

Z menšího množství samen máte misku zeleniny.

Osiva jsou vysoké kvality, pěstována v bio podmínkách.

Obsahují velké množství vitamínů, minerálů a antioxidantů, 
zejména vitamín C, D, E a všeobecně vitamíny podporující 
imunitu a zdraví.

Misku zeleniny vypěstujete zhruba od 4 do 15 Kč v závislosti 
na odrůdě a půdě.

Microgreens pěstujete celoročně v domácích podmínkách.

Rostlinky vypadají dobře na talíři, jak ve specialitách
tak běžných jídlech.

Připravíte z nich stovky receptů.
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Druhy microgreens

Ředkev
Ředkev je velmi oblíbená v rámci pěstování, roste velmi rychle, 
sklidíte jí již 6. den od zasetí. Je ideální pro pěstování úplných 
začátečníků. Ředkve se prodává několik druhů, které se liší svojí 
barvou a pálivostí. Ředkev se nejvíce hodí na jednoduché recepty, 
kde vynikne její výrazná chuť, od chleba s máslem
a ředkví, po vajíčka, kombinaci s avokádem nebo do polévek.
Má vysoký podíl vitamínu C, A.

Brokolice
Brokolice je nižšího vzrůstu s množstvím malých rostlinek.
Říka se, že brokolice je absolutní bombou, co se vitamínu C týče.
Má jemnou chuť s jemnými náznaky chuti dospělé brokolice.
Hodí se do salátů, pomazánek s tvarohem nebo jako ozdoba 
kanapek a chlebíčků.

Rukola
Rukola je také jemným microgreens menšího vzrůstu.
Chuť je typicky nahořklá jako u dospělé rukoly. Hodí se do studené 
kuchyně a všech receptů, kam byste běžně rukolu použili. 



Hořčice
Je velmi oblíbenou, skvěle rostoucí a jemně pálivou zeleninou, které 
se hodí ke všem pokrmům. Ideální je k masům, pomazánkám nebo 
náplní do tortil, stejně jako příměsí omáček nebo náplní do závitků. 

Jetel
Jetel má jemně nakyslou chuť, větší listy než rukola
a brokolice, a je příjemně křupavý. Je novou alternativou,
jak si chuťově obohatit vaše oblíbené recepty a jídla. Jetel můžete 
použít do všech receptů studené kuchyně jako salátů, pomazánek 
nebo třeba smoothie. 

Slunečnice
Je nejkřupavější zeleninou specifické a plné chuti slunečnicového 
semínka, tedy chuti jemně ořechovou. Hodí se k masům, vajíčkům, 
avokádu, do polévek i jen tak na zdravé zobání. Je jednou z vůbec 
nejoblíbenějších microgreens zelenin. 

Řeřicha
Řeřicha je klasika. Hodí se do polévek, pomazánek, jen tak na chleba 
nebo jiné pečivo. Chuť je jemnější, vzhledově dokáže na talíři vytvořit 
opravdu pastvu pro oči.  



Amarant
Amarant je exotická rostlina, která ani v rámci microgreens není 
zatím moc rozšířená. Její červené listy připomínají řepu, chutí jemnou 
zeleninu plnou bílkovin, vitamínů, železa a zinku. Amarant je velmi 
oblíbený v Asii a Jižní Americe. Semena připomínají quinou. Je skvělý 
do všech salátů.

Červené zelí
Červené zelí roste pomaleji než většina microgreens,
na oplátku máte ale zeleninu fialové barvy a nakyslejší chuti
se zelným nádechem, která se chodí jako teplý salát či náplň
do mas i různých závitků. Je ideálním ozdobným prvkem. 

Kukuřice
Kukuřice microgreens je velmi sladká zelenina plné chuti.
Hodí se spíše do receptů sladko slaných a pálivých chutí.
Je výborným doplňkem pro mexické pálivé pokrmy.
Obsahuje množství vitamínu B a také karotenů.

Koriandr
Koriandr je dominantou asijské kuchyně, už ho nemusíte pracně 
shánět, ale můžete si ho v menší variantě vypěstovat doma.
Hodí se k nudlím, rýži, do teplých salátů i závitků. Jeho chuť je velmi 
výrazná a specifická.



Pak Choi
Pak Choi je populární asijskou zeleninou připomínající čínské zelí, 
microgreens jsou jemné travnaté chuti. Hodí se do všech jemných 
pokrmů, jako ozdoba chlebíčků, kanapek nebo jen tak na pečivo.

Červená řepa
Milovníci červené řepy zajásají. Řepa microgreens chutná jako řepa, 
má nádhernou korálovou barvu, hodí se k podzimním pokrmům, 
zeleninovým polívkám, k sýrům a pečeným bramborům. Jedním
z nejlepších receptů je určitě kozí sýr s řepou. 

Hrách
Nakonec hrách, král microgreens. Má vysoký obsah jak vitamínů,
tak bílkovin. Nejenom, že je tak krásný, že ho nebudete chtít sklidit,
ale je skvělou zeleninou na saláty, čerstvá pesta, do pomazánek 
nebo jen jako nadýchaná ochucená salátová příloha. 



Jak skladovat osiva microgreens?
Stejně jako u ostatních semínek, je třeba je uchovávat
v určitých podmínkách, aby dobře klíčily a co nejdéle vydržely.
Při dobrém skladování vám vydrží třeba i 5 let v bezvadné kondici. 
Ideální je semena microgreens mít v chladu a suchu. Tedy ideálně 
třeba ve spižírně.

Při dobrém skladování vám semena vydrží i několik let, ale pozor, 
pokud budete semena uchovávat například ve sklepě, jsou velkým 
lákadlem pro hlodavce, kteří si na nich rádi pochutnají.

Teplota uchovávání semen by měla být mezi 12 až 21 stupni.

Osiva je třeba chránit před vlhkostí, tedy sáčky řádně uzavírat
a ideálně na jejich uchovávání používat neprodyšné nádoby.
 
Je dobré také semena nevystavovat přímému slunci
a spíše jim dopřát tmu, nebo alespoň přítmí.
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Skladování sklizených microgreens
Pokud se chystáte třeba na dovolenou a už nestihnete zkonzumovat 
čerstvě sklizené microgreens uchovejte je v lednici.

Microgreens před uložením do lednice neoplachujte. Je třeba,
aby se nedostaly do styku s vlhkosti, poté by mohly začít plesnivět. 
Ideální je tedy uzavřít je do plastové nebo skleněné nádoby, která 
není zcela hermeticky uzavřena.

Všeobecně microgreens vyžadují stejné podmínky skladování jako 
listová zelenina, například rukola nebo různé druhy bylinek.
V lednici poté microgreens vydrží až 14 dní. Pokud se začne nádoba 
zapařovat nebo rostliny plesnivět, už je nekonzumujte.

Nejideálnější je microgreens konzumovat čerstvě sklizené. 



Jak pěstovat microgreens
Pěstování microgreens je velmi snadné. Potřebujete nádobu
na pěstování, půdu nebo jiné pěstební médium, vodu
a dostatek světla. Odměnou je vám sklizeň vlastní zeleniny nehledě 
na roční období nebo pěstitelskou zdatnost.

Co je nutné k tomu,
aby microgreens vyrostly?

Semena potřebují vodu, aby začala klíčit.

Klíčky potřebují vodu, aby začaly růst.

Zelená rostlinka potřebuje vodu, slunce, kyslík a pokojovou 
tepotu, aby mohla vyrůst.

Rostlinka potřebuje sklidit dříve, než jí dojdou živiny.
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Pojďme si pěstování rozebrat
krok za krokem.

K pěstování microgreens jsou třeba osiva. Speciální šlechtěná 
osiva jsou označena jako osiva pro pěstování microgreens. 
V čem se liší od ostatních, běžných osiv? Semena nejsou 
chemicky ošetřena před sklizní. Osiva koupíte v několika 
eshopech v ČR. Můžete si svoje vypěstovat i během léta. 

K tomu, aby osivo vzešlo, potřebuje dostatek vláhy. 
Nejideálnější je semínka na pár hodin namočit zcela do vody. 
Pokud nemáte čas, nasejte osivo na hlínu, tkaninu nebo 
kokosový substrát a dostatečně rozprašovačem oroste. Poté 
nádobu přikryjte, ideálně neprodyšnou nádobou, semínka 
nepotřebují světlo. Zajistíte tak rostlinám vláhu a i stabilní 
teplotu. Pokud pěstujete na hlíně, hlínu před použitím vypečte
na 100 °C, aby byly zničeny buněčné zárodky různých bakterií 
a plísní.  

Dvakrát denně při pěstování na tkanině, (ideálně třikrát 
denně při pěstování na hlíně) semínka dostatečně oroste 
rozprašovačem. Nezalívejte nádobu vodou tak, aby v ní 
semena plavala, semena by mohla začít brzy plesnivět. 

Semena začnou velmi brzy klíčit. Rosení semínek probíhá pár 
dnů – než semena zakoření do substrátu a začnou se rozvíjet 
první listy. V tu chvíli odkryjte vrchní misku a dopřejte rostlinám 
světlo - když mají svůj kořenový systém, stačí je zalít. Ideální 
doba svitu pro microgreens je 12 až 16 hodin světla denně.

1.

2.

3.

4.



V létě vám dobře porostou na slunném místě, například
na parapetu, na podzim, v zimě a při časném jaru je to horší, 
ideální je rostlinkám svítit, abyste měli bohatou úrodu. Pěstujte 
vždy v pokojových teplotách. Venku v zimě nic nevyroste.
 
Rostlinky budou velmi rychle růst a nejrychlejší odrůdy - 
například ředkev nebo řeřicha - jsou připraveny ke sklizni
už 6. den, zatímco pomaleji rostoucí druhy se sklízí třeba až po 
třech týdnech. Sklízí se ve fázi, kdy dosáhly prvních děložních 
či pravých lístků a odstříhávají se zhruba 1 centimetr nad 
kořenovým systémem. Samozřejmě rostlinky můžete nechat 
růst déle a postupně si jen odstříhávat podle potřeby. Pokud 
začnou listy žloutnout, dochází jim zásoba živin a je třeba
je sklidit. Pokud rostliny plesniví, jsou zvadlé nebo všeobecně 
nejeví dobrou kondici, nekonzumujte je. 

Sklizené microgreens uchovávejte v lednici v suchu, 
neomývejte je před vložením do lednice. V lednici vydrží
i 14 dní. Nejideálnější je samozřejmě sklidit zeleninu a ihned 
konzumovat. Není dobré uchovávat microgreens v kovových 
nádobách, ztrácí tak vitamíny.

Konzumujte je, jsou plné vitamínů, minerálů, antioxidantů
a vlákniny. Ideální jsou jak doplňková zelenina na talíř,
tak s nimi vykouzlíte mnoho skvělých a zdravých receptů, 
které si všichni zamilují.

5.
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Lehký Zeleninový salát s tofu
Pokud milujete čerstvé saláty, tento rozhodně nevynechejte.

Na 2 porce potřebujete:

Doba přípravy 5 minut.

Čerstvý microgreens hrášek, zhruba dva hrníčky či 4 hrsti
Hrstku microgreens ředkve
Tofu
Olivový olej
Rajčata
Olivy

Tofu ogrilujte na pánvi a dochuťte oblíbeným kořením, např. 
červenou paprikou. V míse natrhejte na drobnější kousky 

microgreens hrášek, přidejte ředkev, olivy, rajčata, na konec tofu
a zamíchejte. Ochuťte olivovým olejem, balsamicem, přidejte špetku 

soli a čerstvého pepře.  



Čerstvé pesto 
Čerstvé pesto připravíte prakticky z každého druhu microgreens, 
pouze záleží, jakou chuť preferujete. Pesto je skvělé s těstovinami,
na toustech, pizze nebo v zeleninových polívkách jako 
dochucovadlo.

Na menší skleničku potřebujete: 
Tři hrnky microgreens ředkve
60g kešu ořechů
100 g parmezánu
Olivový olej
4 lžíce vody
Sůl
Pepř
Stroužek česneku
Limetku

Čerstvé microgreens s kešu ořechy jemně pomelte či promixujte
na hrubo s 20 ml olivového oleje a 4 lžícemi studené vody. Ke směsi 
přimíchejte nastrouhaný parmezán (můžete zvolit i variantu bez sýru 
pouze s ořechy). Směs promíchejte a dolévejte olivový olej. Směs
by měla být hustá, ale lehce roztíratelná, pokud si nejste jisti 
poměrem ingrediencí, či preferujete jinou strukturu, přidejte 
více oleje na zjemnění, nebo naopak sýr na zahuštění. Následně 
dochuťte pesto solí, pepřem a stroužkem prolisovaného česneku 
s pár kapkami limetky. Pesto promíchejte a skladujte na chladném 
suchém místě. Čerstvé pesto přidejte do těstovin, na toasty, jako 
náplň v listových slaných těstech či na pizzu.   

•
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Doba přípravy 30 minut.
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Teplý asijský salát s rýží
Na podzim a v zimě vás určitě potěší tento teplý asijský salát.

Je výborným obědem a stejně tak zasytí k večeři.

Na jednu porci potřebujete:
Microgreens ředkev, zhruba hrst
Microgreens koriandr (případně kupovaný čerstvý koriandr), 
menší hrst
Rýži tří barev, 70 g v suchém stavu
1 červenou cibuli nebo jarní cibulku
Hrst arašídů
Čerstvou chilli papričku
½ limetky
Sójovou omáčku a rybí omáčku
Lžíci oleje

Uvařte rýži dle návodu a nechte lehce vychladnout. Na pánvi 
rozpalte lžíci oleje a přisypte rýži. Ochuťte rýži kapkou sójové

a rybí omáčky. Přisypte nakrájenou cibulku a nechte salát prohřát. 
Nasekejte na jemno chilli papričku a vmíchejte jí do salátu, nakonec 

přidejte microgreens ředkev a koriandr. Posypte salát nasekanými 
arašídy a zakapejte salát pár kapkami citrónu. Do salátu můžete 

přidat míchaná vajíčka, tofu, libové maso nebo krevety.  



Dýňová polévka s ředkví  
Dýňová polévka je klasika. Pojďme se podívat, jak jí připravit trochu 
nevšedněji. 

Na 4 porce budete potřebovat:
Menší dýni hokkaido, zhruba 1 kg
700 ml zeleninového vývaru
1 ks cibule
Špetku Kari
Sůl
Čerstvý Pepř
Microgreens ředkev
Lžíci oleje

Na kapce oleje osmahneme cibuli. Přidáme na kostičky nakrájenou 
dýni.  Restujeme dýni zhruba 5 minut a poté ji zalijeme vývarem.
Od bodu varu vařte zhruba 15 až 20 minut tak, aby dýně byla měkká. 
Následně rozmixujte dýni tyčovým mixérem. Polévku dochuťte solí, 
čerstvým pepřem a špetkou kari. Nakonec při servírování přidejte 
microgreens ředkev. Můžete zakápnout olivovým, nebo lněným 
olejem. 
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Tortilly s variací microgreens

Na jednu porci budete potřebovat:
1 pšeničnou tortillu
Microgreens hořčici
Microgreens hrášek
Olivy
Rajčata
Tofu nebo kuřecí maso na plátky
Půlku červená cibule
Stroužek česneku
100 ml tučného jogurtu na dipp

Nejdříve si připravíme jogurtový dipp, kdy prolisujeme stroužek 
česneku a smícháme se 100 gramy tučného jogurtu. Lehce 

osolíme. Tofu nebo kuřecí maso nakrájíme na plátky, nebo kostičky, 
orestujeme na pánvi a dochutíme solí či oblíbeným kořením.

Tortilly jemně navlhčíme a ohřejeme v mikrovlnné troubě. Tortillu 
potřeme dippem, přidáme tofu nebo kuřecí maso. Přidáme

na jemno nakrájenou cibulku, rajčata a olivy (ideálně) bez pecky. 
Přidáme microgreens v podobě hořčice a hrášku, tortillu zavineme

a servírujeme. 



https://www.facebook.com/microFeeld/
https://www.instagram.com/microfeeld/


microFeeld
MicroFeeld je cesta, jak pěstovat microgreens jednoduše doma. Vývojem microFeeldu jsme strávili dva roky.  

Cílem bylo vytvořit systém pro pěstování zeleniny u každého doma. Ať chcete blízkým udělat radost a překvapit 
je nevšedními recepty nebo prostě jen milujete čerstvou zeleninu, můžete celoročně pěstovat zeleninu efektivně 

s nízkými provozními náklady. Všichni nyní máme možnost si trochu soběstačnosti užít ve vlastních domovech. 
MicroFeeld je český výrobek z plně recyklovatelných částí, s jednoduše vyměnitelnými díly, aby vydržel dlouhá léta

a s miskami navrženými tak, aby nedocházelo k plýtvání vodou; stejně tak disponuje úsporným led světlem. Více jsme 
se tématu věnovali v ekonomice pěstování.

Microgreens přinášejí možnost, jak si během celého roku vlastními silami 
zajistit drobnou zeleninu, bez ohledu na klima, na její ceny

v supermarketech a jejich nabídce. Nezávisle a s radostí doteku přírody.  

https://www.microfeeld.cz/blog/ekonomika-pestovani/
https://www.microfeeld.cz/

