
BioBiobyliny
Členové Svazu PRo-BIo:
aBatIS, Zvole 319, 252 45 Zvole u Prahy, www.abatis.cz/efofarma 
alteRnatIv PluS, S.R.o., Pekařská 7, 602 00 Brno  
BIofaRma ePona, Verušice 5, 364 52 Žlutice, http://epona.wz.cz 
BIofaRma SluneČná, Slunečná 3, 384 51 Volary, www.biofarma-slunecna.cz
BIo-faRma Kojetín, Pohled 199, 582 21 Pohled, klement.vladimir@tiscali.cz
CamPhIll ČeSKé KoPISty, České Kopisty 6, www.camphill.cz
CountRy lIfe S.R.o., Nenačovice č.p. 87, 266 01 Beroun I, www.countrylife.cz
eKofaRma DeBlín, Deblín 50, 664 75 Deblín, ekofarmadeblin@volny.cz
eKofaRma SalvIa, Rozstání 308, 798 62, tel. 582 395 405
eKofaRma SluníČKo, Zahrádky 210, 294 04 Dolní Bousov,  
ekofarmaslunicko@centrum.cz
enDRle PetR, Vadín 3, 580 01 Havlíčkův Brod, 569 489 351  
faRma mlýneC, Smrkov 10, 391 33 Jistebnice, www.volny.cz/mlynec 
faRma Pollau, Pavlov 191, 690 02 Břeclav 2, www.bio-produkty.cz
GRyGaRovI lenKa a jIří, Libina 167, 788 05 Libina, tel. 583 233 105
hlaváČ jan, Pohraniční 356, 691 81 Březí, 519 514 263         
jzD StaRé hamRy, Staré Hamry 3, 739 15 Staré Hamry, tel. 558 690 009
KuBIš jan, Hroznová Lhota 333, 696 63 Hroznová Lhota, 518 327 545
Košař joSef, Ulička 9, 763 17 Lukov, 577 911 542 
luDíK joSef, Žerotín, 771 00 Bojanovice
matoušeK fRantIšeK, Brzkov 13, 588 13 Polná, tel. 567 212 748
SluneČní BRána S.R.o., Havlíčkův mlýn 944, 696 15 Čejkovice, www.slunecnibrana.cz
šImáKová RaDoSlava, Ohnišov 106, 517 84 Ohnišov, www.ekoherba.cz, 
vymětal joSef, Břest 7, 768 23 Břest, tel. 573 354 026 
zahRaDnICtví luČní ÚDolí, Hradišťská 126, 687 06 Velehrad, www.lucniudoli.cz
zICh joSef, Přívoz 23, 696 01 Rohatec

oStatní:
aGRomoRavIa, a.s., Anenská 1006, 691 55 Moravská Nová Ves
BotanICuS,S.R.o., Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem, www.botanicus.cz
BRázDa jIří, Družstevní 254, 538 43 Třemošnice
eKofaRma víCemIl, Vícemil 54, 378 21 Kardašova Řečice
janíČeK vít, Kozojídky 131, 696 63 Hroznová Lhota
javoRníK - Cz S.R.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří
KaDRnKa BohuSlav, Polní 1164/4, 693 01 Hustopeče
maleňáK fRantIšeK, Drslavice 172, 687 33 Drslavice
melKa jan, Kobeřice 17, 798 07 Kobeřice
PavlICa joSef, Kozojídky 32, 696 63 Hroznová Lhota
RozBouD RuDolf, Kurdějov 25, 693 01 Kurdějov
SDRužení PěStounSKýCh RoDIn, Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice 
zatlouKal fRantIšeK, Dr. Březiny 415, 789 61 Bludov
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Kdo pro vás biobyliny  
pěstuje a zpracovává?

Použití vybraných  
druhů bylin v kuchyni

BazalKa PRavá – výborně se hodí na pokrmy s rajčaty a do těstovin
ČeSneK meDvěDí – nakrájený na velmi malé kousky se přidává do salátů; 
silná cibulová chuť dává výrazné aroma polévkám a omáčkám
DoBRomySl oBeCná (oReGáno) – listy mají pikantní chuť, která se osvědčí 
především v rajčatových salátech, na pizzách a v omáčkách na těstoviny
fenyKl oBeCný – plody se používají do pečiva a nálevů, např. do zava-
řovaných okurek, pikantní nakrájené listy se přidávají do salátů a jemně 
rozetřené plody nebo fenyklový olej dodají chuť omáčkám
KeRBlíK třeBule – používá se pouze čerstvý list, jehož jemná anýzová chuť 
je u nás známa především z kerblíkové polévky; koření se jím omáčky  
a posypávají vaječná a rybí jídla
máta PePRná – čerstvé listy se mohou přidat do salátů, koktejlů, zákusků, 
likérů, zmrzliny, výborně se hodí k rybě, sýru a tvarohu
meDuňKa léKařSKá – čerstvé listy ochucují nápoje a koktejly v horkých 
dnech; používá se pro dokořenění čerstvých salátů; neměla by se  
s pokrmem vařit, ztratila by tak své aroma 
měSíČeK léKařSKý – lístky jsou vhodné k ozdobě pokrmů
levanDule léKařSKá – malé množství lístků se přidává do dušených  
pokrmů a rybích jídel
lIBeČeK léKařSKý – silné aroma evokuje chuť „maggi“; používá se k dochu-
cení polévek a omáček; plody mají podobnou, jen o něco jemnější chuť 
než listy a používají se k dochucení salátů nebo bramborové kaše
PažItKa – přidává se do omáček, salátů, polévek a pokrmů z brambor
RozmaRýna léKařSKá – používá se spolu s dobromyslí k masu, divočině, 
omáčkám, polévkám a sýrovým pokrmům
řeřICha Setá – mladé lístky dodají pikantní chuť chlebu s máslem  
či s čerstvým sýrem i salátům; můžeme ji přidat i do polévek, omáček 
nebo omelet, avšak bez vaření
SatuRejKa – hodí se ke všem jídlům z luštěnin, ale také na drůbež i tučná 
masa, saláty, majonézy či jídla z hub; podporuje chuť k jídlu a trávení
šalvěj léKařSKá – používá se do polévek, omáček nebo k rybě
tymIán – sušený je ještě silnější než čerstvý! používá se do svíčkové  
omáčky i k rybě na grilu, telecímu masu, játrům, houbám či novým  
bramborám a na pizzu
yzoP – přidává se do masitých pokrmů, grilovacích směsí, ke skopovému, 
rybám, dušené zelenině, do vaječných a sýrových pomazánek; květy lze 
zdobit chlebíčky i míchané nápoje z K u S t e  B I o



Proč je  
bio lepší?

Jak poznáte  
biobylinky?

Je to 
eko – logické!

Jak poznáte,  
že prodejna nabízí bylinky v biokvalitě?

Jako je tomu u všech ostatních nebalených bioproduktů i u biobylinek je 
prodejce povinen vám předložit certifikát o původu produktu z ekofarmy, 
která bylinky vypěstovala. Certifikát bývá někdy umístěný přímo u bylinek.
Čerstvé biobylinky nabízejí jen vybrané specializované bioprodejny. 
Součástí sortimentu  bioprodejen, prodejen zdravé výživy a některých 
super- a hypermarketů jsou sušené a již zpracované biobyliny – např. ve 
formě bylinných čajů a kořenících směsí.
Biovýrobky jsou označeny národním logem pro biopotraviny –  
tzv. zelenou biozebrou a kódem příslušné kontrolní organizace  
(CZ-ABCERT, CZ-BIOKONT nebo CZ-KEZ). 
Čerstvé řezané nebo hrnkové biobylinky si můžete zakoupit i přímo na 
farmě. Pěstitel vám jistě ochotně předloží certifikát kontrolní organizace.

Váš prodejce / dodavatel biobylinek

Pěstitelé a zpracovatelé bylin  
v ekologickém zemědělství 

• pracují s nejkvalitnější a nejčistší biosurovinou 
• pro preventivní ochranu skladových prostor používají feromonové lepové  
    pásy či dravé vosičky
• při napadení škůdci mohou byliny jen krátce přesušit nebo zmrazit
• udržují vysoké standardy kvality, hygieny a výrobních postupů (HACCP)
• podléhají pravidelné přísné kontrole ekologického zemědělství

Pěstitelé a zpracovatelé bylin a koření  
v biokvalitě naopak nepoužívají

• chemické prostředky pro hubení škůdců, plevelů a hmyzu, tj. pesticidy
• přídatné chemické látky, syntetická nebo přírodně-identická aromata  
    ani barviva
• záření ani chemickou sanaci skladovacích prostor

Při nákupu čerstvých biobylinek, bylinného biočaje či kořenící bylinné 
biosměsi máte, na rozdíl od konvenčních bylin, možnost dohledat místo 
původu, kde rostliny vyrostly, kde a kým byly zpracovány a kdo je do 
prodejny dodal.
 

Základním parametrem usušených bylin je optická kvalita, tj. odpoví-
dající odstín zelené barvy, bez černých či jiných skvrn a dalších posunů 
barevnosti, a zachování si své typické vůně.

Byliny pěstované v ekologickém zemědělství rostou pomaleji, protože 
ekofarmáři nepoužívají průmyslová  hnojiva. Nejsou zatíženy cizorodými 
látkami, protože se obejdou bez pesticidů. Jednotlivé chuťové a další 
bioaktivní složky rostlin tedy mají v průběhu celého období jejich růstu 
více času na „dozrání“.

léčivé rostliny by měly být už s ohledem na slovo „léčivé“ vždy   
pěstovány a zpracovávány podle zásad ekologického zemědělství, 
protože znamenají více než jen potravina!  

Více informací o biopotravinách  
a ekologickém zemědělství najdete:
www.biospotrebitel.cz  /  www.pro-bio.cz

Leták vydal: 
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, ve spolupráci  
s PRO-BIO LIGOU


