
Farmářské bedýnky a 
balíčky

Školička Kamarád Nové 
Veselí



Bedýnka plná dobrot ze Školičky Kamarád Nové Veselí pro seniory

Vážení a milí obyvatelé domova pro seniory. 

Posíláme vám všem naši energii, zdraví a vůni z naší školičkové

zahrady proměněné do produktů, které s láskou a chutí vyrobily 

děti i zaměstnanci MŠ. Naše zahrada, ale i příroda v okolí nabízí 

mnoho plodů, květů, bylin, prostě všeho, co my rádi 

zužitkujeme. Jsou to všechno přírodní produkty, kterými si 

dochutíte čaj, zároveň mají i zdravé složky. Naše šťávy a sirupy 

jsou vyrobeny jak z bylin (např. z meduňky, máty, levandule) i 

jedlých květin či plevele (kopřiva, sedmikráska). 

Vyrábíme i džemy - klasiku pro skvělé snídaně a svačinky, 

uvařené z čerstvých plodů a citrusového pektinu (žádné 

konzervanty). Ovoce sklizené na naší zahrádce dozrálo s létem a 

bylo připraveno s láskou na farmářské trhy, které děláme vždy o 

svatováclavské pouti. 

Věříme, že naše „bedýnka plná zdraví“ bude chutnat, dodá vše, 

co má v sobě ukryto, a hlavně celá bedýnka je dárkem a 

povzbuzením v této složité době. Nejste v tom sami, myslíme 

na všechny a pro radost posíláme i obrázky, které namalovaly 

anebo vyrobily děti se svými pedagogy. V čase adventním 

vnímáme všichni intenzivněji potřebu pospolitosti, soucítění a 

pokory v našich životech. Tou bychom se od Vás, babičky i 

dědečkové, mohli inspirovat všichni. Vy si umíte vážit všeho, co 

vám život přináší. Jste nejen nositeli moudrosti, ale i dalších 

vlastností potřebných v této době – skromnosti, trpělivosti, 

…Přejeme Vám všem, ať v dobrém a ve zdraví se všichni zase 

sejdem…pospolu…i v tom novém roce. Krásný adventní i 

vánoční čas nejen seniorům, ale i těm, kdo se s láskou starají o 

jejich šťastné stáří.

Školička Kamarád Nové Veselí



Bedýnka plná dobrot ze Školičky Kamarád Nové Veselí pro zdravotníky

Vážení a milí zdravotníci – lékaři, zdravotní sestry, dobrovolníci, zkrátka všichni, 
kdo v této době odvádíte neskutečnou energii pro druhé☺.

Posíláme vám všem tu naši energii, ale i vůni, slunce a svěžest z naší školičkové
zahrady proměněné do produktů, které s láskou a chutí vyrobily děti i zaměstnanci
MŠ. Naše zahrada, ale i příroda v okolí nabízí mnoho plodů, květů, bylin, prostě
všeho, co my rádi zužitkujeme. Jsou to všechno přírodní produkty, kterými si
dochutíte čaj, zároveň mají i zdravé složky. Naše šťávy a sirupy jsou vyrobeny jak 
z bylin (např. z meduňky, máty, levandule) i jedlých květin či plevele (kopřiva, 
sedmikráska). 

Vyrábíme i džemy - klasiku pro skvělé snídaně a svačinky, uvařené z čerstvých
plodů a citrusového pektinu (žádné konzervanty). Ovoce sklizené na naší zahrádce
dozrálo s létem a bylo připraveno s láskou na farmářské trhy, které děláme vždy o 
svatováclavské pouti. 

Věříme, že naše „energie sbalená do práce“ bude chutnat, dodá vše, co má v sobě
ukryto, a hlavně celá bedýnka je naším poděkováním. V čase adventním vnímáme
všichni intenzivněji potřebu pospolitosti, soucítění a pokory v našich životech. 

…Přejeme si, ať v dobrém a ve zdraví se všichni zase sejdem…pospolu…i v tom 
novém roce. Krásný adventní i vánoční čas a děkujeme.

Školička Kamarád Nové Veselí



Bedýnka plná dobrot z naší školičky Kamarád

SEDMIKRÁSKOVÝ MED 

- Sluníčko a vůně z celé zahrádky vám osladí ráno. Čistě přírodní
produkt je vhodný nejen do čaje, ale ochutí i zdravé ovesné kaše.  
Sedmikráskový med usnadňuje vykašlávání, má protizánětlivé
účinky a podporuje imunitu. 

ŠEŘÍKOVÁ  ŠŤÁVA 

- Kdo by neznal nádherné květy a vůni šeříku? Jsou ho plné
zahrady a parky. Kromě vůně má však šeřík celou řadu využití, 
což věděly už naše babičky. Pronikavá a sladká vůně šeříkového
sirupu je doslova omamná.  Šeříkový sirup využijete
především k přípravě vynikající domácí limonády, kterou
vyrobíte tak, že zalijete množství sirupu, které vám vyhovuje, 
dobře vychlazenou obyčejnou či perlivou vodou, přidáte kolečko
citronu a pár kostek ledu. Dokonalost limonádě dodá už jen pár
lístečků máty, díky které získá nápoj osvěžující chuť.

SIRUP ZE SMRKOVÝCH VÝHONKŮ

- Léčivou sílu mladých smrkových výhonků znali už naši předci. 
Tyto čerstvé výhonky, které poznáte podle křehkosti a zářivé
světlezelené barvy, skrývají obrovskou koncentraci éterických
olejů a minerálních solí, ale i vitaminu C. Smrkový sirup, který
má vynikající chuť, můžete během dlouhého podzimu a zimy
používat preventivně, anebo po něm sáhněte až tehdy, až vás
začne trápit rýma nebo kašel.

Džemík s ostružin, máty, meruňky a chilli

- Klasika pro skvělé snídaně a svačinky, uvařena z čerstvých
ostružin a dochucena mátou a špetkou chilli. Vynikající i do 
jogurtů. Ovoce sklizené na naší zahrádce dozrálo s létem a bylo
připraveno s láskou.

Dobrou chuť!



Domácí 
produkty z naší 
zahrádky



Džemy, sirupy a  šťávy z plodů, bylin i lučních květů



Balíčky v celofánu i v krabičkách☺




