
 

 

Playful Springboards: BZU 
  

 

 

 Gotowanie ze bzem 
 

Gotowanie z kwiatami bzu czarnego i 
Jagody mogą być brudne, ale 

zabawne. Uważa się, że bez jest 
pełen właściwości zdrowotnych i od 
wieków stosuje się go w medycynie. 
Wyszukaj on-line więcej przepisów, 

na przykład na stronie 
www.woodlandtrust.org.uk. 

 

KORDIAL Z CZARNEGO BZU 
 

Składniki:  
2,5 kg białego cukru, 2 nie woskowane cytryny,  

20 główek świeżego bzu czarnego, 85g kwasu cytrynowego od chemika 
 

Metoda: 
Włóż cukier i 1,5 litra/2¾ litra wody do dużego rondla. Delikatnie.  

podgrzej, bez gotowania, aż cukier się rozpuści. Mieszaj co jakis czas. Skórkę z 
cytryn przygotowujemy za pomocą obieraczki do ziemniaków, a następnie  

kroimy cytryny w krążki. 
Po rozpuszczeniu się cukru doprowadź patelnię z syropem do wrzenia, a  
następnie wyłącz ogrzewanie. Napełnji miskę do mycia zimną wodą. Daj  

kwiatom delikatny świst, aby poluzować wszelkie zabrudzenia i robaki. Wyjmij 
kwiaty, delikatnie potrząśnij i przełóż na  

syrop wraz ze skórką cytrynową i kwasem cytrynowym, a następnie dobrze 
wymieszaj. Przykryj patelnię i pozostaw do zaparzenia na 24 godziny. Wyłóż 

durszlak czystym ręcznikiem do herbaty, a następnie usiąść 
to nad dużą miską lub patelnią. Łyżka w syropie - pozwól jej powoli kapać.  

Wyrzuć kawałki, które zostały w ręczniku.  
Do napełniania wysterylizowanych butelek używaj lejka i chochli (włóż szklane 

butelki do zmywarki, albo zmyj dobrze wodą z mydłem.  
Opłukaj, następnie pozostaw do wyschnięcia w niskim piecu).  

Kordial jest gotowy do wypicia od razu i będzie trzymać w  
lodówce do 6 tygodni.  

 
Przepis z BBC Good Food online Frytki z czarnego bzu 

 

Składniki: 
2 duże jajka, 100g mąki zwyczajnej, 

300ml mleka, oczyszczone głowy świeżego bzu 
czarnego, cukier puder, masło, cytryna 

Metoda:  
Zrób zwykłe ciasto naleśnikowe, ubijając mleko, 
jajka i mąkę razem. Podgrzej masło na patelni. 
Zanurz głowę z mąki w cieście i usmaż kwiaty 

głową w dół na patelni, trzymając za 
łodygi. Podawaj za łodygę, zgnieciony  

z cukrem pudrem i ściskaniem  
z cytryny. 

 



 

 

Playful Springboards: BZU 
 
  

 

Elderflower cake 

 

Dżem z czarnego bzu 
 

Składniki: 
500g bzu czarnego, 400g cukru pudru, 1 łyżka  

sok z cytryny 
Instrukcje: 

Zacznij od włożenia talerza do zamrażarki. To pomoże ci sprawdzić, czy  
dżem jest gotowy później. Usuń jagody z ich łodyg widelcem  
i dokładnie umyj, aby usunąć wszystkie kawałki liści i łodygi. 

Umieść owoce czarnego bzu na ciężkiej patelni i delikatnie zgnieć masą 
ziemniaczaną, tylko tyle, aby uwolnić część soków, ale zachować pewną 

konsystencję. Dodaj cukier i sok z cytryny do patelni i pozostaw na małym 
ogniu do gotowania.  Cały czas mieszaj, aby dżem nie przykleił się do dna 
patelni. Gotuj przez około 20 minut, odtłuszczając i wyrzucając wszelkie 

szumowiny, które unoszą się na powierzchnię. Aby sprawdzić, czy dżem ma 
odpowiednią konsystencję, wyjmij talerz z zamrażarki i połóż na nim małą 
lalkę dżemu. Umieść talerz w lodówce na kilka minut; jeśli dżem utworzy 

skórkę, jest gotowy. Jeśli nie, wracaj do ognia i powtarzaj test co 5-10 
minut, aż będzie gotowy. 

Wlej dżem do słoików i po całkowitym ostygnięciu uszczelnji 
 słoik i etykietę z datą produkcji. 

Dżem będzie się utrzymywał w chłodnym,  
ciemnym miejscu przez rok. 

Po otwarciu, trzymaj w lodówce. 
 
 

"I Capture the Castle “ 
ceremonia w połowie lata i ciasto 

 
Pod koniec książki Dodie'go  

Smith, Cassandra świętuje połowę lata, 
robi wianek z kwiatów, pali sól i zioła, 

rozpala ognisko i zjada uroczyste ciasto. 
Spróbuj wymyślić przepis na ciasto, w 
którym jako składnik smakowy użyto 

kordialnego bzu czarnego, a w środku być 
może konfitury z bzu czarnego. 

 



 

 

Playful Springboards: BZU 
 

 

Elder tree myths 

 
Użycie Bzu 

 
bez jest bardzo wszechstronnym 

materiałem 
Do wykonywania prostych przedmiotów 

rzemieślniczych, takich jak kukiełki, gwizdki 
i fajki pożarowe. Łatwo go ciąć, a rdzeń 

można wyciągnąć w celu zrobienia 
wydrążonej rury, która może być używana 

na wiele sposobów - zobacz 
poniżej na jeden pomysł. 

 
Bzowe rzemiosła 

 
 

 

Bzowe mity  
i opowieści 

 
"Bez jest głęboko związany ze sferą faerytów.  

Siedząc pod, lub bardziej ryzykownie śpiąc pod, osobą  
starszą na w połowie lata mówiło się, że można zobaczyć wróżby,  

a nawet... zobaczyć ich idących na swoją letnią ucztę.  
Niebezpieczeństwo polegało na tym, że  zostaną przeniesieni do   

Podziemi i nie będąc w stanie uciec.  
Bez z pewnością kojarzy się z istotą duchową, lub królową, która jest  

strażnikiem Podziemia, gdzie mieszkają wróżby i duchy zmarłych. Bez jest często 
sadzony na cmentarzach, a krzyże starszego pokolenia umieszczane były kiedyś  

na nowych grobach, przypuszczalnie po to, by pomóc duchom przejść."  
Niewiarygodny Jadalny Todmorden 

 
W serii JK Rowling Harry Potter, najpotężniejsza różdżka w serii  
czarodziejski świat został stworzony ze Bzu, i jako jeden z trzech  

"Śmiercionośne Hallowy" podobno zostały wykonane przez samego 
Śmiercionośnego.  

 
Zbadaj starsze mity i opowieści, i użyj ich jako  

trampoliny do spontanicznego opowiadania historii i rzemiosła. 
 

Mity o drzewie starszym 
 

Koraliki z bzu 
 

To proste zadanie i bardzo  
satysfakcjonujący.  

Używaj sekatorów lub piły hakowej do cięcia długich 
prostych odcinków bzu (o grubości około  

palca). Zdejmij lub wybiel korę - albo zostaw ją 
włączoną, aby uzyskać bardziej naturalny wygląd.  

Następnie pokrój pałeczki na mniejsze kawałki 
wielkości koralika. Rozbij miękki rdzeń na środku za 

pomocą kołka od namiotu lub bambusowego patyka.  
Po wiosnie, kora na nowym wzroście  

zagęszcza się i może być wyryta na wzory. 
Nakręć koraliki na sznurki, aby zrobić  

naszyjniki, bransolety lub ozdobne  
Powieszenia. 

 
 
 
 


