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Dziś przedstawię Ci bardzo prosty przepis 

na domowy syrop lawendowy. Jest on 

doskonałym dodatkiem do gofrów, naleśników,

lodów, ciast czy innych deserów, a nawet 

potraw wytrawnych.

Jeśli to Cię nie

przekonuje, to istnieje 

taki drink jak 

Kir Lavande, który 

składa się z likieru lub

syropu lawendowego

połączonego z

wytrawnym białym winem

lub Prosecco. To idealna

kompozycja na letnie

upalne dni!



Kir Lavande:

 

¼ kieliszka syropu

lawendowego

 

¾ kieliszka białego

wytrawnego wina 

lub Prosecco
To wiesz już co musisz 

dzisiaj zrobić :) 

Wrzuć butelkę wina 

do lodówki i zabieraj się za gotowanie

syropu lawendowego, by

nazajutrz sączyć elegancki 

słodko-wytrawny drink 

dla koneserów

błogości, lenistwa i slow life.



Syrop lawendowy

Potrzebujesz:

 

Pęczek lawendy lub

kwiat lawendy suszony

Laskę wanilii

 

Cukier 640 g

Napar lawendowy 360 g

Kwasek cytrynowy 5 g



Aby wykonać syrop lawendowy potrzebujesz 

pęczek świeżej lawendy, który często można kupić 

na przydrożnym straganie lub na ryneczku. 

Niektórzy farciarze mają takie na balkonie lub 

w przydomowym ogródku. Jeśli nie masz możliwości 

takiego zdobyć, to możesz go zastąpić kwiatem lawendy, 

który kupisz w sklepie zielarskim lub aptece. Torebka 50 g kosztuje

ok. 5-7 PLN i wystarczy Ci na wykonanie nawet 5 litrów syropu.

 

Do miski wrzucasz gałązki lawendy (lub 10g kwiatu), dodajesz jedną

laskę wanilii przekrojoną na połowę i zalewasz wrzątkiem.

Naczynie należy nakryć i zostawić w spokoju na 10-15 minut.

WYKONANIE



Gotowy napar

przecedzasz na

sitku.



Teraz gotujesz syrop. Bardzo ważne są proporcje, 

więc potrzebujesz wagi kuchennej, by precyzyjnie 

odważyć ilości składników.

Przygotowujesz syrop prosty tzw. ulepek 

o stężeniu cukru 64%. 

Dlaczego? Wyjaśnię Ci później.

Do garnka odważasz 640 g cukru i dodajesz 

360 g naparu z lawendy

oraz 5 g kwasku cytrynowego. Gotujesz to na

kuchence do momentu, aż

zacznie wrzeć. Pozwalasz mu bulgotać jeszcze

przez ok. minutę, ale nie dłużej. 

Zbyt długie gotowanie może spowodować

przegrzanie i hydrolizę sacharozy, 

a tego nie chcesz.



Następnie gotowy, gorący syrop przecedzasz przez gazę do

docelowego naczynia. Ja kupiłam piękne butelki z korkiem 

w Pepco. Napełniasz butelkę syropem aż po szyjkę. 

Natychmiast zamykasz ją jeszcze na gorąco lub zostawiasz

syrop do ostygnięcia. Koniecznie musisz później 

przemieszać zawartość butelki, bo na szyjce butelki 

może się skraplać woda, która jest pożywką dla bakterii. 

Możesz też dodać na wierzch kilka kropel spirytusu 70

lub 96% i dopiero szczelnie zamknąć butelki. Alkohol nie

rozpuszcza się w stężonym syropie, a jego opary 

hamują rozwój pleśni i drożdży.



Gotowy syrop należy

przechowywać w

temperaturze

pokojowej, w suchym

i zacienionym

miejscu.



Konserwacja

Ulepek, czyli farmakopealny syrop

prosty ma stężenie sacharozy 

min. 64%. W mocno stężonych

roztworach cukru ciśnienie

osmotyczne jest tak wysokie, 

że zapobiega rozwojowi

drobnoustrojów. Jest to

naturalna konserwacja, która

zapewnia trwałość powstałemu

syropowi. Ponadto dodałeś/aś

kwasek cytrynowy, który zakwasza

powstały syrop i dodatkowo

podkreśla piękny różowo-fioletowy

kolor lawendy.



Gratulacje!

Właśnie wykonałeś/aś swój 

pierwszy syrop 

i to nie byle jaki, bo farmakopealny! 

Czuj się jak farmaceuta 

i bądź z siebie dumny /a :)



A teraz jest ten moment, gdy możesz rozkoszować się pysznym,

domowym syropem lawendowym! Jest on bardzo słodki. Jeśli Twoje

kubki smakowe nie są w stanie go pokonać, to możesz go

rozcieńczyć z przegotowaną wodą bezpośrednio 

przed spożyciem. Tylko pamiętaj, że wtedy jego trwałość

drastycznie spada! Zresztą jest tak pyszny, 

że zjesz go od razu i nic się nie zmarnuje :)


