
Rambutan

Rambutan je plodom obličkovníka	 rambutánového (Ne-
phelium lappaceum) z čeľade mydlovníkovité (Sapindace-
ae). Existuje viac druhov ovocných stromov z tejto čeľade. 
Ich plody sa mierne podobajú. Do tejto skupiny patrí zo zná-
mejších napríklad dvojslivka čínska (Litchi chinensis) – liči, 
alebo aj eufória longanová (Dimocarpus longan) – ovocie 
longan. Kvôli dlhej histórii pestovania a rozširovania miest 
kultivácie obličkovníka sa ťažko určuje pôvodná oblasť, kde 
divo rástol. Najpravdepodobnejšie pochádza z oblasti Malaj-
ského súostrovia.

Obličkovník je vždyzelený strom vysoký 12 – 20 metrov. 
Jeho kvety rastú v strapcovitých vzpriamených súkvetiach. 

Môže byť dvojdomý, to zna-
mená, že má na jednom strome 
iba samčie alebo iba samičie 
kvety, ale väčšina vyšľachte-
ných kultivarov je jednodomá, 
čiže má na jednom strome sú-
časne samčie aj samičie kvety. 
Odrody vyšľachtené na ko-
merčné pestovanie dosahujú 
výšku len okolo 3 – 5 metrov, 
aby sa zjednodušil zber. Je to 
naozaj tropický strom, ktorý 
najlepšie prosperuje pri teplo-
tách medzi 22 – 30 °C a už pár 
dní s teplotami pod 10 °C mu 
môže ublížiť. Komerčne sa 
preto pestuje iba v pásme naj-
viac 12° – 15° zemepisnej šír-
ky od rovníka. 

Ovocie dozrieva 3 – 4 me-
siace po kvitnutí. Plodmi sú 
jednosemenné bobule vo voľ-
nom strapci, pričom v jednom 
strapci ich môže byť 10 – 20. 
Sú guľaté alebo oválne s prie-
merom 3 – 4 cm a dĺžkou 3 až 
6 cm. Majú veľmi exotický, 
atraktívny vzhľad. Kožovitá 

Klinčekovec	jávsky

Klinčekovec	jávsky	(Syzygium samarangense) je strom z če-
ľade myrtovité (Myrtaceae), z ktorej pochádzajú napríklad aj 
eukalypty, guávy, nové korenie a iné. Rastliny v tejto čeľadi 
sú často aromatické a získavajú sa z nich esenciálne oleje. 
Rodový názov klinčekovec môže tiež u čitateľov vyvolávať 
asociácie na príbuzný strom z toho istého rodu – klinčekovec	
voňavý (Syzygium aromaticum). Neotvorené kvetné puky 
klinčekovca voňavého poznáme ako korenie s menom klinče-
ky. Existujú aj ďalšie druhy klinčekovca, ktoré produkujú 
jedlé ovocie. Klinčekovec jávsky je však najpopulárnejší. 

Pôvodne rástol na súostroviach Veľké Sundy, Andamany, 
Nikobary a na Malajskom polostrove. Ľudia ho však už dáv-
no rozšírili do celej juhovýchodnej Ázie. Tento tropický 
strom dorastá do výšky 5 – 15 metrov. Najlepšie sa mu darí 
pri teplotách okolo 23 – 28 °C.

Plodom sú bobule zvoncovitého tvaru s priemerom okolo 
4 až 6 cm. Zrelé ovocie má lesklú, ako keby navoskovanú 
šupku sfarbenú do červena. Odtieň zafarbenia sa môže líšiť 
medzi rôznymi odrodami. Dužina je biela, vodnatá, jemne 
sladká, s jemným korenistým, akoby klinčekovým podtónom 
a trpkosťou, nemá však výraznú chuť. Jej konzistencia pripo-
mína asi najviac hrušku. Na dospelom strome sa urodí asi 
700 plodov ročne.

Plody sa v Ázii využívajú hlavne ako ovocie, no pridávajú 
sa aj do šalátov alebo teplých jedál, vyrábajú sa z nich omáč-
ky či džemy. Listy stromu, kôra, kvety a plody sa využívajú 
aj v tradičnej medicíne.
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neskôr ho Holanďania priviezli do Južnej Ameriky a postup-
ne sa rozšíril do mnohých oblastí v okolí rovníka. V súčas-
nosti sa stále najviac pestuje v juhovýchodnej Ázii, kde  
existuje viac než 200 odrôd tohto ovocia. Jeho najväčšími 
producentmi sú Thajsko, Indonézia a Malajzia. 

Okrem produkcie ovocia je obličkovník aj medonosným 
stromom. Korene, kôra, listy aj plody stromu sa používajú 
v tradičnej medicíne.

šupka je totiž na povrchu pokrytá výraznými dlhými mäk-
kými a pomerne hrubými výstupkami. Na prvý pohľad vy-
zerá pichľavo, no výstupky sú mäkké a ohybné, pripomína-
jú skôr hrubé vlasy a vôbec nepichajú. 

Pomenovanie tohto ovocia v mnohých jazykoch je rambu-
tan. Názov pochádza z malajského slova rambut s významom 
vlasy, čo je odkazom na „vlasatý“ povrch ovocia. Nezrelé 
ovocie má šupku zelenú. Zrelá šupka je zafarbená do červena 
a má hrúbku asi 3 mm. Niektoré odrody majú šupku sfarbenú 
do žlta alebo do oranžova. Po jemnom stlačení plodu medzi 
prstami šupka pukne a dá sa z nej ľahko vybrať biela priesvit-
ná dužina oválneho tvaru. Dužina obsahuje v strede jedno 
veľké oválne semeno. Pri niektorých odrodách sa semeno od-
deľuje od dužiny ťažko a pri niektorých to ide ľahko.

Pri zahryznutí konzistencia dužiny na prvý pocit pripomína 
z našich ovocí asi najviac hrozno, ale nie je taká mäkká, je 
tuhšia a jemne chrumkavá. Chuťovo je rambutan sladký, no 
nie príliš. Je osviežujúci, ale nie je kyslý. Typovo ho môžeme 
prirovnať k hroznu, aj keď chuťou ho nepripomína.

Obličkovník sa tradične pestoval v krajinách juhovýchod-
nej Ázie. Pestuje sa nielen vo veľkom na komerčné účely, ale 
aj v malom, doma v záhradách. Niekedy medzi 13. a 15. sto-
ročím nášho letopočtu ho arabskí kupci rozšírili aj do Afriky, 

Rambutan na trhu v Malajzii
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Longan

Longan je malé bobuľovité ovocie, ktoré sa občas dá kúpiť aj 
u nás. Longan je plodom rastliny s názvom eufória longano-
vá (Dimocarpus longan), ktorá patrí do čeľade mydlovníko-
vité (Sapindaceae). To je tá istá čeľaď, do ktorej patrí aj už 
spomenutý obličkovník rambutánový.

Eufória je stredne vysoký tropický vždyzelený strom. Pô-
vodné územie, kde eufória voľne rástla, sa odhaduje na sever-
né oblasti regiónu juhovýchodnej Ázie. Výška stromu závisí 
od podmienok, v ktorých rastie. Pri priaznivých podmien-
kach dokáže vyrásť aj do výšky 30 metrov, zväčša však dosa-
huje výšku okolo 10 metrov. Obľubuje piesočnaté pôdy. 
Rastie na miestach, kde teplota neklesá pod 5 °C, hoci krátko-
dobo dokáže prežiť aj teploty okolo –2 °C. V minulosti bola 
dočasne zapísaná aj v Červenom zozname ohrozených dru-
hov v kategórii zraniteľná, pretože oblasti, kde voľne v príro-
de rástla, boli zničené ťažbou dreva. Rastlina má však dobrú 
schopnosť vyháňať nové výhonky aj z pňov, takže v oblas-
tiach, kde jej to bolo dovolené, sa vegetácia obnovila a v Čer-
venom zozname sa v roku 1998 presunula do kategórie 
takmer ohrozená.

Eufória kvitne žltkastými kvetmi, ktoré rastú vo vzpriame-
ných strapcovitých súkvetiach vysokých 10 – 45 cm. V ta-
kýchto veľkých, ale už visiacich a relatívne voľných strap-
coch potom rastú aj plody. Jednotlivé bobule majú guľovitý 
tvar s priemerom okolo 3 cm. Tenká tvrdá šupka má nenápad-
nú svetlohnedú farbu, kôrovitú štruktúru a hrúbku okolo 
1 mm. Keď sa plod stlačí medzi prstami, šupka pukne a dá sa 
z nej jednoducho vybrať guľatá priesvitná biela dužina. Duži-

na obsahuje v strede jedno veľké guľaté tmavohnedé semeno. 
Ovocie pri troške predstavivosti pripomína očnú buľvu, kde 
semeno predstavuje dúhovku a zreničku. Slovo longan vznik-
lo z čínskeho slovného spojenia, ktoré znamená doslova „dra-
čie oko“.

Longan – dračie oko

Konzistencia dužiny pripomína liči, je pevná a šťavnatá. 
Chutí sladko a osviežujúco, no má zaujímavý exotický pod-
tón. Netradičná jemná chuť, ktorá ostane v ústach chvíľu po 
zjedení longanu, môže byť pre niekoho dôvodom na ďalšie 
sústo a pre niekoho dôvodom na odsúdenie tohto ovocia.

Pri zbere longanu sa zbierajú celé strapce, pretože bobule, 
ktoré ostanú na strapci, vydržia dlhšie čerstvé ako tie, ktoré sa 
odpoja. Preto sa aj zber väčšinou robí ručne – zberači z rebrí-
ka strihajú alebo odrezávajú nožom celé strapce.

Prvá zmienka o tomto ovocí je z roku 200 pred naším leto-
počtom z Číny, kedy sa na želanie cisára neúspešne pokúsili 
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zaradiť eufórie do cisárskych záhrad. O 400 rokov neskôr sa 
však jej pestovanie úspešne rozšírilo v niektorých regiónoch 
na juhu Číny. Odvtedy až do obdobia cca pred 250 rokmi bol 
longan mimo územia Číny pomerne neznámym ovocím. Od 
19. storočia sa pestovanie eufórie rozširuje do krajín juhový-
chodnej Ázie a Austrálie. Začiatkom 20. storočia sa začala 
pestovať aj ďalej od svojho pôvodného výskytu napríklad na 
Floride či Havaji. V dnešnej dobe sa najviac longanu pestuje 
v Číne, Vietname a Thajsku, komerčné pestovanie mimo 
Ázie sa len rozvíja, najpokročilejšie je v Austrálii.

Okrem konzumácie ovocia klasicky v surovej forme sa lon-
gan používa v ázijskej kuchyni, či už surový alebo sušený, 
napríklad v polievkach a dezertoch. Ovocie má uplatnenie aj 
v tradičnej medicíne.

Langsat

Ďalším zaujímavým ovocným stromom pochádzajúcim z ju-
hovýchodnej Ázie je lansium	ovocné	(Lansium parasiticum, 
resp. Lansium domesticum). Na prvý pohľad by sa dali plody 
tohto stromu pomýliť s plodmi eufórie longanovej – oba plo-
dy majú podobnú veľkosť bobúľ aj podobnú farbu šupky 
a dužiny. Eufória sa však líši od lansia botanicky, čiže nie sú 
nijako spríbuznené. Aj samotné plody eufórie a lansia sa pri 
ďalšom skúmaní dajú ľahko rozlíšiť. Majú rôzne segmento-
vanú dužinu, ich semená vyzerajú rozdielne, majú inú kon-
zistenciu šupky a aj inú chuť.

Strapec langsatu

Lansium pochádza z juhovýchodnej Ázie, kde voľne rastie 
napríklad v lesoch na Sumatre v Indonézii. Dorastá do výšky 
30 metrov a trvá až 12 – 20 rokov, kým zarodí prvé ovocie. 
Patrí do čeľade meliovité (Meliaceae), do ktorej sa radia na-
príklad aj druhy stromov poskytujúce mahagónové drevo. 
Rovnako aj drevo lansia má vysokú kvalitu a využíva sa na 
konštrukciu domov. 

Ovocie je oválne alebo guľovité s dĺžkou 2 – 7 cm a prie-
merom 1,5 – 5 cm v závislosti od odrody. Rastie v strapcoch 
pripomínajúcich strapce hrozna. Má šupku nenápadnej žlt-
kastej farby podobnej farbe zemiakovej šupy. Jej hrúbka sa 
mení v závislosti od odrody medzi 2 – 6 mm. Pod nenápad-
nou šupkou sa skrýva veľmi chutná biela priesvitná dužina 
s 1 – 3 semienkami. Dužina býva rozdelená na mesiačiky. 
Keď je zrelá, má sladkú, no osviežujúcu chuť prirovnávanú 
ku kombinácii hrozna s grapefruitom, no zďaleka nie takú 
horkú.

Ošúpaný langsat

Rozlišujú sa dve hlavné skupiny odrôd, ktoré v Malajzii 
a Indonézii volajú langsat a duku. Každý ďalší národ, ktorý 
toto ovocie pestuje, má však svoje pomenovania. Medzi dvo-
ma základnými odrodami existuje celé spektrum ďalších 
a ani domáci ich niekedy nerozlišujú.

Okrem jedenia ovocia a využitia dreva sa z rastliny použí-
va aj šupka z ovocia, ktorá sa spaľuje ako insekticíd. Tá sa 
spolu s kôrou stromu a semienkami používa aj v tradičnej 
medicíne.

Najviac tohto lahodného ovocia vypestujú v Malajzii, Thaj-
sku, Filipínach a Indonézii, no pestuje sa aj v okolitých kraji-
nách juhovýchodnej Ázie a v niektorých vlhkejších teplých 
oblastiach Ameriky.

Ovocie sa veľmi nevyváža, zväčša sa spotrebuje lokálne, 
takže si nenechajte ujsť jeho ochutnávku, keď budete cesto-
vať po juhovýchodnej Ázii.

Jana Klaudíniová
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