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Tešil som sa na prázdniny k babke. Ráno spev vtáčkov, žiadne trúbenie áut, a ten kohút mi 

nevadil. Len ostatní chlapci boli  iní ako som čakal. Keď sme boli malí, hrávali sme sa spolu. 

Teraz som bol  pre nich ako votrelec, neprijali ma do partie. Iba Dežko z blízkej osady ma 

nesklamal. Jazdili sme na bicykloch, behali, boli stále spolu. "Vstávaj Filipko", kričí babka, 

"Dežo ťa už čaká pri bráničke s bicyklom"! Vyletel som z postele, tričko kraťase... "Poď 

raňajkovať", volá babka z kuchyne. Sadnem za stôl, tam maslo, med, mlieko, chleba. "Nemáš 

normálny chlieb?" pýtam sa babky. "Čo je to normálny". No normálny, biely, nie takýto tmavý". 

„Len pekne jedz, tmavý chleba je zdravší ako biely", začala vysvetľovať babka. Už len to som 

čakal, kedysi sa starala o pacientov v nemocnici ako sestrička a svoje povolanie nezaprie ani 

doma. "Určite si už počul o tom, že ak si človek chce zachovať zdravie, vitalitu a štíhlosť, mal 

by jesť prevažne celozrnné produkty. Celozrnná múka vzniká rozomletím celých zŕn vrátane 

šupky a klíčka. Tie obsahujú veľa minerálnych látok, vitamínov a vlákniny, ktoré sú cenné 

zložky pre naše zdravie. Biela múka je mleté zrno zbavené všetkých povrchových vrstiev. V 

porovnaní s celozrnnou je tak o veľkú časť dôležitých živín ochudobnená. Preto je tmavý chlieb 

zdravší. Vláknina je nenahraditeľná pre človeka,  je výlučne súčasťou potravín rastlinného 

pôvodu – zeleniny, ovocia, strukovín, obilnín aj celozrnných produktov. Potraviny bohaté na 

túto živinu dobre zasýtia a pozitívne ovplyvňujú činnosť čriev. Priaznivo pôsobí aj pri 

chudnutie."  „Ano, ja chudnúť nepotrebujem, to skôr mamina," pomyslel som si. "Pri 

celozrnných produktoch rátaj vždy s vyšším výdavkom než za biele pečivo. Povedz aj vašim, 

že potraviny bohaté na vlákninu lepšie zasýtia, čiže ich zjete menej, a sú oveľa zdravšie. V 

konečnom dôsledku sa to teda vyplatí" , pokračovala babka. „No dobre, ďakujem za 

vysvetlenie, ale aj tak by som radšej biely, oponoval som, takýto tmavý mi nechutí,“  už som 

chytal nervy. "A jedol si ho niekedy?" "Nie, ale keď vidím, stačí..."nadvihol som nos. "Skús, 

ochutnaj a uvidíš. No, ak ti ide iba o farbu, tú nerieš. Všetci chlapci ti ukázali chrbát ale Dežko 

už jamu vystojí pri bráne ako ťa trpezlivo čaká"!  Vtedy som si uvedomil čo babka tým myslí. 

Dežko je tmavší a vôbec mi to nevadí, lebo je to môj skutočný kamarát. Zahanbeno som chytil 



chlieb s maslom, dal med. Chutil výborne. Spokojný som vybehol za Dežkom. Keby ten tušil, 

že bola o ňom reč pri raňajkách, bol by prekvapený že prečo. Ale, čo mu budem vysvetľovať, 

on by nepochopil. Ja už viem, že na farbe jedla, či je to chleba, špenát, cvikla...nezáleží. Tak 

ako nezáleží na farbe pokožky. Podstatné je, už môžem povedať, že POZNÁM  ZDRAVÉ  

POTRAVINY z môjho MESTA I DEDINY!  Spoznal som to najlepšie z babkinej dediny- 

chleba i kamaráta! Ďakujem babke za vysvetlenie,  za zdravé a chutné stravovanie a Dežkovi 

za pekné zážitky z letných prázdnin. 

 

 

 

 

 

 


