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 Lokálne, sezónne a zdravé potraviny sú presne tým, čo mnohí z nás v dnešnom svete 

plnom polotovarov čoraz viac hľadajú. Začíname dbať na pestovanie plodín bez chemických 

postrekov, vyhľadávame živočíšne produkty, ktoré nie sú kontaminované hormónmi, 

pestujeme či nakupujeme zeleninu a ovocie od malých pestovateľov, zháňame vo svojom 

okolí vajíčka z voľného chovu a podobne. Vďaka pokrokom v medicíne si uvedomujeme, že 

zdravé stravovanie je základom pre zdravie nášho organizmu a pomáha nám predchádzať 

mnohým civilizačným chorobám. 

 Aj ja si uvedomujem, že zdravé stravovanie zohráva v mojom živote dôležitú úlohu. 

Hoci sa snažím stravovať zdravo a vyvážene, niekedy neodolám aj menej hodnotným 

potravinám. Obchody a reklamy na každom kroku lákajú človeka, aby siahol aj po 

potravinách, ktoré nemajú žiadnu výživovú hodnotu. A keďže som mladý človek, často ľahko 

ovplyvniteľný, ani ja neodolám. Zdravé stravovanie sa však čoraz viac stáva mojím životným 

štýlom, lebo v mojom okolí je viacero možností ako sa viem dostať ku kvalitným domácim 

potravinám. Veľmi pozitívne vnímam, že pred niekoľkými rokmi aj v našom malom meste 

otvoril svoju predajňu obchodný reťazec, ktorý ponúka bio zeleninu a ovocie. Okrem toho tu 

dokážem nájsť aj mnohé dovtedy nedostupné produkty zdravej výživy – od špaldovej, 

ľanovej, hráškovej či gaštanovej múky až po bio vajíčka, kvalitné olivové či tekvicové oleje, 

mliečne výrobky z bio fariem. Aj vďaka tomu sa varenie v našej domácnosti stále viac 

vylepšuje. Okrem toho je v meste aj niekoľko pestovateľov či chovateľov. Starší pán v našom 

meste sa venuje pestovaniu čučoriedok, ktoré si môžeme kedykoľvek kúpiť a máme istotu, že 

neobsahujú žiadne škodlivé postreky a neprecestovali polovicu sveta, kým sa dostali na náš 

stôl. Mnohí obyvatelia v domovej časti mesta chovajú sliepky. Vajíčka a mäso z nich 

ponúkajú na predaj. Praženica z vajíčok od sliepok, ktoré sú voľne pustené a dostáva sa im 

kvalitná potrava i starostlivosť, chutí neporovnateľne s tými, ktoré si kúpime v obchode. 

Rovnako každý z týchto obyvateľov má k dispozícii aspoň malý kus záhrady, kde si dokáže 

vypestovať vlastnú zeleninu a ovocie. Niektorí vlastnia lis na ovocie a vyrábajú zdravé mušty. 

Od jari do jesene sa na okolitých lúkach pasú ovce. Na salaši sa preto dá kúpiť ovčí syr, 



žinčica, bryndza. Máme tu aj niekoľkých včelárov, ktorí med ponúkajú obyvateľom mesta. 

Z roka na rok je ho však menej, keďže včiel ubúda. Bitúnok v meste zasa ponúka 

najkvalitnejšie mäso a mäsové výrobky, aké sa dajú v okolí zohnať. Aj v školskej záhrade si 

pestujeme ovocie, zeleninu i bylinky. Tento rok sa nám podarilo dopestovať reďkovku, 

hlávkový šalát, mrkvu, petržlen, tekvicu, jablká, pažítku, mätu a iné. V škole sa teda učíme 

nielen zdravo stravovať, ale sa aj priamo podieľať na pestovaní produktov, ktoré sa dostávajú 

na náš tanier.  

 Som rada, že zdravé a lokálne potraviny sa stávajú čoraz dostupnejšími. Každý jeden 

z nás môže prispieť k tomu, aby sa zdravá strava stala neoddeliteľnou súčasťou života 

obyvateľov nášho mesta. Začať však musíme od seba – lebo pozitívny príklad je viac ako tisíc 

vedeckých štúdií.  

 

 


