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 Jedlo. Jedna z tých najdôležitejších zložiek v našom živote. Niektorí ľudia si ho 

odopierajú-  či už kvôli štíhlej línii, finančným prostriedkom alebo iným, závažným dôvodom. 

Iní jedlo berú ako závislosť, drogu, bez ktorej nevedia žiť.  Staré známe príslovie však hovorí: 

„Všetkého veľa škodí.“ Keď ľudia nič nejedia, alebo keď chcú jesť, no ich telo už prijímať 

odmieta, oberajú ho o energiu a živiny . Naopak, veľmi veľa ľudí v dnešnej dobe podlieha 

trendu „fast foodov.“ Nezdravé jedlá, nebudem klamať, chutia najlepšie. Určite lepšie, ako 

biohlávkový šalát. La Rochefoucauld raz povedal: „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, 

to je umenie.“ 

  Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo jete? Dodržiavate výživovými poradcami určené 

množstvo porcií ovocia a zeleniny, ktoré by ste mali denne zjesť? Máte nastavenú špeciálnu 

diétu? Prijíma vaše telo vitamíny, minerály, bielkoviny, alebo len nezdravé tuky a cukry? 

Otázku si môžete položiť sami. Predtým, ako som písala túto úvahu, som nad tým 

nerozmýšľala. Prečo by som to aj robila?! Jedla som len to, čo mi chutilo, bez ohľadu na to, či 

to bolo zdravé, vypestované v záhrade u nás doma, alebo zničené chemickými postrekmi. Teraz 

prišiel čas zamyslieť sa nad tým. Kto z vás vedel, že v supermarketoch je väčšina (alebo skoro 

všetko) ovocie a zelenina vypestované za ohavných podmienok na veľkých plantážach alebo v 

skleníkoch? Brigádnici zbierajú už slaboružové jahody, aby ich mohli „skrášliť“ chemikáliami, 

zabaliť do plastových obalov a rozvážať k nám do obchodov. Ak ste si to nevšimli, skoro všetko 

ovocie mimo nášho domova je dokonalé. Žiadne menšie veľkosti plodov, žiadna 

rôznofarebnosť, žiadne stopy po červíkoch, samé vyzreté, navonok priam úchvatné jedlo. 

Nikdy som sa nezamýšľala nad tým, prečo je to tak. Myslela som si, že dôvodom toľkej nádhery 

bude krajina, kde boli produkty vypestované, správne polievanie a udržiavanie sadov alebo iné, 

pestovateľmi ovplyvnené faktory. Preto sa pýtam samej seba, prečo u nás v záhrade nevyrastie 

vždy rovnako veľká oranžová mrkva? Prečo čakáme, kým jahody a maliny dozrejú úplne 

a netrháme ich skôr, než sa vôbec začnú červenať? Prečo sa na jablkách nachádzajú rôzne farby 

a nielen svetlozelená či len sýtočervená? Postupom času som prišla na odpoveď. Celý svoj život 

sa riadim heslom, „kvalita nad kvantitu “, čiže jedlo by taktiež nemalo byť výnimkou. Hoci to 

tak na prvý pohľad nevyzerá, ovocie, zelenina a  iné plodiny vypestované bez pesticídov doma 

- možno nevyzerajú tak skvostne ako tie v obchode- sú oveľa lepšie, voňavejšie, chutnejšie. Nie 



výzorom, leskom, farbou, veľkosťou. Tým, že sme ich vypestovali my, naši rodičia, starí rodičia 

a s láskou, trpezlivo sme čakali na zber a potom sa všetci stretli pri miske plnej veľkých černíc 

alebo sme si spoločne pochutnali na tej najlepšej hrachovej polievke. 

 Bývam v mestečku, ktoré leží na východnom Slovensku, v regióne Spiš, kde je mierne teplé a 

vlhké podnebie, no aj napriek tomu tu obyvatelia hospodárstvom nešetria. Väčšina býva v 

domoch, kde pestuje nielen vlastné plodiny, ale chová aj dobytok či hydinu. Keďže veľké sady 

a záhrady nebývajú vždy len skryté za domom, veľa ľudí sa snaží skrášliť aj záhradky, ktoré 

vidia okoloidúci, hlavne začiatkom jesene, keď sa všetci snažia ukázať svetu plodiny, ktoré 

vypestovali.  V tomto ročnom období prevládajú veľké tekvice s vyrezanými očami a širokým 

úsmevom. Dokonca, niektorí pestovatelia predávajú paradajky, papriky, kaleráby, mrkvy a inú 

zeleninu či ovocie na miestnom trhovisku ...a  domov sa vracajú s prázdnymi košíkmi či 

prepravkami. Kupujúci totiž vedia, prečo sa oplatí zaobstarať si jedlo, ktoré vypestovali ostatní 

v biozáhradkách. Oproti umelo vypestovaným plodom zo supermarketov, v biopotravinách 

nachádzajú stokrát výraznejšiu, lákavejšiu vôňu a tisíckrát lepšiu, neodolateľnú chuť 

pripomínajúcu domov. Ani si len neviem predstaviť letnú grilovačku u nás doma, kde všetci 

sedíme za stolom v altánku, bez čerstvej zeleniny, ktorú babka ráno priniesla zo záhrady. 

Nesmiem opomenúť moju najväčšiu záchranu, čo sa prechladnutia týka. Často mi nepomohli 

ani lieky, doplnky stravy, ďalšie chemikálie z lekární. Bol to včelí med od uja včelára, ktorý 

má doma úle, citrónová šťava a nakrájaná cibuľa. Každý deň som si na lyžičku dala trochu z 

tejto domácej medicíny a hneď som bola fit. Zdravá a pestrá strava obsahujúca čerstvú zeleninu 

a ovocie prispieva k lepšej funkcii imunitného systému. Presne tak to hovoria všetci výživoví 

poradcovia.  

V týchto dňoch je najväčším svetovým problémom aj znečisťovanie prírody, globálne 

otepľovanie alebo oceány plné plastov. Možno sa to netýka priamo jedla, ale ak sa nad tým 

zamyslíme, pestovanie doma v záhrade (keď bývate v paneláku, môžete využiť aj balkón), je 

oveľa šetrnejšie k našej planéte, ako produkovanie toľkých chemikálií a postrekov do vzduchu, 

zbytočné plastové obaly na dovoz na Slovensko a taktiež výfukové plyny z kamiónov, ktoré 

nám jedlo nosia priamo do supermarketov. Je mi jasné, že nemôžeme si všetko pestovať sami, 

že na to nemáme podmienky. Čím však všetci môžeme pomôcť? Spolu s rodičmi si zasaďte 

nejakú obľúbenú zeleninu, bylinky, nájdite si vo vašom okolí bio farmu a vedzte, že ovocinári 

alebo pestovatelia odtiaľ sa o jedlo, ktoré pestujú starajú čestne a s láskou. Nemôžeme sa 

donekonečna prizerať na to, ako sa všetko na Zemi ničí. Práve my, mladí ľudia, ktorí dokážu 

ovplyvniť budúcnosť, musíme začať od seba, krôčik po krôčiku meniť svet k lepšiemu. Nielen 



svet, ale aj naše vnútro, naše telo, ktoré potrebuje byť zdravé, prijímať potravu bez nezdravých 

cukrov, bez nezdravých postrekov, hoci aj bez krásnych gigantických veľkostí a žiarivých 

farieb. Vykašlime sa na výhovorky, na málo času, na to, že sami nič neurobíme. Budujme v sebe 

pozitívne návyky! Potom sa pozrime do zrkadla a uvidíme ľudí, ktorí  môžu byť hrdí, pretože 

urobili čosi pre seba a svoju planétu. 


