
Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny 

Môj malý Žitný ostrov 

 

Bronislava Najvirtová, 8. ročník 

Základná škola, Hlavná 121, 05601 Gelnica 

 

Každý sa potrebuje zdravo stravovať, aby žil šťastne a bez chorôb. Prijímať stravu bez 

škodlivých látok je základnou zásadou správneho vývinu detí a života dospelých. K tomu je 

potrebná a neodmysliteľná možnosť dostať sa k takýmto potravinám a nemenej dôležitá je 

osveta. „Hovorme o jedle“ je toho vynikajúcim príkladom. Ja sama som sa z tejto súťaže veľa 

naučila, dozvedela a využívam to v stravovaní.   

A odkiaľ poznám zdravé potraviny ja? Pod Kráľovou hoľou pramení rieka Hnilec. Vinie sa 

rovnomenným údolím Hnilecká dolina. Slabý, ba až lenivý pramienok postupne silnie 

priberaním malých potôčikov do svojho koryta. Pred ústim do rieky Hornád a Ružínskej 

priehrady sa po oboch stranách Hnilca krčí malé mestečko Gelnica, v ktorom bývam. Leží 

v trochu drsnom až nehostinnom teréne, kde sa nedarí teplomilným rastlinám. Ale lúky 

poskytujú dostatok šťavnatých pasienkov pre dobytok. Na ľavom brehu rieky, kde sa slnko 

najdlhšie opiera o strmé svahy,  si obyvatelia urobili záhradkársku osadu. Aj my tam máme 

kúsok zeme na oddych a pestovanie. A ja som si tam vytvorila Môj malý Žitný ostrov 

/MMŽO/. Prečo ten názov? Môj ? – Lebo mi ho naši vyhradili. Malý? – Lebo je to naozaj 

malý kúsok zeme. Žitný? – Lebo sa mi darí a pôdu mám už podobnú ako na Žitnom ostrove a 

hnojenú kravským hnojom. Ostrov? – Lebo je ohraničený. Síce nie Dunajom a jeho ramenom, 

ale potôčikom a z druhej strany       hadicou na polievanie. 

A tu si pestujem zdravú zeleninu. Nepoužívam umelé hnojivá, ktoré ovplyvňujú množstvo 

dusíka a iných škodlivín. V nedávnej minulosti sa v dosť veľkej miere využívali. Postupne  

však rôznymi výskumami a štúdiami došlo k záverom o ich škodlivosti. A my sa vraciame do 

doby ešte staršej ,keď naši predkovia používali prírodné hnojivá a žili zdravšie. 

 Mrkva, kapusta, jeden riadok zemiakov, 2- 3 kríčky paradajok a dokonca aj papriky. To sa mi 

zatiaľ podarilo. Samozrejme, že si nedokážem dopestovať vitamíny na celý rok. A ako to 

riešime? Nuž kupujeme. Ale od gazdov, farmárov z tzv. dvora. Starostlivo máme zmapované 

farmy aj vedomosti o spôsobe pestovania, či chovu. Najčastejšie chodím do Jakloviec na malú 

farmu. Tam dostať kúpiť naozaj zdravé a chutné výrobky. Vždy sa teším na takýto nákup. 

Lebo odtiaľ viem, že melón nie je ružový, ale sýto červený, že uhorka vonia a paradajka je 

sladká...  Dokonca ma veľmi tešia aj farby z farmy a viem, že vajíčko má naozaj žlté žĺtko. 



 Ja mäso veľmi nemusím. Ale chutí mi hydina a ryby. Keď jem slepačí vývar viem, že je 

skutočne pravý slepačí. A tu som mala malý problém v mladšom veku. Vtedy som ešte nič 

nevedela o potravinovom reťazci ani o zdravých potravinách. Jedla som, čo mi chutilo 

a dostala som to na tanier. Problém nastal raz v nedeľu, keď som zistila ,že slepačia polievka 

je z kohúta, čo sme predtým kúpili. Odmietla som jesť a prosila našich, nech kúpia mrazené 

kura. Postupne s pribúdajúcim vekom, rozširovaním vedomostí, preferovaním zdravotného 

životného štýlu ..., som všetko pochopila a prijala. 

Teraz viem a riadim sa zásadami, ktoré mi zabezpečujú zdravý vývin.  Možno by ste 

neverili... Ale pstruh z jazera nad našim mestom, kde žijú aj raky a korýtka rybničné 

/indikátor čistej vody/  a ešte k tomu mnou ulovený,  chutí oveľa lepšie ako mrazený.  A ešte, 

aby som nezabudla! Jasné, že nakupujem aj v obchode. Zvykla som si však na to, že si vždy 

prečítam zloženie výrobku aj výrobcu a riadim sa tým. Jednoducho kupujem zdravé 

potraviny. 

Ešte sa na chvíľu vrátim k MMŽO. Každým rokom si ho trochu zväčšujem. Teší to mňa aj 

našich. Škoda, že je tam zákaz chovu hospodárskych zvierat. Určite by som tam chovala 

sliepky na mäso a vajíčka. Zajace by mali dostatok chutnej trávy a sena a my by sme zas mali 

zdravú zajačinku. A to len tak snívam o kravičke, koze, ovečkách... Mohla by som si vyrábať 

chutné mliečne výrobky.  Ale predsa som trochu pričuchla k chovu. Nie síce väčších zvierat, 

ale sused má za osadou pod lesom úle. Stará sa o včely, čo zbierajú peľ z lúčnych zvončekov, 

margarétiek, iskerníkov a množstva iných poľných kvetov. Zároveň opeľujú ovocné stromy 

v záhradkách. Občas zájdem za susedom a on ma s radosťou zaúča do tajov včelárstva. 

Najradšej  k nemu chodím na jar, keď to najviac bzučí a ja sa teším, keď sa včely vracajú  

z práce na lúkach. Tiež pomáham včelárovi so stáčaním medu. To je vám zábava. Vždy 

dostanem kúsok včelieho plastu a fľašu medu .Viete ako chutí? Najsladšie na svete. Pri 

ochutnávke medíka ma aj vpich včielky, čo sa mi niekoľkokrát stalo, tak silno nebolí. 

Odpustím jej. Veď mám začo. 

 Chcela by som žiť na čerstvom vzduchu , chovať zvieratá a vo väčšom pestovať zeleninu 

a ovocie. Tak by som si zabezpečila šťastnejší a zdravší život .Ktovie?  Možno sa mi to raz 

podarí. Možno raz svoj sen dosnívam a premením ho v realitu. Verím, že MMŽO premením 

a premenujem na Môj veľký Žitný ostrov a prispejem k zdravej výžive aj mnohých ďalších 

ľudí. 

 

 


