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Vieme si vystačiť aj sami 

 

Dovoľte mi, aby som Vám vyrozprávala, čo som robila minulé leto. Ešte pred začiatkom 

prázdnin som sa rozhodla, že na pár dní navštívim svojho strýka a tetu, ktorých som už veľmi dlho 

nevidela. Trocha som sa aj obávala, ako to vydržím, keďže bývajú v bohom zabudnutej dedine, kde 

nie je žiaden telefónny ani wifi signál a najväčšia spoločenská udalosť tam je návšteva kostola alebo 

miestneho pohostinstva. Bála som sa, že sa bez svojho vždy a všadeprítomného netu unudím k smrti. 

Nemala som totiž predstavu ako asi vyzerá taký deň na dedine. Milo ma však prekvapilo, ako som sa 

vo svojich predstavách mýlila. Ukázalo sa, že nebudem mať čas sa nudiť, pretože sa strýko a teta 

starajú o malé gazdovstvo a práce je tam stále neúrekom. 

K strýkovi a tete som dorazila až večer, preto som rovno zamierila do izby pre mňa vopred 

pripravenej, vybalila som si veci a išla som si hneď ľahnúť. Ráno som sa zobudila ešte pred svitaním, 

zobudilo ma totiž hlasné kikiríkanie kohúta.  Svojho strýka mám veľmi rada, preto som sa rozhodla, 

že mu pomôžem obriadiť jeho malé gazdovstvo.  Najprv sme išli vypustiť kozičky, aby sa pásli na 

čerstvej trávičke, potom sme vymenili zajacom podstieľku, doplnili sme im vodu do napájačok a 

vypustili sme sliepky z kurníka, pričom sme skontrolovali, koľko vajíčok zniesli. Kačky a húsky som 

po dvore trocha popreháňala a mangalicu Dorku za uškami poškrabkala. Kým sme všetko toto urobili, 

bol už čas raňajok. Prekvapilo ma, aké chutné raňajky nám teta nachystala. Vstala veľmi skoro, aby 

upiekla chutný domáci chlebík. Ešte bol teplý, keď sme si k stolu sadali. Strýko zasa vytiahol na stôl 

výborný kozí syr, vyúdený vo vlastnoručne postavenej udiarničke vzadu za domom. Všetko sme to 

zajedali paradajkou, uhorkou, cibuľkou a paprikou, čo si tiež dopestovali v záhrade. Raňajky boli 

štedré, chutné a výdatné. Poriadne nás nasýtili a dodali energiu na ďalší úkon. Zarezávanie kurčaťa 

na obed. Páni! Priznám sa, keď som toho drobca zbadala prvý krát, aj mi ho prišlo ľúto, no potom 

som si spomenula na tetine vyhlásené pečené kurča a špeciálnu plnku v ňom a ľútosť ma pozvoľne 

prešla. Aj keď ma kvárili pochyby, či to zvládnem, strýkovi som statočne sekundovala, dokonca som 

sa za kurčiatko v duchu pomodlila a poďakovala mu za jeho obeť. Až potom som sa vybrala pomôcť 

tete do kuchyne. Teta ku mne vždy bola veľmi milá a dobrá a tentokrát ma dokonca učila variť. Na 

obed sme nachystali fantastickú kuraciu polievku s domacími rezancami, ochutenú voňavým ligur-

čekom, ktorý teta tiež pestuje v kvetináči pred domom. Ako druhý chod sme podávali spomínané 

vynikajúce pečené kurča s pestrou zeleninovou oblohou opäť z tetinej záhradky. Uvedomila som si, 



aké je úžasné pripraviť si obed z potravín, ktoré sme si sami dopestovali a jesť mäso zo zvierat, ktoré 

sme si dochovali, hoci si musím pripomínať byť statočná, pretože sa dokážem veľmi ľahko skamará-

tiť so zvieratami, ktoré nakoniec skončia na tanieri. Po takomto lahodnom obede sme si každy našli 

kútik, miestečko, kde sme sa zložili a s plným bruchom oddychovali aspoň do času, kým sa bude 

potrebné znova o zvieratá navečer postarať. Ja som si vybrala košatú jabloň, ktorá vrhala obrovský 

tieň a ani neviem ako, zaspala som. Zobudila som sa o pár hodín neskôr, krásne odpočinutá a pripra-

vená pomôcť strýkovi nachovať zvieratká. A tak sa aj stalo. Kozičky sme nahnali na noc do maštale, 

sliepky do kurníkov. Zajačikom som natrhala šťavnaté púpavové listy, húskam žihľavu. A kým som 

ratovala posledné zatúlané káčatko, pomaly sa zvečerilo. Keďže som mestské dieťa, tá trocha roboty 

ma poriadne zmorila, no ani unáva mi nezabránila tešiť sa na dobrotu, čo teta na večeru nachystala. 

A teta nesklamala. Kým som si ja pod jabloňou statočne odfukávala, teta upiekla koláč s černicami 

zo záhrady. A bol teda naozaj famózny. Dokonalá bodka môjho prvého dňa na prázdninach. A ako 

som ten koláč prevaľovala v ústach, zároveň som premýšľala, čo mi dnešok dal. Uvedomila som si 

jednú veľmi dôležitú vec a pritom som si spomenula na mamkine slová, ktorá mi neraz hovorievala: 

MENEJ JE VIAC!  Je pravda, že sa to dá použiť na mnoho vecí, ale dnes som uvažovala práve nad 

tým, že ani zdanlivo nekonečný výber potravín a produktov v obrovských nákupných centrách sa 

nemôže vyrovnať hoci len jednej doma vypestovanej mrkve, či petržlenu. A ako to už býva v týchto 

prípadoch ani kvantita nezodpovedá vždy kvalite. A ak by som to predsa mala povedať ešte inými 

slovami, potom tetina zelenina s láskou dopestovaná nemá konkurenciu medzi zeleninou ani v tom 

najčerstvejšom obchodnom reťazci, rovnako ako strýkove mliečne a mäsové výrobky vlastnoručne 

pripravené alebo vyúdené nemožno porovnať hoci s aj dvakrát, či trikrát väčším výberom niekde v 

obchode… 

A tak po zrelej úvahe a osobnej skúsenosti môžem dnes čestne prehlásiť: Potravinová sebe-

stačnosť nie je iba prázdna fráza. 

 

 


