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Domáci BIO-ZELOVOC 

Spolu s rodičmi a bratom bývam v jednej malej dedine, ktorá sa nachádza takmer na 

samučkom východe nášho krásneho Slovenska. I keď okresné mesto je od našej obce vzdialené 

niekoľko kilometrov, predsa máme za naším domom najlepší (hoci nie najväčší) obchod 

s ovocím a zeleninou v širokom okolí. 

Všetko je v ňom čerstvé, chutné a zdravé. Dokonca by sme mu mohli dať prívlastok 

BIO. Tu nenájdete tovar 2. akosti ani zhnité ovocie po záruke alebo chemicky ošetrené 

produkty. Darmo by ste v ňom hľadali niečo exotickejšie, ale to nám vôbec nechýba, lebo 

uprednostňujeme lokálne potraviny. Odporúčam všetkým návštevu tohto obchodíka, totiž za 

rohom, teda priamo za naším domom máme záhradu a ovocný sad. 

Zeleninu má na starosti moja mamka, ktorá sa od jari do jesene o ňu s láskou stará. V jari 

si do krásne upravených hriadok, ktoré jej vždy ocko pomôže pripraviť, zaseje mrkvu, petržlen, 

uhorky, reďkovku, cibuľu či cukety, fazuľu, zemiaky, hrášok alebo kukuricu. Neskôr v máji 

pridá priesady paradajok, papriky a baklažánov. Vtedy sa už zelenajú aj zasiate plodiny 

a záhrada vyzerá krásne – zeleno. Mamka ju poctivo pleje, okopáva, a keď neprší, tak ju 

pravidelne polieva. Priznám sa, často priložím ruku k dielu i ja. Som rada, keď si pochutnávam 

na zelenine a viem, že chutí tak dobre aj vďaka tomu, že som sa o ňu pomáhala starať. 

Mamka tvrdí, že práca v záhrade je pre ňu vždy relax, oddych od každodenných 

povinností. Už koncom jari a hlavne v lete sa nám záhrada odvďačí v podobe čerstvej 

a šťavnatej zeleniny, ktorá je nabitá vitamínmi. Rada sa vyberiem k hriadkam a vytiahnem si 

zo zeme chutnú reďkovku, mrkvu či odtrhnem zopár luskov mladého hrášku. Ten mi chutí 

naozaj najviac. Sladučké zelené guľôčky sa priam rozplývajú na jazyku. A s určitosťou viem, 

že táto zelenina nebola znehodnotená žiadnymi chemickými postrekmi. V jeseni do zeme zaoral 

ujo traktorista hnoj, a tak má pôda dostatok živín. Okrem toho v rohu našej záhrady stojí 

kompostér, požierač pokosenej trávy a iného biologického odpadu. Ten takisto v jeseni 

vysypeme zeleninové hriadky, ktoré už zívajú prázdnotou. 

Úžasné sú aj júnové jahôdky, ktorými vždy ponúknem svoje kamarátky a spolužiakov. 

Sú sladučké, riadne dozreté na slniečku, hoci nie sú ako namaľované a nemajú ideálnu „mega“ 

veľkosť ako v mestskom supermarkete, mne však chutia. Sú božské! A verte mi, vydržia po 

strhnutí aj zopár dní, kým tie z ozajstného obchodu by už zhnili. No väčšinou sa u nás v kuchyni 

neohrejú, pretože ich stihneme hneď po natrhaní zjesť alebo spracovať. Mamka pripravuje 

najlepší jahodový džem, varí ho pomaličky a po trošku, takže v ňom zostanú aj kúsky jahôd.  

Leto je však najkrajšie a najbohatšie na úrodu. Počas prázdnin dozrieva najviac druhov 

zeleniny. Asi neexistuje žiadna zelenina, ktorú by som nemala rada. Strašne obľubujem 

šťavnaté paradajky. Dajú sa jesť rovno z kríka, iba si ich ošúcham o tričko a s chuťou sa do 

nich zahryznem. Nepotrebujem ani chlieb s malom, ani soľ. Mňam! Topkou sú pre mňa aj 

uhorky, cuketa alebo taká cvikla. Tá síce dozrieva neskôr, no v lete sa hodí ako baby cvikla 



jemne okorenená a osolená na gril. Z tohto vidieť, že naša záhrada je takým menším 

supermarketom, pretože ponúka množstvo rôznych druhov zeleniny i ovocia.  

Ovocný sad je zase pýchou môjho ocka, ktorý na jar ostrihá všetky stromčeky, upraví 

a pohnojí pôdu okolo nich. Máme v ňom mnoho ovocných stromom – marhule, slivky, hrušky, 

no kráľovnou tejto ovocnej záhrady je majestátna jabloň. Je síce pomerne stará, no každý rok 

zarodí krásne červené jabĺčka. Sú sladké a šťavnaté. 

V jeseni si zeleninu i ovocie uložíme do pivnice, kde ich ešte aj počas celej zimy 

a začiatku jari nájdeme. Som rada, že máme záhradu i sad, veru niet nad zeleninu či ovocie, 

ktoré si sami vypestujete. Darmo, najzdravšie ovocie i zelenina rastie za rohom a nie 

v supermarkete! 

 

 


