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Všetko čo potrebuješ je láska. Ale trocha čokolády z času na čas neublíži.“ 

(Charles M. Schulz) 

 

 Aby sa človek správne vyvíjal a rástol potrebuje lásku. No áno! Z lásky sa ale nenaješ. 

Okrem lásky musia ľudia prijímať jedlo a tekutiny. Tak to je už na svete zariadené. Z jedla 

človek prijíma energiu, cukry, tuky a vitamíny. Je známy fakt, že človek vraj počas svojho 

života skonzumuje 30 ton jedla! To je plne naložený kamión alebo 5 dospelých slonov! A to 

je už čo povedať! Zožrať 5 slonov?! No to ma podrž! 

  My, deti a mládež, by sme vraj mali jesť viackrát za deň, pretože sa náš organizmus 

vyvíja a strava by mala byť pestrá, výživná a rôznorodá. Lenže keď tak sledujem spolužiakov 

v triede a ich desiatu... no.. neviem-neviem. Ich strava vôbec nie je pestrá, ale možno 

je výživná. Nechcem nikomu krivdiť. V školskom bufete frčia bagety, fornety, sladkosti 

a „slanosti“ rôzneho druhu. Zlé stravovacie návyky môžu viesť k rôznym poruchám 

a ochoreniam. Známe boli choroby detí v minulosti, ktoré boli zapríčinené nedostatkom 

vitamínu C. Krivili sa im kosti, vypadávali zuby i vlasy. Bŕ! Keď som o tom počul, snažím 

sa zjesť denne aspoň jedno jablko. A ozaj, jablká! Cestou domov zo školy ich vidím 

v záhradách a sadoch. Krásne červené, menšie i väčšie, červivé i nahnité, žlté i oranžové. 

Tento rok jablkám ozaj prial i napriek letnému suchu. My sa snažíme doma zužitkovať všetky 

plody zo záhrady, ale vidím, že jablká zostávajú inde na stromoch i v zime. Možno vtáčikom, 

neviem. My ich uskladňujem na zimu v pivnici alebo ich odšťavíme a šťavu premeníme 

na fajnový mušt. Komu by už toto nechutilo?  

 Počul som z televízie, že mnoho mladých ľudí (hlavne dievčat) máva poruchy príjmu 

potravy. Trpia anorexiou alebo bulímiou. Myslím si, že nie je nič strašnejšie, ako vidieť dobré 

jedlo a nemôcť sa najesť. Štíhla postava za zdravotné problémy a iné komplikácie predsa 

nestojí. Ja si stále spomeniem na ľudí v minulosti, ktorí nemali čo jesť. Musí byť hrozné 

trpieť hladom!  

 Ja našťastie žiadne poruchy a výrazný odpor k jedlu nemám. Práve naopak! Niekedy 

si veľmi rád pochutnám na menej zdravých jedlách. Taká čokoládka!  Ale snažím sa, aby 

to bolo vyvážené a ako som spomínal, dám si aj to jablko alebo prípadne iné ovocie 

a zeleninu. V našej domácnosti varí moja mama, ktorá sa snaží, aby jedlo bolo zdravé 

a chutné. Takmer nikdy sa nestravujeme v stánkoch rýchleho občerstvenia a nejedávame ani 

polotovary i keď mám veľmi rád vyprážaný syr a hranolky. Mňam! No toto jedlo je zaradené 



medzi menej zdravé jedlá a nekonzumujem ho až tak často. To len ako ospravedlnenie. Má to 

byť úvaha o zdravom jedle. Predovšetkým! No slinky mi tečú, nie že by nie! No dosť! 

Vráťme sa teda k mojim bežným stravovacím návykom. My doma jeme takmer všetko. Teda.. 

mám na mysli, že nie sme vegáni, vegetariáni, fruktariáni, ani iní „áni“. Doma máme takmer 

vždy sezónne ovocie a zeleninu. Niektoré nám rastie priamo v záhrade, niektoré nám nosia 

starí rodičia. Mám rád i „nesezónne“ ovocie: banány, mandarínky, ananás... 

U nás sa jedlo pripravuje vždy čerstvé. Mama varí trojchodový nedeľný obed, sobota sa obíde 

niekedy so sladkým jednoduchým obedom. Myslím, že sme taká bežná slovenská rodinka. 

Žiadne výnimočné požiadavky na stravovanie nemáme.  

 Viem, že hovoriť o jedle je veľmi dôležité. Viem i to, že ceny potravín rastú veľkou 

rýchlosťou. Viem i to, že potravinami často plytváme. Viem, že „energeťáky“, sladené 

bublinkové nápoje, presladené džúsy a iné „prechemizované“ potraviny sú nezdravé. Toto 

všetko mi je známe. Preto si myslím, že v školách by sa problematike stravovania mala 

venovať zvýšená pozornosť. Mnoho detí si napríklad desiatu vôbec nenosí. Prečo je to tak? 

Netuším! Opýtať sa ich na to? Nemám odvahu. Možno chýbajú financie, možno 

je to nedostatok času ráno. No nech je to akokoľvek, jesť sa musí. A to, že čo si vkladáme 

do úst a následne do žalúdka je veľmi dôležité. Je dôležité o jedle hovoriť... 


