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Hovorí sa, že človek je to čo zje. U nás doma sa varí skoro stále – každý deň. 

Najčastejšie mamka varí z domácich surovín. V našej malej záhradke pestujeme zeleninu 

a ovocie. Zo zeleniny sú to zemiaky, uhorky, kapusta, paradajky, paprika, mrkva, petržlen, 

cesnak a cibuľa. Z ovocia maliny, ríbezle, hrozno, hrušky, jablká a slivky. Pri práci v záhrade 

pomáhajú všetci členovia rodiny, aj ja. Môj dedo pestuje aj repu, ktorá je potravou pre 

sliepky. Vďaka sliepkam máme aj domáce vajíčka. V úrode zo záhrady si každý nájde svoje 

viac, či menej obľúbené dobroty. Mne osobne nechutia paradajky. Mám veľa obľúbených 

jedál. Medzi ne nepatria len jedlá plné vitamínov, ale aj niektoré nezdravé, napríklad pizza, 

hamburger a samozrejme sladkosti. Viem, že by som nemal, ale keď sú také chutné.  

Dedo mi rozprával o našom kamenickom družstve v minulosti. Pracovalo v ňom okolo 

500 ľudí. Vypestovali skoro všetko, čo sme potrebovali. Okrem pestovania rôznych plodín sa 

tam chovalo veľké množstvo dobytka a ošípaných, dokonca aj ovce. V tej dobe ľudia vedeli, 

čo jedia a hlavne odkiaľ potraviny pochádzajú.  

Mrzí ma, že malé farmy na Slovensku krachujú a náš štát skoro vôbec nepodporuje 

malých pestovateľov a chovateľov. Prežívame krízu, ktorá sa prehlbuje nastala po situácii na 

Ukrajine, Na internete som sa dočítal informáciu z roku 2020, že počas pracovného dňa príde 

na Slovensko 823 kamiónov s potravinami. Je v nich hlavne mäso z Poľska. Videl som video 

ako mäsiari dokážu zvýšiť hmotnosť kurčaťa tým, že ho napichajú vodou. Aj podmienky 

chovu dobytka sú v niektorých veľkochovoch v zahraničí nevhodné až katastrofálne. Domáce 

potraviny, hlavne tie, ktoré sú pestované s láskou v súkromnej záhradke, sú bez škodlivých 

postrekov .  Ovocie, či zelenina obchode sú síce niekedy na oko krajšie, určite však nie 

zdravšie. 

Nedá sa všetko vypestovať doma v záhrade. Nemôžeme sami chovať doma zvieratá, 

aby sme jedli kvalitné mäso a iné produkty. Preto by sme mali nakupovať od pestovateľov 

a drobnochovateľov v blízkom okolí. U ľudí, ktorých poznáme a kde si vieme overiť kvalitu 

produktov. Podporovali by sme hlavne domáci trh a zároveň vedeli, že konzumujeme zdravé 

potraviny.  


