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du kvalitní ovoce a zelenina se dnes
dají najít většinou jen na zapadlých
políčkách a v zapomenutých koutech
zahrad. Tam rostou plodiny, které
jsou pro organismus Evropana mnohonásobně přínosnější než obchodníky tolik propagované stále nové ,superpotraviny‘.“
Skutečné superpotraviny nejsou ty
každý rok obměňované „divotvorné
plodiny“, jež se dovážejí z jiných
kontinentů (často pořádně „nabité“
chemií) a o jejichž odbyt se stará
bombastická reklama, ale rostou
docela nenápadně na pečlivě ošetřovaných a přírodně hnojených zahrádkách vysazených našimi (pra)babičkami a dědečky. Škoda že si to pořád
ještě neuvědomuje dost lidí.
Autor těchto řádků nedávno
u Znojma narazil na zanedbaný
švestkový sad. Když majiteli nabídl,
že si natrhá pár kilo a zaplatí za ně,
dotyčný se jen smál: „Ty jsou ještě
po Sudeťácích, vemte si je zadarmo.

Ale jestli chcete pořádné švestky,
natrhejte si v sadu vedle – tam jsou
hezky velké!“ Byly velikosti malých
meruněk, se světležlutou vodnatou dužinou a s nulovou chutí. Zato
drobnější „sudetské“ švestky voněly
na deset metrů, dužina zářila zlatou
barvou a chutnala báječně. Čím to, že
jsme se naučili „jíst očima“ a ostatní
smysly ponechávat nečinné? Když
pečlivě vyhledáváme slevy výživově bezcenných plodů, proč podobně
pečlivě nevyhledáváme skvělé tradiční odrůdy?
Pochoutka i lék
Odměnou pro toho, komu záleží na
kvalitě a je ochoten se po ní pídit, je
pak kromě jiného i upevněné zdraví.
To je třeba případ Malínského křenu,
spolu s klasickým českým česnekem
báječného přírodního antibiotika.
Proč za velké peníze podstupujeme –
například – léčbu čínskými bylinami,
když máme doma přirozenou a účinnou vlastní tradiční léčbu? Křenové
placky spolehlivě bojují s revmatis-

Po
Malínském
křenu se
mohli utlouct
i v USA, po
Ivančickém
chřestu
zas na
vídeňském
dvoře.

mem, pomáhají při omrzlinách, křen
léčí kašel, nachlazení a spolehlivě
„čistí“ zažívací trakt (ideální detox!).
Není divu, že se Malínský křen svého času vyvážel až do USA.
Světově proslulý byl v minulých
staletích i český a moravský chřest
(Ivančice, Pohořelice, Mělnicko), po
kterém se na vídeňském dvoře mohli
utlouct a jehož sláva bývala přirovnávána ke slávě plzeňského piva.
Ostatně i ty už zmíněné švestky dosáhly evropské proslulosti: v podobě
tuhých povidlových cihel je drobní
podnikatelé na trakařích vozili až do
Tyrol a Branibor. Znáte ale dnes někoho, kdo vyrábí povidla postaru –
odpařováním vody, vyžadujícím
několik dnů varu a stálého míchání? V obchodech vás čekají povidla
„ztužená“ bůhvíčím.
Slávu a obdiv si ale získaly i další
naše tradiční plodiny: Všetatská, Hořovická či Všestarská cibule, Dobrovodské, Nošovické či Křimické
zelí, Rosický či Buchlovický česnek,
Malinové holovouské jablko, 
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TÉMA TÝDNE

 Čistecké lahůdkové jablko, Mat-

čino jablko a desítky dalších spíše
lokálně proslulých druhů zeleniny
a ovoce.
Kde je celé té báječné přírodní
lékárně, cukrárně a zásobárně supervýživných plodin konec? Hodně
zničil předešlý režim, který třeba
zlikvidoval pěstování chřestu jako
„buržoazního pokrmu“. A ještě o víc
jsme přišli v 90. letech, kdy českomoravské zelinářství a ovocnářství
šlo „cugrunt“.
Naštěstí se začíná blýskat na lepší časy. Stovky pěstitelů se snaží
vrátit do oběhu téměř zapomenuté
plodiny, které „máme v genech“
a potřebujeme je ke zdravému životu. (Traduje se několik případů,
kdy dlouhodobé užívání kvalitního
českého česneku přemohlo neduhy,
na něž žádná antibiotika nestačila.
Nejsou však vědecky potvrzeny.)
Buďte bystří a ostražití
Rostoucí zájem o tradiční české plodiny bohužel s sebou přinesl
i rostoucí zájem všemožných šejdířů. Je například prokázáno, že český
česnek vypěstovaný z české sadby
16

je zhruba pětkrát účinnější než česneky dovezené třeba z jižní Evropy
(o Asii ani nemluvě). Je ale český
česnek i ten, který vyrostl u nás, ale
je ze zahraniční sadby? Údajně jde
mezi pěstiteli o častý případ.
Určitou záruku kvality kupovaného zboží budete mít na akcích, kte-

Pokud můžete,
najděte si „svého“
pěstitele a kupujte
plodiny převážně
od něj.
rých se účastní Zelinářská unie Čech
a Moravy (ZUČM) – před věci znalými zraky jejích členů vychytralci
moc šancí nemají. S týmem ZUČM,
která rozjela tour s názvem „Osvětová kampaň na podporu konzumace
lokální produkce v ovoci a zelenině“, jste se už mohli setkat třeba na
Rajském dni v Hlavenci, Slavnostech cibule v Račeticích anebo na
Zelnobraní ve Vidově. „Abyste si

byli jisti, že se jedná o český, zdravě pěstovaný produkt, hledejte na
obalu znak české vlajky, informaci
Vyrobeno v České republice nebo
značku kvality IPZ,“ vysvětluje
členka týmu ZUČM Monika Zábojníková. V těchto týdnech by mimochodem měla tour ZUČM vstoupit
i do škol a na frekventovaná místa
před supermarkety.
Osvěta týkající se tradičních plodin je dobrá věc – odborníci však
doporučují jiné jednoduché řešení:
prostě si najít svého dodavatele a od
něj brát vše, co pěstuje. Určitě bude
mít brambory, zelí, rajčata, jahody,
jablka a vůbec veškeré běžné plody.
Když si k nim přikoupíte pár pomerančů a banánů, budete mít všestrannou a kvalitní výživu.
Komplikovanější je to však s farmářskými trhy, kde už se mnoho lidí
spálilo a draze koupilo zboží přivezené ze sousedního supermarketu.
I tady lze poradit jediné: navázat
osobní vztah se „svým“ dodavatelem, přesvědčit se o jeho kvalitách
i důvěryhodnosti a snažit se nakupovat především od něj. Vyplatí se
vám to… 

Sehnat kvalitní
ovoce a zeleninu
v obchodech dnes
není jednoduché.
I tady platí:
dvakrát přebírej
a jednou kupuj!

Týdeník Květy
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