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Na prvý pohľad obyčajné, no predsa veľmi zaujímavé sú niektoré potraviny, ktoré sa objavujú na našom stole už 
od nepamäti. Niektoré odvtedy dokonca každý deň. Poďme sa spoločne dozvedieť o nich niečo viac.

Keď sa povie „špenát“, niektorým z nás sa vybaví piatkový obed zo školských jedální, kde sa podáva s vajíčkom 
a varenými zemiakmi, v lepšom prípade animovanú rozprávku o námorníkovi menom Pepek. Málokto však 

vie, že špenát nebol vždy využívaný v kuchyni, ale mal skôr ozdobnú funkciu. Stredovekí umelci extrahovali 
zelené farbivo zo špenátu a používali ho ako atrament alebo farbu. Naša kuchyňa pozná špenát takmer štyri 
storočia. Počas prvej svetovej vojny konzumovali francúzski vojaci víno zmiešané so špenátovou šťavou, aby 
sa zotavili z nadmerného krvácania. Špenát bol prvou mrazenou zeleninou, ktorá sa predávala. Najčastejšie 
je v našej  kuchyni využívaný práve mrazený špenát, ktorý je výborným prostriedkom na posilnenie ďasien, 
pomáha predchádzať menštruačným bolestiam, je výborný pomocník pri ochrane proti rakovine a zároveň proti 
viacerým ochoreniam a je dôležitou surovinou pri predchádzaní únavy. Vedci zistili, že špenát obsahuje prírodný 
steroid (phytoecdysteroid), ktorý podporuje nárast svalov až o 20%. Avšak, aby človek dosiahol vďaka špenátu 
vytúženého objemu svalov, musel by ho zjesť denne až jeden kilogram. Pravdepodobne jediná zelenina, ktorá 
sa stala námetom pre vznik dodnes obľúbenej komixovej postavičky, je špenát. V januári 1929 sa v newyorskom 
večerníku Evening zrodil komixový Pepek námorník, ktorý spôsobil nárast konzumácie špenátu v USA približne 
o jednu tretinu. Následne sa táto kreslená postavička dostala aj do animovaného seriálu, v ktorom vykreslili 
plechovku špenátu ako zdroj mohutnej sily Pepka námorníka a nárast konzumácie špenátu na seba nenechal 
dlho čakať.

Špenát
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Na rozdiel od špenátu zemiaky sú v našej krajine veľmi obľúbenou potravinou, zväčša podávanou ako príloha 
k hlavnému jedlu. Inkovia boli prví, ktorí začali pestovať zemiaky zhruba 8000 až 5000 rokov p.n.l. Zemiaky 

mali v Peru široké využitie v medicíne a dokonca sa pomocou nich meral čas na základe doby potrebnej na 
uvarenie jedného zemiaka. Zemiak je bohatým zdrojom mnohých dôležitých látok a vitamínov. Z minerálov 
je významný najmä obsah draslíka, ale v zemiakoch nájdeme aj vápnik, fosfor, železo, či horčík a ďalšie látky. 
Do Európy sa dostal na začiatku 16. storočia. Dnes obľúbená plodina bola v tom čase iba ťažko prijímaná, 
pretože o nej nebola zmienka v Biblii. V súčasnosti sú zemiaky štvrtou najčastejšie konzumovanou plodinou 
na svete. Vyrábajú sa z nich okrem iného slané maškrty (zemiakové lupienky), ktoré majú v konzumácii maškŕt 
celosvetové prvenstvo.  Ročne ľudia po celom svete skonzumujú miliardy balíčkov. V roku 1995 sa zemiaky stali 
prvou zeleninou, ktorá dokáže vyrásť vo vesmíre. NASA spolu s Univerzitou v Madisone vytvorili technológiu 
pestovania s cieľom nakŕmenia astronautov na dlhých vesmírnych pobytoch a nezabudli ani na prípadné budúce 
vesmírne kolónie. Len pre zaujímavosť, jednou z príčin veľkého hladomoru v rokoch 1845 a 1852 v Írsku bola 
pleseň zemiakov. Nedostatok zemiakov viedol k smrti asi jedného milióna ľudí, ktorých hlavným zdrojom obživy 
bola práve táto plodina. Zemiaky hrali teda hlavnú úlohu v jednom z najdrsnejších hladomorov v Európe. 

Zemiaky
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Obilniny sú poľné kultúrne rastliny, ktoré človek pestuje najmä pre zrno. Medzi obilniny, ktoré sa pestujú u 
nás, patrí napríklad: pšenica, jačmeň, raž, ovos, kukurica.  

Obilniny

Pšenica je druhou najpestovanejšou plodinou na svete. Jej význam spočíva najmä v obsahu lepku, ktorý 
umožňuje výrobu pružného cesta. Začala sa pestovať asi v 6. tisícročí p.n.l., ale dnešná podoba pšenice 

vznikla dlhodobým vývojom a šľachtením. Dnes jej právom patrí titul kráľovná obilnín. Pestuje sa predovšetkým 
kvôli produkcii bielej múky a krupice, z ktorých sa pečie chlieb, pečivo, cukrárenské výrobky, prípadne cestoviny. 
Okrem toho sa pestuje aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá. Pšenica je rozhodujúcim zdrojom energie, 
sacharidov a rastlinných bielkovín, ako aj významným dodávateľom niektorých minerálnych látok, ako je vápnik, 
železo, fosfor,  ale aj vitamínov skupiny B, predovšetkým tiamínu. 

Jačmeň patrí medzi najstaršie obilniny sveta. Mnohé staroveké národy pestovali jačmeň nie len ako potravinu, 
najmä na jačmennú kašu, ale už vtedy z neho varili aj pivo. Jačmenné odvary posilňovali pri športových 

zápoleniach gladiátorov v aréne, užívali sa ako náhradná výživa pre dojčatá. Postupom času bol jačmeň zo 
stravy vytesnený lepšie vyzerajúcou pšenicou. Jačmenné zrná sú predovšetkým zdrojom sacharidov a bielkovín. 
Dôležitý je aj obsah vitamínov. Vďaka vysokému obsahu vitamínu B5 chráni pred zápalmi kože a zabraňuje 
šediveniu vlasov. Väčšina vypestovaného jačmeňa sa používa ako krmivo, avšak najkvalitnejšia časť produkcie 
slúži na výrobu sladu. Najznámejším produktom sú jačmenné krúpy a krúpky, ktoré sa pridávajú do polievok a 
dusených jedál. Jačmeň je v dôsledku nízkeho obsahu lepku vhodný pre celiatikov (ľudia alergický na lepok). Z 
jačmeňa sa tiež pripravuje náhrada kávy – melta.

Pšenica

Jačmeň
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Kukurica patrí k najstarším kultúrnym rastlinám na svete. Pestovať ju začali pred 5000 rokmi Aztékovia po 
malom objave, keď zopár zŕn padlo náhodne do ohňa a urobilo „puk, puk“. Do Európy sa dostala až koncom 

15. storočia vďaka Kolumbusovi, ktorý ju dostal od pôvodných obyvateľov Ameriky. Tí okrem iného využívali 
kukuricu, konkrétne smer letu popcornu na veštenie budúcnosti. Za dlhé stáročia a tisícročia sa vyšľachtilo 
obrovské množstvo najrôznejších odrôd, mnohé z nich sa na kukuricu, akú poznáme z našich polí, podobajú iba 
veľmi málo.  Jednotlivé odrody sa od seba odlišujú nielen veľkosťou klasu, zrna, či celej rastliny, ale aj tým, aké 
pestovateľské podmienky vyžadujú, alebo na aký účel slúžia. Kukurica je totiž jednou z najvšednejšie použiteľných 
plodín. Človek ju konzumuje priamo, či už ako zeleninu, kukuričné lupienky či iné pochutiny, alebo z nej vyrába 
múku a tú potom používa na výrobu základných potravín, rovnako ako to robili jeho dávni indiánski predkovia. 

Ryža patrí medzi najdôležitejšie obilniny na svete, pretože je základnou potravinou takmer polovice ľudstva. 
Je pestovaná v mnohých druhoch a odrodách v tropických a subtropických krajinách, hlavne v Ázii, kde 

je ryža hlavnou obilnou kultúrou, podobne ako pšenica v Európe. Prvá zmienka o pestovaní ryže pochádza z 
Thajska a Číny z rokov 5 000 a 4 500 pred Kristom. Neskôr sa rozšírila do ďalších ázijských krajín ako Kórea, 
Japonsko, Indonézia a Filipíny. Divoká ryža bola typická v Indii, ale po XV. storočí pred Kristom sa stala základnou 
surovinou na pestovanie. Rozšírila sa až do osád v údolí rieky Gangy. V Európe sa objavila okolo roku 800 pred 
Kristom. Ryža je potravina, ktorá slúži po celé tisícročia ako výdatný, každodenný a prirodzený zdroj energie. Je 
ľahko stráviteľná, takmer bez tuku a cholesterolu a obsahuje minerály. V porovnaní s ostatnými obilninami má 
najvyšší obsah škrobu a okolo deväť percent bielkovín.

Kukurica

Ryža
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Jablko je najrozšírenejšie ovocie na svete. Ročne sa dopestuje na celom svete približne 70 miliónov ton jabĺk. 
Význam jabĺk pre ľudské zdravie vyjadril v roku 1904 T. Stinson svojím heslom “An apple a day keeps the doctor 
away” – jedno jablko denne namiesto doktora. Už starovekí námorníci sa konzumáciou jabĺk chránili počas 
dlhých plavieb pred skorbutom. Jablko obsahuje až trinásť rozličných vitamínov: A, B1, B2, B6, B12, C, E, K, 
kyselinu pantoténovú, niacín, biotín, kyselinu listovú a cholín. Prevažná časť týchto vitamínov sa nachádza v 
šupke alebo priamo pod ňou, preto by sme mali jablká konzumovať neošúpané. Ak si chcete dopriať extradávku 
jódu, nevyhadzujte ani jadierka - práve v nich je uložený aj tento stopový prvok.  Vďaka obsahu ovocných kyselín 
dostalo jablko názov „prírodná  zubná kefka“. 

Jablko


