
Záľuby  
Ročné obdobia 

 

  www.ucimesaslovencinu.sk 

  info@ucimesaslovencinu.sk 

 
Doma majú iba 400 tekvíc 
 
Redaktorka: Jeden z domov v Dolnej Mičinej je počas jesene už niekoľko rokov 

neprehliadnuteľný. Zdobia ho stovky tekvíc rôznych tvarov, druhov 
a veľkostí. Tento rok sa vášnivým pestovateľom – manželom Falťanovcom 
podarilo dopestovať takmer 400 tekvíc. Pre nich je to však jeden 
z najslabších rokov.  

Pestovateľka: Tohto roku mali tu problémy aj záhradkári, čo pestujú iní tekvice. Tak sa im 
neurodilo takmer nič.  

Pestovateľ: Tento rok nebol vôbec na tekvice, bol trebárs na ovocie, na uhorky alebo na 
niečo také, ale na tekvice absolútne nie. Ale aj napriek tomu my sme vďační 
za to, čo nám zem dala.  

Redaktorka: Odzrkadlilo sa to nielen na množstve, ale aj na veľkosti. Zatiaľ čo minulý rok 
mali tie najväčšie tekvice cez1 50 kíl, tento rok majú sotva 20. Ako nám pani 
Zuzka prezradila, najväčšiu cenu má pre ňu tento rok práve jedna z tých 
najmenších.  

Pestovateľka: Srdcová záležitosť tohto roku je táto tekvica. Možno, možno nevyzerá 
veľkosťou, ale vypestoval ju pre nás môj 83-ročný svokor, ktorý si dal tú 
námahu. Podopieral ju, polieval ju a ešte je na nej aj také srdiečko, čiže 
doslova fakt, že srdcová záležitosť.  

Redaktorka: Aj keď tekvice milujú, vôbec ich nejedia. Ako nám pani Zuzka prezradila, je 
im to ľúto. Nakoniec však jednu obetovali.  

 Manželka povedala, že tekvice veľmi nekonzumuje, ale vy s tým skúsenosti 
nejaké máte.  

Pestovateľ: Určite mám, lebo moja mamina, ona to dlhé roky robieva. A robieva z toho 
placky. 

Redaktorka: A myslíte, žeby ste nám mohli skúsiť nejaké pripraviť?  
Pestovateľ: Skúsime niečo vytvoriť, no uvidíme, či to bude jedlé.  
Redaktorka: Takže môžme2 jednu zobrať teda a ideme sa nanominovať do kuchyne. 

Poďme.  
Pestovateľ: Tekvičku rozkrojíme, vybereme3 vnútro, obielime šupku... Ideme skúsiť, čo 

z toho vzniklo. Nech sa páči. 
Redaktorka: Tak idem, idem skúsiť ja toto. 
Pestovateľ: Aké je to?  
Redaktorka: Ako haruľa. Výborné. 
Pestovateľka: Veľmi dobré. 
Redaktorka: Musím povedať, že tekvicové placky boli naozaj výborné. Okrem tradičných 

surovín, ktoré idú do harule, chuť spravila nielen tekvica, ale aj bezlepkové 
ovsené vločky a opečená cibuľka. Aj keď si pani Zuzka na plackách 
pochutila, bude sa aj naďalej držať svojho motta, že s láskou vypestovať, ale 
nekonzumovať.  

  
 
Vypni TV, 18. 10. 2019, minutáž: 2:22 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=RRbI9pcgvmc)    

 
1 správne: vyše 
2 správne: môžeme 
3 správne: vyberieme 

https://www.youtube.com/watch?v=RRbI9pcgvmc

