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 „Denne jedno jablko pre zdravie“ 

Jablko povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus 

a môžu si ho dopriať aj pacienti s cukrovkou. 

História tzv. Apple Day  (21. október) siaha do Veľkej Británie, kde sa "Deň pôvodných 

odrôd jabĺk" pripomínal v súvislosti s charitou, oslavami odlišnosti národov a prešiel 

v kultúrne festivaly. Oslavy Dňa jablka sa často spájajú s týždňom boja proti rakovine 8. - 

14. októbra a so Svetovým dňom výživy, ktorý je stanovený na 16. októbra. Tieto dni sú 

sprevádzané rôznymi akciami, osvetou a ochutnávkami s cieľom posilniť povedomie ľudí 

a ich zdravie. Aj na Slovensku sa jablko stalo symbolom boja proti rakovine a inšpiráciou 

zdravého životného štýlu. Symbol jablka má v logu aj naša škola. 

 Jablko je jedným z najospevovanejších produktov prírody. Môžeme si o jabĺčku spievať 

pesničky aj rozprávať deťom rozprávky. Vo filmových rozprávkach sa to jablkami len tak 

hemží a nechýbajú nikdy na stoloch, ktoré sa prehýbajú hojnosťou. Zaslúžene sa toto ovocie 

prelína umením a dejinami. Figuruje už v počiatkoch kresťanského sveta v rukách Adama a 

Evy. Kým rozkvitnú prvé ružové kvietky v predzvesti jari a bohatej úrody jabĺk, trvá to 

mladým stromčekom až 5 rokov. Potom zo seba stromy vydávajú všetko dobré až po dobu 

100 rokov. Jabloňové sady majú v našej krajine hlbokú tradíciu, odpradávna sú jablká 

zdrojom obživy a zdravej stravy. Sú obľúbené pre svoju nenáročnosť, dostupnosť, vôňu a 

lahodnosť, bolo vyšľachtených množstvo rôznych odrôd. Na Slovensku sa vďaka SZZ 

dozvedáme, kto sa v danom roku stal víťazom súťaže o „Najkrajšie jablko“. 

Kto by nepoznal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú, jablkovo – orechovú, jablkovo – 

makovú štrúdľu, či divinu s jablkami, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šťavu, sušené  

jablká,  kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? Pestrosťou spracovania jabĺk si 

jednotlivé kultúry a lokality zachovávajú kus svojej  výnimočnosti a jedinečnosti. 

 Naše jablko vždy obstojí v konkurencii ovocia z dovozu, aj atraktívneho. Jablká nám ale 

akosi  zovšedneli a často zanedbávame ich význam pre naše zdravie. Obsahujú celý rad 

minerálnych látok, ako je draslík, vápnik, horčík, ďalej širokú škálu vitamínov, predovšetkým 

provitamín  A, vitamín C a E. Z dlhého zoznamu blahodarných účinkov môžeme spomenúť 

dietetický význam pre vysoký obsah hrubej vlákniny a stráviteľných jednoduchých cukrov. 

Obsahujú pektín a mnoho dôležitých enzýmov, ktoré pomáhajú správnemu tráveniu. 

Konzumácia jabĺk chráni mozog proti vážnym chorobám a pôsobí ako prirodzený prostriedok 

proti reumatizmu. Jablká sú aj darcom významných antioxidantov a pomáhajú znižovať riziko 

rakoviny. Je to tiež vhodná a príjemná pochúťka pre zdravé ďasná a nízka kalorická hodnota 

len podčiarkuje význam týchto plodov.  

Najväčším zážitkom je však určite čerstvo odtrhnuté jablko, ešte zohriate od slniečka. Pri 

prvom zahryznutí má človek pocit, akoby z plodov z d r a v i e  priam prýštilo. Príroda je 

veľká umelkyňa a o všetky svoje bohatstvá sa s nami delí. Užívajme si tej štedrosti a využime 

ju pre zdravie aj pri práci. 


