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ZGODBA MOJEGA VRTA 
 
Zgodba mojega vrta seje začela že dolgo nazaj, takrat, ko bi kot mlada punca najraje hodila po 
žurih, se zabavala pozno v noč.  Meni je zbolela mami in sem vso najstniško življenje 
zamenjala za delo na kmetiji in domačem vrtu. 
Sprva sem veliko časa porabila za ugotavljanje prenekaterih problemov ( zakaj je cvetača 
rumena)  imela sem sicer srečo, da je mami zelo veliko vedela in so mi njeni nasveti še kako 
prav prišli. Vedno je rekla: " Res je da ne morem delat, nihče pa mi ni vzel znanja, ki sem ga 
pridobila skozi vsa leta, zato me poslušaj!"  
Tako sem začela, sprva sem imela le rastlinice, ki sem jih poznala in jih je že prej gojila mami. 
Naslednje leto, sem na  2 gredice nategnila foliji, kljub velikim pomislekom moje mame, se 
nisem dala pregovoriti. Ne boste verjeli ugotovila sem, da je to dokaj dobra zadeva. Zame je 
bilo najprej najboljše to, da mi ni bilo potrebno toliko pleti. S časoma, pa sem ugotovila, da ima 
to še veliko drugih prednosti.  V deževnih dneh rastline niso preveč zalite in voda nikoli ne 
stoji med rastlinami in seveda zato rastline ne gnijejo. V vročih in soparnih dneh pa folijo 
zadržuje vlago ob rastlini in zato rastline ne čutijo takšne vročine. Danes po 20 letih  je moj vrt 
cel pod folijo. Na mojem vrtu zdaj vidiš raznovrstno zelenjavo. Z leti sem se naučila 
marsikatero skrivnost vrtnarjenja, vendar pa bi si ničkolikokrat želela slišati mamin nasvet, ki 
pa ga žal ni več mogoče dobiti. 

V letošnjem letu sem posejala tudi ajdo, ki mi je dala 
veliko hrane za naše čebelice, poleg tega sem cvetove 
pobrala za čaj, nekaj pa sem je pustila dozoreti, da sem 
dobila zrnje. 
Z letošnjim letom sem se tudi s pomočjo natečaja " 
HRANA ZA ZDRAVJE IN DELOVNA MESTA" vrnila 
tudi k nekaterim sortam, ki jih že nekaj časa niso bile 
na mojem vrtu.  
 
Po dolgih letih sem zopet posejala  visoki fižol in 
začudena ugotovila, da je zelo lepo uspel.   Ugotovila 

sem da je zelo pripravna rastlina, kajti iz nje lahko 
pripraviš veliko obrokov, tako solate, kot razne prikuhe 
(boranja, pasulj, pašta....) zelo dober pa je tudi stročji z 
ocvirki in smetano. 
Posadila sem tudi kar nekaj česna, glede na prejšnja leta 
veliko, kajti pred tem sem imela le nekaj zrn in seveda 
temu primerno potem tudi le nekaj  glav.  Letos sem ga 
pobrala in potem nekaj tudi prodala, nekaj sem ga 
sesekljala na drobne koščke, ga posušila in zmlela. Tako 
ga lahko uporabljam kot česen v prahu. 
 
 
Letos se je na mojem vrtu znašlo tudi različno 
jagodičevje. Posebej lepo so uspevale maline. So bile zelo 
slastne. Posebej veseli so jih bili otroci. 
 
Moj vrt je zame moj ponos in  na njem se znajde še veliko 
drugih zelenjadnic. 



                                          
 
 
 
 

 
 
 
Recept LAURINI AJDOVČKI 
 
200 g ajde 
80g masla 
80g sladkorja 
1 jajce 
ščep soli 
1 žlica pecilnega praška 
1 zavitek vanilijevega sladkorja 
2 žlici kakava (po želji lahko dodaš orehe, kokos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PA DOBER TEK! 
 


