
Skaudi pamoka  

  

Senų senovėje žemės karalystėje viešpatavo harmonija. Visi produktai, kokie tik tuo metu augo, 

niekada nesiginčijo, gyveno santarvėje ir ištikus bėdai vienas kitam padėdavo. Kiekvienas galėjo 

išsirinkti sau tinkamą vietą augti.  

Kiekvienoje sveiko maisto karalystėje buvo vadas. Tropiniai vaisiai bei uogos turėjo savo karalių- 

kokosą, o kaimo produktai - senų seniausią kaimo gyventoją - obelėlę. Obelėlė buvo ne tik vaisių 

karalienė, bet daržovės bei uogos taip pat jos klausė. Ji rūpinosi, kad visiems būtų gera  jos 

karalystėje. Išmintinga obelėlė kraudama pumpurus ir numesdama lapus, rodė metų laiką. Todėl 

produktai žinojo, kada laikas augti, kada derlių nokinti. Kai jos lapai buvo ryškiai žalios spalvos ir 

šakos pilnos derliaus, visi suprasdavo - atėjo vasara, kada lapai nukrisdavo- ruduo, kai šakos 

pasidabindavo baltutėlaičiu sniegu- žiema, o medeliui pasipuošus pumpurais - pavasaris.  

Vieną saulėtą vasaros dieną į karalystę užklydo jaunuolis. ,,Aš jums padėsiu augti greičiau",- 

pažadėjo jis. Vaisiai, uogos bei daržovės nudžiugo ir leido gyventi jų karalystėje. Jaunuolis  ilgai 

ir laimingai gyveno drauge. Kaip ir pažadėjo, rūpinosi visais: pureno žemę, nepamiršdavo ir 

palaistyti laiku, kad derlius puikus užderėtų.  

 Tačiau kartą jaunuoliui nusibodo valgyti vien tik vaisius, daržoves ar uogas. Tada jis pagardino 

juos druska, cukrumi bei konservantų nepamiršo. Taip iš trintų pomidorų atsirado pomidorų 

padažas, iš uogų kenksmingas džemas, o iš riešutų- riešutinė pasta su pridėtiniu cukrumi. Tai labai 

nepatiko karalystės gyventojams ir jie sukėlė maištą.  

- Nemaišykite manęs su cukrumi! – šaukė raudonšonė braškė.  

- Negardinkite  mūsų konservantais,- rėkė pūstažandžiai pomidorai.  

Deja, žmogus nepaklausė produktų ir toliau taip maitinosi. Galų gale dėl nesveikos mitybos, jis 

sunegalavo.  

- Padėkite man ,- maldavo jaunuolis, - aš daugiau taip nedarysiu!   

Sveiki produktai tikrai geros širdies buvo, todėl suskubo jaunuoliui į pagalbą. Atnešė jam daug 

šviežių vaisių bei arbatos iš džiovintų uogų. Jaunuolis padėkojo produktams ir daugiau niekada 

nebevalgė nesveiko maisto.  
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