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SVETOVNI TREND

Cvetlični travnik
na domačem vrtu

KRALJ PARADAJZA JERNEJ MAZEJ:

Do lepih paradižnikov
s špartansko vzgojo
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ajboljši čas
za setev
radiča in
endivije je
v juniju.
Sejemo letni
radič, ki bo naredil glave v tem letu,
in tudi sorte prezimnega radiča.

V vročih mesecih, ki so pred nami, načrtujemo
poletni kolobar. Marsikaj na vrtu bo zdaj na vrhuncu
moči, mnoge vrtnine pa šele začenjamo sejati in
saditi. Vrt poleti pravočasno zaščitimo pred točo
in sproti skrbimo za zadostno zalivanje.
Prezimni radič je najbolje sejati ob
koncu junija in v začetku julija. V
juniju posadimo ali sejemo brstični
ohrovt in listnati ohrovt. Tako si že v
poletnem času zagotovimo vitamine
in svežo zelenjavo za hladne zimske
dni. Začetek junija je primeren za
setev črne redkve.

Pravilno
kolobarjenje

Konec junija in cel julij sejemo repo
za kisanje. Od konca junija do začetka
avgusta sejemo tudi belo redkev in
podzemno kolerabo. Najprimernejši
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Piše: Davor Špehar
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zgoraj
Sadike zelja presajamo v tla, bogata

zgoraj
Črno redkev posejemo za krompirjem,

zgoraj
Špinačo pobiramo, ko je že nekaj časa

s hranili, saj kapusnice spadajo med
“požrešne” vrtnine. Dobro je, če jih
posadimo med stročnice, ki tla bogatijo
z dušikom.

sledi lahko tudi drugim vrtninam, ki z
njo niso v sorodu.

obsijana s soncem. Konec poletja jo
znova sejemo v zemljo, ki ni bogata s
hranili. Izogibamo se zlasti dušiku, da ne
bo v špinači preveč nitratov.

čas za setev kolerabe je v začetku julija, ko je v tleh še dovolj vlage. Zelja,
črne redkve, listnega ohrovta, brstičnega ohrovta ne sadimo za rukolo,
redkvico in nadzemno kolerabico, ki
so s temi rastlinami v sorodu.

Julija mislimo
na zimo

v vrt naslednje leto sadimo paradižnik,
papriko, feferone, jajčevec, bučke,
kumare, melone in lubenice. Za deteljami lahko sadimo tudi zelje, ohrovt,
brokoli, cvetačo in druge kapusnice.
Ne pozabimo tudi na setev neprezimnih
rastlin za zeleno gnojenje.

V juniju je za zgodnjim krompirjem
najbolje saditi brstični ohrovt, listnati
ohrovt in zelje, ki ga lahko sejemo
ali presajamo. Za krompirjem lahko
sejemo tudi črno redkev in kapusnice,
tudi radič in endivija bosta lepo uspevala za krompirjem.
Za solato ne sadimo endivije in radičev, saj so te vrtnine v sorodstvu.
Za solato običajno sejemo črno in
belo redkev. Po spravilu spomladanske solate lahko junija sejemo tudi
korenček.

levo
Poleti nekatere vrtnine že končajo svoje
poslanstvo. Ko jih poberemo z gredic,
dobimo prostor za nove vrtnine. Pri
tem je koristno, če upoštevamo pravila
kolobarjenja.

desno
Kumarice naj bodo posajene na južno
stran vrta. Priskrbimo jim oporo, na
prostor za oporo pa lahko posadimo
solato, ki ima raje kot hudo vročino
nekoliko sence.

Črno redkev poleti sejemo od začetka
julija do sredine avgusta. Tak termin
setve je namenjen za jesenski in zimski
pridelek. Črno redkev posejemo za krompirjem, sledi lahko tudi drugim vrtninam, ki z njo niso v sorodu. Izogibamo se
setvam za zeljem, cvetačo, brokolijem,
ohrovtom in drugimi kapusnicami.

Setev za zeleno
gnojenje

Prezimne rastline za zeleno gnojenje,
med katere spadajo črna in bela detelja, medena detelja, nokota, inkarnatka in lucerna, sejemo v vrt od konca
junija do sredine avgusta, na vrtu
lahko ostanejo do prihodnjega aprila.
Če jih sejemo septembra in oktobra,
ne naredijo dovolj nadzemne in koreninske mase. Za omenjenimi posevki

Seme motovilca
v hladilnik

Drugo polovico avgusta pod paradižnik
ali visoki fižol sejemo motovilec, ki ga
bomo lahko pobirali že jeseni. Letošnje
seme motovilca shranimo za teden dni
v hladilniku, da izboljšamo kaljivost.
Izberimo holandski motovilec, ki ima
večje liste in ga tudi lažje pobiramo.
Sejati začnemo tudi zimsko solato, blitvo in špinačo. Poleg tega avgusta skrbimo za obstoječe pridelke plodovk.
Pri paradižniku redno odstranjujemo
spodnje liste, kjer smo plodove že
pobrali, zalistnike pa takoj, ko se
ti pojavijo. Poleg tega privezujemo
novo rast paradižnika ob oporo. Če
se vremenske razmere poslabšajo,
redno pregledujemo listno površino
in nemudoma odstranimo prvi pojav
krompirjeve
plesni na
paradižniku.

FOTO: Gardener's

Kolobarimo tako, da sorodnic ne sejemo in sadimo na isto mesto.

V poletnih mesecih že mislimo na
zimske dni. Sadimo endivijo, radič,
kitajski kapus, solato. V poletnem
času setve ne pozabimo senčiti, saj
visoke temperature lahko povzročijo
težave pri vzniku. Repo za kisanje običajno sejemo v drugi polovici poletja
(julij, avgust), nekateri pa jo sejejo
že konec junija. Sejemo jo na prosta
mesta, ki se pojavijo na vrtu, običajno
je največ prostora za zgodnjim krompirjem. Tla pred setvijo repe prekopljemo ali vsaj prerahljamo.
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kumare, vrežaste buče in paprike. Če so
spodnja kolenca živa, se dobro obrastejo, le pridelek bo manjši. Solata, radič
in endivija se dobro regenerirajo, če še
niso tvorile glav. Po toči je treba rastlino čim prej poškropiti s pripravki na
osnovi aminokislin, tako rastlina zaceli
rane in začne hitro regeneracijo.

FOTO: Shutterstock

Za krepitev korenin uporabimo tudi
pripravke na osnovi alg, s katerimi
rastline zalijemo. Vrtnine okopljemo
in pognojimo.

Temeljito in globoko
namakanje
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da namakamo tla okoli rastline, pa solati
dobro dene, če jo zalivamo po listih,
lahko kar s hladnejšo vodo. Tako ne bo
šla prehitro v cvet.

spodaj
levo
Koristno je, da na vrtu uporabljamo
naravno zastirko, saj se v tleh pod
zastirko ohrani več vlage, prst pa ostane
bolj rahla.

Rešitve proti toči

Toča v Sloveniji skoraj vsako leto povzroči škodo na pridelkih. Najboljša
zaščita proti toči so mreže, ki jih napnemo nad gredice. Vrtnine, ki jih je po toči
smiselno regenerirati, so: paradižnik,

spodaj
Da radič ne bo preveč grenek, ga redno
zalivamo. Šele ko je bolj hladno, naredi
radič lepšo in bolj sklenjeno glavo.
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Ne pozabimo na redno in globoko
namakanje (zalivanje) v zgodnjih
jutranjih urah, ko so rastline ohlajene od noči. Klasične gredice redno
in plitvo okopavamo z motiko, da
skrbimo za rahlo zemljo. Tako sproti
odstranjujemo plevele, rahljamo,
poskrbimo za kapilarni dvig vlage
in preprečimo razpoke v zemlji
ter povečano izhlapevanje vode

iz zemlje. Z redno prisotnostjo in
okopavanjem tudi motimo in odganjamo voluharje. Koristno je, da na
vrtu uporabljajmo slamnato zastirko
in pripravke za večje zadrževanje
vode.

levo
Čeprav je pri številnih vrtninah zaželeno,

FOTO: Gardener's

Pomanjkanje kalcija

zgoraj
Najboljša zaščita pred točo so mreže, ki jih pritrdimo na stabilno in trdno oporo ter

Kje se skriva kalcij

napnemo nad gredice.

Vrtnine na
oporah in mrežah

bolj zdrave, pridelek višji, manj težav
je tudi z obiranjem, če jih sadimo ob
opori.

Kalcij je element, ki ga je obilo
v lesnem pepelu in v gvanu (na
fotografiji spodaj). Gvano je gnojilo,
ki ga pridobivajo iz iztrebkov
netopirjev in morskih ptičev.

Mrežo za kumare lahko kupimo v
trgovinah in jo napnemo med kole.
Sprva jim pri ovijanju na oporo
pomagamo, kasneje pa pomoči ne
potrebujejo več. Podobno ravnamo z
melonami. Pomagamo si lahko tudi z

FOTO: Shutterstock

Opore, po katerih vrtnine splezajo ali
jih po njih usmerjamo sami, lahko
naredimo sami ali jih kupimo. Z oporami bomo prihranili več prostora,
pridelek bo bolj čist, manj bo tudi
glivičnih okužb. Kumare so veliko

Zaradi pomanjkanja kalcija pri
paradižniku in papriki začne
trohneti konica (muha) plodu. Pri
plodovkah začnemo listno (foliarno)
gnojenje, ko se zavežejo prvi plodovi,
in nadaljujemo v tedenskih
razmikih. Plodovi, ki imajo dovolj
kalcija, se bolje skladiščijo in so bolj
trpežni za transport. Pomanjkanje
kalcija se pojavi predvsem pri
paradižnikih, posajenih v lonce,
zaradi nerednega zalivanja in hitrega
izsuševanja. Za solato, zelje in drugo
listno zelenjavo je značilno, da jim
ob pomanjkanju kalcija rjavijo listni
robovi. Takšni znaki se hitro pokažejo
pri gojenju solatnic in kapusnic.

mrežastimi valji, ki jih v tla pritrdimo
s pomočjo kolov.

FOTO: Gardener's
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Na opore lahko usmerjamo tudi lubenice in vrežaste bučke - sem spadajo
spadajo bučke, ki se plazijo in bujno
razraščajo, kot denimo hokaido in
cukete.

levo
Za oporo rastlin najpogosteje
uporabljamo palice in kole, a tudi opora
iz aluminija ali druge kovine je lahko
zelo učinkovita.
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razkošje
FOTO: Shutterstock

Jagodno

tja

Okus pole

J

Jagode naj ne manjkajo na vrtu, pa čeprav je prostora le za eno vrsto.
Lahko jih sadimo tudi v različne posode ali korita. Za dober in okusen
pridelek svežih domačih jagod je treba izbrati ustrezne sorte, jih
skrbno gojiti, poleti poskrbeti za dovolj vode in negovati nasad od
zgodnje pomladi do jeseni.

agode blagodejno
vplivajo na črevesno
floro, razstrupljajo
telo, krepijo kosti in
lase ter pomlajajo
kožo, zaradi česar jih
marsikdo označuje za simbol mladosti
in lepote. Plodovi so, odvisno od sorte
jagod, sladki do sladkokisli, z bolj ali
manj izrazito aromo, sočni ter bogati z
vitamini in minerali. Poleg plodov so
užitni tudi mladi listi - te lahko pobiramo drugo leto po sajenju in jih uporabljamo za pripravo čaja, ki odpravlja
črevesno lenost, putiko, živčnost in
ledvične bolečine, spodbudi prekrvitev
in čisti kri.
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Mesečne ali večkrat
in enkrat rodne
Mesečne ali večkrat rodne sorte jagod
dajo skupno več pridelka kot enkrat
rodne, zato so v vrtovih bolj razširjene. Kakovost pridelka večkrat rodnih
sort v primerjavi z enkrat rodnimi
lahko niha po trdnosti, okusu in
aromi plodov. Po kakovosti pridelka
v optimalnih razmerah in ob pravilni
oskrbi izbrane večkrat rodne sorte ne
zaostajajo za enkrat rodnimi. Slaba
lastnost večkrat rodnih sort se pojavi
v poletnih vročinskih obdobjih, ko se
cvetenje lahko popolnoma ustavi.

zgoraj
Otroci še zdaleč niso edini, ki se radi
posladkajo z njimi. Da bo okus po naši
meri, je dobro izbrati aromatične in
vzdržljive sorte. Tla okrog jagod je
primerneje zastreti s slamo kot jih saditi
na folijo.

desno
Viseče sorte jagod poženejo daljše živice,
na katerih rodijo plodovi. Večinoma po
dveh letih ne dajejo več veliko pridelka,
zato je potem treba saditi nove sadike.

praviloma zadostuje 35 do 40 sadik
jagod, ki jih sadimo na sadilno in
medvrstno razdaljo 35 centimetrov.

Plodove večkrat rodnih jagod uživamo
v celinskem delu Slovenije od sredine
do konca maja vse tja do pozne jeseni. Sadike, ki jih kupimo spomladi v
lončkih (marec, april), rodijo že isto
leto. Sadimo jih vedno na sončno
lego, z izjemo gozdnih sort jagod, ki
imajo rade nekoliko sence. Mesečnim
ali večkrat rodnim sortam je koristno
odtrgati prve cvetove, da se sadike
bolje ukoreninijo, obenem jih tako
spodbudimo k močnejši rasti in večji
nadaljnji tvorbi cvetov. Sadimo jih
tudi avgusta, ko nekoliko popusti vročina. Pravzaprav je za jagode pozno
poletno sajenje tudi najugodnejše.
Za potrebe štiričlanske družine je
dovolj 35 do 40 sadik jagod, če jih

Varstvo pred boleznimi
in škodljivci
•Jagode, gojene na prostem, so
dovzetne za pojav listne pegavosti
(rdeča in bela pegavost).
•Plodove lahko okuži tudi siva plesen,
ki se v vlažnih dneh hitro širi.
•Pojavi se lahko tudi pepelovka na
listih. Za preprečevanje pojava
bolezni in krepitev odpornosti
rastlin je koristno, če vodi za
zalivanje na 14 dni primešamo
pripravek na osnovi rjavih alg.
Učinkovit za krepitev je tudi naravni
pripravek na osnovi njivske preslice,
ki okrepi celične stene rastlin.

Viseče in
vzpenjavke

Viseče sorte jagod in nepravilno imenovane jagode vzpenjavke tvorijo
plodove na daljših živicah oz. poganjkih in nimajo sistema, s katerim bi se
same oprijele opore ali se ovile nanjo.
Omenjene sorte večkrat rodnih jagod,
ki poženejo izredno dolge živice z daljšimi internodiji (medkolenčje), gojimo
kot jagode vzpenjavke ali plezajoče
jagode. Poleg listov na živicah tvorijo
tudi plodove in jih nastavljajo celo
leto. Dolge živice spomladi močno
odženejo, na oporo pa jih moramo
pripenjati sami. Te jagode je treba
spomladi dobro pognojiti, če rastejo
v posodi ali obešanki, jih med letom
redno dognojujemo.

•Škodljivi so polži, uši in pršice,
proti katerim se borimo na
ekološki način.
•Nemalokrat nam jo zagode hrošček
iz skupine rilčkarjev – jagodov
cvetožer. Škodo povzročajo tudi
drugi rilčkarji. V času cvetnih
popkov samica odlaga jajčeca
v popek. Ličinke se hranijo z vsebino
cvetnih popkov.
•Med zorenjem plodov škodo
povzročajo ptice, ki kljuvajo plodove.
Proti pticam zato na loke
poveznemo kar mrežo proti toči, ki
jagode ščiti pred pticami in jih senči,
da jih obvaruje pred poletnim
toplotnim udarom. Senčenje v hudi
vročini tudi nekoliko ublaži stres,
zaradi katerega se pri temperaturi
nad 35 ºC ustavi cvetenje.

FOTO: Tim Sandall/RHS

FOTO: Shutterstock

zgoraj
Za potrebe štiričlanske družine

sadimo na sadilno in medvrstno razdaljo 35 centimetrov. Tako zapolnimo
gredico standardne širine 1,2 metra
in nekaj več kot štiri metre dolžine.
Jagode ob sajenju pognojimo s kompostom in namenskimi gnojili za jagodičje. Za založno gnojenje ob sajenju
lahko uporabimo tudi hlevski gnoj,
če nam primanjkuje komposta. Prvo
leto jih ni treba dodatno dognojevati.
Jagode imajo rade nekoliko kiselkasto
rastišče z večjo vsebnostjo organske
snovi, zato moramo revno in apnenčasto zemljo izboljšati.

Viseče sorte jagod prav tako poženejo
daljše živice, na katerih rodijo plodovi.
Oba tipa jagod z dolgimi živicami večinoma po dveh letih ne dajeta več veliko pridelka, zato je treba saditi nove
sadike. V posodo ali lonec navadno
sadimo po tri sadike. Najdemo pa tudi
sorte jagod z zanimivimi vijolično-rdečimi cvetovi in so zaradi barve cvetov
primerne za okrasno-užitne zasaditve
v korita in posode.
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zgoraj
Za zaščito pred pticami na loke

zgoraj
Jagodovi listi so dovzetni za pojav listne

poveznemo mrežo proti toči, ki jagode
nekoliko ščiti tudi pred prehudim
toplotnim udarom.

pegavosti. Da bi ohranili zdrave rastline,
je dobro uporabljati naravne pripravke
za krepitev na osnovi njivske preslice, ki
okrepi celične stene rastlin.

čas v koritih ustavi. V koritih moramo
jagode redno zalivati in dognojevati s
tekočimi organskimi gnojili. Posode z
jagodami prezimimo v zaprtem in neogrevanem prostoru z dovolj svetlobe.

Dovolj vode poleti
Jagode potrebujejo poleti tri do štiri
litre vode dnevno na kvadratni meter.

Gozdne jagode so zanimive za sajenje pod krošnje dreves in grmov,
saj imajo kot gozdne rastline rade
vlago in zasenčenost. Večinoma jih
poznamo z gozdnih izletov, kjer jih
vsi radi nabiramo. Sorte, primerne za
vrtove, so alexandria, rügen, baron
solemacher, regina delle valli. Sadimo
jih spomladi ali avgusta, ko popusti
vročina. Sadilna razdalja v vrsti naj bo
20 do 25 cm. Uporabljamo jih lahko
tudi kot pokrovne rastline. Večino
sort obiramo od poletja do jeseni.
Priporočeni mesečni ali večkrat rodni
sorti gozdnih jagod sta regina delle
valli in rügen. Gojenje gozdnih jagod v
vrtu je enako kot pri drugih žlahtnih
sortah jagod.

Jagode sadimo tudi v korita, posode,
sadilne vreče in obešanke na balkonih, kjer imamo izključno sončno
lego. Pri gojenju jagod na balkonih se
lahko pripeti, da bo pridelek manjši,
saj je manj tudi čebel in čmrljev, ki
cvetove oprašijo. Izberemo največja
možna korita, kjer jih sadimo na
razdaljo 20 centimetrov v vrsti. V
obešanko premera 35 do 40 centimetrov sadimo po tri sadike. Za sajenje
v korita in viseče posode izberemo
večkrat rodno sorto irma ali elan z
velikimi plodovi, ki lahko merijo tudi
do pet centimetrov. Poleti lahko prevelika vročina cvetenje jagod za določen

zgoraj
Jagode sadimo tudi v korita, posode,
sadilne vreče in obešanke na balkonih.
Postavimo jih tja, kjer imajo izključno
sončno lego. Pred zalivanjem opravimo
preizkus vlažnosti tal s prstom, saj
rastlinam preobilje vode škodi.

Priporočene sorte jagod

Sorta jagode

Opis

Rodnost

Posebnost

Elsanta

Srednje pozna sorta (maj-junij) z debelimi,
aromatičnimi, sladkokislimi in okusnimi
plodovi. Odporna je proti listni pegavosti.

enkrat rodna

Velja za eno najokusnejših sort.
Ne uspeva na težjih zemljiščih.

Elan F1

Preizkušena in aromatična sorta.
Rodi od konca junija do jeseni.

mesečna
(večkrat rodna sorta)

Primerna za korita in obešanke.
Plodovi so zelo debeli.

Ostara

Sorta uspeva v vsaki zemlji, zato jo lahko
posadimo kjerkoli.

mesečna
(večkrat rodna sorta)

Prilagodljiva različnim razmeram
in povsod daje dober pridelek.

Berty F1

Sorta z odličnim okusom

mesečna
(večkrat rodna sorta)

Atraktivni rdeči cvetovi

Pisana F1

Plod je stožčaste oblike, odlično raste
v loncih in koritih.

mesečna
(večkrat rodna sorta)

Atraktivni roza cvetovi

Irma

Je bujne rasti, sorta je odporna proti listni
pegavosti. Manj izrazit okus in aroma.

mesečna
(večkrat rodna sorta)

Pridelek je zanesljiv in velik.

Rügen (gozdna)

Aromatična sorta gozdne jagode.
Plodovi so večji kot pri divjih sortah.

mesečna
(večkrat rodna sorta)

Prija ji zasenčena lega. Obiramo
od poletja do jeseni.
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Gozdne v polsenci Večkrat rodne
jagode v koritih

Ker so sušna obdobja možna že spomladi, tla okrog jagod zastremo s slamnato zastirko takoj po sajenju in skrbimo za zadostno zalivanje. V vrtovih
je slama primernejša za zastiranje kot
sajenje na folijo. Pri tem velja pravilo,
da slame v obstoječih nasadih ne polagamo prezgodaj spomladi, dokler je
zemlja še hladna, saj prezgodnje zastiranje prepreči ogrevanje zemlje in zato
jagode kasnijo z zorenjem. Izkušnje v
vrtni pridelavi kažejo, da jim slama
spomladi pomaga premagovati sušni
stres, poraba vode je manjša. Zemlja
pod zastirko ostane tudi več dni vlažna. Slamnata zastirka pomaga, da
plodovi ostanejo čisti, hitreje se osušijo in tako zmanjšamo pojav plesni,
slama tudi preprečuje in ovira rast
plevelov in prehitro izpiranje hranil.
Tudi polže slamnata zastirka nekoliko
ustavi. Jagodam je koristno urediti
kapljični namakalni sistem, ki ga
namestimo pod zastirko. Zemlji ob
sajenju lahko vmešamo tudi dodatke
za večje zadrževanje vode.
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in pustimo, da živice poženejo in se
ukoreninijo. Presajamo jih od sredine avgusta do septembra. Te sadike
drugo leto že obrodijo.

Minini cukri

Gozdne jagode razmnožujemo z deljenjem rastlin. Živice puščamo samo
pri tistih rastlinah, ki so namenjene
razmnoževanju. Živice moramo redno
odstranjevati pri rastlinah, ki jih
nismo namenili za razmnoževanje.
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Jagodna sladica
s kokosom

Mina Lavtižar
144 strani, 21 x 21 cm,
mehka vezava
Založba Kmečki glas, 2017
16 evrov

Za 4 osebe
Bela krema:
10 žlic kokosove moke
8 žlic kokosovega čipsa
6 žlic kisle smetane
5 žlic rikote
3–4 žlice sladkorja

Kaj pa, če je vlage v tleh preveč?
Jagodam preobilica vode škodi, zato
bodimo zmerni pri zalivanju v vrtu in
koritih ter pred zalivanjem opravimo
preizkus vlažnosti tal s prstom.

Jagodni pire:
450 g jagod
sladkor (po potrebi)
Za okrasitev:
kokosov čips
lističi sveže mete

Poletno
razmnoževanje

V domačem vrtu je zelo razširjena
vzgoja zelenih sadik iz živic. Matične
rastline lahko uporabimo za razmnoževanje. Odtrgamo jim cvetove
FOTO: Neža Reisner

spodaj
Matične rastline lahko uporabimo za

FOTO: Zeleni Svet

razmnoževanje. Odtrgamo jim cvetove
in pustimo, da živice poženejo in se
ukoreninijo.

Kokosovo moko in čips zmešamo
s kislo smetano, rikoto in sladkorjem.
Pustimo počivati vsaj pol ure. Jagode
zmešamo s paličnim mešalnikom
v gladek pire in ga po potrebi
sladkamo. V kozarčke enakomerno
razdelimo kokosovo kremo, nato pa
jo prekrijemo z jagodnim pirejem.
Sladico okrasimo s kokosovim
čipsom in svežo meto.

Ste vedeli, da je bolje mleti oreške
z mlinčkom kot z mešalnikom, ker se
v slednjem ti pregrejejo? To je le eden
od drobnih nasvetov, ki jih ponuja
mlada avtorica navdihujočih
receptov za sladice čisto na začetku
knjige. Ko boste obrnili nekaj listov,
se bo zapeljivo popotovanje
pravzaprav šele začelo. Vsak recept
je pospremljen s privlačno fotografijo
- za te je poskrbela fotografinja Neža
Reisner - tako da knjige enostavno
ne boste mogli odložiti, dokler ne
pridete do konca. Pa še takrat je ne
boste dali iz rok, temveč se boste
z željo po sladkanju skoraj zagotovo
odpravili v kuhinjo, da preverite,
katere sestavine za peko imate doma.
Recepti so spisani kratko in jedrnato,
sestavine so takšne, da jih zlahka
najdete v katerikoli trgovini
s prehrambenimi izdelki, poglavja
pa so razdeljena po letnih časih.
V prvem delu leta si privoščite kaj
iz jagod ali jogurta, v vročem poletju
dobrote z malinami, figami, breskvami.
Jesen bo v znamenju ajdove torte
z orehi in bučne pite. Potem bo
sledilo še zimsko razvajanje
z aromatičnimi okusi in toplimi
napitki, ki so nastali v Minini kuhinji.
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