
Ahoj, kamaráti!
– Viete čo, premýšľam nad tým, ako si za-
variť leto.
– Čože, Dobromilka? Už sme so starými ro-
dičmi zavárali čerešne, uhorky, varili lekvár. 
Ale zavárať leto? Nemyslíš náhodou lečo?
– Znie to možno čudne, Svetlúšik, ale ja 
chcem mať ešte prázdniny. A slnko a vôňu 
rozkvitnutej lúky. Keby sa tak niečo z toho 
dalo zatvoriť do kompótovej fľaše a ucho-
vať v špajze. Ách.
– Dobromilka, ale keď si v decembri otvoríš 
marhuľový džem z babkinho sadu, nepripo-
menie ti to predsa len trochu leta?
– Asi máš pravdu, Svetlúšik. Hm, a je niečo, 
čo by si si rád dal do kompótu ty? A vy, 
kamaráti?
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V Biblii nájdeme radu asi naozaj na všetko. Aj 
radu, čo dôležité si máme chrániť, zbierať, od
kladať, a teda aj „zavariť“. Nie sú to ani hrušky 
v kompóte či truhlice zlatých pokladov. Za
ujíma ťa, čo si máš uchovať v „špajze“ svojho 
srdiečka?

Takže už vieme, aké poklady sú v našom 
živote skutočne najdôležitejšie. A keď vieme, 
čo ukladať a „zavárať“ v našom srdci, a teda aj 
v nebi, môžeme pomáhať 
pri zaváraní dobrôt ☺. 

Pripravili sme pre vás 
jeden recept a niekoľko 
označení na kompótové 
fľaše. Stačí si ich vystrihnúť 
(prípadne podlepiť) a nale
piť na zaváraniny. 

Poklad „zavarený“ v nebi

„Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich 
moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú 
a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; 
tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa 
zlodeji nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj 
poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6, 19 – 21).

Kukuričné hryzkanie
Alžbetka, Juditka, Agátka a Kubko z Vyšné
ho Kubína radi „hryzkajú kukuričky“, ako nám 
napísali. Aby ich mohli hryzkať aj cez zimu, 
robia takýto recept:

Mladé kukuričné klasy umyjú, povaria 7 minút 
a vychladnuté naložia do zaváracích pohárov. 
Zalejú sladkokyslým alebo slaným nálevom. 
Mamička uzavrie poháre a sterilizuje 40 minút 
pri 90 °C.
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