
Produce-ți propria mâncare 

 

În ultimul timp consumul alimentelor cumparate de la magazine devine 

din ce în ce mai periculos, deoarece marea parte din produsele propuse, 

chiar dacă la prima vedere arată apetisante și proaspete, ascund 

numeroase secrete despre păstrarea, producerea și prelucrearea acestora. 

Secrete pe care ne-am îngrozi să le aflăm. De exemplu, dacă e să gândim 

logic, merele nu pot fi proaspete tot anul împrejur, mai ales arătând așa 

cum arată ele pe rafturile supermarketelor: mari, lipsite de oarecare 

defecte, strălucitoare. E evident că acestea sunt doldora de chimicate pentru a arăta la fel de 

frumoase tot anul împrejur. Plus la asta, merele și alte fructe și legume la fel de arătoase sunt 

de obicei aduse din țări îndepărtate, și făcând așa drum lung și după asta mai fiind depozitate 

pentru cine știe cât timp, își pierd orice urmă de vitamine și elemente folositoare organizmului.  

 

Desigur este posibil de cumpărat legumele și fructele de la piețe. Vânzătorii sunt de obicei 

amabili și ne spun din ce sat / localitate sunt culese fructele sau legumele oferite spre vânzare, 

dar piețele au și ele riscurile lor. De exemplu, multe dintre aceste produse sunt comercializate 

la margine de drum, unde trec zeci sau chiar sute de mașini zilnic. Fructele și legumele, aidoma 

buretelui, au capacitatea de a îmbiba toate gazele și substanțele 

toxice din aer și chiar dacă acestea sunt spălate cu apă înainte de a fi 

consumate, prezintă un risc major.  

 

Cea mai bună soluție de a evita riscurile prezentate de alimentele 

cumpărate este să ne producem propria mâncare. Ferice de cei ce au 

un lot de pământ unde să crească porumb, roșii, ardei dar și un 

copăcel-doi de mere, prune sau oricare alte fructe cărora le convine 

clima din țara noastră. Nu mai vorbesc de pomușoare, care sunt 

doldora de minerale, vitamine și substanțe ce ne fortifica sănătatea. 

 

Dar ce să facă persoanele care stau în un apartament? Să nu există oare altă opțiune decât să se 

împace cu soarta și să consume în continuare produse scumpe și care prezintă un risc sporit 

pentru sănătate?  

 

Astăzi vă prezentăm câteva soluții de a crește unele produse chiar pe pervaz. Vă asigurăm că 

acestea vor prezenta nu doar un ingredient gustos și sănătos pentru mesele dumneavoastră, dar 

și un obiect de mândrie și o ocupație plăcută.  

 

Morcovul: Morcovul nu este o legumă pretențioasă și nu are nevoie de mult spațiu pentru a 

crește. Vă sugerăm să alegeți semințe de morcovi mici. Puteți crește morcovii în vazoane 

obișnuite sau în orice alte containere. Temperatura optimală pentru creșterea acestora este de 

13-24 grade. Pentru a crește, morcovul are nevoie de o perioadă de 80-90 de zile, dar așteptarea 

merită cu siguranță.  

 

Usturoiul: Usturoiul este un antibiotic natural. 

Consumându-l în mod regulat, putem evita un șir întreg 

de afecțiuni ale diferitor organe. Plus la aceasta, mai este 

și un condiment care oferă bucatelor o aromă și un gust 

aparte. Usturoiul poate și el fi crescut pe pervaz. Luați 

câțiva căței încolțiți și îi ingropați in pământ moale la o 



adâncime mică. Vazonul trebuie plasat într-un loc cald și luminos. Veți fi surprinși să vedeți 

cât de repede veți obține firișoare de usturoi verde.  

 

Salata verde: Această legumă este foarte nepretențioasă 

în creștere. Puteți planta salata în pământ obișnuit, chiar 

și într-un pachet de plastic dacă nu aveți ghiveciuri. 

Aceasta crește foarte repede. Frunzele trebuie tăiate, dar 

nu atingeți tulpina pentru a permite altor frunze să 

crească în loc. Astfel puteți beneficia de salate sănătoase și delicioase destul de des.  

 

Ceapa: Acesta este probabil cel mai ușor produs de crescut în condiții de apartament. Tot ce 

trebuie să faceți este să alegeți bulbi rotunzi, tari și fără semne de mucegai. Aceste legume se 

plasează deasupra unor borcane / căni cu diametrul mai mic decât ceapa (astfel că doar rădăcina 

să aibă contact cu apa din borcan). Schimbați apa regulat pentru a evita putrefacția legumei si 

firișoarele de ceapă verde nu se vor lăsa așteptate prea mult. Firișoarele pot fi tăiate, iar în locul 

acestora vor crește altele. Cozile de ceapă verde se potrivesc perfect cu salatele proaspete, dar 

și în orice alte bucate fierbinți sau reci.  

 

Ghimbirul: Este un produs extrem de folositor și aromat. Ceaiurile cu lămâie și ghimbir sunt 

un medicament perfect împortiva răcelilor și gripelor. Pentru a crește ghimbir acasă, este 

necesar să ținem o rădăcină proaspătă în apă pentru câteva zile, până observăm creșterea a 

câțiva mugurași. Acesta este momentul potrivit pentru a sădi ghibirul în pământ, cu mugurașii 

în sus. Aveți în vedere că ghimbirul preferă locurile luminoase și călduroase, dar solul în care 

crește trebuie să fie umed constant.  

 

Ridichea: Ridichea, încă un ingredient gustos pentru o salată sănătoasă, la fel poate fi crescută 

fără a depune mult efort. Acest produs preferă semiumbra și soarele, dar deoarece razele în 

exces pot dăuna rădăcinilor comestibile, e bine de ales soiuri cu frunze mari, care le-ar proteja 

de lumina directă a soarelui. E bine de sădit semințele de ridiche în vazoane sau containere 

adânci  (de cel puțin 10 cm), iar pentru ca legumele să aibă suficient loc pentru a crește mari, 

distanța dintre semințe trebuie să fie de minim 5 cm.  

 

Acestea sunt doar câteva exemple dintre produsele, care pot fi crescute cu ușurință în condiții 

de apartament. Puteți încerca să experimentați cu oricare dintre ele, sau chiar cu toate deodata, 

iar, dacă procesul și rezultatul vă face plăcere, puteți trece la o etapă următoare, adică creșterea 

legumelor precum tomatele, castraveții, ardeii sau chiar a 

copăceilor fructiferi dacă vă permite spațiul. Astfel, pas cu pas, 

vă veți permite să renunțați cel puțin parțial, la procurarea 

fructelor, legumelor și ierburilor dubioase din magazine, veți 

obține un hobby foarte plăcut și veți câștiga admirația tuturor 

celor, care vă vizitează casa.  

 
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/12-ovoschej-kotorye-legko-vyrastit-doma-908960/ 
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podokonnike-zimoy  

https://hochu.ua/cat-home/longread/article-75884-nichego-lishnego-chto-vyirastit-na-balkone-

chtobyi-pitatsya-organicheski/ 
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