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BROKOLICE

„Kam jenom ta brokolice může patřit? Kořenová zelenina (jako třeba mrkev) to 
rozhodně není, do skupiny plodové zeleniny, k  rajčatům a podobným rostlinám 
taky nezapadá, …“ přemýšlela Anička nad pracovním listem z přírodovědy. „Před-
stav si její tvar, má takový krátký a ztloustlý stonek, neříká se mu náhodou koš-
ťál?“ ozvala se ode dveří nápověda. Právě totiž přicházel strýc Vojtěch a  kromě 
pomoci s úkolem nabídl Aničce i báječnou zmrzlinu. „Tak se do toho dáme,“ sklo-
nil se k neteři. „Spolu s květákem a kedlubnou patří mezi košťálovou zeleninu, po-
chází z oblasti – no vida, tady jsi už správně doplnila Středozemní moře, líbí se jí 
chladnější období, nejlépe roste při teplotě od 10 do 25 °C a má se sklízet dříve, 
než vykvete. Obsahuje vitaminy B, C, E, K, železo, draslík.“ Strýc se spokojeně za-
hleděl na vyplněný pracovní list, zatímco Anička si vychutnávala maxi nanuka. „Jsi 
ten nejlepší strejda pod sluncem!“ obdařila svého příbuzného zářícím úsměvem 
a  přidala hádanku: „Brokolice také chrání před nervozitou a  poruchami spánku, 
podporuje tvorbu krve, správnou činnost žaludku i  svalů, takže se dobře hodí 
sportovcům. Pokud by ti pomohla třeba při běhu, kolikátý budeš, když předhoníš 
posledního?

P O S L E D N Í H O 

203 − 187 54 : 9 3 × 7 − 7 1/4 z 120 18 : 3

P Ř E D H O N I T !

1) „Ve slovníku jsem našel, že název brokolice pochází z  italského brocco, které 
znamená větvička, výhonek. A čím má brokolice tmavší barvu (ať už zelenou 
nebo modrozelenou), tím více minerálů a vitaminů obsahuje!“ vysvětlil Štěpán-
kovi brácha Honzík a už na stánku hledali tu nejtmavší brokolici, aby potěšili 
svou maminku i čtyřnohého člena rodiny – želvu Julinku. Dali si záležet – na 
trh přišli za tři minuty půl desáté a odcházeli ve čtvrt na jedenáct. Jakou dobu 

strávili výběrem nejlepší brokolice? 

2) Brokolice se vysévá či vysazuje buď časně zjara a sklízí se v červnu, nebo se se-
je v polovině července a pak se pěstitelé těší na podzimní sklizeň. Vegetační 
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