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Ara&scaron;idy &ndash; buráky &ndash; podzemnice olejná. Ano, vypadají jako pÄ›knÄ› malé Å¾luté kytiÄ•ky, kdyÅ¾ vyrÅ¯stají
ze zemÄ›, ale kdyÅ¾ je vytáhnete ven, odhalíte jejich koÅ™eny, uvidíte malé drobné oÅ™echy. ÄŒerstvá semena obsahují
osmatÅ™icet aÅ¾ pÄ›tapadesát procent oleje, Ä•tyÅ™iadvacet aÅ¾ pÄ›tatÅ™icet procent bílkovin, cukry a vitamíny a podle po
výzkumÅ¯ vykazují i antioxidaÄ•ní a antibakteriální úÄ•inky.

VÄ›dci se domnívají, Å¾e pÅ¯vodní vlastí podzemnice olejné je pravdÄ›podobnÄ› JiÅ¾ní Amerika. PÅ™i archeologickém prÅ
prastaré kultury InkÅ¯ nalezli v hrobech keramické nádoby staré pÅ™es tÅ™i a pÅ¯l tisíce let, jeÅ¾ byly plné ara&scaron;ídÅ¯.
PÄ›stování podzemnice se ale po svÄ›tÄ› roz&scaron;íÅ™ilo teprve v dobÄ›, kdy &scaron;panÄ›l&scaron;tí dobyvatelé pÅ™ivez
rostliny do Evropy. Odtud je brit&scaron;tí obchodníci zase dováÅ¾eli do jiÅ¾ní Afriky, aby zúrodnili tamní chudou pÅ¯du. Na
políÄ•kách pro nÄ› do úmoru dÅ™eli nizozem&scaron;tí pÅ™istÄ›hovalci - Burové, kteÅ™í se proti nim vzbouÅ™ili. A právÄ› v d
britsko-burské války, která trvala tÅ™i roky, se zaÄ•aly &bdquo;burské oÅ™í&scaron;ky&ldquo; vyváÅ¾et do jiÅ¾ních státÅ¯
Ameriky.

Dodnes jsou burské oÅ™í&scaron;ky pro nÄ›které z nich nejen neodluÄ•itelným doplÅˆkem jídelniÄ•ku, ale i zdrojem obÅ¾ivy
státní hrdosti. Dokonce se jeden burákový farmáÅ™ stal i prezidentem Spojených státÅ¯. Jimmy Carter nebyl jen obyÄ•ejný
farmáÅ™, jak tvrdí nÄ›kteÅ™í historikové, ale skuteÄ•nÄ› pracoval na burákové farmÄ› a pozdÄ›ji jednu, jeÅ¾ patÅ™ila jeho otc
státÄ› Georgia i vedl.
Pokud to chcete zkusit, mÅ¯Å¾ete si je doma vypÄ›stovat také. Podzemnice olejná vyÅ¾aduje
kypÅ™ej&scaron;í, výhÅ™evnou pÅ¯du s vÄ›t&scaron;ím podílem písku. V na&scaron;ich podmínkách rostliny pÅ™edpÄ›stujem
výsevem, nejlépe v polovinÄ› dubna, do malých kvÄ›tináÄ•kÅ¯. Ty umístíme tak, aby rostliny mÄ›ly co nejvíc svÄ›tla, a hojnÄ› je
zavlaÅ¾ujeme. Semena klíÄ•í rychle. SemenáÄ•ky vysadíme na záhon aÅ¾ po polovinÄ› kvÄ›tna do prohÅ™áté pÅ¯dy, ve
vzdálenosti patnáct aÅ¾ tÅ™icet centimetrÅ¯ od sebe a Å™ádkÅ¯ &scaron;irokých &scaron;edesát aÅ¾ sedmdesát centimetrÅ¯
Proti pozdním mrazíkÅ¯m sazenice chráníme netkanou textilií.

BÄ›hem kvetení omezíme zálivku, aby do&scaron;lo k opylení kvÄ›tÅ¯. Po odkvÄ›tu sledujeme rÅ¯st stopek, a jakmile se
dotknou zemÄ›, ihned je pÅ™ihrneme. Tím podpoÅ™íme tvorbu plodÅ¯. Pak opÄ›t zaÄ•neme se zálivkou. Burské oÅ™í&scar
zaÄ•ínáme sklízet za sto dvacet aÅ¾ sto padesát dní. Tak dlouhou mají vegetaÄ•ní dobu. Ale jak odhadnout, kdy jsou lusky
zralé? JedinÄ› zkou&scaron;kou, jako to dÄ›láme u brambor. ProstÄ› se podíváme pod keÅ™. Rostliny podryjeme rýÄ•em,
uchopíme za naÅ¥ a opatrnÄ› vytáhneme z pÅ¯dy. Zralé lusky posbíráme a necháme su&scaron;it na suchém místÄ›.
ÄŒerstvÄ› nasbírané buráky se dají jíst syrové, dají se péct, praÅ¾it, su&scaron;it, nasolovat, nakládat do cukru, do sirupu
nebo prostÄ› jen vaÅ™it. Syrový burák pÅ™ímo z rostliny chutná skoro jako hrá&scaron;ek nebo fazole.
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