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ІНОЗЕМЦІ НА НАШИХ ГРЯДКАХ 

Майже казка 
     Одного вечора я відпочивав під яблунькою і раптом почув голоси, 
що долинали з грядок. Овочі перед сном вели бесіду. 
    Сеньйор Помідор розповів про сонячну країну Італію, де він 
товаришував з герцогом Лимоном і маркізою Помаранчею. 
    Треба розібратися зі своїми овочами і фруктами, вирішив я. Хто 
вони і звідки?. 
     Про те, що наша давня знайома картопля — американка, знають 
мабуть, усі. Ці “земляні яблука” були дорогоцінніші за золото й 
коштовності. Їм судилося поширитися по всій земній кулі й упродовж 
століть годувати людство, хоча прижилася картопля в Європі не 
одразу. Селяни спершу вороже зустріли “нечестивий плід”, 
побоювалися його і навіть влаштовували “картопляні бунти”. 
     Не всім відомо, що помідор також родом з Південної Америки. 
Місцеві народи інки та ацтеки називали його “томатль”, тобто 
“велика ягода”. Плоди потрапили до Італії, тут вони одержали назву 
“помідоро” — “золоті яблука”. Мабуть, це були жовті помідори. 
Трохи згодом прижився помідор і в нас, в Україні. 
    А капуста, що має сто одежинок і жодної застібки? Звідки вона 
взялася?  
    З Піренейського півострова. Там тепер країна Іспанія. Римляни 
назвали цю рослину “капут”, що латинською мовою означає “голова”. 
У нас це слово перетворилося на “капусту”. 
    На відміну від своїх родичів — кавунів і динь, які що стигліші, то 
смачніші, — огірки цінуються лише недостиглі. Тому давні греки 
називали плід “агурос аеро”, тобто “огірок недозрілий”. 
      Чому батьківщина багатьох овочів, фруктів та ягід розташована так 
далеко? 
       Та просто всі вони теплолюбні жителі півдня. 
      Деякі з них завдяки роботі вчених-селекціонерів прижилися, 
призвичаїлися до нашого клімату і стали давати плоди. 
       Тепер про їхній родовід знатимеш і ти.  

В.Туманов 
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Завдання: під час читання заповніть таблицю. 
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