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Eloszó
Kedves Szülők és Gyerekek!

A  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Európai Friss Csapat programjának 
mesekönyvét tartjátok a kezetekben. Ennek a programnak az a célja, hogy 
megismertessen Benneteket a zöldségek és gyümölcsök szupererejével.
A mesék Papa kertjébe és Vegapoliszba repítik az olvasókat, ahol Beni, Frutti, 
Veggi a zöldségek és gyümölcsök szupererejével veszi fel a harcot Káosszal, 
akinek egyetlen célja, hogy ártson a növényeknek és galibát okozzon. A zöldségek 
és gyümölcsök szupererejével azonban Beniék mindig legyőzik a gonosz Káoszt.
Kedves Gyerekek! A történeteket végigolvasva nemcsak rengeteg izgalomban 
lesz részetek, de Ti magatok is megismerhetitek a zöldségek, gyümölcsök 
szupererejét! Ha pedig kedvet kaptok, és meg is kóstoljátok őket, akár az ízük 
erejét is felfedezhetitek.
Jó hír, hogy a könyvben olvasható meséket rajzfilmként megnézhetitek a 
www.frutti-veggi.hu honlapon, ahol még rengeteg érdekes információt találtok a 
zöldségek és gyümölcsök szupererejéről! Sőt, Frutti és Veggi játékos feladatokkal 
teli foglalkoztatófüzete is letölthető! A szülőket a honlapon egészséges és friss 
receptek várják, de tájékozódhatnak a program aktuális eseményeiről, legfrissebb 
híreiről is!

Kedves Gyerekek! Remélem, hogy sikerül megismernetek a zöldségek és 
gyümölcsök szupererejét! Győzzétek le Fruttival és Veggivel együtt Káoszt, hogy 
olyan messzire szálljon, csak a hangját halljátok, ahogy kiabálja: „Anyatermészet 
és pokol! Még visszajövök!”

Jó olvasást kívánok,

Győrffy Balázs
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke

Ennek a promóciós kampánynak a tartalma csakis a szerző álláspontját tükrözi, és kizárólag ő tartozik érte 
felelősséggel. Az Európai Bizottság és az Európai Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) semmilyen felelősséget nem 
vállal a kampányban szereplő információk esetleges felhasználását illetően.
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I. fejezet

Papa varázsfüzete

Beni már felébredt, de még nem nyitotta ki a szemét. Jólesett, 
ahogy a napsugár melengette az arcát. Amikor Papánál nya-

ralt, akkor nem a villamos kattogására ébredt, nem a szemetes 
autó zörgésére, de nem is az óra csörömpölésére. Itt, falun mindig 
az ablakon beáradó napfény ébresztette. Csak a kutyák vakkant-
gattak ugyanolyan lelkesen, mint otthon, a városban.
Amikor Papánál nyaralt, vigyorgott, mint a vadalma. A ház, a kert, 
az erdő, a padlás, a sufni mind-mind titkokat rejtett, amelyek alig 
várták, hogy Beni rájuk bukkanjon és kiszabadítsa őket rejtekhe-
lyükről. 
De mielőtt aznapi felfedezőútjára indult volna, sürgősen beszélnie 
kellett Papával. Nyújtózott hát egy nagyot, majd nagyapja keresé-
sére indult.    
Nem kellett sokat töprengenie, hogy rájöjjön, hol találja Papát. Ő 
ugyanis szinte minden idejét a kertben töltötte. Ásott, vetett, ül-
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tetett, öntözött, kötözött, metszett, oltott, gyomlált, gereblyézett. 
Szerette a kertjét, és az meghálálta a gondoskodást bő terméssel.  
Papa már elmondta Beninek, hogy akkor teremnek friss, finom és 
egészséges zöldségek, gyümölcsök, ha minden nap megdolgozik 
értük. Arról is mesélt, hogy a kert nagy ellensége a káosz, a ki-
számíthatatlanság. Változékony az időjárás, van, amit a hidegtől 
kell óvni, van, amit a melegtől, mást a túl sok víztől, megint mást 
a kiszáradástól. A természet erői sokféleképpen teszik próbára a 
kert növényeit, ám ők nem hagyják magukat! 
Beninek egészen a paradicsomágyásig kellett nyargalnia, hogy 
Papa nyakába ugorhasson. 
- Milyen fürgére pihented magad! – ölelte magához Papa. – Jól 
aludtál? 
- Olyat álmodtam, mint még soha! – kiáltotta Beni. – Először azt 
hittem, nem is álom, mert itt voltunk, nálad. Legalábbis minden 
olyan volt, mint máskor. Aztán egyszer csak életre kelt minden, a 
sziklakert megrázta magát és kiegyenesedett, kőóriás volt kövi-
rózsa ruhában, a gombák utánairamodtak, kalapos törpék voltak, 
szedni kellett a lábukat, hogy le ne maradjanak. És te is ott voltál, 

tudtam, hogy te vagy, pedig a sza-
kállad hosszabb volt és arany-

színű, ezért is hívtak Arany-
szakállnak álmomban!  

- Aranyszínű, az még 
rendben, de mennyire 
volt hosszú? – kérdezte 
Papa. 
- Ha kertészkedtél volna, 
át kellett volna hajtani a 
válladon, hogy ne legyen 

földes – mondta Beni. 
- Látod, ezért vágom rövi-

debbre – vonta meg a vállát 
Papa. 
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- De álmomban nem kertészkedtél – mondta Beni. 
- Biztos, hogy én voltam? – csodálkozott Papa. 
- Biztos! 
- És mivel foglalatoskodtam, hogy nem volt útban az 
aranyszakállam? 
- Varázsoltál! – kiáltott széles vigyorral, diadalmasan Beni. 
- Nocsak – mondta Papa. 
- A varázspalotádban volt egy varázskönyvtár, a varázskönyvtárban 
egy varázskönyv, a varázskönyvben varázsigék! A varázsigékkel 
pedig bármit le lehetett győzni, csak tudni kellett, hol nyissuk ki!
- Most, hogy mondod... – tűnődött Papa. – Azt hiszem, tényleg van 
egy varázskönyvem. 
Beni szeme kikerekedett a csodálkozástól. 
- Papa, nincsenek is varázslók. 
- De varázslatok azért még lehetnek – kacsintott Papa. – A kert tele 
van csodákkal! A zöldségeknek, gyümölcsöknek szupererejük van. 
Akkorka lehettem, mint te most, amikor elkezdtem feljegyezni, 
melyik növény miben különleges. Miben rejlik a zöldségek és 
gyümölcsök ízének ereje. Szaladj mosakodni, fogat mosni; mire 
elkészülsz, én is megkeresem és leporolom azt a varázslatos 
füzetet! 

● ● ●

Papa persze sejtette, hogy nem lesz egyszerű megtalálni a gye-
rekkori füzetét, ezért még unokája után kiáltott. 
- Ne kapkodj, van időd!
Beni viszont ezt nem hallotta, mert nem is akarta hallani. Papa 
pedig sóhajtott, mert tudta, hogy a gyerekálmok komoly dolgok, 
a gyerekálmokban szereplő varázslatok meg még komolyabbak. 
Megszaporázta a lépteit, átfésülte a polcokat, ládikákat húzott elő, 
dobozokat porolt le. És egyszer csak ott volt a kezében. Igazi cso-
da, hogy meglett, gondolta magában. 
Mire kinyitotta volna, már ott is ragyogott mellette Beni. Együtt 
lapozták fel a füzetet, amelyben préselt levelek, virágok, termések 
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sorakoztak, mellettük apró betűkkel írt jegyzetek. 
- Gyerünk ki a kertbe, olvasgatni este is lehet, reggelizni viszont 
most kell – mondta Papa. – Keressünk valami finomat. Rád bízha-
tom a varázsfüzetet? Vigyázz rá, csak egy van belőle!
Beni lelkesen bólogatott, és boldog volt, hogy ilyen felelősségteljes 
megbízást adott neki Papa.  
Az útjuk visszavezetett a paradicsomágyáshoz. Amíg Papa alapo-
san megvizsgálta a termést, hogy a legérettebb szemeket szedje 
le a reggelihez, Beni lekuporodott a fűbe, fellapozta a füzetet a 
paradicsomnál. 

Lassan elhomályosodott körülötte a világ, és úgy érezte, mintha 
egy ragyogó fénycsóva szippantaná be. 
Mire kettőt pislantott, már Vegapoliszban találta magát. Két va-
rázslatos kertlakóval, a zöld Veggivel és a piros Fruttival ült egy 
asztalnál, akik éppen egy heves kártyacsatában voltak. Veggi a 
zöldségek gondozásáért felelt Vegapoliszban. Ő mindig két lábbal 
állt a földön. Nem csoda, hiszen a zöldségek a földben nőnek, és ez 
adja az erejüket. Néha kissé túl komoly volt, imádta a tudományt, 
különösen érdekelték a zöldségek, és azok változatos íze. Mi volt 
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az álma? Eljutni a világűrbe egy űrhajó fedélzetén és kipró-
bálni, milyen zöldségeket lehetne termeszteni a világűrben. 
A gyümölcsökért felelős Frutti pont az ellentéte volt: ő alap-
vetően derűs alkat. Minden körülmények között Frutti volt a 
mókamester: még kétségbeejtő helyzetekben is kitalált egy 
viccet, ami felderítette a hangulatot. Az erejét a 
gyümölcsöktől kapta, ezért imádta az édes íze-
ket, és a Napot, ami a gyümölcsök növekedését 
segíti. Nem volt egy visszahúzódó típus, 
mindenbe beleütötte az orrát.

Egy rövid bemutatkozás után változat-
lan hévvel folytatták a kártyacsatát 
immár Benivel kibővülve.
- A küllőfolyondár-félék közül 
kérek egy kivit – nyújtotta ki 
Veggi a kezét Frutti felé, miközben
elmélyülten nézegette a lapjait. 
- Nincs nálam – vonogatta a vállát Frutti. 
- Te csalsz! – csattant fel Veggi.
- Ne paprikázd fel magad – szólt közbe Beni.
Ám mielőtt az összeráncolt homlokok kisimulhattak 
volna, megremegett a föld. – Mi ez? 
Felpattantak az asztaltól. Egy kitörni készülő 
vulkán emelkedett ki dübörögve a földből, felette 
pedig Káosz lebegett egy sötét viharfelhőn, és 
büszkén szemlélte a művét. 
- Hahaha! Szeretitek a grillzöldségeket? – 
hahotázott Káosz. 
- Káosz eltörli Vegapoliszt a Föld 
színéről! – rémült meg Veggi. 
- Pedig épp nyerésre álltam – 
pislogott szomorúan a kártyák 
felé Frutti. 
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- Ki ez? – kérdezte suttogva Beni. 
- Ő Káosz – súgta vissza Veggi –, aki a felhőjén gonosz terveket sző 
a frissesség ellen! A szíve olyan kemény, mint a dió héja. Egyetlen 
örömét abban leli, ha megakadályozhatja, hogy a barátainkkal él-
vezzük a friss zöldségek és gyümölcsök ízét!
- Magába gyűjtött minden erőt a természetből, amellyel kárt te-
het a növényekben – tette hozzá halkan Frutti. Beni azonban nem 
akart beletörődni a helyzetbe. Nem tudta, mi lenne a legjobb meg-
oldás, az viszont eszébe jutott, hogy hol keresse. 
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít! – kiáltotta.
A varázskönyvet elég volt felütni, és a kinyíló lapok megelevened-
tek, maguktól pörögtek addig, amíg meg nem álltak az egyik ol-
dalnál. A lapon Aranyszakáll barátságos alakja ragyogott. 
Ha valakinek segítség kell Vegapoliszban és fellapozza a varázs-

könyvet, Aranyszakáll titkos kamrá-
jában azonnal jelez a vészhívó. 

Ő akkor abbahagyja a főzetek 
kavargatását, felfüggeszti a 

varázsigék fogalmazgatá-
sát, és aranyló fényben 
megjelenik a varázs-
könyv lapjain, hogy se-
gíthessen. Beni, Frutti 
és Veggi várakozva néz-
te Aranyszakáll képét a 

könyvben. 
- A lédús paradicsom se-

gít a vulkán eloltásában - 
mondta a varázsló. 

- Csak a Paradicsom segíthet? 
Ez már a vég! – sopánkodott Frutti. 

- Nem a mennyország, hanem a növény! – korholta Aranyszakáll. 
- Akkor irány a konyhakert! – ragadta meg a zöldségimádó Veggi 
Beni és Frutti kezét. 
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Egy toppantás elég volt hozzá, hogy csodás világban találják magu-
kat: bárhová néztek, mindenféle színű és méretű paradicsomot lát-
tak maguk körül. Volt piros, sárga, narancssárga, sőt, még csíkos is.
- Milyen frissek! – ámult Beni. 
- Kóstoljunk bele! – kiáltotta Veggi. 
Mindhárman magukba szívták a paradicsom varázserejét, és így 
tértek vissza Vegapoliszba. Amikor földet értek, Beni az égbolton 
lebegő, kajánul vigyorgó Káosz felé fordult: 
- Káosz, ízleld meg a paradicsom erejét! 
Beni, Veggi és Frutti szuperhősökhöz méltó pózba vágta magát. 
Paradicsompiros hullám áradt szét belőlük, amely eloltotta a 
Vegapoliszt fenyegető vulkán tüzét. 
Káosz a felhőjén tombolt. Ahányszor a felhőre csapott a kezével, 
az annyi villámot lövellt ki magából. 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! 
És tovaszállt az égen. 
Beni, Veggi és Frutti elégedetten néztek a sietve távozó Káosz után. 
- A mi ütőkártyánk erősebb volt Káoszénál! – húzta ki magát Beni, 
majd jót kacagtak mindhárman. 

● ● ●
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A vulkános kaland ijedtsége után 
Beni és a két kis kertlakó már 

nem akarta folytatni a félbe-
szakított kártyajátszmát, 
ezért új mulatságot kere-
sett. Frutti úgy gondol-
ta, eljött az ideje, hogy 
megmutassa csilingelő 
énekhangját. Megraga-
dott egy keze ügyébe eső 
uborkát, és úgy dalolt 

bele, mint egy mikrofonba.
- Vegapolisz szupersztáá-

árja, Frutti, a gyümikiráááály!

Frutti énekhangja úgy csilingelt, mint egy berozsdásodva recsegő 
csengő. 
- Ez olyan hamis, hogy mindjárt leszakad az ég – biggyesztette a 
száját Veggi, majd Benivel együtt elkezdett pukkadozni a nevetéstől. 
Vidámságuk azonban nem tartott sokáig. Mintha valóra vált volna 
a jóslatuk: hirtelen a fények elkomorultak, egyre sűrűsödő felhők 
takarták el a Napot, egészen addig, amíg a napsugarak már 
egyáltalán nem tudtak áthatolni rajtuk. Olyan sötét lett, hogy Beni, 
Veggi és Frutti csak egymás szeme fehérjét látták az egész világból.

Veggi és Beni szeme Fruttira szegeződött. Még a sötétben is látszott 
a tekintetükben a szemrehányás. Eszükbe sem jutott, hogy akár 
más is felelős lehet a Vegapoliszra szállt nappali éjszakáért. 
- Nem én voltam – bizonygatta Frutti. 
Nem is kellett tovább győzködnie a barátait, mert felcsattant Káosz 
nevetése. Egy zord viharfelhőn ücsörögve, büszkén szemlélte 
munkája eredményét. 
- Hahaha! Nahát, nahát. Csak nem sötétben tapogatóztok? Hahaha! 
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Veggi dühösen csípőre tette a 
kezét, bár ezt a többiek nem 
látták. 
- A zöldségeknek és gyü-
mölcsöknek fényre van 
szükségük a növekedés-
hez – jelentette ki.
- Aranyszakáll varázs-
könyve majd segít! – ki-
áltotta bizakodva Beni. 
Előkapta és fellapozta a 
csodás könyvet. A lapokról 
sugárzó, halvány aranyszín-
ben játszó fény megvilágította 
a három barátot. Az oldalak meg-
elevenedni látszottak, egyre gyorsab-
ban pörögtek, majd hirtelen megálltak. A könyvből Aranyszakáll 
mosolygott rájuk megnyugtatóan.  
- A reteknek kevés fény is elég a fejlődéshez, nem véletlenül a retek 
az egyik első kora tavaszi termesztett zöldségféle. 
- Szükségünk van a varázserejére! Gyerünk – lelkesedett Veggi. 
Megfogta Beni és Frutti kezét, és hopp, már ott sem voltak.  
Egy csodálatos világban találták magukat. Mindenhol pirosló, óriá-
sira nőtt retkek vették őket körül. 
- Hű, de friss! – ámult Beni. 
- Megvan a nap szupersztárja – mosolygott Veggi, és 
mielőtt Frutti még nagyon beleélte volna magát a 
váratlanul jött sikerbe, gyorsan hozzátette: - A retek!
- Na jó, kóstoljunk bele – egyezett bele Frutti. Úgy 
gondolta, ha sikerül visszanyerni a fényt, akkor 
jobban tudnak majd figyelni az ő énekhangjára is. 
Beni, Frutti és Veggi magába szívta a retek 
szupererejét, és azzal felfegyverkezve tért vissza 
Vegapoliszba.

- Megvan a nap szupersztárja – mosolygott Veggi, és 
mielőtt Frutti még nagyon beleélte volna magát a 
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- Na jó, kóstoljunk bele – egyezett bele Frutti. Úgy 
gondolta, ha sikerül visszanyerni a fényt, akkor 
jobban tudnak majd figyelni az ő énekhangjára is. 
Beni, Frutti és Veggi magába szívta a retek 
szupererejét, és azzal felfegyverkezve tért vissza 
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Káosz még mindig a sötétség felett lebegett diadalmasan. 
- Káosz, ízleld meg a retek erejét! – kiáltotta felé Beni, majd szu-
perhősként feszítettek mindhárman. A retek életteli színeiben ját-
szó hullámok áradtak szét belőlük, amelyek szétzúzták a Vegapo-
lisz zöldségeire és gyümölcseire boruló sötétséget. 
Káosz tehetetlenül toporzékolt a felhőjén. 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – majd mennydörgé-
sek közepette tovaszállt az égen. 
Frutti úgy érezte, itt az alkalom, hogy megénekelje a sikert. 
- Káoszt legyőzi a retek, megtöltöm az éteretek! 
Beni és Veggi kétségbeesetten néztek egymásra. Majd összeka-
csintottak, és úgy döntöttek, hogy most a közös öröm a fontosabb, 
és nem fogják megbántani Fruttit, bármilyen hamisan is énekel.

● ● ●

Beni teljesen elképedt, hogy Vegapoliszban ennyi kaland és fris-
sesség várja, szerette is volna jobban megismerni ezt a csodás 
helyet. Veggi barátságosan felajánlotta, hogy majd körbevezeti 
és megmutatja neki a nevezetességeket. Először a Főtér csodás 
szökőkútját nézték meg, aztán a veteményes ágyásai között sé-
táltak kicsit. A paradicsom mellett paprikák, padlizsánok értek a 
napsütésben. 
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- A kertem imádja a Napot – mondta a kert zöld lakója. 
Frutti egy papírtekerccsel a hóna alatt, futva érte utol őket. 
- Szuperfrutti is imádja a reflektorfényt! – rikkantotta vidáman. 
– Drága barátaim, tudom, hogy alig vártátok. Íme!
Diadalmasan kitekerte a papírt. 
- Mi is ez pontosan? – kérdezte Beni. 
- Hát a filmem plakátja! A címe: A veteményes őrzői. Rajta vagyunk 
mind. 
Beni és Veggi alaposabban megnézték a posztert. Valóban mind 
szerepeltek rajta, Frutti állt középen, ők ketten pedig két oldalt, 
hátrébb és jóval kisebb méretben. 
- Az normális, hogy te kétszer akkora vagy, mint mi? – nézett Veggi 
kérdőn Fruttira. 
- Neked úgy tűnik? – töprengett ő. Ahogy forgatta a kezében a 
posztert, egyre jobban beborult Vegapoliszban. 
- Na, ne takard ki ezzel a plakáttal a Napot! – méltatlankodott Veggi. 
Dördült egyet az ég. A három barát a hang irányába kapta a fejét. 
Káoszt pillantották meg, aki kényelmesen hevert a felhőjén. 
- Filmcsillagok  akartok lenni?  Miért  nem inkább jégkristálycsil-
lagok? 
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Hirtelen eltűnt a nap, és jeges, orkánszerű szél szakadt 
Vegapoliszra. A lassan jéggé fagyó veteményesben didergett a 
három barát. 
- Minden zöldség és gyümölcs veszélyben van! Nem tudnak ellen-
állni a fagyhullámnak – sopánkodott Veggi vacogó fogakkal.
- Káosz teljes napfogyatkozása örökké tart! Hahaha! – táncikált 
kárörvendve Káosz a felhőjén. 
- A fagyban vége a növényeinknek – szomorkodott Beni. 
- És a filmes karrieremnek is – vágta rá Frutti. 
- Miért, már elkezdődött? – piszkálódott Veggi. 
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít – csapott a homlokára 
Beni. 
Fellapozták a varázskönyvet. Az oldalak még a szokásosnál is 
fürgébben pörögtek, hiszen most Káosz két fegyvert is bevetett. 
A könyv megpihent az egyik oldalon, amelyen felragyogott Arany-
szakáll alakja. 
- Tudjátok, kis barátaim, hogy a tarlórépa az egyik legellenállóbb 
zöldség a téli hideggel szemben? – szólt Aranyszakáll barátságos 

hangon. 
- Szuperfrutti vezeti a küldetést – kiáltotta 

Frutti. 
- Mivel ez zöldség, ezért inkább Szuperveggihez 

tartozik! Gyerünk! 
Kézen fogták egymást és egy szempillantás alatt olyan 

csodakertben találták magukat, hogy Beni szeme ki-
kerekedett az ámulattól. Ilyen növényeket még soha 
nem látott! A tarlórépák rózsaszíntől liláig változó 

árnyalatokban játszottak. 
- Nagyon frissnek látszanak, de... - Beni nem fejezte be 

a mondatot. Igazság szerint picit tartott az ismeretlen 
ételektől, az új ízektől. 

- Letaroljuk Káoszt a tarlórépával – bökte oldalba bátorítóan Veggi.   
- Csak szólok, hogy én vagyok a szóviccfelelős a csapatban – je-
gyezte meg Frutti. 

zöldség a téli hideggel szemben? – szólt Aranyszakáll barátságos 
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- Nincs vesztegetni való időnk, kóstoljunk bele – mondta bátran 
Beni. Úgy gondolta, végülis abból semmi baj nem lehet, ha esélyt 
ad a számára ismeretlen zöldségnek. Az is lehet, hogy finom, az 
pedig egyenesen biztos, hogy meg tudják menteni vele Vegapoliszt. 
A három barát magába szívta a tarlórépa szupererejét, és azonnal 
visszatértek a veteményesbe. 
Beni az új ízektől eltelve, magabiztosan nézett szembe az égbolton 
lebegő Káosszal. 
- Káosz, ízleld meg a tarlórépa erejét! – kiáltotta. 
Szuperhősökhöz méltó pózt vettek fel, mintha csak Frutti plakátja 
elevenedett volna meg. Fehéren foszforeszkáló hullám áradt szét 
belőlük, amely megtörte a napfogyatkozást és úrrá lett a fagyon.  
Káosz a felhőjén tombolt. 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! 
Dühös zörgéssel repült el a felhőjén. A három barát elégedetten 
nézte, ahogy eltűnt a láthatáron.
- Ez a teljes Káosz-fogyatkozás – mondta Beni. 
- Szuperfrutti fénye túlragyogta – szegte fel a fejét Frutti. Majd 
észbe kapott. – Hova tűnt a gyönyörű poszterem? Csak nem elve-
szett? 
- Oda se neki, a mozikban így is tarolni fogsz – nevetett Veggi.
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