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OVEN  (21. 3.-20. 4.)

LEV  (23. 7.-23. 8.)

STRELEC  (23. 11.-21. 12.)

BIK  (21. 4.-21. 5.)

DEVICA (24. 8.-22. 9.)

KOZOROG  (22. 12.-20. 1.)

DVOJČKA  (22. 5.-21. 6.)

TEHTNICA  (23. 9.-23. 10.)

VODNAR (21. 1.-18. 2.)

RAK  (22. 6.-22. 7.)

ŠKORPIJON (24. 10.-22. 11.)

RIBI  (19. 2.-20. 3.)

DNEVNI HOROSKOP

Staro prijateljstvo se bo vrnilo, cena 
pa bo zelo visoka. Glas od daleč.

Prijeten večer v dvoje vam bo še 
dolgo grel srce. Podarite malo, 
ampak iskreno!

Neka slutnja vam bo krajšala spanec, 
v resnici je v njej več kot v tem, kar 
vidite.

Včasih ste pogosto počeli stvari, ki 
so vas veselile - potegnite jih spet na 
dan in se ogrejte.

Odpovejte se veseljačenju v veseli 
družbi, potem pa vprašajte, kdo vas 
je najbolj pogrešal.

Ponudila se bo priložnost, da za 
majhno ceno dobite nekaj drago-
cenega.

Če boste v nedogled ponavljali eno in 
isto, boste postali dolgočasni člove-
ku, ki vam veliko pomeni.

Prevelika mera samozavesti vam bo 
tokrat škodovala, a ne usodno.

Silili boste v nepremišljeno prigodo, 
ki vam obeta drugačen konec, kot si 
mislite.

Pred vami ni nič kaj veselo obdobje, 
ki bo na srečo kratko.

Zaupajte dobremu znancu, v njem ni 
niti malo preračunljivosti.

Zalotili se boste v želji, da bi si malo 
lagali, pa vas bo še pravi čas stre-
znilo.
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REŠITEV PREJŠNJE KRIŽANKE - Vodoravno: apsida, Mramor, bek, ŽH, Amor, Si, alk, 
časopis, zidanica, Bamako, Drev, okov, RAI, me, kurat, Inter, stisk, Saar.

Mladi odkrivajo domače jedi

Si današnja mularija sploh še zna pri-
praviti kaj za pod zob? Najbrž že, vsaj 
nekateri in vsaj kaj bolj preprostega. K 
temu so - karkoli si že nasploh misli-
mo o njih - pripomogli tudi kuharski 
resničnostni šovi pa vse večja popu-
larnost s hrano povezanih interne-
tnih vsebin. Si je današnja mularija - ob 
vsesplošni poplavi instantov in global-
nega "džankfuda" - sploh še voljna pri-
praviti tudi kaj zdravega in domačega? 
No, prav množično morda res ne, saj 
tega niti (več) ne pozna. A če jo zainte-
resiraš, morda vendarle ... In v Ljublja-
ni živeča Mariborčanka Anka Peljhan 
je poskusila prav to. Pustimo na podla-
gi vsakdanjih izkušenj dokaj verjetno 
domnevo, da ji to ne bi niti približno 
uspelo, če bi ostala v domačem kraju. 
A uspelo ji je - s programom Vesela ku-
hinja, ki že peto sezono vabi osnovno-
šolce iz vse Slovenije, od letos pa tudi 
iz zamejstva, k raziskovanju lokalnih 
kulinaričnih tradicij in poustvarjanju 
slovenskih jedi iz zdravih domačih se-
stavin, a s sodobnimi pripomočki in 
današnjemu času primerno.

Babice in tete, na pomoč!
Sodelujejo štiričlanske ekipe učencev 
višjih razredov devetletke, ki se naj-
prej podajo na teren raziskat značilne 
jedi svojega kraja. Pri tem jim največ-
krat pomagajo (pra)babice, sorodstvo, 
aktivi kmečkih žena in starejši sokra-
jani pa kake zaprašene stare bukve in 
zapiski tudi prav pridejo - na spletnih 
forumih in družabnih omrežjih je te 
informacije namreč bolj težko najti, še 
težje pa je najti take s težo, torej zares 
verodostojne. Nato pa se ob pomoči 
mentorjev (večinoma učiteljic) nauči-
jo jedi pripraviti.

Šolske ekipe se najprej pomerijo na 
regionalnih predtekmovanjih, večino-
ma potekajo v uglednih gostinskih 
lokalih ob pomoči gostiteljev. Zmagov-
alci vsakega in še nekaj ekip, ki so se 
najbolj izkazale, pa se uvrstijo v veliki 
finale z lepimi (a hkrati praktičnimi 
in vzgojnimi) nagradami. Ocenjujejo 
jih komisije, sestavljene iz kuharskih 
mojstrov, prehranskih strokovnjakov, 
etnologov ... Ni namreč dovolj, da tek-
movalci jedi po lastni izbiri le sku-

hajo, ampak morajo predstaviti tudi 
njihov zgodovinski in krajevni izvor, 
družbeni pomen in kontekst, pokaza-
ti pri tem poznavanje sestavin in teh-
nike priprave, skrbeti za ekonomiko, 
higieno, organizacijo dela ... Seveda 
pa morajo biti izdelki tudi okusni in 
privlačnega videza.

Po starem in po novem
Letos imajo učenci nalogo - poleg pri-
grizka, ki je stalnica, in lokalne jedi, 
ki je prav tako stalnica - pripraviti sle-
dnjo na tradicionalen način, poleg tega 
pa še njeno prosto predelavo na sodob-
nejši način. To je nekaterim od devetih 
ekip - kot smo se lahko prepričali na 
prvem regijskem predtekmovanju za 
območje Maribora in Podravja v torek 
na vinarskem posestvu Steyer v Plitvi-
ci pri Apačah - povzročalo kar nekaj 
preglavic. Nekateri so se odločili isto 
jed le postreči v bolj konvencionalni 
in še v bolj neobičajni (morda na oko 
privlačnejši, a praviloma neskončno 
manj primerni ali celo povsem neu-
porabni) servirni posodi. Ena ekipa 
je pripravila le eno jed na način, ki bi 
ga lahko opisali kot nekaj vmes - in je 
bila seveda diskvalificirana. Ko bi se 
bili njeni člani vsaj znašli in stvar po-
slikali, objavili na facebooku in po-
kazali posnetke na svojih mobilnih 
telefonih ter proglasili to za "moderen 
način", bi si najbrž zaslužili vsaj aplavz 
za izvirnost! Tretji so pri "moderniza-
ciji" šli predaleč od izvirnika in so pri-
pravili nekaj povsem drug(ačn)ega iz 
enake glavne sestavine, četrti so malce 
pretiravali z dodajanjem preveč ekso-
tičnih sestavin ... Že res, da so sprva za 
take veljali tudi fižol, koruza, krom-
pir ... - te smo dobili iz Amerike, a so se 
hitro in temeljito udomačili ter postali 
celo osnovna živila. Tapioki in akažu-
jem (indijskim oreščkom) to doslej še 
ni uspelo in niti ne kaže, da jim prav 
kmalu bo. Pa obe jedi z njimi sploh 
nista bili napačni in tudi okus je bil 
kar domač - a za to in tako priložnost 
vendarle ne dovolj.

Večina ekip pa se je zares izkaza-
la. Predvsem so učenci skupaj z men-
torji brez težav dojeli, da se časi pač 
spreminjajo in da so bile prehran-
ske navade nekoč, ko še ni bilo toliko 
strojev in se je večina ljudi preživl-

jala s težkim fizičnim delom ter so 
zato potrebovali izdatnejšo hrano, 
pač drugačne kot v modernem času, 
ko je zaželena čim bolj lahka hrana 
in hočemo zaužiti čim manj maščob, 
sladkorjev, kalorij ...

Žirija - sestavljali so jo dr. Blanka 
Vombergar, ravnateljica Izobraževal-
nega centra živilstva Piramida Mari-
bor, Marjana Firbas, gospodinja z 
bližnje turistične kmetije Firbas, gos-
titelj Danilo Steyer ob pomoči hčerke 
Vaneje, dijakinje gostinsko-turistične 
šole v bližnji Avstriji, in (že ker se tako 
prijaznega vabila ne spodobi odklon-
iti, pa tudi ker so "insajderske" infor-
macije bolj ekskluzivne od običajnih) 
pisec teh vrstic - ni imela prav lahkega 
dela, a je bila pri ocenah presenetljivo 
enotna. Najbolj sta jo navdušili ekipi 
Margetnčarov in Ptujskih kmetic. Prva 
je pripravila repjačo kar tako in malo 
drugače ter koktajl solato iz na tanke 
"julienne" rezance (ročno!) narezane 
zelenjave in prekajenega svinjskega 

jezika s prelivom iz gorčice in bučnega 
olja, druga pa gobovo juho z jabolki in 
ajdovo kašo, pogačice iz ajdove kaše in 
krapec z ocvirki in čebulo. Obe bosta 
sodelovali v finalu, ki bo predvidoma 

18. aprila - kje, pa še ni določeno. Pri-
hodnji teden se bo serija nadaljevala, 
do konca se bo zvrstilo dvanajst pred-
tekmovanj, na katerih sodeluje kar 98 
ekip.

Treba je biti hiter in natančen. Foto: Darinko KORES JACKS

Krompir, fižol, 
koruza ... - nekoč 
eksotika, ki pa se je 
povsem udomačila

V peti sezoni Vesele kuhinje se slovenskim osnovno-
šolcem pridružujejo vrstniki iz zamejstva. Od ustnega 
izročila do mize, ne pa z interneta na ekran!

DARINKO KORES JACKS

Zmagovalci - eni še v predpasnikih, drugi že v "civilu" Foto: Darinko KORES JACKS

Sodelujoče ekipe
Šole pridejo tekmovat z eno ali več ekipami, možne so tudi ekipe več šol. 
Ene tekmujejo vsako leto, druge le občasno. In čeprav je doslej sodelovalo 
že kakih 400 ekip, ki so pripravile več lot tisoč jedi, se vsako leto najde tudi 
kaka dotlej neznana jed. Na letošnjem uvodnem tekmovanju je bila taka ku-
rentova pojedina, zapečena zloženka s kašo, rdečim zeljem in smetano, ki 
so jo pripravile Miške iz OŠ Olge Meglič Ptuj. Torkovega tekmovanja so se 
udeležile še osnovne šole Ljudski vrt Ptuj (ekipi Ptujske kmetice in Ajdovke), 
Gorišnica (Margetnčari in Dominčeki), Velika Nedelja (Velikonedeljske ku-
harice), Juršinci (Navite kuhalnice), Kamnica pri Mariboru (Kamniški hren) 
in OŠ Ludvika Pliberška Maribor (Jabolčne ludvičke).


