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Namen projekta je dvigniti kulturo prehranjevanja mladostnikov in vplivati na njihovo mišljenje o zdravi 
prehrani. Ob tem spodbuditi uživanje zdrave hrane iz okolice, predvsem zelenjave in sadja, opustiti 
poseganje po jedeh »v ovitkih« in skozi otrokom zabavne aktivnosti ter vsebine doseči veselje do 
ustvarjanja v kuhinji in širjenja zdravih informacij med lastno generacijo.  
Z drobnimi koraki želimo povečati ozaveščenost vseh vpletenih v proces prehranjevanja otrok, podati 
razumljive vzroke in posledice uživanja zdrave hrane ter jedi vplesti v otrokov domač ali šolski vsakdan. 

http://www.kuhnapato.si/
http://www.csod.si/
mailto:info@kuhnapato.si


Ob enem ozavestiti mladostnike o kulturnem ozadju uživanja hrane, lokalno pripadnostjo jedi in / ali 
sestavin in nujno povezavo z letnim časom, prazniki, ostalimi kulturno – izstopajočimi obdobji. 
V relativno neformalnem okolju CŠOD, v sproščenem vzdušju, kar pripomore h globljemu in 
dolgoročnejšemu vsrkavanju zdravih informacij, si prizadevamo motivirati mladostnike na njim primeren 
način ter jih s pomočjo strokovnjakov iz različnih kulinaričnih področij, oskrbeti z verodostojnimi 
informacijami. 
 
Vse to je pa lahko spodbuda za sodelovanje v osnovnem letnem projektu KuhnaPaTo. Vse o delovanju 
projekta lahko preberete na www.kuhnapato.si  
 
Prednosti ali vzrok za izvedbo aktivnosti: 
 

 povezovanje znanj: raziskovalna dejavnost, zgodovina, geografija, kultura, zdravje, likovni pouk, 
kemija, kuharstvo, besedni zaklad – nastopi… 

 spodbujanje pozitivne samopodobe tudi učencev s slabšim učnim uspehom (vključujemo šole s 
posebnimi potrebami) 

 zdrav način življenja naj postane samoumeven in podlaga za gibanje ali športne aktivnosti 

 seznanjanje z lokalno značilnimi ali tradicionalnimi jedmi sosednjih regij ali pokrajin  

 ozaveščanje o lokalni pripadnosti jedi ali sestavin – različne potrebe telesa 

 ozaveščanje o sezonski dostopnosti sestavin in z njimi povezanih jedi – potrebe telesa 

 širitev znanja o raznolikostih zelenjave in sadja ter ostalih sestavin; ter z njimi povezanih 
kombinacij okusov 

 krepitev ročnih spretnosti in veščin nastopanja ter premagovanje strahu 

 spodbujanje medgeneracijske komunikacije in sodelovanja 

 skozi motivacijske postopke zagotavljanje dolgoročnosti pridobljenega znanja 

 spodbujanje sodelovanja med otroki: organizacija pri vadbi, v kuhinji, delitev dela v skupini, 
načrtovanje 

 oblikovanje lastnega okusa in poseganje po zdravi hrani iz okolice, pogojeni z letnim časom  

 spodbujanje kreativnih idej o modernih postopkih pridelave hrane v bodoče 

 krepljenje spoštovanja do slovenske hrane, ustvarjanje ponosa do lastne prehranske kulture 

 spodbujati širino razmišljanja o bodočih poklicih 

 ozaveščanje o vzrokih prehranjevanja v zgodovini, kot logični posledici potrebe telesa in 
zagotavljanja zadostne energije, zdravja 

 ustvarjanje sodobnosti na trdnih temeljih zgodovine 

 s pomočjo med-vrstniškega vpliva spodbuditi zanimanje otrok in sprejemanje zdravih 

tradicionalnih jedi (obrokov) pripravljenih v šolski kuhinji 

 

Doseči višji nivo kulture prehranjevanja je cilj, pod katerega prištevamo poseganje po raznoliki lokalni 
zelenjavi, sadju, povezanim z letnim časom, uporaba sestavin, kot so kaše, žitarice, manj maščob in mesa 
ter zmerne količine mlečnih izdelkov. Vse to brez konzervansov, vzeto iz okolice in ob pravem času v 
pravih količinah. S kulturo prehranjevanja je povezano tudi znanje ali razumevanje: kaj vzeti in kdaj, kako 
je to pridelano, kako in v kakšnih kombinacijah koristiti (in zakaj: npr.: zakaj fižolovi juhi dodati šetraj?), 
da bo učinkovito in telesu nadomestilo manjkajoče, kako do sodobnih kulinaričnih kreacij na temeljih 
zgodovine, za oko privlačnih jedi. Ter seveda kako porabiti čim več ali vse, oz. zavreči čim manj hrane. S 
kulturo prehranjevanja prav tako sovpada postopek priprave, pogrinjek, razlaga ob postrežbi ter proces 
hranjenja.  

Predvsem pa v vse-svetovno kulturo prehranjevanja vedno bolj prištevamo hranjenje z lokalno značilnimi 
jedmi, kamor koli že gremo, saj tam najbolj ustrezajo našemu okusu in potrebam. Za omenjeno si upamo 
trditi, da sodi med bolj »vroča« svetovna prizadevanja, tudi v povezavi s turističnimi panogami (npr: na 
morju nam ne teknejo ajdovi žganci z repo, kot v Prekmurju ne morski sadeži…). 
 

 
 
 

http://www.kuhnapato.si/


Način dela: 
 

 V proces se lahko vključi ves razred ali pa razred določi skupino od 4 do 6 učencev, ki bo 
skupaj s kuharskim osebjem centra pripravila obrok 

 Starost otrok: od 4. do 9. razreda, dopušča se možnost, da se v proces vključijo tudi mlajši 

 Pripravlja se kosilo, ki je sestavljeno iz glavne jedi in poobedka (lahko pa tudi predjed), 
dopuščena je možnost priprave katerega izmed ostalih obrokov 

 Skupina kuharjev pred kosilom predstavi kaj in zakaj se bo kuhalo – na kratko z opisom 
kulturnega ozadja jedi 

 Jedi, ki se pripravljajo, sovpadajo z lokacijo / regijo centra, sezono, kulturno kulinarično 
dediščino, na podlagi katere se lahko (ni pa nujno) jed z dodatkom večje količine zelenjave 
ali sadja, prelevi v sodobnejšo različico (primeri v knjigah Kuhnapato) 

 Skupina lahko v naprej pripravi predlog za jed, zapiše recept in postopek ter vzrok priprave 
včasih v odnosu na danes ali se o tem poučijo, oz. dogovorijo na kraju samem 

 Organizator pripravi recepte, povezane z lokacijo centra, razporejene glede na letni čas ter 
vsakemu sodelujočemu centru pokloni knjige iz preteklih sezon dela 

 Kuha se pod mentorstvom kuharskega osebja in / ali učitelja posameznega centra 

 Kuharji imajo uniforme, ki se izdelajo zanje, kuhinjski pribor, prilagojen za mlajše 

 Za kuhanje ali pripravo jedi se odredi prostor v ali zraven kuhinje 

 Jedi se postreže z razlago ali letakom z nekaj besedami o kulturnem ozadju in zdravstvenim 
učinkom 

 »Krožnike« dokončajo otroci s svojim načinom dekoracije (lahko pripravijo pogrinjke iz 
lokalno značilnih elementov), kot v boljših restavracijah (si razdelijo delo sestavljanja 
krožnika za večjo količino »gostov«) 

 Ostali izdelajo pogrinjke: naberejo začimbe ali rastline na travniku, v gozdu ter z njimi 
okrasijo mizo 

 Kuharji ali druga skupina lahko pripravi zdrav, sezonski napitek (hladen čaj ali limonada s 
sadjem, zelišči…), ki se ga užije kot »predjed« ali poobedek 

 Če je možno, jedo na ličnih krožnikih in pijejo iz steklenih kozarcev 

 Otroci kuharji na koncu prejmejo priznanja 

 O lokalno značilnih zdravih jedilnikih se pouči kuharsko osebje, ki naj se izogiba špagetom, 
picam, ocvrtemu mesu… 

 Izdela se priročnik za kuharje ali se jim vročijo knjige Kuhnapato 

 Ustvari se foto-material, ki se nameni reportažam na spletni strani organizatorja, objavam 
centra, šole, otrok doma,… 

 Ustvari se možnost navzkrižnih informacij med centri in / ali skupinami otrok v obliki 
publikacije, ki izide na koncu šolskega leta 

 Obstaja možnost vabila lokalnega kuharja ali pridelovalca hrane, da s svojimi izkušnjami 
oplemeniti ta dan ali celo izvede delavnico z otroki; v tem primeru ima učitelj – mentor 
manj dela 

 Glede na to, da se je v vsakem primeru treba prehranjevati, lahko aktivnost postane kot 
reden del življenja v CŠOD, v času zajtrka ali kosila ali večerje. Skupine se lahko menjajo.  

 Za bodoče mentorje na centrih predlagam kratko izobraževanje o ciljih projekta, poslanstvu, 
dosedanjih izkušnjah in rezultatih ter kulinarično delavnico z enim (ali več – regijsko 
razpršeno) priznanih slovenskih kuharjev.  

 

 
Izobraževalni seminar: 

 Predvideni rok izvedbe: 20. september 2017 v Ljubljani 

 Pojasnili vam bomo podrobnosti delovanja projekta, odgovorili na vprašanja 

 Izvedli bomo praktično delavnico z enim od kuharskih mojstrov in se poučili o sodobnih 
tehnikah priprave tradicionalnih jedi 

 Seminar je namenjen: kuharskemu osebju CŠOD, učiteljem CŠOD, učiteljem, mentorjem, ki 



spremljajo otroke s posamezne OŠ, morebitnim načrtovalcem prehrane na CŠOD 

 Seminar je za udeležence brezplačen 

 Na seminarju bodo mentorji ali predstavniki posameznega CŠOD prejeli določen izobraževalni, 
promocijski material za kasnejše delo in določene tehnične pripomočke za delo z otroki  

 

 

Termini in tehnika: 
 

 Aktivnost poteka skozi vse šolsko leto 

 Na CŠOD se izvaja po 1X ali večkrat (glede na želje in pripravljenost sodelujočih) v času bivanja 
skupine na posameznem CŠOD 

 Posamezni mentorji določijo čas priprave hrane glede na zahtevnost postopka 

 Osnovni cilj je priprava kosila, dopušča se možnost priprave katerega od spremljajočih obrokov 

 Število sodelujočih ni omejeno (glede na danosti opreme in prostora) 
 

 

Spodbuda: 
 

 Uporaba čim več raznolikih vrst zelenjave, značilne za okolico in letni čas 

 Uporaba raznolikih sort sadja, pridelanega v okolici centra, sovpadajočega z letnim časom 

 Tradicionalne jedi v moderni preobleki s podanim kulturnim ozadjem jedi v zgodovini 

 Uporaba čim manj maščob 

 Uporaba raznolikih kaš, žitaric in moke iz domače pridelave 
 
 

Izziv: 
V znak čim manj zavržene hrane se lahko v primeru ostankov »današnjega kosila« naslednji dan pripravi 
»reciklirano kosilo«, ki se na podlagi ostalih nekaterih sestavin zasnuje tako, da se porabi vse sestavine 
preteklega dne (ki jih je na podlagi higienskih in zdravstvenih standardov možno uporabiti) v novi 
kreaciji ali na novo zasnovanih jedeh, kot izvlečkih preteklega dne. 

 Primer: danes ostaneta špinača in krompir, ki se jutri ponudita v obliki njokov z mesno – 
zelenjavno ali zeliščno omako ali polpetov z jogurtovim prelivom z zelišči 

 Primer: danes ostane piščančje meso iz juhe, ki se jutri porabi v obliki solate z dodano sezonsko 
zelenjavo, bučnim ali oljčnim oljem ali jogurtom, jajcem ali kot namaz… 

 Primer: danes ostane omaka za testenine, ki se jutri skupaj s sirom porabi za polnilo zelenjave 
(bučk, paprike, jajčevcev…) 

 

 
Zanimive in koristne povezave: www.prehrana.si in higienska priporočila za varnost živil 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_tips_stop_food_waste_sl.pdf 
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en 
http://www.nijz.si/sl/zivila-s-pretecenim-datumom-minimalne-trajnosti-so-lahko-v-prometu 
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/pretecen_rok_vodila_za_posredovanje_zivi
l_v_javnih_ustanovah.pdf 
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/rok_uporabnosti_zivil.pdf 

 
 

Po aktivnosti: 
 Izdela se kvalitetne fotografije jedi in priprave jedi otrok 

 Foto-material se po izvedeni aktivnosti isti ali naslednji dan pošlje na info@kuhnapato.si 

 Na podlagi vprašalnika se na enak e-naslov pošljejo informacije: koliko otrok je sodelovalo 
neposredno, koliko obrokov je bilo pripravljenih, kaj se je kuhalo 

http://www.prehrana.si/
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/higienska_priporocila_za_varnost_zivil_za_potrosnike.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_tips_stop_food_waste_sl.pdf
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
http://www.nijz.si/sl/zivila-s-pretecenim-datumom-minimalne-trajnosti-so-lahko-v-prometu
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/pretecen_rok_vodila_za_posredovanje_zivil_v_javnih_ustanovah.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/pretecen_rok_vodila_za_posredovanje_zivil_v_javnih_ustanovah.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/rok_uporabnosti_zivil.pdf
mailto:info@kuhnapato.si


 Če se jedi povzame po podanih receptih (poda jih organizator aktivnosti), se sporoči le ime jedi, 
če pa se pripravi jed, ki je javnosti še neznana, se zapiše recept in kratek opis jedi; vse to v 
naprej podanih obrazcih 

 Ob tem se zapišejo do 3-je intervjuji (po 1 ali 2 stavka kot občutki otrok ob pripravi obroka) 

 Na podlagi vseh zbranih materialov se na koncu šolskega leta izda zbornik, ki je na voljo vsem 
centrom CŠOD in v aktivnosti sodelujočim šolam (ter se instalira na spletno stran organizatorja 
ter CŠOD) 

 Morebitna medijska pozornost: objave v lokalnih ali nacionalnih medijih; za ta namen 
organizator pripravi soglasje za dovoljenje objave otrok v medijih (kot je to praksa pri osnovnem 
projektu) 

 O aktivnostih se poroča adremi medijev, CŠOD, šol, kulinaričnih strokovnjakov, etnologov, 
turističnih delavcev, državnih institucij, gostilen… in na spletni strani www.kuhnapato.si  

http://www.kuhnapato.si/

