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rojekt Kuhnapato mlade
spodbuja k raziskovanju
in pripravi lokalnih ali
regionalnih kulinaričnih
posebnosti ter k uživanju zdrave
hrane. Projekt je letos potekal pod
okriljem ministrstva za zdravje in
nacionalnega programa Dober tek,
Slovenija. Rdeča nit letošnje, že
šeste izvedbe, je bilo zdravo tradicionalno lokalno značilno sezonsko kosilo.
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Na več kot 30 osnovnih šolah so
učenci od novembra do marca v
šolskih kuhinjah z načrtovalci šolske prehrane in s šolskim kuharskim osebjem kuhali sošolcem in s
svojim zgledom preusmerjali željo
po sendvičih v željo po zelenjavi in
sadju. Koordinatorka in vodja projekta Anka Peljhan iz Društva Vesela kuhinja ocenjuje, da so v akciji
pripravili 50.000 obrokov.
Najbolj zagnani so šolska kosila
priredili v tekmovalne različice, ki
so jih strokovni komisiji predstavili
na šestih regijskih tekmovanjih. 18
skupin mladih kuharjev iz Prestranka, Divače, Dornberka, Ajdovščine, z Dobrovega, iz Ljubljane, Dobja, Središča ob Dravi, Sv.
Jurija, Novega mesta, Škocjana na
Dolenjskem, Gorišnice, Škofje Loke
in iz Krope pa se je uvrstilo na
zaključno srečanje. Veliki finale je
gostila gostilna Pečarič na Vrhovcih, kjer se po besedah kuharskega
mojstra Jureta Pečariča lahko pohvalijo, da so ena redkih ljubljanskih
gostiln, ki vso zelenjavo pridelajo
na domačem vrtu.
Strokovna komisija, v kateri so
bili etnolog Janez Bogataj, Tanja
Pintarič iz gostilne Rajh, Valter
Kramar iz Hiše Franko, Tomaž Bol-
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Vse primorske ekipe so za kuhalnice prijele že v prvi skupini. Večina
je recepte, s katerimi so se pomerili
na regijskem tekmovanju, za to priložnost obarvala sezonsko, s
svežimi zelišči in zelenjavo z domačih vrtov, kar je posebej pohvalil
član komisije Valter Kramar iz Hiše
Franko. “Vsi so me zelo navdušili.
Uporabili so veliko sezonskih sestavin, nekateri so vzeli še zimske
recepte in jih osvežili s sezonskimi
zelišči. Všeč mi je, ker delajo tradicionalne zadeve. Predvsem pa so
me navdušili, ker delajo z veseljem.”
Prestranški krompirčki, Aleksander, Jan, Barbara in Samanta so
pripravili krompir v zevnici z domačo klobaso in kompot z jabolki.
“Vse domače in pripravljeno tako,
kot jemo tudi doma,” se je pohvalila
članica ekipe Samanta. OŠ Prestranek je tokrat prvič sodelovala na
tekmovanju, učenci pa so bili nad
akcijo navdušeni. “Za recepte smo

vprašali starše in stare mame, na
šoli smo naredili anketo in učence
vprašali, kaj radi jejo,” je dodala
Barbara. Na šoli so po besedah
mentoric Liljane Bole in Maje Malnarič skuhali tri tradicionalna kosila, skupina učencev pa je posnela
tradicionalne pivške jedi in jih objavila na spletu.
Andreji, Tine in Jan iz ekipe
Slastni piturali iz OŠ Dobrovo so
pod vodstvom mentorice Vojke
Gregorič Mozetič pripravili krompirjeve njoke s točem s klobaso in
hruške pituralke s čokolado, obiskovalci pa so se lahko ob njihovi
mizi posladkali tudi z briškimi
češnjami. “Nič ni pretežko, če imaš
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dobro ekipo, in mi smo dobra ekipa,” je ob začetku tekmovanja poudarila Andreja, mentorica pa jih je
pohvalila in poudarila, da je uspeh
že, če nalogo opravijo korektno in
pripravijo okusno jed.
Taša, Zala, Tanaja in Urška so
kot Šturske gurmanke iz OŠ Šturje
pod vodstvom Petre Ušaj strokovno komisijo in goste sprejele s figovim kofjetom in prigrizkom. Za
tekmovanje so pripravile kruhove
cmoke s koromačem, položene na
grahovo kremo z domačo panceto,
za sladico pa še testene mošnjičke,
nadevane s praženimi vipavskimi
češnjami in sladoledom iz hrena in
praženih orehov, ki mu je svežino

dodala meta.
V pričakovanju rezultatov je
mentorica Petra dodala: “A so sploh
najpomembnejši? Verjetno ne. S
trudom, z dobro voljo in ekipnim
duhom smo starim, zapostavljenim
jedem vdihnile moderno dušo, pri
tem pa nismo pozabile na najvažnejše, uživale smo v našem delu.”
Erik, Ema, Lara in Aleks iz ekipe
Čeljustniki iz OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača so za glavno jed pripravili zeliščno frtaljo na gnezdecu
iz špargljev s prepečencem, za kar
sta poskrbela fanta, ki sta se pohvalila, da so vsa zelišča pridelali
sami. Dekleti pa sta medtem pripravili razbito pito s kraško skuto.
Čeljustnikom so družbo delale
Punčke Maje, tudi ta divaška ekipa
si je nadela ime po enem od
knjižnih naslovov domačega pisatelja. Adni, Sara in Medina so za
glavno jed pripravile solatni
krožnik s kraško panceto, za poobedek pa pečeno kraško skutino
tortico, s kraško skuto, jagodami in
češnjami. Učenci so ustvarjali pod
vodstvom
mentorjev
Mirjam
Trampuž,
Ksenije
Krajšek
Mahorčič in Igorja Peresona.
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Strokovno komisijo so letos znova
navdušili učenci Oš Dornberk. Med
štiri zmagovalne ekipe so se uvrstili
Nonini vajenci. Jana, Hana, Jona in
Andrej so pod vodstvom mentorice
Mateje Skočir pripravili repinko,
mešanico jote in ješprenke, z repo
tropinko in ječmenom. Za sladico
so postregli kakavovo pecivo s
češnjami. Recept za repinko so sestavili kar sami, s kombinacijo receptov, ki so jim jih povedale domače gospodinje.
Za OŠ Dornberk si je zmago prikuhala tudi ekipa Polentarji, v kateri so bili Lovro, Nuša, Nika in
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Timotej. “Pripravili smo polentino prežganko, to je bolj redka
polenta, ki se je v naših krajih
kuhala skoraj vsak dan. Zraven
smo dodali nekaj svežega graha.
Za sladico smo pripravili slastni
skritek, v testo zavite šparglje s
sirom, porom in pinjolami,” je v
imenu ekipe povedal Lovro.
OŠ Dornberk je v projektu sodelovala že četrto leto, vedno se je
uspela urstiti v finale, pred dvema
letoma in letos pa so njeni učenci
najboljši v državi. V projektu si
nabira izkušnje veliko učencev, že
od začetka pa tesno sodelujejo s
krajem. “Nujno se nam zdi ohraniti navade, običaje in posebnosti
našega kraja, ki med mladimi hitro izginjajo v pozabo. V tem projektu se obračamo na naše none,
ki nam vedno stojijo ob strani. Še
posebej gospa Mara Medvešček,
gospa Ana Berce, gospa Zdenka
Budihna, gospa Dragica Doplihar in še katera, pri katerih
vedno naletimo na polno naročje
pripovedi o navadah in običajih v
naših krajih, pa tudi na pomoč.
Vedno nam posodijo staro posodo,
pribor, pripomočke, prtičke in
drugo opremo, s katero nav-

dušimo komisije. Sodelujemo tudi
z lokalnimi kuharskimi mojstri.
Zadnja leta je to Matjaž Šinigoj,
ki pozna in ceni lokalne običaje,
jedi in najmodernejše kulinarične
trende in vse skupaj z mojstrsko
roko spremeni v zmagovalne jedi,
opremljene s pravimi zgodbami,”
je povedala Skočirjeva.
Z ekipama OŠ Dornberk sta si
zmago delili še ekipi Kozjanski
zmajčki iz OŠ Kozje in Središke
Antonke iz OŠ Središče ob Dravi.
Vodja projekta Anka Peljhan je
tekmovanje sklenila z besedami:
“Enostavno krasni so.” In za prihodnje leto napovedala nekaj novosti. “K sodelovanju bomo z različnimi prijemi poskušali pritegniti še več šol. Projekt je zasnovan
kot trdna celota z neomejenimi
možnostmi širitve. Naše poslanstvo ni samo otroke naučiti kuhati, to je samo končni rezultat. Želimo jih ozavestiti, da bodo posegali
po lokalni sezonski hrani, značilni
za njihovo geografsko okolje, da jo
bodo znali uporabiti v tradicionalnih jedeh, povezanih z dediščino, da bodo vedeli, zakaj
kakšna jed in kako se jo da prilagoditi današnjemu času.”
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Energijska vrednost artičoke je
zelo nizka, saj ima le 20 kcal/100g.
To razveseljuje vse, ki skrbijo za
vitek pas in lep stas. K temu pripomorejo tudi vlaknine, ki jih je kar
nekaj. Ogljikovih hidratov je do
4g/100g, komaj desetinko grama je
maščob in nekaj manj kot gram
beljakovin v 100 g artičoke.
Pomembnejši od tega so vitamini in minerali, zlasti grenčine, ki
dajejo artičokam pravi zdravilen
pomen. Tu je večina vitaminov skupine B, in sicer: B1, B2, B3, B5, B6 in
B9 ter vitamin C. Med minerali je
največ kalija, kalcija, magnezija in
fosforja, nekaj je tudi železa in
cinka.
Artičoke so, kot rečeno, so dobrodejne
predvsem
zaradi
grenčin.
Kemično sestavo artičok so podrobno preiskovali v prejšnjem sto-

in olajša prebavljanje maščob. Posledično se odstranjujejo strupene
snovi iz jeter, poveča se izločanje
seča, s čimer se čistijo ledvice, iz
sklepov pa odplavlja sečna kislina,
kar preprečuje in blaži putiko.
Grenčine tudi čistijo kri in tako
pomagajo srcu in krvnim žilam.
Diuretično in razstrupljevalno delovanje artičok si torej podajata
roko. Artičoke vsebujejo še inulin,
zato so zelo primerne tudi za sladkorne bolnike. Zaradi kombinacije
vseh snovi, artičoke pomagajo
izločati mleko doječim materam.
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Uporabimo čim manjše artičoke.
Na vrhu jih odrežemo, zunanje liste
odstranimo, peclje pustimo, a jih
olupimo. Artičoke v slanem kropu
kuhamo 15 minut, ne čisto do meh-



a Goriškem artičoke
lepo uspevajo, podobno kot v Istri. Veljajo za
zdravilne. Mož mi je
pravil, da so jih kmetje začeli nositi
na tržnico v Gorico takoj, ko se je
meja odprla. Za devize: lire, ki so
bile, vsaj na Primorskem, še bolj
cenjene kot nemške marke. Tisto,
kar je ostalo doma, so bile manj
kakovostne artičoke, ki jih niso niti
peljali na trg. In take so jih sem in
tja pripravili zase. Danes smo tudi
mi gospodje in jemo artičoke brez
zadržkov, kar je pokazal tudi letošnji praznik artičok v Strunjanu.
No, moj mož je sladkosned, zato
grenkih artičok ni maral in še danes
jih ogleduje samo od daleč.
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ka iz Gostilne Krištof, Katja Povhe
Jemec z ministrstva za zdravje in
strokovnjak za turizem Drago Bulc,
je mladim že v začetku svetovala, da
naj pri ustvarjanju uporabljajo sestavine iz domačega okolja, upoštevajo letne čase in tradicijo, spoštujejo kulturo prehranjevanja in potrebe telesa, hkrati pa naj bodo tudi
drzni, predvsem pa sproščeni in naj
kuhajo z ljubeznijo.
Mlade je nagovorila tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je z zanimanjem prisluhnila
receptom, preverila zelišča in pokukala v lonce. “Sem iz kmečke
družine in kot otrok sem pripravljala te stare jedi. Tudi sama rada
jem tradicionalne jedi, ki si jih pripravljam z zelenjavo s svojega vrta.
Pogosto grem celo zvečer s svetilko
na vrt po svežo solato, da si pripravim kosilo za naslednji dan.”

 

   

Polentarji in Nonini vajenci iz OŠ Dornberk med zmagovalci letošnjega projekta Kuhnapato
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Artičoka (Cynara cardunculus) je
danes potrjeno zdravilna zelenjava
iz družine nebinovk. Kje je njena
pradomovina, se še danes brezplodno prerekajo, a neizpodbitno
je to rastlina toplega Sredozemlja,
od Turčije do Španije, in to na obeh
straneh morja. Že od davnih časov
jo poznajo tudi na Kanarskem
otočju in celo v Iranu. Iz Evrope so
gojenje artičok prenesli v srednje
predele obeh Amerik, pa tudi v
Južno Afriko in daljno Avstralijo.
Artičoke so potrjeno poznali in
gojili že Rimljani in jih šteli za
afrodiziak. Nekateri sicer ugibajo,
da so Rimljani in bržkone tudi
stari Grki pravzaprav poznali kardij, ki naj bi bil starejši samonikli
in vremensko bolj odporni bratranec artičok. Trditev ni nujno
točna, saj so artičoke že gojili kot
kulturno rastlino. Drugi pa domnevajo, da so bile rimske in grške
artičoke le zelo podobne kardiju in
so sedanjo obliko pridobile stoletja pozneje z načrtnim izborom
in selekcijo. Artičoke se strogo
držijo tople in mile sredozemske
klime. Obe rastlini, kardij in artičoke, sta trajnici in pri nas na
Primorskem prezimita brez vseh
težav, drugod po Sloveniji pa to ni
mogoče in je treba rastline ustrezno zaščititi pred mrazom.
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letju in jim priznali dejansko zdravilno vrednost. Farmacevti jo pripisujejo številnim grenčinam iz vrst derivatov kafeoilkininske kisline.
Najpomembnejša med njimi je cinarin. Te je med rastlinami največ
prav v artičokah. Pomembno vlogo
imajo še flavonski glikozidi (luteolin-7-rutinozid, luteolin-7-glukozid), seskviterpenski laktoni, cinaropikrin, evgenol, fenilacetaldehid
in fitosteroli.
Cinarin močno spodbuja nastajanje in izločanje žolča, saj krepi
krčenje žolčnika. Posledično čisti
jetra, znižuje slab holesterol in trigliceride v krvi, hkrati spodbuja
tudi izločanje vode iz telesa. Artičoke imajo še sposobnost, da obnavljajo
delovanje
obolelega
žolčnika in pri zastajanju žolča.

kega. Nato jih podušimo na surovem maslu, pokapamo z limoninim sokom, popramo in prelijemo z govejo juho. Z njo jih večkrat
prelijemo, da se ne osušijo. Ko se
listki zlahka ločijo od storžka, so
kuhani. Zložimo jih na krožnik in
prelijemo s sokom od dušenja.

 ! !č!

č! !

Skupna značilnost vseh grenčin pa
je, da spodbujajo tudi izločanje prebavnih sokov želodca in trebušne
slinavke. Posledično se poveča peristaltika, ali ritmično gibanje črevesja, zato je prebava bolj učinkovita, saj se čas delovanja prebavnih sokov pri tem ne skrajša.
Prebavila imajo torej dovolj časa za
temeljito predelavo hrane. Posredno grenčine pomagajo lenemu
črevesju, odpravljajo zaprtost in posledice, ki so sicer vidne na koži.
Ker grenčine iz artičok pospešujejo izločanje žolča, se okrepi

Liste artičoke namakamo v vinu
vsaj mesec dni, nato precedimo.
Pred jedjo spijemo majhen kozarček.
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Potrebujemo šest artičok, četrt kilograma špargljev, dve žlici mletih
mandljev, 2 dl kisle smetane, sok
ene limone, sol in poper. Liste artičok skupaj s šparglji skuhamo v
slanem kropu z malce limoninega
soka. Posebej naredimo omako iz
mandljev in smetane. Z njo prelijemo artičoke, narezane na rezine.
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