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EVALVACIJSKO POROČILO

UVOD - povzetek

Raziskovanje prehranske kulturne dediščine sodi med nujne ali glavne dejavnosti ohranjanja
identitete naroda ali skupin prebivalstva. Jedi naših prednikov ali še posebej postopki priprave,
so del kulturnega in družbenega dogajanja, ki opisuje način življenja v geografsko izjemno
raznoliki Sloveniji. Tudi dejstvo o štirih letnih časih narekuje bolj ali manj bogato bero
sezonskih sestavin in njihove uporabe, še posebej v dobi, ko ni bilo hladilnikov ali sestavin na
dosegu roke vsak dan. Tako o takratnem načinu življenja, zgodbah o kulturnem ozadju jedi ali
vzrokih priprave, že sedem let pripovedujejo slovenski osnovnošolci v okviru projekta
Kuhnapato, ob tem, ko pripravljajo jedi, ki bi si zaslužile bogatiti jedilnike tudi najboljših (ne le
slovenskih) gostiln.
Sedem izvedenih projektov ali epizod dela z osnovnošolci je vsakoletno postreglo z določenimi
nadgradnjami v smislu širjenja poslanstva. V zadnjih dveh letih pa smo naredili velik korak k
motivaciji in uresničevanju poslanstva v smeri zavedanja mladostnikov o zdravem načinu
prehranjevanja, ko smo otroke smeli postaviti v velike šolske kuhinje.
V zadnjem letu pa smo delovanje nadgradili še s sodelovanjem s Centri šolskih in obšolskih
dejavnosti. S pričetkom aktivnosti na Dan slovenske hrane v novembru, ko so otroci pričeli s
pripravo zdravih tradicionalnih kosil na OŠ, se je aktivnost pričela tudi na CŠOD-jih, z namenom
mrežiti znanje o značilnostih prehranjevanja prebivalcev drugih regij, kar je še dodatno
pripomoglo k širini vedenja, motiviranju uporabe lokalnih sezonskih sestavin in posledično
zdravemu načinu prehranjevanja številnih mladostnikov, ki svoje znanje širijo po lastni okolici.
V praksi: skupine osnovnošolcev prevzemajo odgovorno nalogo: v sodelovanju z načrtovalci
šolske prehrane, kuharskim osebjem šole in mentorji – učitelji gospodinjskega pouka, na svoji
šoli zasnujejo recept za zdravo, lokalno značilno kosilo, povezano s tradicijo ali kulturno
zgodovino svojega kraja ali regije, uporabijo domače, razpoložljive sestavine letnega časa in
ga ponudijo sošolcem in učiteljem celotne šole. In to vsak mesec od novembra do aprila.
Podoben proces se dogaja na CŠOD-jih, le z jedmi, značilnimi za lokacijo centrov.
Uspelo nam je povezati otroke, vzpostaviti odnose na višjih ravneh, spoštovanje in
prijateljstvo, kar je vodilo k dejstvu, da se na kosila prijavljajo tudi otroci, ki sicer ne jedo v
šolah, na krožnikih ne ostane nič in zdravje ter tradicija sta postali otroku samoumeven del
prehranjevalnega procesa.
Z izobraževalnimi aktivnostmi za mentorje si vsako leto prizadevamo dvigniti nivo podajanja
znanja otrokom ter izboljšati kvaliteto delovnega procesa in končnih rezultatov.
Z nastopi pred javnostjo pa si prizadevamo izjemno pomembne informacije predstaviti čim
širšemu krogu ljudi različnih starosti in jih preko otrok, za katere smatramo, da so
najučinkovitejši medij, navdušiti k spoštovanju naravnih zakonov prehranjevanja, značilnih za
letni čas in lastno okolico.

PROBLEMATIKA

Problematika obstoječe situacije v 2012 (pričetek projektnih aktivnosti) je:
 mladostniško nezadostno spoštovanje hrane iz osnovnih sestavin, značilnih za
posamezno lokacijo in letni čas,
 nepoznavanje sestavin, ki predstavljajo temelj zdravega obroka,
 neprilagojenost okusom zdravih jedi (predvsem zelenjavnih) in
 posledično zavračanje le-teh,
 velika in lahka dostopnost jedi »iz ovitkov«, dosegljivih v trgovinah in obratih hitre
prehrane ter njihova »vabljivost« glede na umetne dodatke,
 na drugi strani zavračanje naravnih okusov,
 nezadosten poudarek na vizualni vabljivosti jedi, tistih, ki jim hrano ponujajo ter
 želja po prilagajanju okusov otrok v šolskih kuhinjah,
 prevelika »odsotnost« staršev pri vzgajanju otrok k spoštovanju zdrave hrane in
 preslaba motivacija mladih (iz vseh strani) za spremembe pri jedilnikih.
Vse to vodi do:
 prekomerne teže,
 zamaščenosti teles,
 posledično slabšega počutja,
 apatičnosti in slabe samopodobe,
 bolezni, kar vodi v šolski in siceršnji – življenjski neuspeh,
 privede v slabe družbe,
 posedanja po cestah ali pred računalniki in
 izogibanja telesnim aktivnostim,…za kar osnovni razlog je prehrana.
Želja ali namen je oplemenititi – nadgraditi enodnevno aktivnost: Slovenski tradicionalni
zajtrk, ga v skladu z načinom motivacije mladostnikov približati ozaveščanju vseh vpletenih
(osnovnošolcev, šolskih kuhinj, učiteljev, staršev ter posledično vse populacije), podati
otrokom starosti osnovne šole razumljive – praktične razloge: vzroke in posledice uživanja
zdrave hrane ter jedi vplesti v otrokov šolski in siceršnji vsakdan, kot samoumeven način
prehranjevanja.
Za doseganje dolgoročnega zdravja mladostnikov, ki nastopajo v vlogi učiteljev ali najboljšega
medija za celotno (lastno in starševsko) populacijo, je koriščenje zdrave hrane: lokalno
značilne in lokalno pridelane, ob določenem letnem času ali ostalih zakonitostih, spoznavanje
dela proizvajalcev iz okolja, spoznavanje tradicionalnih jedi ali sestavin, nujni del splošne
izobrazbe za dolgoročno zdravje, uspeh na vseh področjih in ohranjanje lastne nacionalne
identitete.
Raziskava na podlagi podatkov mentorjev bodočih skupin ali učiteljev gospodinjskega
pouka je pokazala, da:
 Enodnevna izvedba tradicionalnega slovenskega zajtrka v slovenskih OŠ in vrtcih
ne dosega želenih – dolgoročnih rezultatov pri otrocih.
 Dejanska izvedba se v večini nanaša na kruh, namazan z medom ob šalici toplega
mleka in jabolku, kar je za otroke neatraktivno, nespodbudno za uživanje.
 Izvedba zajtrka je podprta s premalo informacijami (ki pridejo do otrok), podanimi
na njim prijazen način.






Ne vedo, čemu ali zakaj in zakaj le en dan.
Siceršnja izvedba kosil v šolah in vrtcih poteka ob načrtovanju vodje prehrane ter
izvedbi (s kreacijo recepta) vodij kuhinje, ki sta si v večini primerov nasprotujoči
si.
Premalo spodbude otrokom, premalo psihološkega pristopa ali motiviranja za
uživanje zdrave hrane, povezane z lokacijo ali značilne zanjo, povezane z danostjo
narave ob določenem letnem času in potrebami telesa (posameznika).
Relativno nizka stopnja zavedanja šolskih kuharic o načinu dojemanja ali
motiviranja za hranjenje mladostnikov.

Rešitve:
 Osnovne sestavine približati otrokom, kot nujen sestavni del obroka.
 Zdrave obroke narediti »simpatične« in okusne ter tako spodbuditi spreminjanje
otroškega okusa.
 Razširiti obzorje znanja o lokalni hrani (širina, način pridelave, inovativni načini
uporabe, posledice ali vzroki prehranjevanja) in možnostih kreacije jedilnikov v skladu
s smernicami šolske prehrane.
 Privabiti priznane kuharske mojstre kot vzgled pri pripravi hrane in posledično tudi
hranjenja ter upoštevati (vsaj delno) kulinarične trende v svetu.
 Izobraziti in motivirati vodje prehrane, vodje kuhinj in šolske kuharice za prisluh k
otroškemu dojemanju hrane in hranjenja ter k estetiki izvedbe šolskih kosil.
 Motivirati vodstvo šol (in vrtcev) za prisluh in podporo k sodobnejšim pristopom
priprave hrane (od receptov do izvedbe).
 Na otroku dostopen način uporabiti motivacijske metode za prisluh in izvedbo, kar na
prvem mestu pomeni: postaviti jih v vlogo »kuharja« pri izvedbi lastnega obroka ali:
zaupati jim pomembno nalogo.
 Z medijsko podporo doseči zanimanje otrok, ki morajo biti povod za sodelovanje,
narediti jih kot »ambasadorje« svojih institucij in tako posledično doseči prisluh
celotne generacije.
 Z dodatnimi – izven šolskimi aktivnostmi (delavnice s priznanimi kuharji, pridelovalci
lokalne hrane,…) doseči razumevanje celotnega procesa in morda odločitve pri izbiri
poklica (ki se nedvomno oblikuje že v osnovni šoli).

IZVEDENE AKTIVNOSTI na letni osnovi





Seminarji za mentorje (učitelje gospodinjskega pouka ali drugih predmetov), vodje
prehrane – načrtovalce šolske prehrane in vodje šolske kuhinje ali namestnike –
prisotnih letno 95% bodočih mentorjev
Tradicionalna zdrava kosila iz šolskih kuhinj za sošolce, podružnične šole, vrtce
Nastopi kot revije lokalnih tradicionalnih zdravih jedi - regijsko za javnost – nastopov
se udeležijo vse sodelujoče OŠ – 100%
Nastopi kot promocija projekta na prireditvah – k nastopom so vabljene vse sodelujoče
OŠ; v preteklosti vključenih 60% OŠ





Tradicionalne zdrave jedi značilne za regijo na CŠOD – med regijsko mreženje
informacij – sodeluje 6 CŠOD
Ozaveščanje javnosti preko medijev – opažen dvig uporabe zelenjave na ravni celotne
države
Izid knjige – publikacije, kot povzetka raziskovalnega dela v posameznem šolskem letu
– recepti se pojavljajo v slovenskih gostilnah, domovih, ostalih javnih zavodih, državnih
institucijah, na prireditvah izven projekta

ŠTEVILKE
OSNOVNI PROJEKT na ravni OŠ: november 2017 – maj 2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Vključenih osnovnih šol: 52
Izvedb akcij v šolskih kuhinjah: 206
V pripravo hrane vključenih otrok: 2120
Pripravljenih obrokov: 66.650
75% zadovoljivih zdravih obrokov
6 regijskih tekmovalnih nastopov + zaključna prireditev
3820 direktnih obiskovalcev - javnosti
4 nastopi na posebnih dogodkih – preko 2000 obiskovalcev

RAZŠIRJEN PROJEKT NA CŠOD dec. 2017 – junij 2018 - novost
•
•
•
•
•

Vključenih CŠOD: 6
Izvedb aktivnosti priprave zdravega obroka: 33 x (pričakujemo dodatne aktivnosti do
konca šolskega leta)
V aktivnost vključenih OŠ: 38 (3 od njih sodelujejo v osnovnem projektu)
Pripravljenih obrokov: 1200 – v delo vključenih otrok
78% zadovoljivih zdravih obrokov

STALNOST SODELOVANJA
Jedro ali 60% osnovnih šol v projektu sodeluje od začetka delovanja in nudi podlago za
kvalitetne raziskave o napredku na področjih, ki jih zajema poslanstvo.
Vzroki za odstopanje ali prenehanje sodelovanja, ki je v veliki večini le občasno (šole se po 1
ali 2 letih vračajo) je bolniška, porodniška odsotnost mentorja ali zamenjava delovnega mesta,
kar privede do sodelovanja nove OŠ, kamor se preseli mentor.

RAZLAGA K SPODNJI TABELI:
Projekt je zaradi svoje aktualnosti in širine povezanih znanj že v začetku delovanja privabil
izjemno število sodelujočih, ki se je iz leta v leto povečevalo.
Upad beležimo v letu, ko smo razširili aktivnost in otroke postavili v šolske kuhinje (pred tem
so jedro delovanja bila tekmovanja v pripravi tradicionalnih jedi). Vzroki: strah pred novostjo,
povečana količina dela učiteljev, mentorjev, odpor delavcev šolske kuhinje…

Vendar pa se po uvidu dobrobiti za vse sodelujoče in na podlagi izjemnih rezultatov (merljivih
in nemerljivih) število sodelujočih ponovno dviga.

ŠTEVILO SODELUJOČIH SKUPIN OSNOVNIH ŠOL OD ZAČETKA

103 OŠ
98 OŠ
92 OŠ

90 OŠ

84 OŠ
73 OŠ
42 OŠ*
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
od skupno 454 OŠ
* pričetek aktivnosti v šolskih kuhinjah

MERLJIVI REZULTATI 2013 – 2018
Vir: mentorji sodelujočih skupin posamezne osnovne šole; vzorec: 60; primerjava s preteklima
šolskima letoma (2016/17 in 2017/18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izbirni predmet sodobna priprava hrane iz 1 razreda na 3 (70%)
Uvajanje dodatnih izbirnih predmetov v povezavi s hrano od 6. razreda naprej (65%)
Uvajanje krožkov o pripravi hrane od 3. razreda naprej (50%)
Nabava hrane s strani OŠ pri lokalnih pridelovalcih (zelenjava, mlečni izdelki) (65%)
Zahteva staršev po kuharskih delavnicah za prvošolce na OŠ (70%)
Pri pouku gospodinjstva se uvaja kuhanje tudi tam, kjer se do sedaj ni kuhalo (85%)
Zanimanje za sodelovanje v osnovnem delu projekta na OŠ, ki niso sodelovale do
sedaj – animacija na CŠOD (52%)
Mesečni zdravi obroki se na OŠ ponavljajo tudi med mesecem (70%)
Otroke se vključuje v izbiro zdravih jedi za redni jedilnik (40%)
Zelenjava zamenja določene sestavine; uporaba vsaj 3 vrst zelenjave v obroku (62%)
Izboljšanje splošnega učnega uspeha v projekt vključenih otrok (35%)

KOLIČINA ZELENJAVE V
ŠOLSKIH OBROKIH
2015/16 2016/17 2017/18

62%
48%
36%
Vir: mentorji sodelujočih OŠ
Vzorec: 180 sodelujočih OŠ

ZAVRŽKI HRANE PRI ŠOLSKIH KOSILIH V %
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

30 - 40

28 - 40
25 - 35
20 - 32
18 - 22
Vir: mentorji sodelujočih OŠ
Vzorec: 250 sodelujočih OŠ

RAZLAGA K ZGORNJI TABELI:
Projekt temelji na motivacijskih postopkih, ozaveščanju otrok na njim primeren ali razumljiv
način, brez prisile. S projektom povezana znanja in veščine ter vrednote postajajo njihove
lastne vrednote, ki jih razširjajo na ostalo generacijo in mlajše. Zaznan je visok nivo spoštovanja
hrane in s pripravo jedi povezanih aktivnosti.

NEMERLJIVI REZULTATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spreminjanje zavedanja šolskega kuharskega osebja in načrtovalcev prehrane strmo
narašča
Izjemna med-vrstniška motivacija, spodbuda k vrednotam povezanim s prehrano in
zdravjem
Izjemna motivacija prebivalcev Slovenije vseh starosti
Z zdravim načinom prehranjevanja do boljših učnih rezultatov
Motivacija otrok vpliva na boljšo samopodobo, posledično zdravje
Sodelovanje in empatija med drugačnimi
Zanimanje za značilne jedi drugih regij, uporaba – posledično krepitev nacionalnega
zavedanja in spoštovanja lastne okolice
Poseganje po sezonskih sestavinah
Zelenjavne jedi postajajo trend
Visoke kompetence otrok in posledično višja zaposlitev
Kreacije novih delovnih mest z novimi – sodobnimi idejami o pridelavi ali uporabi
lokalnih sestavin
Naraščajoča empatija in razumevanje različnih skupin otrok

PRIČAKOVANJA - napovedi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na podlagi rezultatov in poročil v prihodnjem letu rast prijavljenih v projekt: 35% OŠ in
20% CŠOD
Dodatno povečanje uporabe raznolikih vrst zelenjave in sadja za 20%
Upad jedi s pretežno pšenično moko za 30%
Posledično porast uporabe kašnatih izdelkov za 30%
Nove kreativne spodbude za delo in sodelovanje – sodobni motivacijski pristopi
Večja kreativnost v izbiri jedi in sestavin – na podlagi tradicije se izdelajo kombinacije
okusov v skladu s sodobnimi kulinaričnimi zapovedmi
Zdrave sezonske jedi na šolskih jedilnikih vsak dan
Posledično spreminjanje zavedanja staršev, podpora staršev; starši postanejo vzor
zdravega prehranjevanja za 40%
Sodelovanje otrok večjega starostnega razpona – posledično več otrok; zavodom bodo
poslani prijemi za vključevanje prvo in drugo šolcev
Povečane možnosti predstavitev javnosti – več nastopov v daljšem časovnem obdobju
Višja lojalnost šolskega osebja

CILJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S pomočjo med-vrstniškega vpliva spodbuditi zanimanje otrok in sprejemanje zdravih
tradicionalnih jedi (obrokov) pripravljenih v šolski kuhinji
Oplemenititi – nadgraditi enodnevno aktivnost projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
Motivirati otroke ter vse vpletene k spoštovanju in koriščenju zdrave lokalne hrane,
dostopne ob določenem letnem času pri pripravi šolskih in domačih obrokov
S privlačno, drugačno, zanimivo in poučno vsebino ter organizacijo pritegniti čim več
mladostnikov
Povezati otroke, učitelje in kuhinjsko osebje pri pripravi jedi ali obroka
Približati naravne, čiste okuse, živila pridelana v bližini in značilna za posamezno okolje
ter letni čas;
Spodbujati k uživanju zdravega svežega sadja in zelenjave v kombinaciji s kašami, žiti
in močnatimi izdelki, značilnimi za posamezno regijo
Sodobne in nove tehnike priprave jedi vključiti v tradicionalne jedi in jih narediti
drugačne
Uravnavati telesno težo, spodbuditi otroke k dodatnim športnim aktivnostim, vplivati
na boljše učne rezultate, boljšo samopodobo mladostnikov, uspešnost na celotnem
področju in vse to na dolgi rok, da zdrav način prehranjevanja postane del njihovega
življenja

IZVEDENE AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017 / 2018:
2. Nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija; Brdo
pri Kranju, okt. 2017
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSAPLKVQ1019
2017143921

seminarji za mentorje OŠ in CŠOD – 3x; Ljubljana, okt. 2017
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSWOZKXE1019
2017142712
aktivnosti za medije (Pop Tv) in vaje za izvedbo prve akcije, nov. 2017
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSAHEZUN1120
201795643
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSVLEQZT11202
0179488
napoved aktivnosti na RTV Slo, nov 2017
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSDDINFD1120
2017102327
pričetek aktivnosti na Dan slovenske hrane, nov 2017
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSEQWRLH1120
2017104516
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSYJPTJB112020
17111539
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSTXZOZG1120
2017112557
podelitev priznanj javnim zavodom za uspešno izvedbo TSZ na MKGP s prisotnostjo ministra,
nov 2017
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSTXZOZG1120
2017112557
nastop na občini Kranj, dec 2017
https://www.kranj.si/KRANJ_SI,,kranj_moje_mesto/aktualno/novice&showNews=NEWSQM
TUPG12222017134034&cPage=1
širitev aktivnosti na CŠOD, dec 2017
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSYSMJYN1292
0188337
nadaljevanje aktivnosti, naj 2018…
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSDFPHHU3292
01812014

http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSVQXNYU3312
018181051

nastop za javnost; Citypark Ljubljana, april 2018
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSNJEJRA41220
18142156
nastop za javnost; Qlandia Kranj, april 2018
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSZBEFOB42220
1819214
nastop za javnost; Qlandia Ptuj, april 2018
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSRGMIYU4232
01865114
nastop za javnost; Citycenter Celje, april 2018
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSRGMIYU4232
01865114
nastop za javnost; Qlandia Nova Gorica, maj 2018
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSALFLTP51420
18144944
nastop za javnost; Qlandia Novo mesto, maj 2018
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSJAUPNN5142
018145340
sklepna prireditev ob 1. Svetovnem dnevu čebel, Breznica na Gorenjskem, maj 2018
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSKUVNSC5212
018194851
spoznavanje prehranske in kulturne dediščine Japonske v sodelovanju z Veleposlaništvom
Japonske v Sloveniji; 2x, junij 2018
http://www.kuhnapato.si/KUHNAPATO,,novice,novica.htm&showNews=NEWSQGULOB6152
018816
nastop otrok Kuhnapato projekta OŠ Divača, ob prireditvi za otroke s posebnimi potrebami;
Sežana, junij 2018
sledi: izid publikacije z zbranimi recepti omenjenega šolskega leta

MEDIJSKE OBJAVE





www.kuhnapato.si
https://www.facebook.com/kuharsko.tekmovanje
https://4d.rtvslo.si/arhiv/radio-koper/174560354
https://www.nasasuperhrana.si/










https://www.qlandia.si/si/kranj/dogodki/3259-Kuhnapato-S-Sparom-v-Qlandii
https://www.qlandia.si/si/ptuj/dogodki/3260-Kuhnapato-S-Sparom-v-Qlandii
https://www.primorske.si/primorska/srednja-primorska/kraska-pomlad-z-jedmi-izdivjih-rastlin
http://www.zvkds.si/sl/elkd/utrinki-s-prireditev
https://www.vecer.com/vnuki-kuhajo-jedi-babic-6452291
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/avacc/media/play/id/174534048/section/oddaje
prispevek na POP Tv, prispevek na Infodromu – oddaja za otroke RTv Slo, spletna
stran OK – Nedela
šolske spletne strani, strani državnih uradov

