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Prebudite 
Pomlad! 

Naročniki časnika Večer, revij Naš dom ali 7 dni lahko naročite 
revijo Lep vrt s 50% popustom (1,55 EUR) 

ob delovnih dneh po telefonu 02/23 53 326 ali 02/23 53 356 
ali po e-pošti revije@vecer.com.

Cena: 3,10 EURZa naročnike Večera, Našega doma in 7 dni: 1,55 EUR

V reviji najdete tudi: 
• Lunin koledar vrtnih opravil 
• Vrečko s semeni

• Kako pridelati zdrave vrtnine? 
• Kdaj saditi grmovnice za privlačen
    vrt v hladnih mesecih? 
• Katero znamenje po drevesnem   
    horoskopu vam pripada? 
• Kako ustvariti sijočo zelenico
    in se osvežiti v domačem 
    plavalnem ribniku? 
• Kaj posaditi v senčni kotiček? 

Vse to in še veliko več boste 
izvedeli na 64 straneh revije Lep vrt, 
ki je stalna pomladanska sopotnica 
vrtičkarjev in ljubiteljev urejenih vrtov 
že več kot 25 let.



uvodnik «

Cas sprememb

K  prvi številki

Spremembam na številnih področjih so 
se v zadnjih desetletjih pridružile podneb-
ne spremembe. O tem, da je za njihovo 
blaženje treba zmanjšati izpuste toplogre-
dnih plinov v ozračje, čivkajo že vrabci na 
strehi, pogrešamo pa konkretne usmeritve 
in dejanja, da bi zmanjšali ali preprečili 
negativne posledice ter izkoristili njihove 
sicer redke pozitivne učinke. Najbolj nam 
primanjkuje strategija, ki bi določala, 
kako ukrepe na posameznih področjih in 

dejavnostih med seboj uskladiti in določiti 
prioritete, kadar si potrebe in želje naspro-
tujejo. Hrana, voda in čist zrak postajajo 
vse bolj cenjene dobrine, brez katerih ne 
moremo preživeti, podnebne spremembe 
pa jih vse bolj ogrožajo. Med sektorje, naj-
bolj občutljive za podnebne spremembe, 
sodi prav pridelava hrane. 

Evropska komisija je aprila letos obja-
vila Evropsko strategijo prilagajanja na 
podnebne spremembe in zagotovila 
več denarja za podnebne spremembe. 
15 držav že ima sprejeto državno stra-
tegijo prilagajanja, do leta 2017 pa bo 
ta obvezna za vse države EU, torej tudi 
za Slovenijo. Strategije so namenjene 

varovanju naravnih virov in zagotavljanju 
njihove trajnostne rabe, tudi pridelave 
hrane. Niti največji dvomljivci ne morejo 
zanikati, da se je v zadnjih treh desetletjih 
povprečna temperatura v Sloveniji zvišala 
za skoraj 1,5 stopinje Celzija, poletja pa 
so skoraj za dve stopinji bolj vroča. Precej 
pogosteje kot v preteklosti se poleti živo 
srebro povzpne nad 30 stopinj Celzija. 
A veliko bolj kot to nas prizadenejo vse 
pogostejše in intenzivnejše poletne suše, 
poplave, preveč namočena tla zaradi 
obilnih padavin, pozebe in neurja s točo. 
Za učinkovito soočanje s temi pojavi, ki se 
bodo v prihodnje še stopnjevali, čim prej 
potrebujemo državno strategijo prilagaja-
nja na podnebne spremembe. 

MAG. TANJA CEGNAR, 
STROKOVNJAKINJA  
ZA PODNEBNE SPREMEMBE  
NA ARSO IN ČASTNA ČLANICA 
DRUŠTVA PLANET ZEMLJA

K snovanju uvodnika nove priloge časnika 
Večer bomo vabili poznavalce različnih po-
dročij, ki bodo s svojimi znanji in pogledi 
oplemenitili vsebine, namenjene vsem, 
ki nam ni vseeno! Nova Večerova priloga, 
ki vam bo enkrat mesečno prinašala kori-
stne, zanimive in uporabne informacije o 
varovanju okolja, bo predvsem sproščena. 
Če si sposodimo slogan Jamieja Oliverja 

"skuhaj, deli, živi", bi lahko za nas rekli, da 
delujemo po načelu "varuj, sodeluj, živi". 
Nikakršne potrebe ni, da bi ob skrbi za 
zdravje in okolje pozabili živeti in uživati, 
za zdravo odločitev je pravzaprav osnovni 
pogoj dobra volja, dokazali pa bomo tudi, 
da je prav s plitvimi žepi laže sprejemati 
okolju in zdravju prijazne odločitve. Seve-
da pa bomo občasno potrkali tudi na vrata 

odgovornih in pogledali, kako zelene so 
njihove odločitve.

V prvi številki smo glavnino pozornosti na-
menili zdravemu prehranjevanju, pridelavi 
neoporečne hrane, samooskrbi s hrano, 
možnostim prehranjevanja z omejenimi 
sredstvi in viri … Veselo branje!

Uredništvo
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Če nekoliko poenostavimo, je kmetijstvo 
temelj človeške civilizacije. Omogočilo je 
zadostno pridelavo hrane, da so se lahko 
do tedaj nomadska lovsko – nabiralska 
plemena stalno naselila na izbranem ob-
močju. Kmetijstvo pa je bilo že od samega 
začetka civilizacije tudi temelj trgovine, 
nadzor nad viški proizvodnje pa je postal 
ključen tvorec materialnih in statusnih 
razlik med posameznimi člani skupnosti.

V zadnjih desetletjih je postala pridelava 
hrane na našem vse bolj poseljenem plane-
tu ter pod vse večjim pritiskom ustvarjanja 
dobičkov, z vedno bolj redkimi izjemami, 
vse bolj industrijska. Podobno kot v večini 
gospodarskih panog, se je tudi v kmetij-
stvu dogajalo, da si kakšnega posebnega 
dolgoročnega razmisleka glede škodljivih 
vplivov take proizvodnje niti znanost, še 
manj pa industrija sama, nista privoščila. 
Desetletja dolgo je bil razvoj pridelave 
hrane, preprosto povedano, usmerjen zgolj 
v dve kategoriji: več in ceneje.

Pomena obremenjevanja okolja z indu-
strijsko proizvodnjo hrane smo se začeli 
zavedati šele, ko je škoda, ki jo povzroča 

intenzivno kmetijstvo na okolje postala 
očitna tudi laikom in škodljive posledi-
ce nekaterih gensko sprememenjenih 
organizmov na zdravje ljudi pa dokazljive. 
Posledice takih kmetijskih politik čutimo 
danes povsod po svetu. Pa naj gre za 
katastrofalno izsuševanje Aralskega jezera 
kot posledice nespametnih namakalnih 
sistemov, do uničevanja rodovitne prsti z 
intenzivnim kmetijstvom ter uničevanja 
virov pitne vode zaradi intenzivne uporabe 
pesticidov in umetnih gnojil. Skratka, 
industrijsko kmetijstvo bi verjetno lahko po 
številnih negativnih posledicah primerjali 
z najbolj umazanimi industrijami. Ključna 
razlika je morda le v tem, da umazan zrak 
ali vodo vidimo, zavonjamo ali okusimo, ko 
izbiramo hrano na policah supermarketov, 
pa tega občutka nimamo. 

Evropa ni boljša  
od ZDA ali Kitajske
Čeprav Evropejci zelo radi kažemo s 
prstom enkrat na ZDA kot najbolj izrazit 
primer industrializacije kmetijstva, drugič 
na hitro rastočo Kitajsko in potem spet 

Posledice zgrešenih 
kmetijskih politik 
čutimo po vsem sve-
tu in industrijsko  
kmetijstvo bi lahko 
primerjali z najbolj 
umazanimi industri-
jami.

VILJEM GRDADOLNIK, 
USTANOVNI ČLAN DRUŠTVA  
PLANET ZEMLJA

Zdrava prehrana  
se zacne s trajnostno  
pridelavo

Zdrava prehrana  
se zacne s trajnostno  
pridelavo

» Ljudje in zemlja
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na sečnjo tropskih gozdov za pridelavo 
hrane ali celo goriva, je potrebno zapisa-
ti, da si je tudi Evropska unija v okvirih 
skupne kmetijske politike, privoščila mar-
sikatero neumnost. S pogosto zgrešeno 
politiko subvencij evropskim kmetom 
je namreč v številnih primerih vede ali 
nevede spodbujala opuščanje lokalno 
pridelane hrane. 

Tudi v Sloveniji se s količinami lokalno 
pridelane hrane, predvsem pa s trajnostn-
mim načinom pridelave hrane, ne moremo 

pohvaliti. Kljub temu, da smo lahko 
ponosni, da nam je uspelo ohraniti kar 
nekaj naravnih virov kot so gozdovi, pa je 
s kmetijskimi površinami precej drugače. 
Majhne kmetije so po pravilu nekonkurenč-
ne velikim mednarodnim konglomeratom, 
področja okoli Mure, ki so bila tradicio-
nalna žitnica države, pa nam je uspelo v 
preteklosti z intenzivno uporabo pestici-
dov, umetnih gnojil in zgrešenih melioracij, 
precej poškodovati. Da potencialov, ki jih 
še vedno ponuja naše okolje, ne znamo ali 
nočemo pravilno izkoristiti, je spoznal celo 
kmetijski minister, pa čeprav je še nekaj 
let nazaj vodil podjetje, ki je pri nas eden 
od večjih porabnikov surovin industrijsko 
pridelane hrane. 

Potrebe po vrnitvi k lokalno in trajnostno 
pridelani hrani so spoznala tudi nekate-
ra vodilna globalna podjetja, ki v svojih 
menzah tisočim zaposlenim ponujajo 
hrano pridelano v relativni bližini njihovih 
lokacij. V Sloveniji smo potrebo po lokalno 
pridelani zdravi prehrani začeli odmevno 
promovirati v šolah, kar je tako z vidika 
zdravja kot ozaveščanja mladih, zelo 

pohvalno. Pa vendar. Med prvimi simbolič-
nimi koraki in spremembo sistema – tako 
v glavah ljudi, kot na policah trgovin – je še 
zelo dolga pot. 

Moč korporacij
Ozaveščevalske akcije imajo, tako kot 
v drugih primerih, zgolj omejen doseg. 
Nenazadnje si lahko kot potrošniki 
privoščimo samo tisto hrano, ki jo lahko 
plačamo. V času krize postaja to vse bolj 
očitno. In da bi bili potrošniki edini, na 
katerih plečih bi se “lomila kopja” global-
nega sistema pridelave hrane, je seveda 
iluzorno pričakovati. Svoje bodo morali 
opraviti regulatorji. Pa naj gre za lokalne, 
evropske ali globalne. Nenazadnje sadje 
ali zelenjava, ki jo na naše police pripeljejo 
pozimi celo z južne poloble, zato da zado-
sti človeški nečimrni želji po bolj ali manj 
eksotičnih sadežih izven sezone, obre-
menjuje okolje tudi z emisijami zdravju 
škodljivih snovi med prevozom. Tovrstne 
emisije je relativno preprosto obdavči-
ti. To smo nenazadnje dokazali že pri 
spremembah davčne politike pri motornih 

Morebitna  
obdavčitev  

netrajnostne  
hrane ne sme  
biti potuha za  

prevelik dvig cen  
lokalnih izdelkov.

Morebitna 
obdavčitev 

netrajnostne 
hrane ne sme 
biti potuha za 

(Reuters) (Reuters)
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vozilih. Hkrati pa je potrebno seveda po-
skrbeti, da morebitne obdavčitve hrane, 
ki je pridelana na način, ki ni trajnosten, 
ne dajejo potuhe lokalnim proizvajalcem 
za dvig cen in s tem dvakratno “kaznova-
nje” potrošnikov. 

Povsem drugo vprašanje pa je, ali je dan-
danes državam in skupnostim držav, kot 
je EU, sploh dovoljena regulativa, ki bi na 
kakršenkoli način omejevala velike medna-
rodne korporacije. Pa naj gre za področje 
financ, energetike, hrane ali katerokoli 
drugo. Pa ne zaradi različnih mednarodnih 
političnih sporazumov, temveč zaradi 
finančne in politične moči korporacij. Pri-
mer, ko nekaj vplivnih skupin zasebnikov, 
imenovani “mednarodni finančni trgi”, dr-
žavam in celo skupnostim držav narekuje 
politike – če se jim ne podredijo, pa jih ka-
znuje z višanjem obresti -, je dovolj v nebo 
vpijoč. In ne gre se čuditi, da samo po 
nekaj letih nihče več ne omenja temeljnega 
razloga, zakaj so državne ekonomije sploh 
zašle v težave ter dejstva, da so številne 
zasebne finančne institucije po svetu in pri 
nas reševali z davkoplačevalskim denar-
jem. To pa je v veliki meri prisililo države v 
dodatna zadolževanja. 

» Ljudje in zemlja

(Reuters)
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Ob svetovnem dnevu zemlje društvo 
Planet Zemlja pripravi ekokonferenco, 
katere namen je spregovoriti o vse večji 
soodvisnosti ekologije in ekonomije. 
Glavna tema letošnje je bila voda, kot se 
za svetovno leto voda spodobi. Konfe-
renco z naslovom Energenti prihodnjih 
generacij – voda, je odprl minister Dejan 
Židan, minister za naravne vire, kot se je 
po avstrijskem vzoru poimenoval sam, 
in nanizal kup okoljskih težav, s katerimi 
se bosta morala spoprijeti Slovenija in 
njeno ministrstvo: "V času zavedanja o 
spremembah, ki smo jih deležni, se krepi 
tudi zavest dobrega upravljanja z vodo. 
Vode nimamo na razpolago v neizmernih 
količinah. Tudi v Sloveniji ne. Kot utopisti 
verjamemo, da imamo na razpolago 
dovolj voda in dovolj pitne vode. To ne 
drži. Bolj se bomo morali začeti zavedati, 
da je tudi voda omejena dobrina, kar 
v praksi pomeni, da moramo manjšati 
dnevno uporabo vode na glavo prebivalca, 
prav tako moramo bolj ločiti uporabo 
industrijske in pitne vode, ker je pitno 
vodo uporabljati v industrijske namene 
nesmotrno.

V Sloveniji tudi verjamemo, da imamo na 
razpolago zadostno količino kvalitetnega 
zraka, a ga nimamo. Ena večjih težav, ki 
jih imamo v Sloveniji, je kontaminacija z 
majhnimi prašnimi delci, ki je ne obvla-
dujemo.

V Sloveniji živimo tudi v lažni utvari, da 
imamo dovolj hrane. Verjamemo, da se 
prizori v katerih gledamo lačne, dogajajo 
tam nekje drugje. In to, da je milijarda 
ljudi od skupno sedmih, tam nekje drugje. 
In da je dejstvo, da je v EU 40 milijonov 
ljudi lačnih, dejstvo, ki je nekje drugje. Pa 
to ne drži. Tudi v Sloveniji imamo lačne. 
In tudi v Sloveniji nismo sposobni v tem 
trenutku in v primeru prehranske krize 
zagotoviti zadostne količine hrane. Naša 
samooskrba je zdaj nekje na 70 odstot-
kih. To pa je bistveno premalo, če nastane 
prehranska krize, tudi ker večino hrane, 
ki nam je primanjkuje, dobimo iz države, 
kjer se klima najhitreje spreminja. To je 
iz Madžarske. Po prognozah, poznanih 
našemu ministrstvu, bo Madžarska imela 

bistveno večje težave v prihodnosti, kot 
jih imamo v Sloveniji.   

V Sloveniji smo končno, po devetih letih, 
v skladu z obljubami, ki smo jih dali Evropi 
že leta 2003 in 2004 in potem potiskali 
glavo v pesek, določili Naturo 2000 – to 
pomeni, da smo določili naravne habitate, 
ki jih moramo varovati. Zdaj se moramo 
naučiti, da je varovanje naravnih virov lah-
ko tudi priložnost. Ne smemo pristati na 
doktrino, ki nam jo v času krize nekateri 
predstavljajo, in to je, da se z varovanjem 
virov v času krize ne bomo ukvarjali, ker 
ni denarja, ni časa, ni resursov … To bi 
namreč v praksi pomenilo, da težavo, ki 
jo imamo danes mi, prenašamo na naše 
sinove, hčere in druge, ki bodo na tem 
področju nekoč živeli. In temu moramo 
pripisati še zelo visoke obresti. Te pravice 
nimamo!

Zato se moramo naučiti, kar v Evropi že 
znajo, varovanje naravnih virov razumeti 
kot priložnost. Priložnost za nova delovna 
mesta, za gospodarsko rast, ki je v tem 
času tako zelo pomembna. Področje, kjer 
je pri nas največ priložnosti, je povezano z 
gozdom in lesom. Ne pričakujem, da nam 
bo pri varovanju naravnih virov preprosto. 
Tudi ne pričakujem, da nas bodo zaradi 
tega imeli vsi radi. Ker če bo tako, bo to 
znak, da počnemo nekaj narobe." (im)

"Obnašali smo  
se kot noji"

Dejan Židan: "Tudi v Sloveniji imamo 
lačne." 

In čeprav tega prispevka nismo zaključili 
najbolj optimistično, velja vabilo vsem, 
da se naslednjič v trgovini ozrete tudi 
po izdelkih, ki so pridelani na način, ki 
manj obremenjuje okolje. Kupujte in 
uživajte zdravo hrano. Če je le mogoče, 
pridelano čim bližje vašega doma. Ali pa 
obiščite kakšno manjšo kmetijo v bližini. 
Prepričani smo, da vas bodo veseli in da 
vas bodo cene njihovih izdelkov prijetno 
presenetile, saj boste tako izločili kopico 
posrednikov.

"Med prvimi  
simboličnimi  

koraki in  
spremembo  

sistema  
Slovenijo čaka  

 še zelo  
dolga pot." 

"Med prvimi 
simboličnimi 

spremembo 

(Reuters)



James Trevor "Jamie" Oliver je kuhar, ki je 
zaslovel z oddajo The Naked Chef (Razga-
ljeni kuhar), napisal celo vrsto kuharskih 
knjig, odprl vrsto "socialnih" restavracij, 
v zadnjem času pa se intenzivno ukvar-
ja s promocijo zdrave prehrane. Je oče 
štirih otrok, v preteklosti je bil nekajkrat 
nominiran za "naj" osebnost. Na podlagi 
kampanje iz leta 2005 Feed Me Better ali 
Nahrani me bolje, katere rezultat je bil, da 
se je k boljši šolski prehrani zavezala tudi 
britanska vlada, je bil po anketi britanske-
ga Channel 4 izglasovan za najbolj navdi-
hujočo osebnost, povezano z britansko 
politiko. Leta 2005 in 2010 je bil izbran 
za najbolj vplivno osebnost v britanskem 
gostinstvu in leta 2003 prejel tudi naziv 
MBE (član reda britanskega imperija, ki so 
ga v 60-ih prejeli med drugim tudi člani 
skupine The Beatles).

Pogovor z Jamiem je nastal v času priprav 
na Food Revolution Day (Dan prehranske 
revolucije), dogodek, ki je nadgradnja Oli-
verjeve TV-oddaje iz leta 2010 Jamie Oliver 
Food Revolution. Z oddajo je potoval po 
ZDA z namenom, da spremeni način pre-
hrane Američanov in opozori na njihovo 
odvisnost od hitre hrane.

S pomočjo zanimivih televizijskih oddaj 
ste v zadnjih letih postali kuharski guru, 
a ste kariero dopolnili in nadgradili še z 
uspešnimi socialnimi programi. Kaj je bil 
motiv za tako odločitev?
"Mislim, da motiv ni prava beseda. Ko 
imaš otroke, se zelo posvetiš hrani, ki jo 
dobivajo. Njihova telesa rastejo in se razvi-
jajo, zato potrebujejo veliko različnih hranil 
in mineralov. Zato sem začel preučevati 
šolsko prehrano v Veliki Britaniji, ki je bila 
v tistem času precej slaba. Še najslabše je 
bilo, da smo imeli več predpisov o kako-
vosti pasje prehrane kot tistih o prehrani 
otrok. Zato sem na to temo pripravil TV-
serijo in začela se je kampanja. Iz tega so 
se potem razvijali drugi projekti." 

Ne samo Američa-
nom, tudi Sloven-
cem Jamie Oliver 
sporoča, da je kuha-
nje v naglici lahko 
kreativno. Pojasni 
še, da se je vse zače-
lo zaradi otrok.

Družina,  
prijatelji, hrana -  
to je vse, kar šteje

IRENA MRAZ,  
PREDSEDNICA DRUŠTVA  
PLANET ZEMLJA IN  
AMBASADORKA PROJEKTA 
FOOD REVOLUTION

» Pogovor

(David Loftus)
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"Imeli smo več  
predpisov  

o kakovosti pasje  
prehrane kot  

tistih o prehrani 
otrok."

"Imeli smo več 

o kakovosti pasje 
prehrane kot 

tistih o prehrani 

 
Kaj je razlog, da ste se odločili začeti s pro-
grami v ZDA, Avstraliji in Veliki Britaniji? 
"V Veliki Britaniji smo začeli, ker tam živim. 
Seveda se vedno najbolj posvetimo tistemu, 
kar je bližje domu. V Avstraliji smo začeli 
projekt, ker smo dobili pobudo podjetja z 
imenom Good Guys. Denar so želeli vložiti 
v projekt, s katerim bi se ljudje naučili bolje 
kuhati. Za ZDA pa smo se odločili, ker so 
bile - in še vedno so - največji izziv za vsako-
gar, ki si želi poskusiti ljudi prepričati, da bi 
jedli boljšo hrano, kuhali svežo hrano in se 
bolje odločali pri izbiri hrane."  
 
Lahko smo opazovali vaš boj s politiko 
ameriškega šolskega sistema. Se vam zdi, 
da sta motiv za njihove odločitve denar in 
dobiček?
"Na podlagi tistega, kar smo lahko videli, 
zdrava prehrana otrok vsekakor ni njihov 
glavni interes. Strinjam se z vami. Veliko 
ljudi je investiralo veliko denarja v hrano, ki 
ni dobra za vas, če jo uživate vsak dan." 
 
Kaj je glavno sporočilo vašega projekta 
Food Revolution Day?
"Najpomembneje je, da se povsod po svetu 
slišijo tisti, ki verjamejo v kakovostnejšo izbi-
ro hrane in izobraževanje o kakovostni hrani. 
Združite se, naj vas slišijo tisti v vladah, 
raznih lokalnih svetih, skratka, vsi, ki imate 
moč, poskušajte doseči, da vam prisluhnejo. 
Morda vam letos ali naslednje leto ne uspe, 
a Food Revolution Day vsako leto raste in 
postaja glasnejši. Slej kot prej bo prevelik in 
preglasen, da bi ga lahko ignorirali."  
 
Zdrava hrana se neposredno navezuje tudi 
na zdravo okolje, v katerem jo prideluje-
mo. Se vam zdi, da naredimo dovolj, da 
ohranimo zdrav tudi planet?
"Ne, gotovo ne naredimo dovolj. Že na 
primeru zadnjih škandalov s konjskim me-
som je povsem jasno, da obstajajo številni 
problemi pri globalni pridelavi hrane. Stvari 
moramo spremeniti."  
 
Kaj je vaš osebni recept za zdravo življenje?
"Dobra družina, dobri prijatelji in dobra 
hrana." 
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Maribor je mesto, 
kjer se začnejo spre-
membe. Tudi dan 
prehranske revolu-
cije na Trgu Leona 
Štuklja je dokazal, 
da lahko z majhnimi 
spremembami nare-
dimo veliko revoluci-
jo v kuhinji. 

Food Revolution Day je dan za globalne 
spremembe. In del teh sprememb je bil, 
kot že velikokrat poprej, tudi Maribor, ko 
smo večerovci skupaj z društvom Planet 
Zemlja na trg pred našo hišo postavili 
dan prehranske revolucije. Res nam jo je 
v popoldnevu zagodel dež, a dogajanje je 
kljub temu doseglo svoj namen že v urah, 
ko Sloveniji še ni grozil vesoljni potop. 

Da dogodek pripravimo v Mariboru, 
smo se odločili, ker je to seveda domače 
mesto, kjer je socialna stiska prebival-
stva velika in skrb vzbujajoča, na kar 
novinarji Večera tudi sicer vztrajno 
opozarjamo odgovorne. A vse kaže, da 
bomo morali Mariborčani pa tudi drugi 
Slovenci poiskati nove načine varčevanja, 
če jih še nismo. In zakaj bi nam varče-
vanje pokvarilo užitek tudi v kuhinji? 
Za štedilnikom lahko namreč z majhno 

preprosto revolucijo pripravimo čudež. 
Recimo praženec z akacijo, ki te dni 
cveti za vsakim vogalom. Pripravili so ga 
študenti Višje strokovne šole za turizem 
in gostinstvo in dokazali, da ima še tako 
majhna sprememba velikanske posledice, 
kar je navsezadnje dokazala tudi gneča 
pred njihovo stojnico.  

Več kot tisoč dogodkov  
po vsem svetu
Posvetili smo se izobraževanju o zdravi 
hrani, njenem izvoru, pomenu primarne 
hrane, načinih zdrave priprave hrane, širje-
nju idej o tem, kako pomembna je hrana, 
ki jo vnašamo vase, predvsem pa o tem, 
kako se lahko iz še tako skromne sestavine 
pripravi okusen in zdrav obrok. To je v ča-
sih, ko je hrana pomemben družinski stro-
šek, a tudi potreba za preživetje, nadvse 

Kuharska revolucija  
v Mariboru

ANDREJA KUTIN

(Marko Vanovšek)
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pomembno. "Zato je pobudnik projekta, 
svetovno znani kuhar in zadnja leta aktivist 
na socialno-humanitarnem področju Jamie 
Oliver, k sodelovanju povabil prostovoljce 
z vsega sveta. K projektu smo prostovoljno 
pristopili tudi v društvu Planet Zemlja in v 
sodelovanju z Večerom organizirali enega 
od prek 1000 dogodkov, ki so potekali po 
vsem svetu v okviru globalnega gibanja 
Food Revolution Day," so zapisali pri dru-
štvu Planet Zemlja.

Seveda, žganje  
je zelo uporabna stvar
Tudi ne več tako novi mariborski župan 
Andrej Fištravec je velik zagovornik eko 
kmetovanja: "Nič ne pomaga lokalno 
pridelana hrana, če je zasuta s pesticidi. 
Res pa je, da če kupimo hrano iz denimo 
Brazilije, imamo tukaj še dodatna tvega-
nja, od prevoza naprej." Seveda ga glede 
na temo dneva nismo pozabili povprašati 
po jedeh iz njegove kuhinje, kjer se mu, 
kot odkrito priznava, tudi kdaj zalomi: 
"Rad jem, to se že vidi. Lahko bi rekel, da 
je moja najljubša jed kak res dober suši. 
Prija mi vzhodnjaška kuhinja. Sicer pa rad 
kuham sam. Pri nas imamo običaj, da se 

družina zbere ob rojstnih dnevih, in sedaj 
ko je mama že stara, navadno midva z 
bratom prevzameva kuhanje. In enkrat je 
bilo res dosti ljudi, skuhal sem res velik 
lonec juhe. In ravno takrat sem dobil od 
sosede za darilo domačo ribano kašo. 
In sem skuhal toliko zakuhe, da smo je 
potem 80 odstotkov dali v zamrzovalnik. 
Malo sem bil raztresen, kje pa sem vedel, 
da se ta reč tako nakuha! Zaradi tega me 
še sedaj zezajo."

"Gospa, a lahko malo žganja probam?" To 
je vprašanje, ki ga je Andreja Podkrajšek 
iz Žič pri Slovenskih Konjicah vajena. Na 
stojnici je sicer ponujala pletene košare in 
druge pletene izdelke, a so največ pozorno-
sti pritegnili izdelki iz domače žganjarne: 
"Ukvarjamo se s pletarstvom, žganjekuho 
in vinogradništvom. Časi so težki, se pa 
trudimo. Je pa tako, nekateri pravijo, da so 
naše stvari prepoceni, drugi spet, da je pre-
drago. Pri pletenih predmetih gre za upo-
rabne izdelke, niso eni tistih, da bi se na 
njih nabiral prah, žganje je pa tako ali tako 
za uporabo." Podobne odgovore smo slišali 
pri skoraj vseh stojnicah. "Ni lahko, ampak 
gre." Verjetno zaradi veselja do dela, skrbi 
za planet in upanja, da bo v novem času za 
male podjetnike le nekoliko bolje. 

Sodelujoči
Razstavljavci na stojnicah:
Društvo Planet Zemlja – gibanje Food 
Revolution, časopisno-založniška hiša 
Večer – predstavitev digitalnih edicij, Ex-
smokers – pripomočki in informacije o 
prednostih opuščanja kajenja, Skupina 
Laško - nefiltrirano pivo in ostali asor-
timan Skupine Laško, Visoka šola za 
gostinstvo in turizem Maribor – kuhanje 
enostavnih slovenskih jedi in njihova 
degustacija, Zavod 112 – anketa med 
obiskovalci o predstavi zdravega načinu 
življenja, Gora pod Lipo – predstavitev 
domače pridelanih jedi,  Harmonija 
narave – eko produkti iz konoplje,  
Zepter – šola kuhanja, ekološka kmetija 
Zelena Direktiva - prehrambeni izdelki iz 
industrijske konoplje, Lovrec Drago - bio 
kava.

Za dogajanje na odru so poskrbeli:
Glasbena skupina Tresperados, roko-
vsko razpoloženi Ulixes, reaktivirani 
On in njegovi, Tribute Allman Brothers 
Band The Dreams, gostili pa smo tudi 
hrvaškega kitarista, pevca in avtorja Tea 
Aničića s Cold Beef Jam skupino.
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Predsednik Republike Slovenije Borut Pa-
hor: "Ozaveščanje javnosti o zdravi prehra-
ni in zdravem življenju je zelo pomembno in 
pravzaprav nujno, vendar vedno ni možno 
slediti vsem dobrim nasvetom. 
Sam se trudim čim bolj zdravo živeti, vendar 
vem, da mi to ne uspe vedno najbolje. 
Razlogov za to je več in eden je zagotovo 
služba, ki mi ne dopušča urejenega urnika 
v smislu rednega prehranjevanja in rednih 
športih aktivnosti, čeprav težim k temu, da 
bi bil tudi v tem kar se da zgleden predse-
dnik in državljan. Poleg tega me včasih pri-
tegnejo tudi dobrote, ki niso najbolj zdrave, 
saj se jim je kdaj res težko upreti. Hvaležen 
sem, da sodelavke in sodelavci poskrbijo, 
da imam v pisarni vedno sadje, da mi ne 
zmanjka vode, da so takšne pomembne 
malenkosti vedno pri roki, tudi če sam ne 
pomislim nanje. Vsekakor bi si želel, da bi 
na mojem meniju bila zdrava prehrana za 
zajtrk, za kosilo in tudi za večerjo in da bi tek, 

ki ga imam zelo rad, polnil moj urnik večkrat 
tedensko. S tem v mislih soglašam z vami, 
ki ustvarjate novo prilogo časnika Večer, da 
moramo otroke že prav na začetku njihove ži-
vljenjske poti ozaveščati o zdravem telesu in 

duhu, jim pomagati k razumevanju pomemb-
nosti obojega in poskrbeti, da so vsi otroci 
v šolah in vrtcih deležni toplega obroka. Za 
to se ne le kot predsednik republike, temveč 
tudi kot državljan iskreno zavzemam."

Ozavešcanje na zacetku poti

Svetovno priznani 
kuharski mojstri 
oblikujejo tudi naše 
navade. 

Guruji svetovnih kuhinj. Priprava jedi s 
samo najboljšimi in redko dosegljivimi 
sestavinami. Posoda, noži, oprema, ki je 
v živo še nismo videli ... da, vsi kdaj radi 
pogledamo kakšno televizijsko oddajo ali 
preberemo članek, knjigo o kulinaričnih 
mojstrovinah, ki jih je mogoče pojesti v 
najprestižnejših restavracijah po vsem 
svetu. Njihov vpliv na ljudi je močan. In ga 
nikakor ne bi smeli podcenjevati. Posre-
dovali so nam že množico skrivnosti, ki 
jih lahko s pridom uporabljamo v domači 
kuhinji. In najpomembnejše: njihovi nasve-
ti, oddaje, knjige, članki nas ozaveščajo o 
pomembnosti doma pripravljenih obrokov, 
o vplivu hrane na naš organizem, vedenje 
in energijo.

Zvezdništvo sodobne prehrane precej 
vpliva na pripravo obrokov doma. Ne 
samo, da imamo zaradi sodobnih medijev 
vpogled v pripravo hrane iz vseh kulina-
rično zanimivih kotičkov sveta, kuharske 
zvezde nam znajo pripravo umetnin tudi 
približati, poenostaviti in prilagoditi lokal-
nemu okusu.

Potrditev kulinaričnih gurujev pa je 
prispevala tudi k porastu povpraševanja 
po nekaterih kuharskih sestavinah in 
pripomočkih. Pred desetletjem je bilo, re-
cimo, na policah slovenskih trgovin težko 
najti kokosovo mleko, sojino olje, kitajske 
rezance, tortilje ... Vsi veliki distributerji 
prehranskih izdelkov so se prilagodili 
zahtevam sodobne kuhinje in popestrili 
izbiro.

Recepte, ki nam jih posredujejo kulinarični 
umetniki, lahko prilagodimo, izbiramo 
med množico okusno pripravljenih 
obrokov, ki vsebujejo sveže sestavine, ka-
kovostne začimbe in nato ustvarimo jed, ki 
je v prid našemu proračunu in organizmu. 
Jedilnik, ki ga sestavimo, mora vsekakor 
vsebovati dovolj uravnovešeno pripravlje-
nih obrokov, in če se ravnamo po nasvetih 
ljudi, ki o pripravi hrane vedo največ, prav-
zaprav ne moremo zgrešiti. Nasprotno so 
vnaprej pripravljeni obroki polni umetnih 
snovi, ki ne pripomorejo k optimalni hra-
nilni vrednosti posameznih jedi, temveč 
zgolj poskušajo izboljšati okus.

Vpliv gurujev

VESNA BUDJA

(Reuters)
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Nataša Tič Ralijan, igralka:  
"Hrana je eden od dejavnikov, s katerim 
lahko prispevamo h kvalitetnemu 
sobivanju na našem modrem planetu. 
Vezana je na vprašanja: jem preveč ali 
premalo, dovolj raznovrstno, moje telo 
sploh lahko vsrka iz nje vsa hranila, jem 
v miru, dovolj prežvečim, sem hvale-
žena, spoštujem živali, kje in kako je 
hrana pridelana, kje in kako obdelana, 
kakšni ljudje in njihove energije so 
vpete v njo - ker vse je energija, se z njo 
'cartam', smo prijazni do svojega tele-
sa, kaj pa do narave? S hrano si lahko 
škodimo ali koristimo." 

Znani  
o hrani  
in kuhanju

Tone Gogala, igralec: "Ne, 
ne, hrane ne kupujem kar tako. Malo 
zelenjave pa sadja in tako naprej. 
Vedno na tržnici. To je obred, jasno. 
Najraje imam pravzaprav jedi na žlico. 
Če se že moram hvaliti, pa se bom z 
juhami. V juhah sem dober. Pa veliko 
zelenjave in sadja. Sicer pa od nekdaj 
vedno sam kuham, ven skorajda ne 
grem jest. V gostilne ne hodim, ne 
kadim, ne pijem – ni čudno, da mi je 
zadnjič prijatelj na Krasu zabrusil: 'Ma 
taku življenje je za ub't!'"

Mirsad Begić, umetnik: 
"Ko se spomnim na hrano, sem v mi-
slih takoj pri morski hrani. V spominu 
imam seveda zapisane tudi vonjave in 
okuse mamine kuhinje, na primer jed 
bamijo, pripravljeno iz majhnih, po-
sebnih plodov, ki rastejo v okolici Ne-
retve. Ker smo živeli približno na meji 
med Hercegovino in Dalmacijo, me 
seveda privlači lahkotnost sredozem-
skih dobrot. Sicer sem pa 'juhoholik' 
in imam nasploh rad vso hrano – kot 
rečemo – na žlico." Pohvali se tudi s 
prelivi za testenine, ki jih pripravlja le 
v ožjih krogih prijateljev.

Oto Pestner, glasbenik: 
"Kuham ... Kuham pa ne prav rad. 
Pravzaprav sploh ne kuham, rad pa 
kaj dobrega pojem. Toliko je dobrih 
jedi in jaz pravzaprav nisem kakšen 
izbirčnež, ampak če pomislim, kaj bi 
si ta hip zaželel – po mojem kar eno 
dobro rižoto, z malo mesa pa malo 
graha in še kakšno skledo zelene 
solate poleg." Premolkne, se narahlo 
nasmeje in v šaljivem tonu nekoliko 
očitajoče doda: "Na, pa sem spet 
lačen. Smo v letih, ko je treba paziti 
pri prehrani, čeprav moram reči, da 
sem, če se je v mojem poklicu le dalo, 
vedno zdravo jedel."

Mitja Petkovšek,  
telovadec: "Jabolka so mi všeč, 
pa banane, pojem pa seveda tudi 
veliko zelenjave. Med dopustom mi 
ustreza morska hrana, sicer pa so mi 
najbolj všeč mamine jedi na žlico. Sad-
je je pomembno, pojem ga zelo veliko. 
Pa tudi všeč mi je – kakšno dobro 
jabolko ali banana. Vendar banane ne 
jem nikoli preveč zrele, ampak ravno 
obratno. To ni moja muha, je dokaza-
no, da športnikom bolj koristijo manj 
zrele banane. Kako so dobre!"

Brane Oblak, nogometni 
trener: "Ne, kuham pa ne rad, 
čeprav znam. Ko sem primoran, ni 
problema: ribe, meso, zelenjava, 
polenta, golaž ... In kar skuham, je ve-
dno boljše in okusnejše kot v gostilni. 
Ampak kuhati pa vseeno ne maram. 
Nikoli ne kupujem sadja – najboljše je 
vedno tisto, ki je bilo pravkar obrano 
z drevesa, in tega se držim, odkar sem 
kot mulc rabutal pri sosedih po Rožni 
dolini."

Darko Brlek, glasbeni 
menedžer: "Predvsem mi je všeč 
zelenjava: nežna berivka, regrat, mo-
tovilec, od sadja pa obožujem češnje. 
Rad tudi kuham, sem pa nekoliko 
izbirčen pri jedeh. In pri vinu. Kuhanje 
je stvar navdiha, in ko je navdih pravi, 
so tudi ribe ali testenine, ki jih pripravi, 
izjemne.« Z vinom ni heca, je član vin-
skega konventa sv. Urbana: »Pri vinu se 
lahko marsikaj okusi in misli … Z vinom 
je kot z ljudmi in celo dve steklenici 
istega vina nista enaki."

Ozavešcanje na zacetku poti
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O mesu zadnje čase 
veliko govorimo: eni 
zagovarjajo njegovo 
uporabo in pomen 
uživanja mesa za 
zdravje človeka, 
drugi trdijo nasprot- 
no: meso je glavni 
krivec za nastanek 
številnih novodob-
nih bolezni, eden 
izmed pomembnih 
krivcev za uničeva-
nje narave. Kako se 
torej znajti? 

Mesna dilema

TATJANA KRUDER,  
INŽENIRKA  
ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE

» Preudarni potrošnik

Po svetu živijo ljudstva, ki se hranijo izključ-
no s hrano rastlinskega izvora – zato, ker 
druge hrane nimajo na razpolago. In živijo 
ljudstva, ki se hranijo izključno s hrano 
živalskega izvora, ker druge ni na izbiro. 
Tako mesojedci kot rastlinojedci lahko 
živijo normalno, srečno in zdravo življenje. 
Predvsem zato, ker hrana ni edini vir sreče 
in zadovoljstva.

Učili bi se lahko od otrok
Ali bomo jedli meso ali ne, je naša odloči-
tev. Vsak človek je popolnoma samostojno 
bitje, s sebi lastno, edinstveno gensko za-
snovo, s svojim načinom življenja, s svojim 
odnosom do življenja, s svojimi navadami 
in izkušnjami. Bi si znali spet prisluhniti in 
ugotoviti, kaj našemu telesu dobro dene in 
kaj ne? Učili bi se lahko od majhnih otrok. 
Če jim prepustimo izbiro, bodo slej ko prej 
izbrali hrano, ki je za njih ustrezna. Tako 
nekako gre: pustimo jim, da nekaj dni jedo 
sladkarije po lastni želji in izbiri. In potem 
čez nekaj dni gotovo rečejo: "Mami, jaz 
bi juho, solato, meso ..." Seveda bi bil 
preizkus odličen, če bi otroci imeli vsak 
dan dovolj vrst hrane. Če pa so v hladilniku 
samo pudingi, sladki jogurti, klobase in to-
pljeni siri, margarina, v omari čips, bonboni 
in keksi, med pijačami pa gazirane pijače 
in sladki napitki, potem bodo otroci med 
ponujenim seveda slabo izbrali.

Če se odločimo, da bomo jedli meso, je 
prav, da vemo, kaj s tem pridobimo in kako 
izbiramo, da bomo zadovoljni. Meso je 

glavni vir beljakovin, ki jih naše telo nujno 
potrebuje za normalen razvoj, rast in 
regeneracijo. Meso je dober vir visokohra-
nilnih beljakovin, vitaminov, mineralov in 
elementov v sledovih, ki jih nujno potrebu-
jemo. Meso je na zatožni klopi predvsem 
zaradi prevelikih količin, ki jih zaužijemo. 
Slovenci pojemo bistveno preveč mesa, kot 
ga potrebujemo. Koliko ga potrebujemo, 
je odvisno od telesne zasnove in načina 
življenja. Fizični delavci in športniki gotovo 
več kot uradniki s sedečim delom. Naučiti 
se moramo, da si privoščimo kvalitetno 
meso v majhnih količinah. Potem tudi 
finančna obremenitev zaradi nakupa mesa 
ne bo prevelika.

Ko kupujemo meso ...
Kupimo čim manj predelano meso: 
sveže meso, ki ga lahko vidimo, vonjamo. 
Izberimo kos, ki nam ustreza. Najboljša 
izbira je nakup od kmeta, ki mu zaupa-
mo. Seveda ne pozabimo na zdravstveno 
ustreznost mesa (veterinarska uprava bedi 
nad registriranimi in odobrenimi obrati za 
proizvodnjo in predelavo mesa).

Ob nakupu bodimo pozorni na barvo mesa, 
izsušenost, izcedek, vonj. Sumljivih kosov 
ne kupimo. Bodimo pozorni na oznake: 
datum uporabe, poreklo, dodatki, navodila 
za pripravo. Izberimo slovensko meso, če le 
imamo možnost. S tem damo slovenskim 
kmetom možnost, da svoje proizvode 
prodajo, kot kupci dobimo dobro meso in 
poskrbimo, da je bil transport čim krajši. 

(Reuters) (Tit Košir)
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"Lahko smo siti in veseli  
ali siti in debeli." 
Ta stavek sem nekje prebrala in še kako 
drži. Toda kaj izbrati in komu zaupati? 
Predvsem se moramo naučiti zaupati: 
najprej sebi, svojim občutkom, okusu, 
vonju, videzu. Nato bomo laže zaupali 
drugim. Sama navijam za slovensko 
meso. Če je ekološko, toliko bolje. 
Vendar je dejstvo, da se v tem trenutku 
ne moremo vsi prehranjevati z ekološko 
pridelano hrano, ker je imamo premalo. 
Lahko pa med ponudbo izbiramo sloven-
sko hrano. Približno do 200 kilometrov 
od nas namreč rastejo pridelki, ki so za 
nas najboljši. Če je hrana zrasla blizu, 
se izognemo dolgim in za okolje in ljudi 
močno obremenjujočim potem. Pomem-
ben je tudi odnos do živali, ko so še žive. 
Tudi to pomembno vpliva na kakovost 
mesa. Slovenski kmet ima boljši odnos 
do živali, kot ga imajo na ogromnih 
farmah po svetu. In nad hrano imamo 
v Sloveniji soliden nadzor. Slovenska 
hrana je zaradi kratkih poti tudi bistveno 
bolj sveža, manj "utrujena" zaradi 
dolgih poti. Klavnice v Sloveniji so dobro 
urejene, nadzor v njih je dober, solidna je 
tudi sledljivost. Vendar sem prepričana, 
da moramo še veliko narediti pri odnosu 
med proizvajalci in kupci. Treba je vzpo-
staviti zaupanje, spoštovanje in potem 
bomo na boljšem proizvajalci in kupci.

Najbolj varno je, da kupimo cel kos mesa. 
Če želimo mleto meso, zahtevajmo, da ga 
prodajalec zmelje iz točno izbranih kosov 
pred nami.

Kadar kupujemo mesne izdelke, izbiraj-
mo izdelke, v katerih so vidni kosi mesa 
oziroma mišice. To so razne šunke, slanine, 
pršuti, klobase z vidnimi kosi mesa in slani-
ne. V izdelkih, kjer meso ni vidno, se vedno 
prepričajmo o dodatkih, vsebnosti maščob 
in mesa. Eden izmed kriterijev kakovosti je 
žal tudi cena.

Glede na namembnost kupujemo različne 
vrste in kose mesa. Za mokre postopke 
priprave (kuhanje, dušenje) lahko izbiramo 
meso starejših živali, z več vezivnega tkiva. 
Za suhe postopke priprave (pečenje, peče-
nje na žaru ...) izbiramo meso mlajših živali.

Maščobe v mesu: največ maščob je v 
koži perutninskega mesa. Če se želi-
mo izogniti maščobam v čim večji 
meri, izbirajmo pusto meso, brez 
vidnih maščob, brez 
kože, in izbirajmo 
postopke priprave, 
kjer uporabljamo 
minimalne količine 
dodanih maščob 
ali sploh nič. Tudi ribe 
so lahko zelo mastne in 
bodimo previdni pri izbiri. 
Maščobe so tudi vir 
okusa. Torej moramo 
vedeti, da če odstra-

nimo večino maščob, bomo vedno izgubili 
pri kvaliteti okusa.

Živalske beljakovine vsebujejo beljakovine 
z visoko hranilno vrednostjo. Vsebujejo 
tako imenovane esencialne aminokisline: 
to so tiste, ki jih naše telo nujno potrebuje 
za izgradnjo sebi lastnih beljakovin, jih pa 
samo ne proizvaja. Torej jih moramo vnesti 
v telo s hrano.

Ne pozabimo na vitamine, minerale in ele-
mente v sledovih, ki so vezani na živalske 
maščobe in nujno potrebni za normalno 
delovanje telesa.

Zadnje pravilo je: uživajte v hrani. Ne po-
zabimo, da uživanje odlično pripravljenega 

mesa nudi neizmerne gur-
manske užitke. Kadar ob 
hrani uživamo, jemo počasi 
in se zavedamo vsakega gri-
žljaja, bo naše telo hvaležno 
za prejeto hrano.
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Razprave o aditivih v zadnjem času strašijo 
pred njihovo uporabo v prehrani. V zagovor 
zato povejmo: aditivi morajo skozi kon-
trolo, morajo biti registrirani in na živilu 
označeni. Označeni so lahko s črko E in s 
pripadajočo številko ali s kemijskim ime-
nom oziroma z obče priznanim imenom. 
Večje skupine aditivov so antioksidanti, 
konzervansi, barvila, sladila, stabilizatorji 
in ojačevalci okusa, med aditive pa spadajo 
tudi povsem nenevarni in zdravju koristni 
dodatki. Zavedati se moramo, da aditivi ob-
segajo le delček kemikalij, ki jih zaužijemo 
s hrano. In še ta delček je kontroliran. Bolj 
nevarne so kemikalije, za katere niti ne 
vemo, da jih zaužijemo skupaj s hrano.

Aditivi v živilih so lahko povsem običajne, 
vsakodnevne snovi, za katere se včasih niti 
ne zavedamo, da so dodatki v hrani, ker so 
tako "domači" in pogosto uporabljeni. Ne-
kateri tudi v velikih količinah, na primer sol 
(NaCl), poper, kis, pecilni prašek, limonin 
sok, kvas, rožmarin …

Aditiv je snov, ki je običajno ne uživamo 
kot živilo in ne sodi med običajne, tipične 
sestavine. Živilom jih dodajamo namen-
sko zaradi potreb proizvodnje, transporta 
in prodaje. Zato postanejo posredno ali 
neposredno sestavina živila. Vsak aditiv 
je varen, če ga živilo vsebuje v dovoljeni 
količini, prav tako tudi zmerno uživanje 
aditivov v živilih v daljšem časovnem obdo-
bju ne sme škodovati zdravju. Vsak aditiv 
v živilu mora biti odobren in registriran v 
Evropski uniji in mora biti označen oziroma 
zapisan na deklaraciji živila!  

To pomeni, da moramo biti pozorni na 
to, kaj je zapisano na deklaraciji, potro-
šniki sami. Sprva so aditive označevali 
predvsem s črko E in ustrezno številko. Ker 
pa je informiranost potrošnikov rasla in se 
je mnenje o negativnih posledicah aditivov 
v izdelkih vse bolj širilo, so začeli kupci iz-
delke odklanjati. Zato so proizvajalci začeli 
označevati aditive s celim imenom, kar je 
tudi dovoljeno. To preprosto pomeni, da 
na nekaterih izdelkih ne piše več vsebnost 
E-jev, temveč se namesto tega izpiše celo-
tno ime aditiva: na primer namesto E250 

zapišejo natrijev nitrit. Za nepoznavalce 
oziroma za tiste kupce, ki preverjajo samo 
vsebnost E-jev, je to lahko zavajajoče. Na-
trijev nitrit se dodaja v suhomesne izdelke, 
razne klobase ter druge izdelke iz mesa. Je 
dokazano rakotvoren in povzroča hiperak-
tivnost. Pod E951 se skriva umetno sladilo 
aspartam. Nekatera živila imajo navedeno 
samo vsebnost aspartama, ker bi oznaka 
E951 odvrnila kupca. A aspartam kljub 

Aditivi  
so kontrolirani

» Karavana varne kemije

Aditivi obsegajo le 
delček kemikalij, ki 
jih zaužijemo s hra-
no. In še ta delček 
je kontroliran. Bolj 
nevarne so kemika-
lije, za katere niti ne 
vemo, da jih zaužije-
mo skupaj s hrano.

TATJANA KRUDER

"Poznamo  
tudi zdravju  

prijazne  
aditive."

"Poznamo 
tudi zdravju 

(Reuters)
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temu ostaja na seznamu zelo škodljivih in 
nepotrebnih dodatkov.

Uporabljajte čim več sveže, nepredelane 
hrane in čim manj koncentratov in pripra-
vljenih začimbnih mešanic. Odstranite iz 
vsakodnevne uporabe sladke, gazirane 
in obarvane pijače. Začnite se ozirati za 
živili z oznakami "eko" in "z geografskim 
poreklom".

Popolnoma se izogniti aditivom je izjemno 
težko, pa tudi smiselno ni. Nekateri aditivi 
ohranjajo obstojnost z zaviranjem rasti ško-
dljivim mikroorganizmom. Pokvarjeno živi-
lo lahko povzroči večje tveganje za zdravje 
kot pa kontrolirano dodajanje aditivov.  

Za konec pa še malo optimizma: poznamo 
tudi zdravju prijazne aditive. Vitamin B2 
(E101), klorofil (E140), askorbinsko kislino – 
vitamin C (E300) in še mnoge druge.

(Reuters)
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Varčevanje s časom, 
sredstvi, energijo in 
še čim, je dandanes 
že prava misija. In 
kako to uspe Valenti-
ni Smej Novak? Ženi, 
mami, gospodinji, 
novinarki, publicistki 
…, katere dan ne šteje 
nič več kot 24 ur in jo 
po seštevku vlog lah-
ko primerjamo  
z marsikatero  
damo v Sloveniji. 

Ker smo pri gospodinjskih temah, bi lahko 
uporabili kar prispodobo, ki velja za marsi-
katero žensko v teh časih … Z eno besedo: 
multipraktik?
"Na zeleno energijo! Vsak človek kombinira 
veliko vlog. Nisem nobena izjema." 

Kolikor nam je znano, za kuhinjskim 
pultom preživite kar nekaj časa. Samo 
službeno ali tudi v zasebnem življenju?
"Danes je postalo izziv, kako naj bodo obro-
ki skuhani čim hitreje, pa vendar je kuhanje 
opravilo, ki zahteva čas in energijo. Nisem 
pristaš zapletenih receptov, ki so sami sebi 
namen. Izziv mi je, da poiščem preproste, 
dostopne recepte, ki pa kljub vsemu nudijo 
drobni presežek. Seveda je kuhanje najprej 
zasebno, družinsko opravilo, ki je pri meni 
preraslo v službo, ki jo pa sestavlja tudi 
marsikaj drugega: pisanje, ustvarjanje 
knjig, svetovalni projekti in izobraževanje."

Vam kuhanje predstavlja veselje/hobi ali 
vsakodnevno obveznost?
"Dobro je, če vsakdanja opravila nudijo tudi 
veselje in zadovoljstvo. Je pa vsako vsakda-
nje opravilo tudi določena obveznost. Kuha-
nje ni izjema, vendar ni izključujoče opravilo; 
med kuhanjem lahko pomagaš otrokom pri 
domači nalogi, gledaš poročila ..." 

Koliko obrokov pripravite dnevno za svojo 
družino in koliko časa vam to vzame?
"Jutra se pričnejo z zajtrkom, ki je običajno 
precej preprost, predvsem za otroke, 
včasih so to puhaste palačinke, izgubljeni 
kruhki, sadne solate, včasih zgolj popečen 
kruhek z maslom. Kosila so hitra in prepro-
sta, večerje so zgodnje in obvezno skupne, 
pogosto tudi z razširjeno družino. Ni nujno, 
da kuhanje vedno 'jemlje' čas ... Pogosto 
nam ga na neki način tudi 'daje': čas z 
družino, čas za osredotočenost in veselje 
do obroka, čas za preproste užitke."  
 
Na čem najraje kuhate (plinu, elektriki, 
indukciji) in zakaj?
"Prisegam na plin, še najraje pa imam 
štedilnik na trdna goriva, ki ga uporabljam 
v hiši v Prekmurju. Tam pečena pečenka 
je res izjemna ... Verjamem v moč in stik z 
živim ognjem, pa še temperature se lahko 
hitro in neposredno regulira. Je pa po-
membna tudi posoda - ta naj bo kvalitetna 
in vzdržljiva, sama uporabljam bakreno 

posodo s prevleko iz inoksa; v tej se hrana 
skoraj nikoli na zažge, zlato in hrustljavo 
se zapeče, posoda pa hitro reagira na 
temperaturo."

Kaj je po vašem mnenju najbolj varčno in 
kako?
"Kupujmo  toliko, kot potrebujemo in pora-
bimo ter reciklirajmo. V kuhinji nadgrajuj-
mo klasične recepte z novimi sestavinami: 
kuhajmo, kar je sveže in raste v sezoni. 
In predvsem: kuhajmo. Osnovna živila so 

Varcevanje v kuhinji –  po receptu Valentine Smej Novak
» Karavana varčne energije

BARBARA BOH

(Arhiv Večera)



21

Varcevanje v kuhinji –  po receptu Valentine Smej Novak

zmeraj cenejša in pristnejša od predelanih 
produktov. Kuhanje ima zmeraj širše druž-
bene in ekonomske posledice, saj kaže na 
naš odnos do sveta, okolja in sočloveka."

Kako racionalni ste pri uporabi posode in 
gospodinjskih aparatov?
"Cenim aparate, ki dobro in zanesljivo 
opravijo tisto, kar obljubljajo. Odkritje za-
dnjega časa je bil recimo počasni kuhalnik; 
do sedaj sem govedino po burgundsko in 
podobne jedi, ki potrebujejo počasno in 

dolgo obdelavo, dušila v kozici v pečici. 
Počasni kuhalnik to naredi z nekajkrat manj 
energije, saj se ne pregreva vsa pečica. 

Kuhinjski robot recimo poskrbi za temeljito 
stepanje jajc za biskvit, jaz pa lahko med-
tem poskrbim za ostalo kuharijo ... Kaj ni to 
varčevanje s časom? 

Vsak pa pozna hitre kuharske trike, ki 
poskrbijo za bolj uravnoteženo bilanco 
umazane posode: če pečemo čokoladno 

torto, lahko v kozici, kjer topimo čokolado 
za biskvit, stopimo še glazuro in posode 
vmes ne pomivamo; v ponvi, kjer smo 
pekli zrezke, skuhamo še omako, tako da 
posnamemo sestavine, ki so se zapekle na 
dnu posode ..."

In katere so vaše male skrivnosti, ki pripo-
morejo k varčnejši kuhi?
"Predvsem se trudim, da kupujem zmerne 
količine kvalitetne hrane, ki je nikoli ne 
zavržem."
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Jedi iz bobove ku-
hinje so preproste, 
predvsem pa ukro-
jene za plitve žepe. 
Pred nakupom 
velja preveriti, kje 
so živila cenejša, a 
ker gre za sezonske 
jedi, bi moral obisk 
tržnice zadostova-
ti. Bobova kuhinja 
se poleg okolju 
prijaznih načel 
drži enega samega 
pravila: jed stane 
manj kot evro in 
pol na osebo, re-
cepti pa so po meri 
štirih ljudi.

Svinjska pečenka  
s pečenim krompirjem
Sestavine:
• 1 kg svinjske ribice (lahko tudi rebra, 
stegno) 
• žlica gorčice 
• 6 strokov česna 
• 1 korenček 
• 1 čebula 
• timijan 
• kumina 
• sladka rdeča paprika 
• sol 
• olje 
• poper 
• 1,5 kg krompirja

Priprava:
Ribico solimo in popopramo. Nato v skode-
lici zmešamo dve žlički rdeče paprike, pol 
žličke kumine in timijana ter žlico gorčice. Z 
zmesjo temeljito premažemo celo meso. V 
naoljen pekač damo stroke česna,  narezan 
korenček in na rezine narezano čebulo. 

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Ri-
bico položimo v pečico, pečemo 20 minut, 
nato dodamo oljupljen, na krhlje narezan in 
umit krompir. Premešamo in vse skupaj pe-
čemo še eno uro oziroma dokler ni krompir 
lepo zapečen. Medtem pečenko zalivamo z 
lastnim sokom in po potrebi dolivamo vodo 
ali govejo juho.

Ko je pečenka gotova, jo vzamemo iz 
pečice, spet zalijemo s sokom in pustimo 
počivati 10 do 15 minut, preden postreže-
mo (tako bo meso bolj sočno in voljno). 
Krompir damo v posodo ali na pladenj, po 
želji ga lahko potresemo s svežim drobnja-
kom.

Bobova kuhinja

VESNA BUDJA,
POZNAVALKA  
KULINARIČNIH SKRIVNOSTI

Špageti z grahovo omako  
in dušenimi trakci teletine  
(svinjine, govedine,  
perutnine)
Sestavine:
• 400 g mesa 
• 1 čebula 
• žlica sladke mlete paprike 
• sol 
• poper 
• žlica paradižnikove mezge 
• 200 g graha

Priprava:
Na olju prepražimo čebulo, da porumeni, 
dodamo na trakce narezano meso in ga 
popečemo. Posolimo, popopramo, preme-
šamo, nato dodamo sladko rdečo papriko 
in grah. Premešamo, počakamo, da grah 
spusti tekočino, in zalijemo z vodo.

Ko začne narahlo vreti, dodamo paradi-
žnikovo mezgo in dušimo pri perutnini pol 
ure, svinjini 45 minut, teletini in govedini 
pa eno uro.

Vmes jed večkrat pokusimo in po okusu 
dosolimo ali dodamo mezgo.

Ko je meso dovolj mehko, moramo omako 
zgostiti. V lončku zmešamo žlico ostre 
moke in vodo ter skozi cedilko dodamo 
v omako. Premešamo in kuhamo še pet 
minut.

Medtem skuhamo špagete in postrežemo.
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Zelenjavni narastek  
s peresniki
Sestavine:
• 300 g peresnikov (lahko tudi testenine, ki 
so ostale od kosila prejšnjega dne) 
• 1 čebula 
• 2 korenčka 
• 1 bučka 
• 100 g brokolija ali cvetače 
• 1 jajce 
• 3 žlice kisle smetane 
• timijan 
• 200 g mehkega sira (gavda, edamec)

Priprava:
Testenine skuhamo, če uporabljamo 
ostanke, jih na hitro popečemo na oljčnem 
olju. Zelenjavo narežemo na koščke, v 
ponev damo olje in narezano čebulo, nato 
pa dodamo zelenjavo, sol, poper in timijan. 
Premešamo in na zmernem ognju dušimo 
20 minut.

Pečico segrejemo na 200 stopinj. V plastič-
no posodo stresemo testenine, dodamo 
zelenjavo in premešamo. V lončku stepemo 
jajce in kislo smetano. S tem prelijemo 
testenine in zelenjavo, dodamo nariban sir 
in pečemo v vnaprej segreti pečici na 200 
stopinj 30 minut.

Lignji, polnjeni z dišavnicami 
in rižem; pečeni riž
Sestavine:
• celi lignji (4 na osebo)
• jogurtov lonček riža za nadev in 130 g riža 
za prilogo
• 1 čebula
• 4 stroki česna
• 2 žlici sesekljanega peteršilja
• 100 ml belega vina
• olivno olje
• sol
• poper
• čili
• bazilika, majaron, šetraj

Priprava:
Lignje očistimo in jim odstranimo glave in 
lovke. Vsakega posebej obrnemo navzven 
in odstranimo prozorne kosti in mrene. 
Lovke sesekljamo in skuhamo riž za nadev.

Na olivnem olju prepražimo čebulo, da 
postekleni. Dodamo sesekljane lovke in 
počakamo, da voda izpari, nato dodamo 
česen, peteršilj in zalijemo z vinom. Malo 
podušimo in dodamo kuhani riž. Posolimo 
in popramo. Nadev malo ohladimo.

Lignje nato napolnimo s pripravljenim 
nadevom in jih zapremo z zobotrebcem.

Pekač nakapljamo z oljem in vanj vsujemo 
riž. Zalijemo z vodo (na vsako enoto riža 
dodamo trikrat toliko vode), na vrh zložimo 
lignje ter jih pokapljamo z oljčnim oljem.

Pečico segrejemo na 200 stopinj in pečemo 
30 minut oziroma dokler ni riž popolnoma 
pečen. 

Stephanie pečenka
Sestavine:

• 600 g mletega mesa (pol govedine, pol 
svinjine)
• 1 čebula
• 1 strok česna
• 1 rezina belega kruha
• 50 ml mleka
• 1 jajce
• sol
• poper
• 2 ali 3 trdo kuhana jajca
• olje
• majaron, timijan, bazilika

Priprava:
Na olju popražimo čebulo, da postekleni. 
Dodamo nasekljan česen.

Rezino kruha namočimo v mleko. V mleto 
meso dodamo jajce, sol, poper, majaron, ti-
mijan, baziliko, prepraženo čebulo in česen 
ter namočen in ožet kruh. Pregnetemo.

Iz mesne mase oblikujemo štruco. Vanjo 
vtisnemo olupljena trdo kuhana jajca. 
Štruco položimo na namaščen pekač in 
postavimo v pečico, ogreto na 200 stopinj. 
Po dvajsetih minutah peke temperaturo 
znižamo na 180 stopinj in pečemo še 35 
minut. 
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Čadrg je vas, ki prav-
zaprav nikoli ni doži-
vela industrializacije, 
pestidizacije in kar je 
še modernega v dana-
šnjem kmetijstvu. Bili 
so, so in bodo raje  
eko vas. 

Cadrg,  
izvorna eko vas

IRENA MRAZ

» Zemljo so nam posodili otroci

Pred leti so z zmago v akciji Zemljo so nam 
posodili otroci dijaki Biotehniške šole iz 
Šempetra pri Gorici opozorili na dogajanje 
v vasi Čadrg, naselju, ki leži na ravnini ob 
vznožju strmih travnikov in senožeti nad 
sotesko Tolminke, kjer se življenje ohranja 
že 700 let. 

Prebivalci te vasi se namreč ukvarjajo z eko-
loškim pridelovanjem hrane, vzrejo goveda 
in izdelavo sira. Vas Čadrg so prebivalci 
sami poimenovali eko vas, saj so kar štiri 
kmetije od petih, kjer ponujajo ekološko 
mleko in mlečne izdelke (kravji sir, sirarska 
skuta, sirotka), ekološke. 

Prehod s konvencionalnega kmetovanja 
na ekološko je bil za Čadrg skoraj samo-
umeven. Že pred odločitvijo za ekološko 
kmetovanje je vzreja govedi temeljila na 
tradicionalnih izkušnjah, kar velja tudi 
za oskrbo pašnikov in pridelavo krme za 
živino. Tudi sir in skuto so izdelovali po 
tradicionalnem postopku.

"Eko" prinaša  
tudi denar
Ker so bili od nekdaj zvesti tradiciji, so 
morali zaradi ekološkega kmetovanja 

prilagoditi le hleve. Živali morajo imeti več 
prostora in svetlobe, sicer pa so glede paše 
in pridelave krme nadaljevali brez večjih 
sprememb. Pri prehrani živine uporabljajo 
dodatke, ki jih dovoljujejo smernice za 
ekološko kmetovanje, sicer pa vaški pašni-
ki dajejo zelo kakovostno krmo. To se še 
posebno pozna pri poznopomladanskem 
siru, izdelanem iz mleka, ki ga krave dajo 
po najsočnejši zgodnji paši. Pozimi krmijo 
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govedo s travno silažo, ki tvori dobro polo-
vico vse krme, in s senom.

Čadrg je zdaj po načinu kmetovanja 
skorajda v celoti ekološka vas. S preho-
dom na ekološko rejo govedi na osnovi 
paše in lastne krme s travnikov so dosegli 
znižanje izpustov toplogrednih plinov. Ker 
je zaradi ekološkega kmetijstva in z njim 
povezane turistične dejavnosti izboljšan 
dohodek prebivalcev vasi, je kakovost 
življenja višja, gorsko podeželje pa ostaja 
ohranjeno.

Do 700 metrov visoko nad dolino Tol-
minke se sončijo hiše v vasi Čadrg, kjer 
v vaški sirarni vsak dan izdelajo kakih 
45 kilogramov sira in približno pol toliko 
skute, sirarna, ki so jo obnovili tudi s 
pomočjo evropskih sredstev, je last 
vseh vaščanov. Tudi sicer ima tolminsko 
najbolj sklenjeno in dolgotrajno tradicijo 
sirarstva pri nas. Sirarna v Čadrgu se pa 
lahko postavi z nepretrganim več kot 
stoletnim obratovanjem, štiri kmetije od 
petih pa so ekološke, z znamko Biodar. 
Njihova ponudba temelji na tolminski 
sirarski tradiciji in je v ekološki pridelavi 
pri nas izjemna. Pa še nekaj, vas nima niti 
cerkve, niti pokopališča, ne gostilne, vas 
pa je znana tudi kot kraj, kjer je ena od 
skupnosti Srečanje Don Pierina Gelminija 
in je torej tudi ljudem, ne samo okolju 
prijazna vas.

Povpraševanje  
večje od ponudbe
Vzreja goved temelji na tradicionalnih 
izkušnjah, kar velja tudi za oskrbo pašnikov 
in pridelavo krme za živino. Tudi sir in skuto 
so od nekdaj izdelovali po tradicionalnem 
postopku, tako da je pobuda za prehod na 
ekološko kmetovanje, ki je pred dobrega 
pol desetletja prišla od uprave Triglavskega 
narodnega parka, naletela na plodna tla. Za 
prodajo sira in skute poskrbi vsaka ekolo-
ška kmetija sama, povpraševanje po siru pa 
je, razen v zimskem času, odločno večje od 
ponudbe. Sir je samo del mlečnih izdelkov, 
ki nastajajo iz tamkajšnjega mleka. Proda-
jajo še sirarsko skuto in sirotko, sir Tolminc 
pa je njihova lastna znamka in je na raznih 
tekmovanjih dobil že vrsto priznanj in odli-
čij. Sirarska skuta je drugačna od skute, ki 
je na voljo v trgovinah, ker je slednja po be-
ljakovinski sestavi enaka siru, medtem ko 
sirarsko skuto namesto kazeina sestavljajo 
albumini in globulini. To so laže prebavljive 
beljakovine kot kazein in se izkazujejo tudi 
z zdravilnimi lastnostmi. Sladka skuta je 
namenjena takojšnji rabi in je zelo primerna 
za zavitke ter pripravo namazov, medtem 
ko je slana skuta trajnejša in ima pikantno, 
zrelo aromo. Kisava pa je mlečnokislinsko 
fermentirana sirotka, ki ima dobrodejen 
učinek na prebavila, spodbuja razstruplja-
nje organizma in krepi imunski sistem. 

(cipra.org)

(Urška Šprogar)

Visoke gore, ozke stezice, 
okrog in okrog prelepe cvetice.
Pridite v ta tihi raj k nam na obisk,  
da se rešite vseh duševnih stisk.

Ludvik Janež, vaški pripovedovalec
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Med pocitnicami si vzemimo cas tudi za okuse
Naj dopust ne po-
stane še ena dirka s 
časom, v katerem si 
želimo doživeti čim 
več zgodovinskih 
znamenitosti in adre-
nalinskih podvigov, 
medtem pa skočiti 
v prvo picerijo ali 
restavracijo s hitro 
pripravljeno hrano

BARBARA BOH

» Ture, prijazne planetu

Stres, akcija, pomanjkanje časa, hitra, nere-
dna prehrana … Znano? Žal verjetno večini 
bralcev, ki prebirajo te vrstice. Če ste med 
tistimi, ki si kljub hitremu življenjskemu 
tempu vzamejo čas za redne, zdrave, doma 
pripravljene obroke - čestitamo. Če spadate 
v prvo skupino, pa namig … bližajo se pole-
tne počitnice ter načrtovanje dopusta, čas, 
ki ga lahko dobro izkoristite za spoznavanje 
tujih in domačih kulinaričnih doživetij, 
medtem pa vsaj za nekaj časa poskrbite za 
zdravo in redno prehrano. Združimo torej 
prijetno s koristnim. 

Zakaj pa ne  
kulinarična tura

Ne glede na to, ali ste 
ljubitelji organiziranih 
agencijskih potovanj 
ter "all inclusive" aran-
žmajev ali pa raziskuje-

te bližnje in daljne kraje 
v samoorganizaciji, 
naj dopust ne postane 

še ena dirka s časom, v 
katerem si želimo doži-

veti čim več zgodovinskih znamenitosti in 
adrenalinskih podvigov, medtem pa skočiti 
v prvo picerijo ali restavracijo s hitro pri-
pravljeno hrano. Vse več turističnih krajev 
že ponuja različna organizirana kulinarična 
doživetja, skozi katera spoznate, začutite 
in okusite znamenitosti  dežele. Tudi onkraj 
zidov počitniških naselij, kjer ponujajo 
klasično hotelsko prehrano, je na voljo kar 
nekaj odličnih lokalnih restavracij, obvezno 
pa predhodno pri vodiču ali osebju preveri-
te, v katero se splača stopiti. Seveda pa si 
kulinarično doživetje na počitnicah lahko 
pripravite sami. Obiščite lokalno tržnico, 
nakupite svežih sestavin ter se lotite pripra-
ve jedi. Naj vam izgovor, da nimate idealnih 
razmer za kuho, ne prepreči tega. Imate 
čas, kar je pogosto ena izmed sestavin, ki je 
doma manjka. 

Kaj pa vsi tisti, ki boste dopust preživeli 
doma? Enostavno – s slastnimi vonjavami 
specialitet španske, grške, francoske, mehi-
ške in drugih kuhinj ter ščepcem domišljije 
lahko vse te dežele obiščete kar za domačo 

jedilno mizo. Trgovski centri so z 
vsemi potrebnimi sestavinami 

odlično založeni, bolj ali manj 
enostavni in preverjeni 

recepti pa le klik ali dva 
stran. Seveda pri tem ne 

pozabite na tradici-
onalno slovensko 

kuhinjo in pomi-
slite, kdaj ste 
nazadnje na mizo 

postavili žlikrofe, 
žgance z domačim 

kislim mlekom, 
čompe, frtaljo, 

bograč …

Dobrote  
   iz narave

Pohodništvo postaja tudi 
pri nas vse bolj priljubljena 

dopustniška dejavnost. Nadgradite 
jo s pripravo jedi s sestavinami, ki vam 

jih poleti ponuja narava. Kaj bomo torej 
nabirali? Borovnice, ki veljajo za superži-
vilo, saj imajo ogromno antioksidantov in 
hranilnih snovi, iz njih pa lahko pripravimo 
okusne palačinke, pite, zavitke, sokove, 
najboljše so seveda sveže. Prav tako gozdne 
jagode, maline, robidnice … Ponekod že 
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Med pocitnicami si vzemimo cas tudi za okuse
sedaj cveti bezeg, ki ga največkrat upora-
bimo za pripravo sokov, iz njegovih cvetov 
pa lahko pripravite odlično sladico – ocvrte 
bezgove cvetove. V maju in juniju na plano 
pokukajo tudi prvi jurčki, pripravo gobjih 
jedi pa začinite  z "divjo" solato iz dežena, 
poganjkov rmana, portulaka, boreča … 
seveda le, če jih dobro (pre)poznate. 

Kako zna lokalno kulinariko 
izkoristiti slovenski turizem?
Tradicionalna kulinarika posamezne desti-
nacije je eden pomembnejših elementov 
uspešnega in prepoznavnega turizma. Da 
gre tudi turizem skozi želodec, nam je že 
dolgo znano. Kako pa to znajo izkoristiti 
in obenem pripomoči k promociji Slove-
nije nekateri vodilni slovenski turistični 
ponudniki?

Mojca Korpar, Thermana Laško: "V želji, 
da našim gostom ponudimo vedno boljšo 
kakovost pripravljenih obrokov in jih spre-
menimo v spomina vredno doživetje, se 
vse bolj usmerjamo tako lokalno, sezon-
sko kot tudi ekološko. Celotna gostinska 
ponudba temelji na vseh treh smernicah 
in nam je vodilo pri pripravi kulinarične 
ponudbe Thermane Laško. Tako našim 
gostom v sezoni ponujamo domačo in 
lokalno zelenjavo ter izdelke iz integrirane 
pa tudi ekološke pridelave." Prav tako 
poskrbijo za promocijo lokalnih ponudni-
kov, saj v hotelu Wellness park Laško vsako 

soboto poteka domača tržnica lokalnih in 
nekoliko oddaljenih ponudnikov. Gostom 
in obiskovalcem tako predstavijo lokalno 
ponudbo, vsi pa lahko kupijo domači med, 
doma pridelano zelenjavo, sveže in suho 
sadje, bučno olje, različne marmelade, 
domači sok …

Nevenka Petan, Terme Čatež: "V kulina-
rični ponudbi Term Čatež pogosto uvr-
ščamo v jedilnike slovenske, lokalne jedi, 
predvsem stremimo k sezonski ponudbi 
in sledimo tudi aktualnim kulinaričnim 
trendom. Po predhodnem naročilu ali na 
željo gostov ponudimo tudi ekološki jedil-
nik. Lahko pa se pohvalimo, da so sladice, 
sladoled, kruh in pekovski izdelki, s 
katerimi razvajamo svoje goste, iz lastne 
proizvodnje." V ponudbi Term Čatež se 
tako na jedilniku pogosto pojavljajo lokal-
ne jedi dolenjske regije, kot so dolenjska 
šivanka (svinjska podtrbuševina s svežimi 
zelišči, zašita v rulado in pečena v pečici z 
mladim krompirčkom ), kuhana govedina 
po dolenjsko, zabeljena z lokalnim rdečim 
vinom in postrežena z jušno zelenjavo, 
krompirjevi zvitki z jajčnim cvrtjem, sla-
nino in meto, testenine (strigole) z jurčki 
in kostanjem ( jeseni), krompirjevi cmočki 
s pišeškimi marelicami (poleti), pečen 
jagenjček z žajbljem ali rožmarinom ...

Andreja Zidarič, Terme Krka: "V Termah 
Krka se zavedamo, da nam povezovanje s 
kmeti in preostalim lokalnim okoljem omo-

goča veliko več kot zgolj dobavo surovin, 
saj je celotna ponudba lokalnega okolja 
(kmetije, zidanice, turistične kmetije, 
muzeji, naravne znamenitosti …) možnost 
za popestritev naše animacijske ponudbe. 
Tako lahko goste odpeljemo na bližnje kme-
tije, kjer jim gostitelji postrežejo z domačo 
hrano in pijačo, prikažejo običaje, navade, 
omogočijo nakupe spominkov, izdelkov, 
mi pa lahko za njih organiziramo tudi pred-
stavitve domače obrti v hotelih, poslovna 
srečanja in zabave v zidanicah …" Zaradi 
trendov in vse večje ozaveščenosti ljudi o 
zdravi prehrani tudi v Termah Krka opažajo, 
da gostje cenijo domačo pridelavo, zato 
tovrstna ponudba zelenjave in sadja ter 
domačih kulinaričnih specialitet pomeni 
konkurenčno prednost, vse to pa uspešno 
izkoriščajo tudi za trženje storitev in večjo 
prepoznavnost.

Obiščite  
lokalno tržnico, 
nakupite svežih 

sestavin ter se 
lotite priprave 

jedi. 

lokalno tržnico, 
nakupite svežih 

sestavin ter se 
lotite priprave 

(Reuters)
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Ob dogodku Food 
Revolution Day, na-
menjenem promociji 
zdravega načina pre-
hranjevanja, smo se 
pogovarjali z Andre-
wom Pageem, vele-
poslanikom Velike 
Britanije, od koder 
prihaja tudi oče pro-
jekta Food Revoluti-
on Day Jamie Oliver, 
in veleposlanikom 
Združenih držav 
Amerike, Josephom 
A. Mussomelijem.

Kako pogosto so slovenske lokalne jedi na 
vašem jedilniku?
Page: "Kot je slovenska navada, tudi sam 
najraje pojem obilno kosilo z juho, glavno 
jedjo ter solato in sladico, proti večeru pa 
je na mizi kakšen lažji obrok. Zelo pogosto 
se tako na mizi znajdejo pršut, domači sir 
ali sadje. Kadar se odpravim v restavracijo, 
načeloma povprašam po lokalni slovenski 
ponudbi. Doma ne kuham prav dosti, ko 
pa, najraje pripravim meso."

Mussomeli: "Slovenske jedi si privoščim 
tako pogosto, kot le lahko. Obožujem 
štruklje, skutni štrudelj in druge sladice. 
Potem je tukaj še teran, ki si ga privoščim 
za aperitiv, za h glavni jedi ali sladici. Imam 
to srečo, da med potepanjem po Sloveniji 
pogosto pokušam lokalne jedi. Vedno vem, 
da bom dobil okusen obrok, kamorkoli že 
grem. In seveda, Slovenci ste tako dobri 
gostitelji, da nikoli ne moreš odreči ponuje-
nega. Na ta račun žal pridobivam tudi težo 
... Imam že sedem dodatnih kilogramov!"

Kako ste zadovoljni z dostopnostjo lokal-
no pridelane hrane?
Page: "Zelo. Predvsem v Ljubljani je na 
voljo pestra ponudba odlične v Sloveniji 
pridelane hrane, vključno s ponudbo tržnic, 
ki jih zelo rad obiskujem. Kadarkoli imam 
le možnost in sem v bližini katere izmed 
domačih ribogojnic, si privoščim ribo. 
Obožujem namreč postrvi."

Mussomeli: "Zelo. Pravkar smo zaključili 
snemanje tv-serije, kjer dva ameriška 
kuharja potujeta po Sloveniji in spoznavata 
lokalno hrano. Kar sta odkrila, je to, da 
je odlično hrano mogoče najti v vsakem 
kotičku te dežele, in predvsem to, kako iz-
jemna je raznolikost v sestavinah in načinih 
priprave glede na majhnost Slovenije. Oba 
sta odšla navdušena nad kvaliteto tukajšnje 
hrane in obenem razočarana, ker nekatera 
sploh ni dostopna v ZDA."

Kakšen je trend samooskrbe v Veliki 
Britaniji/Združenih državah Amerike v 
primerjavi s Slovenijo?
Page: "Rekel bi, da v Veliki Britaniji žal to ni 
v takšnem vzponu kot v Sloveniji. Kakorkoli 
že, veliko ljudi, ki ima svoj vrt, goji zelenja-

vo. Sam sem imel srečo, saj sem odraščal 
v družini z lastnim zelenjavnim vrtom in 
sem odrastel ob lepih količinah domačega 
korenja in rabarbare. Bilo ju je toliko, da 
sem ju bil ob koncu sezone že malce sit. V 
zadnjih letih je tudi v Veliki Britaniji opazen 
trend v smeri samooskrbe in ljudje počasi 
pričenjajo s pridelavo domače zelenjave, 
kjer pač imajo to možnost.

Kar se tiče Slovenije, sem zelo presenečen 
nad tem, kako veliko ljudi prideluje hrano 
zase doma, predvsem zelenjavo. Mnogi od 
njih imajo doma celo svoje vinograde in 
pridelujejo lastno vino. Nad tem sem vsakič 
znova impresioniran. In potem je še v Slo-
veniji izredno razširjen turizem na kmetih, 
za katerega menim, da predstavlja odlično 
možnost razvoja podeželskega poslovnega 
turizma."

Mussomeli: "Ta tematika je bila prav tako 
del programa, ki smo ga izvedli z ameriški-
ma kuharjema. Mnogi lastniki restavracij 

Pršut  
in štruklji

» Po slovensko

Joseph A. Mussomeli (Tit Košir)
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v ZDA se odločajo za uporabo prehrane, ki 
je pridelana ekološko, trajnostno. Vse več 
je pri pripravi hrane poudarka na lokalno 
pridelani, organski hrani in predvsem na 
tem, da se v menijih ponuja v večini le 
sezonska hrana. Z oddajo smo na primer 
Slovencem želeli pokazati, da ne jedo zgolj 
'fast fooda'. Tudi pri nas namreč obstaja 
veliko okolju prijaznih praks in izobraže-
valnih programov, namenjenih temu, da 
bi ljudje 'jedli s pametjo'. Ste pa Slovenci 
tukaj zagotovo korak dlje. Uporaba lokalnih 
sezonskih sestavin je pri vas stalnica že od 
nekdaj. Morda je bilo vmes obdobje, ko to 
ni bilo tako zelo moderno, je pa razvese-
ljiva informacija, da se čedalje več mladih 
ljudi odloča za domačo hrano, s katero 
poskrbijo za zdravo prehrano, boljši okus in 
ohranjanje okolja."

Verjetno ste seznanjeni s projekti Jamieja 
Oliverja. Kako menite, da so vplivali na 
prehranjevalne navade v Veliki Britaniji/

Združenih državah Amerike?
Page: "Seveda poznam nekatere njegove 
projekte in fundacije v Britaniji, predvsem 
iz medijev. Mislim, da ima kar velik vpliv na 
javno zdravstvo in prehrano, predvsem v 
šolah. Jamie je zelo aktiven in ves čas dela 
na izboljšanju standarda prehranjevanja 
v šolah. Njegov cilj je zmanjšati uporabo 
hitro pripravljenih kosil, sendvičev in vrečk 
čipsa na vsakodnevnem meniju otrok. De-
jansko je z izpostavitvijo problematike pre-
hranjevanja v šolah in s svojimi aktivnostmi 
povezal delovanje ministrstva za zdravje 
z ministrstvom za šolstvo, kar je resnično 
vredno pohvale."

Mussomeli: "Čeprav je Jamie Oliver 
Britanec, je izredno poznan tudi v ZDA. 
A ni presenetljivo, da obstaja Britanec, ki 
dejansko dobro kuha? (smeh) Tudi v ZDA 
imamo namreč kar nekaj ljudi, ki resnično 
spreminjajo pogled na prehranjevanje, to 
so na primer Mark Bittman, Michael Pollan, 

Alice Waters … Oni na primer delujejo po 
principu preproste prehrane. Vse pa je 
seveda stvar primernega izobraževanja. 
Ljudje, ki sem jih navedel, prav tako kot 
Jamie Oliver, opravljajo izredno pomembno 
poslanstvo. Če ne drugega, na svoj inova-
tivni način izobražujejo ljudi o možnostih 
zdravega načina prehranjevanja." (im)

Andrew Page (Robert Balen)

Komentar Andrewa Pagea  
o Food Revolution Day:
Ideja o dnevu, ki promovira zdrav način 
prehranjevanja, je odlična. Slovenija 
je že sedaj lahko dober zgled drugim 
državam v Evropi, je namreč zelo okolje-
varstveno ozaveščena in zelena. Upam, 
da se kmalu v prihodnje za Slovenijo 
pokaže priložnost, da ne bo samo 
samooskrbna, temveč bo tudi izkori-
stila potencial in postala pomembna 
izvoznica ...
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Pozabili smo, da ne-
povratna embalaža 
obremenjuje okolje. 
Nas bodo streznile 
gospodarske razme-
re? 

Morda je lahko gospodarska kriza vsaj v 
nekaterih primerih dobra. Dobra, ker za-
čenjamo potrošniki bistveno bolj paziti pri 
nakupih. In če že spreminjamo nakupne 
navade v smislu racionalizacije, je prav, 
da opozorimo še na kakšen segment, v 
katerem se je izkazalo, da je okolju prija-
znejši nakup najpogosteje tudi cenovno 
ugodnejši od tistega, po katerem smo do 
zdaj tako radi posegali. 

Delež pijač, ki so jih slovenski potrošniki 
zadnja leta in desetletja kupovali v nepo-
vratni embalaži, je konstantno naraščal. 
Najbrž zato, ker je bil dovolj udoben za 

več strani. Najprej za potrošnika, ker smo, 
roko na srce, dejstvo, da nepovratna em-
balaža precej bolj obremenjuje okolje kot 
vračljiva, ob razmeroma ugodni ceni kaj 
hitro pozabili. Potem pa tudi za trgovce, ki 
seveda s tako embalažo, potem ko so pija-
čo prodali, niso imeli več opravka. In da ne 
bi bili preveč krivični - seveda Slovenija ni 
bila izjema. Tak sistem se je kar nekaj časa 
vzpostavljal v številnih državah po svetu. 

Potrošniki bolj racionalni
Ko se je globalna finančna kriza prelila v 
splošno gospodarsko krizo ter še posebno 

Kdaj ste nazadnje kupili pijaco v vracljivi embalaži?

VILJEM GRDADOLNIK

» Embalaža in okolje

(Sašo Bizjak) 
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Kdaj ste nazadnje kupili pijaco v vracljivi embalaži?
hudo udarila nekatere evropske države, 
med katerimi je žal tudi Slovenija, se je 
večkrat izkazalo, da so postali potrošniki 
pri nakupnih navadah precej bolj racional-
ni. Potrošniška racionalnost se je v zadnjih 
letih pokazala na številnih področjih, prav 
kupovanje brezalkoholnih in alkoholnih 
pijač v vračljivi embalaži pa nekoliko prese-
netljivo statistično zaostaja. Naj bo razlog 
za to slabša obveščenost potrošnikov ali 
kak drug, v tem pisanju vam 
želimo s konkretnimi primeri 
pokazati, da se nakup pijač v 
povratni embalaži preprosto 
pozna tudi v denarnici. 

Naš največji proizvajalec 
brezalkoholnih pijač in 
piva, Skupina Laško, 
recimo ponuja potrošni-
kom radensko v litrski 
steklenici in obe glavni 
blagovni znamki piva v 
pollitrskih steklenicah 
v vračljivi embalaži. Ob 
tem so se letos odločili 
potrošnikom ponuditi 
še priročen zabojnik za 
deset pollitrskih steklenic. 
Našteti izdelki v vračljivi 
embalaži so seveda okolju 
prijaznejši, saj se z več-
kratno uporabo embalaže 
bistveno zmanjšuje ogljič-
ni odtis izdelkov, hkrati pa 
lahko z nakupom pijač v 
vračljivi embalaži prihra-
nite do 10 odstotkov, saj 
so izdelki za toliko cenejši 
od enakih v nevračljivi 
embalaži. 

Vinske steklenice  
so neprijetna izjema
V kontekstu krize in naše naraščajoče 
okoljske ozaveščenosti pa lahko doda-
mo tudi nekoliko neprijetno, a vendar 
zanimivo dejstvo, da so se številni vinarji 
odločili iz prodaje umakniti vračljive ste-
klenice. Če pa vam že uspe tako steklenico 
najti in kupiti, jo je praktično nemogoče 
vrniti, saj avtomati za vračljivo embalažo 
pri številnih trgovcih ne sprejemajo več 
vinskih steklenic. Verjetno obstajajo neki 

neznani razlogi za tako odločitev enih ali 
drugih. 

Če nas je gospodarska kriza prisilila, da se 
kot potrošniki obnašamo racionalno, je 
priložnost za to tudi nakup pijač v vračljivi 
embalaži. Tako zaradi okolja kot zaradi 
naših denarnic. In morda mi vprašanja v 
naslovu čez nekaj mesecev ne bo treba 
ponovno zastavljati.

"Z nakupom 
pijač  

v vračljivi  
embalaži  

prihranite  
do  

10 odstotkov." 

"Z nakupom 

prihranite 
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VESNA BUDJA

Koristni nasveti iz 
kuhinje mam, tet, 
babic. Nekatere še 
poznamo, na druge 
smo pozabili, vsi pa 
so zelo uporabni v 
varčni kuhinji.

Kuhanje naj bo predvsem zabavno, a tudi s 
časom, enako kot s sestavinami, danes zelo 
varčujemo. Zato se je treba najprej sprosti-
ti: pripravite zgoščenko s svojo najljubšo 
glasbo, kozarec pijače, recept za pripravo 
jedi in preverite, ali so v kuhinji vse sestavi-
ne, ki jih potrebujete. Nato se organizirajte. 
Napišite seznam opravkov, ki jih morate 
postoriti, kot so "olupi krompir", "nasekljaj 
zelenjavo", "pripravi pogrinjek", "pripravi, 
umij, nareži solato". Videli boste, da že pri-
prava enostavnega obroka vsebuje več kot 
40 korakov. Če od teh samo deset opravil 
traja po deset minut in pet opravil po pet 
minut, bo priprava obroka zahtevala dve 
uri in pol (to pa še ne vključuje telefonskih 
klicev, umivanja rok, menjav zgoščenke). 
Torej: pripravite si seznam in sproti odklju-
kajte storjeno. Kuhanje je s tem lažje in 
predvidljivejše. Kljub temu se lahko kdaj kaj 
zalomi in spodaj nanizani nasveti so plod 
dvajsetletnega kulinaričnega raziskovanja, 
nekateri iz kuhinje mame, tete in babic, kar 
nekaj jih je iz bogate zakladnice nasvetov 
svetovno znanih kuhinjskih mojstrov, najde 
se pa tudi kakšen avtorski. Ne glede na 
poreklo so vsi preizkušeni. In delujejo. 

1. Če je juha preslana, dodajte na kocke 
narezan surov krompir. Ko je krompir sku-
han, ga odstranite. Krompir nase veže sol.

2. Če je juha premastna, dodajte v mlačno 
juho nekaj kock ledu. Maščoba se bo prijela 
na kocke, vendar jih morate odstraniti, še 

preden se stalijo.

3. Testenine vedno kuhajte eno do dve 

minuti manj, kot je navedeno na embalaži, 

ti dve minuti do konca naj se prekuhajo v 

ponvi z omako. 

4. Da iz limone, limete ali pomaranče 

dobite optimalno količino soka, sadeže 

prej močno gnetite najmanj minuto. Ali 

pa jih dajte v mikrovalovno pečico za 10-15 

sekund. 

5. Kupujte zelenjavo in sadje, ki sta v 

tistem letnem času najcenejša in nista 

vzgojena v umetnih razmerah, temveč 

naravno obrodita. Voda, ki je v zelenjavi in 

sadju, je namreč takrat najčistejša, zato so 

jedi mnogo okusnejše.

6. Ostanke vina z zabave lahko zamrzne-

te v kocke in ga po potrebi uporabite pri 

kuhanju.

7. Nožev nikoli ne pomivajte v pomival-

nem stroju, vedno ročno, s hladno vodo in 

čim manj detergenta. Tako bodo dlje časa 

ostri in brez poškodb.

8. Zeliščno maslo zlahka pripravimo tudi 

doma. Navadno maslo zdrobite z vilica-

mi, dodajte nasekljan česen in sveža ali 

posušena zelišča (timijan, origano, baziliko, 

rožmarin ...), dobro premešajte in hranite v 

pokriti posodici v hladilniku.

... kuhinji
» Varčno v ...
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Nekdaj so jajca pome-
nila simbol življenja 
in rodovitnosti zaradi 
štirih elementov,  
ki jih nosijo v sebi: 
jajčna lupina  
predstavlja zemljo,  
prostor med lupino  
in membrano zrak,  
beljak vodo in  
rumenjak ogenj. 

Eko otok «

Vrsta odpadka:
Jajčna lupina predstavlja naravno, neelastično, a precej 
trdno embalažo.

Gre za biološki odpadek, saj je organskega izvora (sestava 
je podobna sestavi kosti in zob).

Čas razgradnje:
Odvisen je od trdnosti lupine, običajno pa se ta v kom-
postniku (kjer je 50 do 60 stopinj Celzija) razgrajuje štiri 
tedne. Na trdnost lupine vpliva prehrana kokoši, ki mora 
vsebovati veliko kalcija.

Ponovna uporaba:
Surovo jajce izpihamo, lupino izperemo in v jajce vlijemo 
stopljeno čokolado. Ko se čokolada ohladi oz. pred zauži-
tjem lupino odstranimo.

Jajčne lupine (polovičke) so primerne za vzgojo sadik. 
Sčasoma razpadejo, zato jih lahko ob presaditvi samo 
prestavimo v vrt.

Zdrobljene jajčne lupine so naravni lovilec trdovratnejše 
nesnage v odtokih, zato jih občasno namenoma nadrobimo v 
odtok in odplaknemo.

Jajčna lupina je naraven pesticid proti manjšim vrtnim  
gostom (polži ipd.), odganja pa tudi srne, saj ne marajo njenega 
vonja. Za ta namen jo zdrobimo in potresemo na zemljo okoli 
vrtnin.

Če imamo doma kokoši, jajčno lupino posušimo, zdrobimo in 
dodamo kot vir kalcija v krmni obrok.

Jajcna  
lupina
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Objave so brezplačne in pripravljene po 
izboru uredništva. Časopisna hiša ne 
odgovarja za spremembe navedenih do-
godkov in prireditev. Če želite, da v rubriki 
objavimo tudi vaš dogodek, prireditev, de-
lavnico … na zeleno tematiko, nam pošljite 
informacije in opis na zeleni@vecer.com ali 
dogodki@planet-zemlja.org.

Mednarodni Festival  
alpskega cvetja v Bohinju –  
Cvetje v kuhinji
Kdaj:  25. 5. do 7. 6. 2013
Kje: Bohinj
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.bohinj.si 

Od 25. maja do 7. junija v Bohinju pri-
pravljajo že sedmi mednarodni festival 
alpskega cvetja, katerega namen je opo-
zoriti na pomen ohranjanja samoniklih rož 
in cvetočih travnikov. V času festivala se 
zvrstijo različni dogodki, vodeni botanični 
izleti, koncerti, razstave, delavnice veze-
nja, kulinarike, tradicionalnih obrti ...

Praznik oljk, vina in rib
Kdaj: 31. 5. in 1. 6. 2013
Kje: Izola
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.izola.eu 

31. maja in 1. junija bo v Izoli že 11. Praznik 
oljk, vina in rib. Gre za tradicionalno etno-
loško prireditev v starem mestnem jedru, 
z bogato kulinariko in pestrim kulturnim 
programom.

Praznik češenj
Kdaj: 31. 5. do 2. 6. 2013
Kje: Brda
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.brda.si 

Največja in najbolj odmevna kulturno-turi-
stična prireditev na severnem Primorskem, 
je vsekakor Praznik češenj. Dogodek, poln 
etnoloških vsebin, kulturnih in športnih 
prireditev ter zabave. V sklopu praznika ne 
gre spregledati naslednjih dogodkov: Kole-
sarski maraton češenj, Pohod od češnje do 
češnje, Dan odprtih kleti, Kronanje kraljice 

češenj, Tradicionalna povorka, Tradicional-
na briška poroka.

Diši po Prekmurju
Kdaj: 1. 6. 2013
Kje: Ljubljana
Koliko: dogodek je brezplačen
Info: www.disi-po-prekmurju.si 

Že osmič zapored bo na glavni ljubljanski 
tržnici tradicionalni etnološko-kulinarični 
dogodek Diši po Prekmurju. Kmetje  
s prekmurskih domačij bodo ponujali 
kakovostno domače bučno olje,  
med, različna žganja, marmelade,  
naravne sokove in ekološko pridelana 
živila, pa seveda prekmursko gibanico  
in šunko. 
                           

Medgeneracijske delavnice: 
Kuhanje na prostem
Kdaj: 8. 6. 2013
Kje: Vodice
Koliko: delavnice so brezplačne
Prijave: info@iskreni.net ali 0590 20 000

Na delavnici bodo pokazali, kako se  
hrana pripravi v naravi in na ognju. Nekaj 
slastnega pa bodo pripravili tudi za poku-
šino.

7. Dan eko vasi
Kdaj:  15. in 16. 6. 2013
Kje: Goričko
Koliko: prostovoljni prispevki
Prijave: www.ekovas.si 

Že tradicionalni pomladni Dan eko vasi se 
tokrat seli čisto na drugi konec Slovenije, v 
Prekmurje. Sobotni del praznika življenja in 
sonaravnosti bo potekal po metodi Odprti 
prostor in bo ponujal nepredvidljiv, a zelo 
širok spekter uporabnih znanj in veščin ter 
obilo zabave!

Ekološke tržnice:
LJUBLJANA, osrednja tržnica  
(Pogačarjev trg):
• petek (8.00-14.00) 
• sobota (8.00-14.00)
• sreda, četrtek, petek, sobota (7.00-
15.00 - kruh in pecivo)

MARIBOR:
• petek: Glavni trg Maribor (9.00-13.00), 
sobota (8.00-12.00) 
• sobota: Hipermarket Mercator (8.00-
13.00)

• sreda: Europark v Mariboru (14.00-
19.00)

VODICE, Kopitarjev trg 1
• sobota od 8. do 12. ure

CELJE:
• sobota: glavna tržnica (9.00-13.00) 
• petek: Planet Tuš Celje (12.00-19.00) 
• sobota: Mercator Center (8.00-13.00)

NAKLO, Vita center:
• torek ( jun.-sept.): od 18.00 do 19.30

• torek (okt.-maj): od 17.00 do 18.30

BLED, pred stavbo TNP:
• vsako 3. soboto v mesecu: od 10.00 do 
12.00

KAMNIK, Kamniška tržnica: 
• petek (poleti): od 17.00 do 18.30

TOLMIN, Tržnica Tolmin: 
• sobota: 8.00-12.00

NOVO MESTO:
• petek: Glavni trg Novo mesto (8.00-
14.00), sobota (8.00-13.00) 
• sobota: Mercator v Trebnjem (8.00-
13.00)

ŠKOFJA LOKA, Mestni trg:
• maj - 29.5. (16.00–19.00) 
• junij -  5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6. 
(16.00–19.00)

Cvetke
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