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V četrtek, 2. februarja, je v učilnici gospodinjstva zavelo prav posebno vzdušje.
Ura je odbila 11.00, mi pa smo bili že primerno oblečeni v kuhinjske predpasnike in umitih rok
pripravljeni na delo.
Delavnice, katere bistvo je bila zdrava in raznovrstna kuha, so se udeležili učenci, ki letošnje
leto obiskujejo obvezni izbirni predmet Sodobna priprava hrane (SPH) in učenke, ki enkrat
tedensko obiskujemo dejavnost ISP – nadarjeni.
Sprva smo spoznali učiteljico, članico kmetijskega društva, ki je potlej vneto vodila celotno
delavnico. Poročali smo o poteku in delitvi dela ter bistvu projekta. Morali smo zbrano prisluhniti, saj smo dela imeli čez glavo. To je bilo razvidno iz samega opisa.
Gospa nam je predstavila način kuhe naših babic in prababic. Seveda si je bilo težko zamisliti
kuhanje brez kakršnihkoli strojev in kuhinjskih aparatov, ki nam dandanes vsekakor bistveno
olajšajo pripravo hrane. Rezance lahko kupimo po ugodni ceni v najbližji trgovini, medtem ko
so pred leti žene rezance pripravljale ročno. Odločili smo se za kompromis in uporabili strojčke za rezance, prikazali pa tudi ročno pripravo le-teh. A o tem pozneje.
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Ker so bila za pripravo testa obvezna sestavina jajca, nas je
učiteljica opozorila na precejšnjo razliko med baterijsko in talno oziroma hlevsko rejo kokoši. Pri prvi kokoši izredno trpijo
sploh zaradi pomanjkanja prostora – njihov življenjski prostor
je v velikosti lista A4 format, torej pisarniškega papirja. Jajca
valijo na rešetke. Slednja reja pa je pravzaprav tista, ki jo
opažamo na kmetijah: kokoši se prosto gibljejo po tleh in morda na dvorišču, uživajo domačo, kokošim primerno hrano ter
jajca valijo na za to pripravljen prostor. Naslednjič ob nakupu
kokošjih jajc skrbno preglejte oznako – s številko 2 označujemo hlevsko rejo, oznaka 3 pa označuje baterijsko rejo. Učiteljica nas je poučila, da lahko s pregledom oznak bistveno prispevamo k življenju kokoši. Tudi denarno ni bistvene razlike;
jajca iz hlevske reje so dražja od jajc baterijske reje za okoli 5
centov.

Februar 2016

Mavrica zdravih okusov

Po teoretičnem delu je sledilo praktično delo. Zavihali smo rokave ter se lotili kuhe.
Sprva smo morali pripraviti testo, v katerega smo primešali različne dodatke, ki so letemu podale barvo, vonj in okus. Nameravali smo pripraviti testo: s koruzo, s piro, z
rdečo peso, s špinačo, s konopljo, z ajdo
ter s čemažem. Razdelili smo se v pare in
pripravljali vsak par drugo vrsto testa.
Testu smo dodajali moko, da je bilo trdnejše, sicer bi zlahka razpadlo. Nato smo na
mize, opremljene s prtom, privili strojček za
rezance. Manjše kepice testa smo skozi
strojček zravnali ter jih pustili, da se posušijo. Potem smo postopek ponovili skozi drugo »prestavo« in tako dalje. Proti koncu se
nam je pridružilo še nekaj učencev iz oddelka za izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami, česar smo se prav razveselili.
Čas se nam je namreč počasi iztekal, več
rok pa delo hitreje opravi. Končno smo le
razvlečene rezance pustili na mizah in se
lotili priprave omak in dodatkov. Nekaj
učencev je pripravilo orehe s sladkorjem,
kremasto omako, kremasto omako z gobami, na jedilniku pa so se znašli celo pečeni
polži! Rezance smo skuhali ter na mizah
pripravili pravo samopostrežno kosilo. Vsak
si je lahko na krožnik nadeval, kolikor je
želel, kar je hotel in katere dodatke je želel.
Ob pogledu na raznovrstno in pisano testo
smo le doumeli pravi pomen imena celotne
delavnice: tako navadno, običajno hrano,
kot je pašta, lahko pripravimo na nešteto
različnih načinov in ji spremenimo okus,
vonj in barvo. Tako lahko zdrav, krepek obrok pogosto uživamo, vendar vsakič malo
drugače. Še bolje je, če našemu kosilu družbo dela še solata in zdrava sladica. Rezultate našega dela smo želeli pokazati tudi
ravnateljici naše šole, saj smo menili, da
smo se odrezali precej dobro. Vsi skupaj
smo tako občudovali drugačnost pripravljene, pred nami je bila prava mavrica barv in
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okusov. Celo znanstveno dokazano je, da barvitost hrane vpliva na zdravje; tako na primer
rdeča paprika vsebuje več vitaminov kot bela.
Barve prav tako prispevajo k našemu počutju.
Dokazali smo, da je zdrava »neokusna« hrana
lahko zelo estetsko pripravljena. Pogosto namreč otroci hrano sodijo po izgledu in načinu
priprave. Na tak način jim lahko zdravo prehrano precej približamo, sploh če (kot pri nas) delo spremljata smeh, pogovor, spodbuda in dobra volja. Zapomnimo si: zdravje je vse, kar
imamo in če ga negujemo, nas bo pozitivno
spremljalo na naši življenjski poti.
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