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Slovo od starega leta in pozdrav novemu  
 
Za nami je dolgo, naporno, a uspešno in lepo leto. Naši tečaji so vse bolj polni, tudi vedno več jih je in vsak 
semester imamo nove začetnike. Avgusta smo na Ljubnem v Savinjski dolini izvedli uspešno 12. poletno šolo 
slovenskega jezika. Ves kraj je živel z nami in nam stal ob strani. O tem govorijo tudi fotografije v tej številki 
Graškega kresnička. Res smo se dobro počutili na Savinjskem. Tudi v naslednjem letu se bova s Tatjano 
potrudili, da bova pripravili zanimivo in navdušujočo poletno šolo. 
Vse učiteljice našega jezikovnega inštituta vam želimo miren in prijeten iztek leta 2018, v novem pa („tudi“ 
črtala) veliko volje in veselja do učenja slovenščine! Vesele bomo vaših predlogov za izboljšave. Pa prijetno 
branje Graškega kresnička vam želimo! Tema tokratne številke je kulinarika! Dober tek! 
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Tečaj za otroke 2 
(učiteljica Petra Zdouc) 

Dober dan! Jaz sem Maria Moretti. Sem iz 
Avstrije, iz Gradca. Stara sem 12 let. Rada 
plešem in rada igram odbojko. Rada imam 
zajčke in delfine. Igram kitaro. To mi je všeč. 
Rada jem pico, testenine, čips in čokolado. 
Rada pijem Bitter Lemon, mineralno vodo in 
pomarančni sok.  

Zdravo! Jaz sem Leo. Pišem se Zölß. Star sem 
14 let. Sem iz Avstrije. Rad imam mačke in 
sabljanje. Rad igram klavir. Rad se tudi žogam. 
Rad pijem cockto in vodo, ne maram pa pijače 
Sprite. Rad jem testenine. Upam, da veš zdaj 
več o meni.  

Živjo! Jaz sem Anna. Pišem se Moretti. Sem iz 
Avstrije, iz Gradca. Stara sem petnajst let. Všeč 
mi je šport. Rada plešem in igram odbojko. 
Rada imam tudi jezike. Govorim nemško, 
angleško, francosko in malo slovensko. :) Rada 
jem pico, testenine, čips, čokolado, klobaso in 
kruh. Tudi zelenjavo in sadje jem rada. Rada 
pijem vodo, sok in kokakolo.  

 

Solčavska panoramska pot 

 

Tečaji za odrasle 

Osnovna stopnja 2 
(učiteljica Vanja Novak) 

Prihajam iz Graßnitzberga. Na Graßnitzbergu 
je veliko vinogradov in mali hotel. Na jugu je 
državna meja s Slovenijo. 

Graßnitzberg spada v občino Straß na 
avstrijskem Štajerskem. V Straßu imamo 
pošto, bencinsko črpalko, trgovino, šolo, 
banko, slaščičarno, gostilne in vojašnico. V 
centru je tudi cerkev. 

Wolfgang Holzmeister 

 

Slap Rinka 

Živim v Kalsdorfu pri Gradcu. V kraju so dve 
šoli, dve banki, dve kavarni in tri gostilne. Ena 
je dobra in dve nista dobri. V Kalsdorfu so tudi 
trgovine za vse. V centru je pošta in glavni trg. 
Na zahodu je železniška postaja in tudi 
letališče je blizu.  

Moja ulica je mirna. Tam so samo stanovanja. 
Moje mesto ni zelo veliko, ampak tudi ni 
majhno. V mojem mestu je vse, kar 
potrebujem. Blizu je moje delovno mesto. 
Daleč so gore in morje. Daleč in blizu so vsi 
ljudje, ki jih imam rad. 

Moje stanovanje mi je všeč. Nista pa mi všeč 
gost promet in slab zrak. 

Thomas Legat 
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Cerkev Marije Snežne v Solčavi 

Moja najljubša hrana je pečena zelenjava z 
oljčnim oljem. To je italijanska hrana. 
Zelenjava je zelo okusna. Všeč mi je tudi meso, 
a le biološko meso. Jagnjetina in divjačina sta 
mi najbolj všeč.  

Med tednom jem malo, predvsem zelenjavo in 
krompir. Ob nedeljah jem dober zajtrk:  jajce, 
maslo, kruh in avokado, včasih jogurt s 
sadjem, pijem kavo ali vodo. Ob nedeljah 
pijem tudi kavo in jem kruh s sirom ali 
marmelado. 

Ob sobotah jem juho, glavno jed in sladico. Za 
glavno jed jem meso, zelenjavo, krompir in riž 
ter solato. Ob sobotah popijem tudi kozarec 
vina in vodo. Rada jem. 

Erika Luser 

Moja najljubša hrana je steak in pirekrompir, 
moja najljubša pijača pa Laško pivo. Zelo mi je 
všeč tudi kava.  

Med tednom jem rada za zajtrk mlečni riž ali 
ovseno kašo s sadjem. Za vikend jem mehko 
uhano jajce, žemljo, klobaso, šipkovo 
marmelado in maslo.  

Med tednom jem za kosilo solato, piščančji file 
v sladko-kisli omaki in riž ali meso in zelenjavo. 

Moj sodelavec in jaz rada jeva ob četrtkih za 
kosilo kebab iz jagnjetine.  

 

Spomenik jamskemu medvedu in 
kromanjoncem v Podolševi 

Za večerjo jem med tednom kruh, pršut in 
olive ali paradižnike s sirom mozarella ali 
solato.  

Ob vikendih kuha zame moj življenjski 
sopotnik ali greva v restavracijo. 

Elisabeth Seitler  

 

Igla med Lučami in Solčavo 

Živim v Neudorfu ob Muri na jugu Gradca. 
Moje mesto je podeželsko in tudi zelo lepo. 
Ulica je dolga in široka. Tam so gasilci, je 
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kapela in veliko kmetij. Moje stanovanje je 
mirno. Ne maram insektov (žuželk). 

Za zajtrk jem kruh z medom in pijem vročo 
kavo z mlekom. Ne maram pikantne hrane za 
zajtrk, všeč mi je sladka hrana. V hotelu jem 
müsli in sadje za zajtrk. 

Za kosilo je moja najljubša hrana zelenjava. 
Rada imam tudi solato. To je zdrava hrana. 
Mesa ne jem pogosto. Za kosilo pijem vodo ali 
mineralno vodo. 

Za večerjo jem kruh in sir in pijem čaj ali vodo 
poleti. Pijem tudi pivo, vino in sekt (penino), 
včasih pijem tonik. 

Živim v Gradcu. Gradec je veliko mesto. Reka 
je Mura. Tu so stare stavbe, univerze, šole, 
cerkve, trgovine, pisarne in tovarne. Tu so 
dolge ceste in ozke ulice, veliki trgi in veliki 
zeleni parki. 

Moja ulica je Moserhofska ulica. To je kratka 
ulica. Moje mesto je zelo lepo. Staro mestno 
jedro mi je zelo všeč. Stolpnice pa mi niso 
všeč. 

Andrea Traxler 

 
 

Iskanje zaklada na Ljubnem 

 
Osnovna stopnja 3 
(učiteljica Petra Zdouc) 
 

Tiramisu 
Sestavine:  

60 piškotov 
2,5 dl kave  
4 cl ruma  
500 g sira mascarpone 
1,5 lončka smetane  
150 gramov sladkorja v prahu  
en paket vaniljinega sladkorja  
nekaj limoninega soka  
kakav v prahu 

Priprava:  
1. Za kremo najprej stepite smetano, potem 
dodajte sladkor in vaniljin sladkor in nato še 
limonin sok. Potem dodajte in umešajte 
mascarpone po žlicah.  
2. Vmešajte kavo in rum, pomakajte piškot 
čisto kratko v mešanico kave in ruma. 
Polagajte 
piškote in kremo izmenično v najmanj tri 
plasti, tako da je zadnja plast plast kreme.  
3. Na koncu tiramisu posujte s kakavom v 
prahu. 

Silvia Kreis 

 
 

Ogled Fašunove domačije na Ljubnem 

 
Mesni burek 
Sestavine: 
60 dag moke 
3 dl vode 
0,5 dl olja 
Sol 
1 čebula 
začimbe 
1 kg mletega mesa 
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1) Moko, vodo, olje in sol zgnetemo v testo. 
Testo gnetemo, dokler se nam ne prijema več. 
Testo razdelimo na tri dele. 

 

2) Čebulo in začimbe nasekljamo in jih 
vmešamo v mleto meso.  
Testo razgrnemo in razvaljamo, da postane 
tanko. Nato ga pokapljamo z oljem.  
Na koncu damo meso na testo.  
Testo oblikujemo tako, da je podobno klobasi.  
 
3) „Klobaso“ zvijemo v obliko polža. 
V ogreti pečici pečemo burek na 180°C 
približno 30 minut. 
Ko je burek pečen, naj 10 minut miruje. Lahko 
ga malo poškropimo z vodo. 

Sandro Lepir 

 

Priprave na kuharski tečaj 

Jabolčni kolač 

Sestavine: 
 

za testo: 250 gramov masla, 250 gramov 
sladkorja, 5 jajc, 350 gramov moke, ščepec 
soli, pecilni prašek, vanilja 
 
za nadev: 2 kilograma jabolk, 50 gramov 
sladkorja, ½ žličke cimeta, limonin sok 
 
za drobtine: 150 gramov moke, 120 gramov 
sladkorja, ščepec soli, 120 gramov masla, 
1 noževa konica cimeta, mandljeve paličke  
 

1. korak: 

Olupite jabolka, odstranite peške in jih 
narežite na rezine. Pokapljajte jabolka z 
limoninim sokom, nato dodajte sladkor in 
cimet in zmešajte vse. 

2. korak: 

Za drobtine zmešajte moko, sladkor, limonino 
lupinico in cimet. Dodajte maslo in naredite 
drobtine. 

3. korak: 

Za testo najprej zmešajte maslo, sladkor, sol in 
vaniljo. Počasi dodajte jajca. Potem umešajte 
moko in pecilni prašek. Namastite pekač in 
nanj dajte testo. Potem razporedite jabolka 
enakomerno na testu. Na koncu obložite vse z 
drobtinami in mandljevimi paličkami.  

Pecite kolač štirideset minut na 180° stopinj. 

Tamara Ornigg 

 
 

Lupljenje krompirja za solato 

 
Sirovi štruklji 
Sestavine za testo: 
20 dag moke 
1 dl mlačne vode  
1 jajce 
2 žlici olja 
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sol 
 
Sestavine za nadev: 
8 dag margarine ali masla  
3 jajca 
60 dag skute 
sol 
1 žlica kisle smetane 
 
Iz sestavin zamesite testo. Dobro ga 
pregnetite, oblikujte v kepo, ki jo premažite z 
oljem. Počiva naj vsaj eno uro. Medtem 
pripravite nadev: Maslu dodajte rumenjake, 
skuto, sol in smetano. Dobro zmešajte in na 
koncu dodajte trd beljakov sneg. Če želite 
sladki nadev, dodajte skuti in margarini 10 dag 
sladkorja, vaniljin sladkor, v rumu namočene 
rozine in malo limonine lupinice. Nato testo 
raztegnite, namastite z maslom in potresite z 
drobtinami. Premažite z nadevom in zvijte v 
klobaso, ki jo potem zavijte v moker prtiček. 
Na koncu in po sredini zvežite z vrvico. Kuhajte 
v vreli slani vodi približno 20 minut. Potem 
vzemite štrukelj iz vode in ga pustite malo 
počivati. Nato ga odvijte in narežite. Prelijte ga 
z drobtinami, ki so bile prepražene na maslu.  
Štruklje lahko potresete s sladkorjem ali 
cimetom. 

Monika Paulitsch  

 
Priprava zeliščnega čaja 

 

Zelenjavni hlebčki 
 

Za štiri porcije potrebujemo: 
dve bučki 
dva korenčka 
eno zeleno 
štiri krompirje 
tri žlice olja 

sol in poper 
en šopek peteršilja 
dve žlici moke 
dve jajci 
dve čebuli 
sto gramov koruze iz pločevinke 

Najprej narežemo bučki, korenčka in zeleno na 
majhne koščke. Neolupljen krompir kuhamo 
15 minut. Potem ga olupimo in zmečkamo z 
vilicami. Dodamo čebulo, koruzo in peteršilj 
ter to maso začinimo s soljo in poprom. Nato 
dodamo jajci, zelenjavo in moko. Oblikujemo 
majhne hlebčke. Nazadnje zelenjavne hlebčke 
popražimo na olju.  
Majhne zelenjavne hlebčke postrežemo s 
solato ali z omako. 

Annemarie Richter 

 

Priprava testa za ajdnek 

Sezamova torta 
1 skodelica moke 
½ skodelice sladkorja 
1 žlička pecilnega praška 
¼ skodelice olja 
50 gramov sezama 
1 jajce 
2 žlici vode 
ščepec soli 
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1. Najprej v skledi zmešamo moko, sol, sladkor 
in pecilni prašek. 
2. V drugi skledi zmešamo olje, vodo in 
rumenjak.  
3. Nato zmešamo vse skupaj in damo na 
pekač. Testo naj bo debelo približno 1 cm.  
4. Na koncu zmešamo še beljak in sezam ter s 
to maso pokrijemo testo.  
5. Pečemo približno 15 minut na 160°C. 

Cassidy Robertson 

 
Oblikovanje žlinkrofov 

 
Trifle 
Seznam sestavin: 
jajčni piškoti ali biskvit 
sherry 
sadje (po želji) 
žele (jelly) 
vaniljina omaka 
sladka smetana 
 
Trifle je angleška sladica in tipični Angleži bi 
rekli, da gre za malenkost, a to ni res.  
V skledo dajte plast jajčnih piškotov ali 
biskvita. Poškropite prvo plast s sherry-jem. 
Dajte na to plast sadje (ki ste ga prej zmešali z 
mešalnikom) in v vroči vodi stopljen žele 
(jelly). Nekaj ur naj masa počiva v hladilniku. 
Potem dajte na to dodatne plasti po istem 
postopku. Na zadnjo plast zlijte še custard 
(vaniljino omako) in pustite, da se zgosti. Na 
koncu dajte na vaniljino omako še sladko 
smetano in težavna malenkost je končana. 

Albert Schönberg 

 

Sestavljanje ajdneka 

Srednja stopnja 3 
(učiteljica Kasilda Bedenk) 
 
Makova torta 

Sestavine: 
6 jajc 
16 dag masla 
16 dag sladkorja 
16 dag čokolade 
16 dag mletega maka 
lipina ene limone 
žločka pecilnega praška 
 
Vzemi 6 jajc, loči beljake od rumenjakov in 
stolci beljake v sneg. Dodaj rumenjake, sladkor 
in maslo ter vse dobro premešaj. Dodaj 
stopljeno čokolado in dobro premešaj. 
Primešaj mak. Dodaj sneg iz beljakov in rahko 
premešaj. Potem postavi maso v ogreto pečico 
in peci 40 minut pri 160 ° C. Dober tek! 

Ferdinanda Ralph-Giagomini 
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Puranov zrezek 

Moj najljubši recept je puranov zrezek. 
 
Sestavine:  
puranovo meso 
začimba Kotanyi za puranovo meso 
olje, kisla smetana (ali creme fraîche) 
 
Za prilogo: riž in grah 
 
                                                    Začinite meso in 
hitro specite zrezke na vročem olju. Potem 
dodajte malo vode, da dobite omako. Kratko 
prekuhajte in vmešajte kislo smetano. Še 
enkrat prekuhajte in – gotovo je. Za prilogo 
postrezite riž s kuhanim grahom. Dober tek! 
 

Radegundis Machalka 
 

 
 

Srnin hrbet v hruškovi omaki in polenta 
 
Juha iz ovsenih kosmičev 
Sestavine (za eno osebo): 
pol skodelice ovsenih kosmičev 
pol čebule 
dva stroka česna 
drobnjak po okusu 
svinjska mast 
jušna kocka 
pol litra vode 
 
Na masti popečemo ovsene kosmiče, čebulo in 
česen. Potem zalijemo z vodo in dodamo 
jušno kocko. Juho zavremo, da se zgosti. 
Serviramo jo z drobnjakom. Kdor ima rad 
pikantno, lahko popopra po okusu. Dober tek! 

 
Christian Wagner 

 
 

Predjed 
 

Srednja stopnja 3 – osvežitveni 
tečaj 
(učiteljica Kasilda Bedenk) 
 
Fazan s fižolom 
 
Predjed: fižol (recept od mojega očeta iz 
Kranja, torej gorenjski) 
 
40 dag fižola 
20 dag čebule 
bučno olje 
sol 
poper 
 

Priprava: Fižol skuhamo do mehkega, čebulo 
drobno narežemo. Fižolu dodamo čebulo, sol, 
poper in bučno olje, dekoriramo z rukolo in 
popečenimi bučkinimi semeni. 

Glavna jed: fazan (zelo rada pripravljam 
divjačino, zato predstavljam recept za 
pečenega fazana) 

Najprej moramo (mrzlega) fazana oskubiti in 
oprati. Raztopimo maslo in ga vbrizgamo 
(injiciramo) v fazana, ker je njegovo meso zelo 
suho. Začinimo ga s soljo, poprom, 
rožmarinom in origanom. Fazana pečemo 60 
minut v pečici, ogreti na 180 stopinj. 
Pogosto ga polivamo z belim vinom in po 30 
minutah damo v fazana kuhan kostanj in 
grozdje. 

Priloge: rdeče zelje, testenine, brusnična 
marmelada. Dober tek! 

Jutta Auersperg 
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Flosarska sladica 
 

Lešnikovi makroni (Cookies) – Zelo 
dobri! 

Sestavine: 
180 g moke 
1 čajna žlička pecilnega praška 
100 g masla 
50 g rjavega (trsnega) sladkorja 
30 g belega sladkorja 
1 jajce 
100 g koščkov čokolade 
40 g mletih lešnikov 

Vse sestavine zmešamo in jih zgnetemo v 
testo. Oblikujemo kroglice (vsakokrat za eno 
jedilno žlico testa). Pečemo 20-25 min pri 160 
°C (odvisno od velikosti kroglic). Mmmmm, 
kako so dobri! 

Roswitha Moik 

 

Slavnostna večerja 

Italijanski recept: Bagna caõda (po 
piemontsko) ali Bagna calda (po 
italijansko) 

Rad bi najprej omenil, da nisem več mačo. Moja 
maksima je bila nekoč: mož pri ognjišču ni mož! 
Torej tukaj je moj recept iz mojega rojstnega 
kraja Torina. 

To je zelenjavni fondi za 4 osebe.  

Zelenjava: 

• ohrovt (samo rumeni deli) 
• paprika 
• gomolj zelene 

 

Omaka (fondi): 

• ½ l rafiniranega oljčnega olja 
• 1/8 masla (originalni recept je brez 

masla) 
• 1 glavica česna 
• 1 konzerva sardelnih filetov 

 

Priprava: 

V toplem oljčnem olju raztopite maslo, dodajte 
sesekljane sardele in sesekljan česen. Kratko 
prepražite. Omaka je končana.  

Potrgajte ohrovtove liste z reber, operite jih in 
liste dobro osušite v kuhinjskem prtičku. Dajte 
jih v omako in jih skuhajte al dente.  

Vsi sedijo okoli električne kuhalne plošče, ki se 
da vklopiti in izklopiti. Jejste z belim kruhom in 
pijte zraven rdeče vino.  

Predlog za hladno predjed 

Razkosajte paprike in/ali razrežite zeleno na 
tanke rezine. Prepražite jih na veliko manj 
maščobe (oljčnem olju in maslu s sardelami in 
česnom), dodajte nekaj belega vina. Servirajte 
hladno. 

P.S. En teden prepoved poljubljanja! 

Albert Schönberg 
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Kosilo po kuharskem tečaju 

Polnjene paprike  

Moja najljubša hrana so polnjene paprike, 
ampak res dobre so samo poleti in jeseni, ko 
imamo sveže paprike.  

Za štiri osebe potrebujemo: 

8 zelenih paprik srednje velikosti 
160 g kuhanega riža 
100 g narezane čebule 
400 g zmletega mesa 
sol, poper, origano 

Priprava: Riž, čebulo in meso temeljito 
zmešamo. Od paprik odrežemo pecelj in 
približno 2 cm, potem odstranimo notranjost 
(te ne potrebujemo). Paprike s pecljem damo 
prej v vrelo vodo, ampak samo za dve minuti. 
Nato damo v paprike nadev in jih zapremo s 
pokrovom. 

Potem vzamemo pripravljeno paradižnikovo 
omako, ki jo kupimo v trgovini, in v njej 30 
minut kuhamo paprike.  

Upam, da vam sedaj že kruli v želodcu. 

Stefanie Tschandl 

Konverzacijska skupina 

(učiteljica Tatjana Koren) 

„En kozarec rujnega, prosim!“ 

Žlahtna kaplica vina je najboljša spremljevalka 
dobre jedi. Belo ali rdeče, bujno aromatično, 
močno, polno ali lahkotno, suho ali sladko – v 
vinorodnih deželah Slovenije lahko odkrijemo 
svoje najljubše!  

V Sloveniji najdemo tri vinorodne dežele: 
Podravje, Posavje in Primorsko. Tu odlično 
uspeva kar 52 vrst trte! Zaradi razlik v rastišču, 
podnebju in načinih kletarjenja ima vsaka 
vinorodna dežela svoj izbor sort.  

Vina iz Goriških brd in iz bližine morja 

Vinorodna dežela Primorska slovi po močnih 
suhih vinih. V Goriških brdih, tik ob meji z 

Italijo, sloviti slovenski vinarji pridelujejo bela 
vina, kot so rebula, chardonnay, sauvignon, 

beli in sivi pinot ter rdeča vina merlot in 
cabernet sauvignon. V slovenski Istri, ki slovi 

po belem vinu malvazija, gojijo tudi veliko 
rdečega refoška. V Vipavski dolini lahko ob 

uveljavljenih belih in rdečih vinih okušate tudi 
avtohtona vina, kot so zelen, pinela in pikolit. 

Kras je območje posebnega slovenskega vina – 
terana –, ki ima poln okus. Teran je močan – 
za zdravje! Vino teran, pridelano iz trte sorte 

refošk, ki raste na rdečih kraških tleh, ima med 
vsemi rdečimi vini s tega dela Evrope največ 
antocianov – snovi, ki so dokazano dobre za 

zdravje.  

  

Zadovoljni kuharji 
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Galerija v Mozirskem gaju 

Vina iz sončnih gričev Panonske Slovenije 

Vinorodna dežela Podravje, poimenovana po 
reki Dravi, se na vzhodu Slovenije ponaša z 

legami, ki se uvrščajo med 4 odstotke 
najboljših vinorodnih leg na svetu! Dežela slovi 
po elegantnih belih vinih mednarodnih sort in 
nekaterih avtohtonih. Največ trte je sorte laški 
rizling. Veliko je tudi šipona, renskega rizlinga 

in chardonnayja, sledijo jim sauvignon, 
traminec in rumeni muškat. Med rdečimi 

vrstami so zastopane zlasti modra frankinja, 
modri pinot in žametna črnina. Na območju 
Radgonsko-Kapelskih goric se med drugim 

pridelujejo in negujejo penine, v Prekmurju pa 
lahko poskusite tudi odlična predikatna vina. 

Ljutomersko-ormoške gorice in Jeruzalem, kjer 
se nahajajo vinogradi in vinske kleti sodijo 

med najboljše vinorodne lege za bela vina na 
svetu. Zelo dobra vina pridelujejo tudi v okolici 
Maribora in na sončnih gričih Slovenskih goric. 

Vina z območja slovenskega posebneža 

Vinorodna dežela Posavje, poimenovana po 
reki Savi, je zibelka cvička, ki je z nizko stopnjo 
alkohola in vplivi na zdravje, posebnež 
slovenskega vinogradništva. Cviček pridelujejo 
le v vinorodnem okolišu Dolenjska. To vino je 
pridelano iz vsaj štirih sort. Mešanje 
prevladujočih rdečih in dodanih belih sort daje 

vinu z zaščito tradicionalnega lokalnega 
porekla (PTP) rdečkasto barvo in prijetno 
kiselkast okus. Tako v tem kot v drugih okoliših 
posavske dežele sicer gojijo rdeče sorte, kot so 
žametna črnina, modra frankinja, modra 
portugalka in modri pinot, med belimi pa 
chardonnay, sauvignon, laški rizling in beli 
pinot. V Beli krajini, regiji prav na južnem robu 
Slovenije, posebej častijo metliško črnino, 
suho rdeče vino, sestavljeno iz vseh rdečih 
vinskih sort območja. 

Vsak vinorodni okoliš ima svojo vinsko cesto, 
ki vodi med vinogradnike in kletarje manjšega 
lokalnega območja. Številni med njimi ob vinu 
ponujajo tudi kulinarične in druge dobrote.  

Odkrijte slovita slovenska vina in kleti! Na 
zdravje! 

Karl Haas 

 

 

 
 

 
 

 

 

Sladka radost iz Mehike 

Poletje je čas vročine in s tem tudi čas 
sladoleda. Ni nič boljšega kot si privoščiti 
najljubši okus sladoleda na vroč poletni dan. 
Klasika med sladoledi je čokoladni sladoled. 
Tako otroci, kot tudi odrasli so navdušeni nad 
to kremnasto in temno osvežitvijo. Ampak 
čokolado obožujemo ne samo v obliki 
sladoleda. Malo je takšnih ljudi, ki ne marajo 
čokoladnih dobrot, kot so, na primer, torte, 
bonboni, kreme in pijače. Čokolada je lahko 
tolažba v težkih trenutkih in nagrada za uspeh. 
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Kaj pa pravzaprav vemo o čokoladi, o njenem 
nastanku in o njeni zgodovini? 

 

Učenje slovenščine s petjem 

Za izdelavo čokolade potrebujemo semena 
kakavovca. Kakavovec je manjše tropsko 
drevo, ki ne mara sonca in zato raste v senci 
visokih dreves. Prvotna domovina tega 
drevesa je tropski predel Južne Amerike. Leta 
1502 je Kolumb prinesel v Španijo prva 
kakavova semena. Brez teh semen bi bilo ne 
Milke, ne Zotterja, ne filma „Čokolada“.  

Na kakavovcu rastejo veliki, melonam podobni 
plodovi, ki pod debelo skorjo imajo pulpo s 
semeni. Danes iz etnografskih študij vemo, da 
so kakavovec ob Amazonki naiprej udomačili 
zaradi pulpe, ki so jo ljudje uporabljali za 
varjenje piva. V območju, ki je danes Mehika, 
so pa iz semen kakavovca pripravljali kakav. 
Azteška beseda za kakavovo pijačo je bila 
„cacahuatl“, stari Maji pa so ji rekli „chocol 
haa“. Španska in angleška beseda „chocolate“ 
je nastala iz teh dveh besed bredkolumbovskih 
kultur.  

Ljudje v Mehiki so semena kakavovca najprej 
fermentirali v posebnih posodah in jih potem 
posušili na soncu. Suha semena so spražili na 
ognju in nato jih drobno zmleli. Prašku so 
dodali vodo in začimbe kot na primer čili, 
poper in vanilijo. Tako je nastala grenka in 
močna pijača. Kakav je veljal za dragocena 
pijača, ki je bila namenjena le vladajočemu 

sloju. Maji in Azteki so pražena kakavova 
semena uporabljali celo kot plačilno sredstvo.  

Na španske vojake kakav napravil vtis zaradi 
poživljajočega učinka, a ne zaradi okusa. 
Predšpanske kulture Južne Amerike še niso 
poznale sladkorja, in Evropejcem se je kakav 
sprva zdel grenek. Kakav je Evropo osvojil šele 
v kombinaciji s sladkorjem. Cerkev pa se je 
nekaj časa ukvarjala z vprašanjem, ali je kakav 
pijača ali jed. Kot jed bi bil namreč prepovedan 
med postom. Končno se je odločila, da je 
kakav pijača. Zmagovitega pohoda kakava 
oziroma čokolade ni bilo mogoče več 
zaustaviti.  

 

Delovno vzdušje med tečajem 

Šele leta 1828 je holandski lekarnar Van 
Houten razvil stiskalnico, s katero je lahko iz 
kakavovega prahu izločil kakavovo maščobo. S 
tem je bilo mogoče poljubno kombinirati prah 
in maslo. Zato danes imamo čokolado različnih 
„odtenkov“: temno, belo in „rijavo“ ali mlečno 
čokolado.  

Danes vemo, da čokolada ni samo slasten 
izdelek ali „sladki greh“. Lahko je tudi zdrava, 
če jo uživamo v primerni obliki in količini. 
Temna čokolada je bogat vir antioksidantov, ki 
izboljšujejo delovanje imunskega sistema. 
Upliva tudi za relaksacijo krvnih žil in tako 
uravnava krvni tlak. Zato so jo švicarski 
kardiologi poimenovali „sladki aspirin“. Ko 
pijemo kakav, se izloča tudi več serotonine v 



 
14 

 

našem telesu. Serotonin je snov, ki jo 
imenujemo tudi „hormon za srečo“, ker 
pozitivno vpliva na naše razpoloženje. Zdaj 
vemo, zakaj nam lahko čokolada vedno znova 
nariše nasmeh na obraz. :-) 

Vir: „Pogled“ - Revija za moje starše, maj 2013 

Lisa Zingl 

 

Mozirski gaj 

 

Lukullischer Genuß mit 
Museumscharakter 

In der Umgebung von Straden gibt es viele 
Gasthäuser,Restaurants und 
Buschenschenken, die eine besondere 
Qualität aufweisen können. 

Aber dieses Lokal in Marktl bei Straden, das 
sich " Bulldogwirt" nennt und seit über 100 
Jahren als Gastwirtschaft  geführt wird, ist 
wirklich etwas Besonderes: der Name 
"Bulldogwirt" weist darauf hin, daß der 
Sejorwirt eine Dogge hat und mit dieser auf 
einer Beiwagenmaschine durch die Gegend 
fährt. Der Hund trägt Sonnenbrille und 
Kapperl. 

 

Zgornjesavinjski želodec 

Das Gasthaus hat einen herrlich schattigen 
Gastgarten überdacht von alten 
Kastanienbäumen und die Küche ist ein 
wahrer Genuß: immer wird saisonal und lokal 
biologisch gekocht und der Wirt ist bekannt 
für sein Ofenbratl, Wildschweinschnitzel, 
Herrenpilze und wunderbare Salate. 
Das Besondere dieses Ortes aber ist das 
Museum, in dem man die Zeit vergißt, da alles 
zu sehen ist von " anno dazumal": alte 
Traktoren, Motorräder, Milchkannen, 
Arbeitsgeräte für die Landwirtschaft, alte 
Schilder, Gläser, Tröge und vieles mehr, sodaß 
man sich nicht sattsehen kann. 
Diesen Ausflug muß man einfach machen - 
und das mit Hunger!!!! Dober tek! 

Eva Fiala 
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12. poletni tečaj na Ljubnem v 
Savinjski dolini 

(učiteljici Kasilda Bedenk in Tatjana 
Koren) 

Že tretje leto sva doživela raznolik in zanimiv 
poletni tečaj slovenščine. Ljubno je posebno 
mesto.  

Bližina lepe logarske doline, mogočne gore, 
reka Savinja in lokalne specijalitete so nas zelo 
prevzele. 

Te posebnosti sva izkiusila tako s teoretičnega 
vidika, kot tudi s praktinčega in ob tem zelo 
uzivala. 

Vsi ti pozitivni vtisi  so še bolj spodbudili najino 
zanimanje za slovenski jezik. 

Posebaj se zahvaliva Kasildi in Tatjani za njun 
angažma in dobro organizacijo.  

Ludwig Gruber und Maria Baader 

 

Letos je bil poletni tečaj na Ljubnem ob Savinji. 
Ljubno leži ob vznožju Savinskih Alp.  

Stanovali smo v prijetnem hotelu z zelo dobro 
hrano. Poleg jezika smo se naučili večliko 
novega in zanimivega, o zgodovini, pokrajini, 
hrani. Kasilda in Tatjana sta organizirali spet 
odličen program za nas. Hvala lepa! 

Ogledali smo Flosarski muzej na Ljubnem. Od 
konca 16. stoletja do sredine 20. stoletja je 
imelo Ljubno pomembno vlogo pri splavljanju 
lesa. Za večino ljudi je Savinja prava rečna 
lepotica, tudi zame.  

Bili smo na izletu v čudoviti pokrajini, na 
primer v Logarski dolini. Ogledali smo si slap 
Rinka in od tam šli na pohod na Okrešelj. Tik 
pod Okrešljem je izvir Savinje. Izletniška pot je 
bila naporna, ampak zelo lepa. Nagrada je bila 
dobra večerja v gostišču Firšt. Tam smo 

izvedeli nekaj o ledeni dobi in njenih 
prebivalcih. 

Imeli smo tudi kuharsko delavnico. Skupaj smo 
kuhali regionalne specialitete, na primer 
žlinkrofe in ajdnek – zelo okusno! 

Poletni tečaj slovenščine 2018 mi je bil zelo 
všeč. Naslednjega leta že se veselim. 

Najlepša hvala Kasilda in Tatjana!  

Bernd   

 
Čokoladne strani zgornjesavinjske 
doline  
 

Na letošnjem poletnem tečaju smo spet 
spoznali eno zelo lepo in zanimivo pokrajino 
Slovenije – dolino Savinje od izvira v Logarski 
dolini do Ljubnega in Mozirja. 

Prva čokoladna stran je bila Logarska dolina, v 
srcu Kamniških planin, kjer smo hodili zraven 
slapa Rinka na Okrešelj. Vreme je bilo zelo 
lepo in razgled na visoke Kamniško-Savinjske 
Alpe je bil res čudovit.  

 

Popoldne, na panoramski cesti, smo tudi videli 
najvišji vrh Kamniŝkih planin Grintovec.  
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Druga čokoladna stran je bil Mozirski gaj. Še 
nikoli nisem videla tako veliko cvetov, rastlin 
in zelenjav skupaj na enem prostoru.  

 

Ampak tudi reka Savinja si zasluži omembo, a 
ne?  

 

Reka Savinja se tudo pokazala v naši sladici v 
hotelu Planinka na Ljubnem ob Savinji:  

 

Ta sladica je spomni na zgodovino 
Zgornjesavinjske doline: splavarjenje in 

flosarji. A lahko prepoznate splav na sliki? Ta 
čokoladna stran ja bila zelo odlična!  

Najlepša hvala Sildi in Tatjani za nepozabna 
doživetja na poletnem tečaju. 

Eveline Neugebauer 

 

Die Slowenische Sprache hat es in sich. Ich 
beschäftige  mich nun schon mehr als 2 Jahre 
damit. Natürlich gibt es Phasen, wo man 
aufgeben möchte, aber es geht immer weiter. 
Sehr wichtig sind gute Lehrer. Interessant, von 
jeder Lehrerin, ich hatte keine Lehrer, habe ich 
einen anderen Zugang zur Sprache gefunden. 
Ich erlebte einen sehr behutsamen Beginn im 
Wifi, wechselte dann aber zur Volks-
hochschule. Ich hatte  wenig Zeit für  das 
Studium, aber um die Hausübungen habe ich 
mich immer bemüht. Ich entdeckte „ Qlango“ 
und begann mit dieser App regelmäßig 
Vokabel zu wiederholen. Nach den 
Sommerferien 2017 sagte  mir eine Kollegin, 
dass ich über den Sommer viel besser 
geworden sei.  Das hat mir Berge gegeben!!! 
Den  Sommer 2018  nützte ich für die 
„summer school“ an der Universität in 
Ljubljana. Das war großartig. Menschen aller 
Altersstufen und aus der ganzen Welt 
kommen 2 oder 4 Wochen, um intenisv 
Slowenisch zu lernen. Viele haben Verwandte, 
Eltern, die ausgewandert sind, einen 
slowenischen Vater, eine slowenische Uroma 
usw.  Hochmotiviert landete ich dann im so 
liebevoll  durchdachten  Sommerkurs von Frau 
Bedenk in Ljubno ob Savinji. Das war dann 
noch die Krönung meines „slowenischen  
Sommers“. Vielleicht sehen wir uns ja 
nächstes Jahr wieder .    

Elisabeth Danner 

 


