
MLADI RAZISKOVALCI EVROPSKE DEDIŠČINE 

DEDIŠČINA ZA VSE 

DOBER TEK 

 

Smo petošolci in prihajamo iz Velikih 

Lašč. Naša pokrajina se ponaša z 

mnogimi kulinaričnimi posebnostmi 

naših babic (ajdovi želodčki, poprtniki, 

ocvrt grahek, ocvirkovka, razne 

potice…). Mi pa smo se odločili, da 

obiščemo Gradež pri Turjaku in 

spoznamo njihove prebivalce in posebne 

jedi. Te pripravljajo iz sestavin, ki jih 

pridelajo na domačih njivah in 

sadovnjakih. 

 

Pred obiskom smo učence povprašali o dediščini in dobili zanimive odgovore:  

Kaj ti pomeni beseda dediščina? 

- Pomeni mi preteklost, nekaj kar se prenaša iz roda v rod. 

- To so zgodbe, ki mi jih pripoveduje babica. 

- To je vse, kar nam je ostalo iz preteklosti (navade, jedi, orodje, stavbe). 

- To si razlagam tako, da od starejših ljudi spoznavamo preteklost kot neko 

zapuščino, ki jo bomo ponesli naprej novim rodovom. 

Ali si rad v družbi starejših ljudi? Zakaj? 

- Rad sem z njimi, ker veliko zvem o tem, kako so živeli nekoč. 

- Z njimi se pogovarjam, babica pa mi pripravi kakšno zanimivo hrano iz 

svojega otroštva. 

- Pripovedujejo mi, kako so delali na kmetiji, ko ni bilo strojev kot so 

danes. 

- Ob njih se dobro počutim. Veliko se naučim in jih tako še bolj cenim. 

- Pogovori z njimi so vedno zanimivi. 



Kaj pričakuješ od obiska pri vaščanih Gradeža? 

- Upam, da bom videl in zvedel veliko novega. 

- V vasi imajo sušilnico sadja, zato nam bodo gotovo pripravili kakšno 

zanimivo jed. 

- Videla bom sušilnico sadja in spoznala, kako sadje sušijo. 

V vasi so nas prisrčno sprejeli starejši prebivalci Gradeža. S pripovedjo, pripravo 

hrane in ogledom razstavljenega orodja smo spoznali: 

 sušenje sadja v vaški sušilnici 

 okusne  jedi iz prosene kaše in suhega sadja 

 postopke, delo in orodje, ki so ga uporabljali pri pridelavi prosa. 

 

Sušilnica  ima zidano sušilno peč na 

drva in je izjemen primer 

tehnološke in kulturne dediščine. 

Zgradili so jo na vaškem zemljišču 

leta 1938. V okolici je bilo veliko 

visokodebelnih sadovnjakov, zato 

je bilo sadja veliko. S sušenjem so 

preprečili njegovo propadanje.  

Leta 2003 so jo obnovili. Tako 

sušilnica še danes deluje, v njej 

sušijo sadje iz okoliških in tudi 

oddaljenih krajev. 

Gospodinje so nam pripravile proseno kašo s 

suhimi slivami, štruklje z nadevom iz suhih hrušk 

in krhljevko. Vse sestavine so pridelane v okolici. 

Hrana je bila odlična! Zaupali so nam recepte, ki 

jih bomo gotovo večkrat uporabili. 

 

  

 



Pod kozolcem smo prisluhnili pripovedi, kako so 

pridelovali proso. Spoznali smo delo od 

gnojenja njive, oranja, setve, čiščenja plevela, 

žetve, otepanja zrnja (snope so omeli), sušenja, 

luščenja zrnja v kašo (stope), mletja v mlinih 

(prosena moka). Zraven smo videli nekdanje 

orodje in pripomočke za delo, ki je bilo ročno in 

za današnje čase težko predstavljivo. 

 

Tudi po obisku vaščanov in kraja smo otroke povprašali o novi izkušnji: 

Kaj novega ste spoznali v družbi vaščanov Gradeža? 

- Spoznal sem, da je bilo delo težko, vse so delali predvsem ročno. Znali so 

pripraviti odlične jedi iz domačih sestavin. 

- Zvedela sem, kako se skuha prosena kaša. Videla sem orodje, ki ga prej 

nisem poznala. 

- Veliko sem zvedela o sušenju sadja. Prosena kaša je zdrava, všeč mi je. 

- Spoznala sem, kako so delali na njivah. Bilo je naporno. Jedli so hrano, ki 

so jo sami pridelali. 

- Spoznal sem sušilnico sadja. Vem, da sušijo hruške, slive, jabolka, včasih 

tudi kakije. Sušenje je natančno delo, saj se sadje lahko preveč izsuši ali 

pa v njem ostane preveč vode in splesni. 

 

 



Jedli smo jedi, ki so pripravljene po starih receptih. So ti bile všeč? Zakaj? 

 

- Hrana je bila odlična. Rad imam suho sadje. 

- Vse mi je bilo odlično. Jedi so bile okusne, čeprav sem jih prvič jedel. 

- Vsa hrana je bila zelo dobra. Tako pripravljenih jedi ne ješ vsak dan. 

 

Ali tudi doma pripravljate kakšno hrano po starih receptih? Katero? 

 

- Pri nas naredimo ajdove žgance z ocvirki in kislim zeljem ali kislo repo. 

- Ob nedeljah kuhamo govejo juho z rezanci, ki jih naredi babica. 

- Babica speče jabolčni zavitek (štrudelj) iz vlečenega testa, včasih pa iz 

vzhajanega. 

- Včasih skuhamo joto, ričet, štruklje različnih vrst, slivove cmoke, žgance 

različnih vrst. 

 

Kaj bi ob novih spoznanjih glede hrane povedal/a vrstnikom po svetu? 

 

- Kljub težkemu delu so ljudje znali pripraviti okusno hrano iz sestavin, ki 

so jih pridelali doma. V trgovine skoraj niso hodili. 

- Priporočam obisk Gradeža. Poskusite okusno in posebno hrano, ki jo 

znajo pripraviti starejše gospodinje v tej vasi. 

- Za dobro in zdravo hrano si moramo vzeti čas (za pripravo in uživanje). 

- Hrana je nekaj, kar moramo znati ceniti. Vanjo je vloženega ogromno 

truda in časa mnogih ljudi. 

Učenci so doma povprašali po starih receptih. Te smo razstavili skupaj z nalogo 

natečaja: 

- Ocvrte kruhove šnite 

- Jabolčni štrudelj 

- Pršjača 

- Domači piškoti 

- Ajdovi in drugi žganci 

- Močnik 

- Ajdovi  želodčki 

 


