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Pripravila: Sonja Kodelja 

ZNATE PRIPRAVITI ZELENJAVO   

 

 
 FotoShutterstock in Saša Kovačič 

 

Pri vsakodnevnem delu z otroki opažam, da veliko mladih ne mara zelenjave ali pa premalo 

posegajo po njej. 

Moramo pa vedeti, da z neprimerno prehrano prispevamo k zmanjšanju odpornosti in se 

izpostavljamo številnim boleznim. Zato je pomembno, da ima zelenjava ustrezen delež v 

prehrani, saj pomeni osnoven in nenadomestljiv vir učinkovin, ki jih potrebujemo za 

ohranjanje zdravja. 

 Pa veste, kako pravilno pripraviti zelenjavo?  

Nekaj nasvetov sem si sposodila pri nadobudnem kuharju Periši Dugalidu in njegovi knjigi 

Zelenjavarica. 

Presno je zakon 

Pri presni zelenjavi je temeljito pranje posebej pomembno. Listnato zelenjavo in cvetačo za 

10 do 15 minut potopimo v osoljeno vodo, da odstranimo mušice in druge žuželke. Oprano 

zelenjavo nato po navadi narežemo ali naribamo. Še zlasti drobno moramo narezati 
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zelenjavo s čvrsto lupino. Narezano zelenjavo moramo takoj pripraviti naprej, ker se z 

rezanjem poveča njena površina, zato kisik iz zraka deluje hitreje in uniči vitamina C in A. 

Kislina, na pomoč 

Vitamin C v zelenjavi dobro ohranimo, če ji dodamo kislino. Zato narezani zelenjavi takoj 

dodamo limonin sok, sadni ali vinski kis, jogurt ali kislo mleko, previdno zmešamo, pokrijemo 

in hranimo na hladnem. 

Ne brez maščob 

Zelenjavo, ki vsebuje vitamin A (karoten), pripravljamo z dodatkom maščobe. Karoten je 

topen v maščobah, zato ga skupaj z njimi organizem bolje izkoristi. Priporočljivo je, da npr. 

korenje ali papriko pripravljamo s kislo smetano, kislim mlekom ali jogurtom, in ne z oljem. 

V krop z njo 

Čas mehčanja (termične obdelave) naj bo čim krajši, pripravljene zelenjave v krop ne damo 

naenkrat, temveč v manjših količinah, da se vrenje vode ne ustavi, začetna temperatura naj 

bo višja, pozneje pa zmerna. 

Vode ne zavržemo  

Zelenjavo pred peko zmehčamo v slani vodi in kislem okolju, ki bolje ohrani hranila in izboljša 

okus. Vode, v kateri se je zelenjava kuhala, ne zavržemo, temveč jo uporabimo za pripravo 

juh in drugih jedi. 

Zamrznjena zelenjava 

Vrednost zamrznjene zelenjave bomo najbolje ohranili, če jo še zamrznjeno damo v krop ali 

če jo na malo maščobe dušimo v lastnem soku. Če želimo zamrznjeno zelenjavo uporabiti v 

surovem stanju, jo damo v stekleno posodo in pokrijemo, da preprečimo stik s kisikom in 

tako bolje ohranimo vitamine. Sicer se zamrznjena zelenjava skuha hitreje kot sveža, ker je 

že termično obdelana. 
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Kuhano v sopari 

V sopari kuhamo mlado zelenjavo, ki vsebuje veliko vode. Damo jo v mrežast vložek, ki stoji v 

tesno pokriti posodi z rahlo brbotajočo vodo. Pred tem zelenjavo očistimo in rahlo posolimo. 

S kuhanjem v sopari ohranimo veliko vitaminov in mineralov pa tudi videz in okus zelenjave. 

Takšna priprava je še zlasti priporočljiva za otroke in bolnike. 

V pečici 

S peko v pečici mehčamo živila na temperaturi 180 do 200 °C, pri čemer moramo za vsako 

zelenjavo posebej prilagoditi temperaturo in dolžino peke. Tršo zelenjavo pečemo na nižji 

temperaturi in dlje, nežnejšo pa na višji temperaturi in krajši čas. Takoj ko se na zelenjavi 

naredi skorjica, lahko temperaturo znižamo na 120–150 °C. Skorjica prepreči iztekanje soka 

in uničenje pomembnih hranil ter ohrani barvo, okus in obliko zelenjave. 

 

Če se boste za kosilo ali večerjo lotili priprave zelenjave, le upoštevajte katerega od teh 

nasvetov. Pa na zdravje in dober tek! 
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Pripravil: Matic Šen 

RAJMOND DEBEVEC »rekorder nastopanja na 

olimpijskih igrah« 

Debevec Rajmond se je rodil leta 

1963 v Postojni. Osnovno šolo je 

obiskoval v Postojni, od 1975, ko 

se je družina preselila, pa je na 

gimnaziji maturiral, zatem je 

študiral ekonomijo. Rajmond je 

dobitnik treh medalj 

na olimpijskih igrah v streljanju in 

pripadnik Slovenske vojske. 

Svojo strelsko pot je začel z zračno puško kot 8-letni deček. Ob selitvi družine iz Postojne v 

Ljubljano leta 1975 se je včlanil v SD Olimpijo. Napredek je bil hiter, saj je kmalu postal član 

jugoslovanske mladinske reprezentance. Leta 1980 je na evropskem mladinskem prvenstvu z 

zračno puško v Oslu osvojil prvo posamično in ekipno odličje (srebro), leta 1983 pa prvo 

posamično odličje (bron) na evropskem mladinskem prvenstvu z malokalibrsko (MK) puško v 

trojnem položaju v Bukarešti. 

Leta 2000 je z osvojitvijo zlate kolajne in z novim olimpijskim rekordom z MK-puško v 

trojnem položaju na olimpijskih igrah v Sydneyju dosegel svoj največji uspeh v karieri, kot 

pravi sam. Na OI je nato še dvakrat osvojil bronasto kolajno – leta 2008 v Pekingu in leta 

2012 v Londonu. 

Debevec je absolutni slovenski rekorder po številu nastopov na olimpijskih igrah. Do zdaj je 

nastopil v Los Angelesu 1984, Seulu 1988, Barceloni 1992, Atlanti 1996, Sydneyju 2000, 

Atenah 2004, Pekingu 2008 in Londonu 2012. 

Rezultatsko največ pomeni njegov rekord s finala svetov, pokala 1992 v Münchnu, ko je v 

disciplini 3x40 strelov z malokalibrsko puško dosegel kar 1186 krogov od 1200 možnih, kar so 

strokovnjaki razglasili za rezultat 3. tisočletja. Nadalje je bil v letih 1980–92 vsako leto 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Poletne_olimpijske_igre
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenska_vojska
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razglašen za najboljšega slovenskega strelca, 1992 tudi za najboljšega športnika v Sloveniji. 

1983 je dobil Bloudkovo plaketo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tekmujmo proti učitelju… 

Koliko časa lahko držiš plastenki polni vode v predročenju na eni nogi? (kot je na sliki)? 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:  https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007970/ 

        https://www.rtvslo.si/moja-generacija/29-marec-vse-najboljse-rajmond-debevec-moz-z-mirno- 

roko/331169 

Učitelj Učenec 

188s ? 

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007970/
https://www.rtvslo.si/moja-generacija/29-marec-vse-najboljse-rajmond-debevec-moz-z-mirno-%20roko/331169
https://www.rtvslo.si/moja-generacija/29-marec-vse-najboljse-rajmond-debevec-moz-z-mirno-%20roko/331169
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Pripravila: Marina Pintar 

ČMRLJ – ZNANILEC POLETJA 
 

 
 

 

Čmrlji so na videz težki, nerodni in slabi letalci. Vendar ni tako. So zelo inteligentni in učinkoviti, v 

naravi pa imajo zelo pomembno vlogo. Še danes, navkljub vsej sodobni tehnologiji, uporabljajo 

proizvajalci paradižnika čmrlje za opraševanje. 

Čmrlji so se na Zemlji pojavili pred približno 30 milijoni let. Raziskave nakazujejo, da so se pojavili na 

območju Himalaje. 

So zelo miroljubni, na prostem vas ne bodo nikoli pičili, ne bodo pičili niti, ko zaidejo v stanovanje. 

Pičijo le v skrajni sili. Na primer, če ga primemo in stisnemo, ali pa, če bi brskali po njihovih gnezdih. 

Toda, če čmrlj ni neposredno ogrožen, gotovo ni nevaren in ne bo pičil. 

Poglejmo si nekaj posnetkov te drobne žuželke ob spremljavi glasbe, kot jo je zapisal ruski skladatelj 

Rimsky Korsakov. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbX

sVWvQSrl?projector=1  

Nikolai Rimsky-Korsakov  - Čmrljev let 
 

Nikolai Andrejevič Rimsky-Korsakov, ruski skladatelj in dirigent se je rodil 6. marca leta 1844 
v bližini čudovitega mesta na severu Rusije, Sankt-Peterburga. 

Rimsky-Korsakov je izhajal iz plemiške družine, tako kot skoraj brez izjeme vsi pomembni 
ruski pisatelji in skladatelji 19. stoletja. Starši so mu namenili neglasbeno pot. Njegovo 
zgodnje ukvarjanje z glasbo so imeli za potegavščino in tako so ga vpisali na carsko 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbXsVWvQSrl?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbXsVWvQSrl?projector=1
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mornariško akademijo. 

Nekaj časa je bil mornar na vojni ladji, nato pa je začel zagnano študirati glasbo in tako postal 
pomemben skladatelj in profesor pomembnim skladateljem. 

 

Med njegova najbolj slavna dela sodita orkestrska suita Šeherezada in Čmrljev let iz opere 
Pravljica o carju Saltanu. 

Aleksander Puškin – Pravljica o carju Saltanu 

To je domišljijska in nenavadna ruska ljudska pravljica, ki jo je ruski literat Puškin mojstrsko 
preoblikoval in zapisal v verzih. 

Pripoveduje o carju Saltanu, o njegovem sinu, slavnem in mogočnem junaku knezu Gvidonu 

Saltanoviču in o prekrasni carični labodki.  

Saltan si za ženo in mater svojega sina Gvidona izbere najbolj iskreno in ambiciozno med tremi 
dekleti, a s tem sprosti zlo, porojeno iz nevoščljivosti obeh tekmic in caričine tašče Babaruhe. Tašča 
mlado mater in dečka prežene na odprto morje in ju prepusti negotovi usodi.  
Pravljica pripoveduje tudi o čudodelni naravi v podobi prijaznega vala, ki brodolomca odreši na 
samotni otok, in dobrodušnosti očarljive labodke, ki Gvidonu kot svojemu junaškemu rešitelju pred 
jastrebom skozi več čudežnih krogov pomaga do srečnega konca. Tam se labodka za junaškega kneza 
spremeni v prelepo nevesto. 

 

Čmrljev let 

Čmrljev let je Korsakov napisal kot glasbeno predigro v operi, pred začetkom tretjega dejanja 
in prikazuje, kako v čmrlja začarani kraljevič Gvidon leti domov. 

Skladba je izredno priljubljena in skoraj ni mojstra na inštrumentu, ki si ne bi želel zaigrati te 
izredno zahtevne skladbe, ki mojstrsko slika čmrljevo brenčanje.  

Pa poslušajmo nekaj izvedb. 

1. Najprej tako, kot je zapisal skladatelj, torej za simfonični orkester 
https://www.youtube.com/watch?v=pgLODq5URUo&list=RDpgLODq5URUo&index=1  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pgLODq5URUo&list=RDpgLODq5URUo&index=1
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2. Priredba za klavir 
https://www.youtube.com/watch?v=CVmvULWX_4Q  
 

3. Priredba za ksilofon 
https://www.youtube.com/watch?v=nd9xha3vk58  
 

4. Učenci glasbene šole na marimbi, bobnih in električnem klavirju 
https://www.youtube.com/watch?v=5lDlO65WrNI  
 

5. 10 letni deček na harmoniki 
https://www.youtube.com/watch?v=5lDlO65WrNI  
 

6. Deklica na flavti 
https://www.youtube.com/watch?v=pt480pC37DQ  
 

7. Klasična kitara 
https://www.youtube.com/watch?v=p2Fn892wz3c  
 

8. Električna kitara 
https://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY  
 

9. Trobila 
https://www.youtube.com/watch?v=xZO5KTJTwhE  
 

10. Učenka glasbene šole na klarinetu 
https://www.youtube.com/watch?v=Omg_yoGbjsY  
 

11. Kvartet klarinetov 
https://www.youtube.com/watch?v=qdQlfYl7zsY  
 

12. Violina solo s simfoničnim orkestrom 
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQ
gkncbXsVWvQSrl?projector=1  

Na YouTube obstaja še veliko posnetkov.  

V prejšnjih prispevkih ste spoznali, da priljubljene skladbe klasične glasbe pogosto uporabijo 
tudi kot navdih za risanko. Lahko si ogledate dva primera tudi za skladbo čmrljev let. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=5LGYGxtozgg  
 

2. https://www.youtube.com/watch?v=X14kC-sEH0I  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVmvULWX_4Q
https://www.youtube.com/watch?v=nd9xha3vk58
https://www.youtube.com/watch?v=5lDlO65WrNI
https://www.youtube.com/watch?v=5lDlO65WrNI
https://www.youtube.com/watch?v=pt480pC37DQ
https://www.youtube.com/watch?v=p2Fn892wz3c
https://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY
https://www.youtube.com/watch?v=xZO5KTJTwhE
https://www.youtube.com/watch?v=Omg_yoGbjsY
https://www.youtube.com/watch?v=qdQlfYl7zsY
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbXsVWvQSrl?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/QgrcJHsTgGCmWrSCVtHZQgkncbXsVWvQSrl?projector=1
https://www.youtube.com/watch?v=5LGYGxtozgg
https://www.youtube.com/watch?v=X14kC-sEH0I

