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V naši turistični nalogi smo preverili katere jedi so najbolj priljubljene med učenci naše šole.
Ugotovili smo, da najraje posegajo po nezdravih jedeh, zato smo se odločili, da te jedi malo
predelamo in jim dodamo zdravo sestavino – zelje. Ker je zelje v našem okolišu zelo
priljubljeno in ga veliko pridelamo sami, smo se odločili, da bomo v te jedi vključili različne
vrste zelja. Veliko novega smo izvedeli o zdravilnih učinkih zelja in zakaj je uživanje zelja
pomembno za naše zdravje. Pri pripravi jedi smo zelo uživali in spoznali, da uživanje zelja ni
samo zdravo, ampak je zelje tudi zelo okusno.

Ključne besede: zelje, zdrava prehrana, hitra prehrana, burger, rolada, smoothie, kuhanje,
recepti.

ABSTRACT

In our project assignment we made a research about which dishes are most popular among
the students of our school. The results of the the survey show that our students mainly eat
unhealthy food. We decided to to change those dishes and add them a healthy ingredient
cabbage. Cabbage is very popular in our area and there is a big production of it here, so we
included different types of cabbage to our meals. We learned a lot of new things about
healing affects of cabbage and also why consuming cabbage is good for our health. We really
enjoyed making prepearing food in we learned that cabbage is not only healthy but also
tasty.

Key words: Cabbage, healthy diet, fast food, burger, cabbage role, smoothies, cooking,
recipes.
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UVOD
Ko so nam učiteljice povedale za naslov naše turistične naloge, nam je takoj na misel prišla
naša najljubša oddaja Masterchef. V znani oddaji velikokrat tekmovalci dobijo nalogo, da
neko znano jed spremenijo in jo naredijo bolj atraktivno z uporabo modernih pristopov ter
zdravih sestavin. V našem okolišu se veliko kmetov ukvarja s poljedeljstvom, še posebej s
pridelavo zelja. Z uživanjem zelja lahko izboljšamo svoje zdravje in počutje, zato je zelo
pomembno, da ga redno uživamo.
Ta sestavina nam ni vedno najbolj všeč, zato smo jo želeli uporabiti v jedeh, ki jih radi jemo.
Naredili smo anketo in ugotovili, da učenci najraje jedo bugerje, bureke in pijejo smoothije.
Zato smo se odločili in naredili dva različna burgerja v katera smo dodali dve različni vrtsi
zelja, rolado s piščancem in zeljem ter smoothie z rdečim zeljem.
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OSREDNJI DEL
ZADOBROVA IN ZAJČJA DOBRAVA
Zadobrova je del četrtne skupnosti Polje, Mestne občine Ljubljana. Naš kraj leži skrajno na
severovzhodnemu delu Ljubljane oziroma Ljubljanskega polja.
Zajčja dobrava je krajinski park na vzhodu Ljubljane, med Novim Poljem, Zadobrovo,
Zalogom in železnico na jugu. Je edini ohranjeni primer nekdaj obsežnega nižinskega gozda
na Ljubljanskem polju z dobom kot prevladujočo drevesno vrsto. Območje je bilo skupaj z
delom njivskih površin zaščiteno leta 1972 in velja za najstarejši krajinski park v okolici
Ljubljane. Območje je bilo razglašeno z namenom ohranitve ostanka prvotnega nižinskega
gozda, ki varuje bližnje stanovanjsko območje pred negativnimi vplivi industrijske cone in
železniške ranžirne postaje. V gozdu živi dokaj bogata združba ptic, ki jo je potrebno
varovati. Predvsem so tu našle svoj življenjski prostor ptice, ki spletajo gnezda v drevesih in
grmovju ter primarni in sekundarni duplarji. Na dveh mestih kraj parka je urejeno otroško
igrišče in prostor za piknik. Območje je širše znano po nekdanjem gostišču (nekdaj z urejenim
baliniščem in možnostjo prenočitve) ter festivalu Zeljada.

Slika 1: zemljevid Zadobrove in Zajčje dobrave
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ZELJE
O ZELJU
Zelje (Brassica oleraceae var. capitata) je kulturna rastlina, ki spada v družino kapusnic iz
skupine križnic, ki izvirajo iz Sredozemlja in Male Azije. Zelje pridelujemo tudi v Sloveniji, pri
čemer se ga največ porabi za predelavo v kislo zelje, nekaj pa ga je namenjenega tudi sveži
porabi. V številnih državah sta belo in rdeče zelje najpomembnejši vrtnini, takoj za
paradižnikom. Čeprav je zelje jesenska zelenjava, moderni način pridelave in skladiščenja
omogočajo, da je zelje na razpolago v vseh letnih časih. Zelje je že od nekdaj pomembno za
prehrano ljudi, ker predstavlja redko vrtnino, ki je zaradi dolge dobe skladiščenja in kisanja,
dostopna tudi pozimi.
Sestava zelja in vplivi na zdravje
Zelje je uvrščeno med vrtnine z najnižjo energijsko vrednostjo, obenem pa je vir prehranskih
vlaknin, mnogih vitaminov, mineralov in drugih sekundarnih rastlinskih metabolitov, med
katerimi so najpomembnejši glukozinolati. Glukozinolati so žveplove spojine, ki prevladujejo
v družini križnic, imajo oster vonj, grenak okus in aromo po žveplu, strokovnjaki pa jim
namenjajo mnogo pozornosti predvsem zaradi antikancerogenega učinka.
Zelje ima zaradi velike vsebnosti antioksidantov močan antioksidativen učinek, s čemer
preprečuje razvoj degenerativnih bolezni, ščiti celice pred poškodbami in deluje varovalno na
srčno-žilni sistem. Glaven antioksidativen učinek imajo predvsem vitamin C, vitamin
E in vitamin A.
Znana je tudi zgodba o kapitanu Cooku, ki je na dlje trajajoče plovbe vzel zaloge zelja in s tem
preprečil bolezen skorbut (pomanjkanje vitamina C) pri mornarjih.
V tradicionalni medicini se zelje uporablja tudi kot obkladek.

ZDRAVILNI UČINKI ZELJA
Njegove zdravilne lastnosti so cenili že stari Grki in Rimljani, še danes pa slovi kot odlična
hrana za preganjanje odvečnih kilogramov in razstrupljanje telesa. Vsebuje malo kalorij, a
veliko vode in prehranske vlaknine, zato nam daje občutek sitosti. Zelje je uvrščeno med
vrtnine z najnižjo energijsko vrednostjo, obenem pa je vir prehranskih vlaknin, mnogih
vitaminov, mineralov in drugih sekundarnih rastlinskih metabolitov, med katerimi so
najpomembnejši glukozinolati. Glukozinolati so žveplove spojine, ki prevladujejo v družini
križnic, imajo oster vonj, grenak okus in aromo po žveplu, strokovnjaki pa jim namenjajo
mnogo pozornosti predvsem zaradi antikancerogenega učinka.
Zelje ima zaradi velike vsebnosti močan antioksidativen učinek, s čemer preprečuje razvoj
degenerativnih bolezni, ščiti celice pred poškodbami in deluje varovalno na srčno-žilni
sistem.
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Hranilna sestava


Vsebuje okoli odstotek beljakovin, nekaj odstotkov prebavljivih ogljikovih hidratov
in večje količine neprebavljive prehranske vlaknine celuloze.



Zelje je tudi bogat vir mikrominerala selena, če so tla, v katerih raste, dobro
preskrbljena z njim.



Ima ogromno vitamina C. 100 gramov ga vsebuje celo do 50 mg, kar je primerljivo z
limono ali pomarančo. Rdeče zelje vsebuje več vitamina C kot belo.



Med minerali prevladujejo kalij, železo, magnezij, žveplo in baker. Ugodno razmerje
med kalcijem in fosforjem zagotavlja večji izkoristek kalcija v organizmu.



Omeniti moramo še vitamina B1 in K, karotenoide in morda malo manj znan, a za
zdrav želodec bistven vitamin U.



Glukozinolati so posebna skupina žveplovih spojin z močnim protirakavim
delovanjem, ki jih najdemo tudi v brokoliju in cvetači.




Zelje vsebuje kakovosten vir vitaminov, rudnin, prehranskih vlaknin in drugih
koristnih snovi.

Zdravilne lastnosti


Pospešuje presnovo ogljikovih hidratov in uravnava delovanje žlez z notranjim
izločanjem.



Antioksidanti v zelju onemogočajo delovanje prostih radikalov in povečujejo
proizvodnjo encimov, ki jih telo potrebuje za razstrupljanje.



Redno uživanje zelja v vseh oblikah močno zmanjša tveganje za razvoj raka na
prostati, debelem črevesu in pljučih.



Kislo zelje zmanjšuje količino holesterola v krvi in omili težave, ki se pojavijo po
prekrokani noči.



Spodbuja prebavo in omogoča razvoj zdrave črevesne flore. Skrbi za zdravo srce in
ožilje, ker preprečuje razvoj ateroskleroze.
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Uporabimo ga lahko za veliko stvari, kot so: odlično kosilo (torej veliko jedi), če ga
jemo, raziskave kažejo, da smo bolj zdravi, kar pomeni, da je zelje seveda tudi zelo
zdravilno in dobro za naše telo.
Zelje pa je polno tudi slastnega okusa in zato je tudi veliko receptov.

Priprava in uporaba


Največ aktivnih učinkovin boste ohranili, če boste zelje jedli surovo. Če pa ga
toplotno obdelujete, poskrbite, da je jed pripravljena v čim krajšem času.



Zaradi nizke energijske vrednosti in visoke vsebnosti različnih biološko aktivnih snovi
je zelje zelo priljubljena hrana za zmanjševanje telesne teže. 100 g sladkega zelja
ima le 25 kilokalorij, 100 g kislega pa le 22.



Zelnica spodbuja izločanje žolča in delovanje trebušne slinavke, zato ljudski zdravilci
za lajšanje težav s slabo prebavo priporočajo redno pitje kozarca sveže zelnice vsako
jutro.



Poparki iz svežih zeljnih listov pomagajo izločati nakopičeno sluz iz dihal in prebavil.



Mladi cvetovi in poganjki ter sejanci, ki jih med redčenjem izrujemo na vrtu,
so okusen in vitaminsko bogat dodatek solatam. Kakovostno
pridelana semena lahko poskusite tudi kaliti. Kalčki so sočni, hrustljavi in pikantni.

Kako izbrati pravo zelje


Premočno pekoč ali grenak okus svežih listov je posledica neuravnotežene preskrbe
tal z gnojili.



Ne glede na sorto v trgovini vedno izbirajte glave s čvrstimi in hrustljavimi zunanjimi
listi brez temnejših pergamentnih peg, prask in razpok.



Prerezanega ali že vnaprej narezanega zelja raje ne kupujte, ker zaradi zraka in
svetlobe zelo hitro izgublja vitamin C.



Na hladnem in suhem so zdrave zeljne glave obstojne zelo dolgo. Za daljše
shranjevanje v kleti jih zavijte v časopisni papir ali obložite s slamo in položite v suhe
lesene zabojčke. Prerezano glavo lahko shranite v hladilniku v dobro zaprti posodi
teden ali več.
8



V pravilno kisanem zelju se razvijejo mikroorganizmi, ki zavirajo procese gnitja v
črevesju in pospešujejo izločanje strupenih snovi.



Preveč kislega zelja nikoli ne perite, saj boste z vodo izprali tudi veliko hranilnih
snovi. Jedi raje dodajte malo vode, da razredčite kislino.



SPOMLADANSKO ZELJE ima gladke, rahle liste in drobno glavo. Sorte z zelenim srcem
imajo lahko okrogle ali stožčaste glave (kodrasti ohrovt).
ZIMSKO ZELJE ima trdo belo glavo. Kitajsko zelje ima nekoliko milejši okus kot
navadno zelje.
ZIMSKO BELO ZELJE je pri nas najbolj razširjeno. Ohranja se najdlje in je zato
najboljše za shranjevanje. Ima zbito glavo s hrustljavimi listi in je posebno prikladno
za rezanje in ribanje. Uporabljamo ga za zeljno solato, za jedi iz svežega zelja in za
kislo zelje.
RDEČE ZELJE ima enako zgodovino in morfološke lastnosti kot belo, razlikuje se pa po
barvi, ki je lahko temnordeča, rdečevijolična ali modrikasta. Navadno ga kuhamo s
kisom, da se ohrani njegova značilna barva. Pogosto ga strežemo k divjačinski in gosji
pečenki. V Veliki Britaniji in Sloveniji ga vlagamo v kis, v Švici, na Danskem in
Nizozemskem pa ga dušijo z jabolki in dišavami. Okusno je tudi presno v solati.



Hranilna vrednost 100 gramov surovega zelja je le 26 kilokalorij, vsebuje veliko
vitaminov skupine B, beta karotena (380 mikrogramov), kalcija (52 miligramov), folne
kisline (75 mikrogramov), kalija (270 miligramov), vitamina C (50 miligramov) in
vitamina E (0,2 miligrama). Razen tega je zelje bogato z glukozinolati (žveplove
spojine). Ko se pri zelju pretrgajo celične stene zaradi sekljanja ali žvečenja, se tvorijo
spojine, imenovane izotiocianati in indoli. V več poskusih na živalih se je izkazalo, da
te snovi zavirajo nastanek raka. Več izotiocianatov in indolov se pojavi, če je
prisotnega veliko C vitamina. Zato je pomembno, da zelja ne kuhamo predolgo.

NAJBOLJ ZNANE JEDI IZ ZELJA PO SVETU:

SLOVENIJA: kislo zelje, pečenice in krompir matevž
AVSTRIJA: kislo zelje, klobase in krompir
MADŽARSKA: Madžarsko polnjeno zelje (Toltott Kaposzta)
SRBIJA: Srbsko polnjeno zelje (Sarma)
ITALIJA: testenine z zeljem
ŠPANIJA: kislo zelje po Špansko
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KITAJSKA: kitajski rezanci z zeljem
AMERIKA: hamburger z zeljem
MEHIKA: fajiti z zeljem (takosi)
NEMČIJA: kislo zelje z ocvirki in klobaso
JAPONSKA: suši polnjen z zeljem
BRAZILIJA: sladko zelje z Brazilskimi oreščki
AUSTRALIJA: slanina in kuhano zelje
ARGENTINA: argentinska gibanica polnjena z zeljem
FRANCIJA: kiš s kislim zeljem
RUSIJA: zeljnata juha
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PRIPRAVA NA KUHANJE
Zelo pomembno je, da znamo pripraviti hrano na pravilen način. S toplotno obdelavo se
povečujejo prebavljivost in užitnost, zmehčajo se mišična vlakna in vezivno tkivo, izluščijo se
nekatere snovi, ki dajejo živilu okus ter uničijo škodljive mikroorganizme.
Žal pa se pri toplotni obdelavi uničijo nekateri vitamini:
vitamini topni v maščobah (A, D, E, K) so odporni na višje temperature,
vitamin C je zelo občutljiv na toplotno obdelavo - izgubi se ga do 70%,
na toploto so zelo občutljivi tudi vitamini B-kompleksa.
Minerali niso tako občutljivi na toplotno obdelavo, njihova sestava se bistveno ne spremeni.
Med postopke toplotne obdelave štejemo: kuhanje, dušenje, pečenje in praženje.
Priporočeni načini priprave hrane so:
kuhanje v majhni količini vode,
kuhanje v sopari,
kuhanje pod zvišanim pritiskom,
dušenje v lastnem soku,
dušenje z malo maščobe,
pečenje v pečici,
pečenje v pečici na žaru,
pečenje v pari,
pečenje v pečici v foliji za pečenje.
Odsvetovani načini priprave hrane pa so:
cvrenje,
pečenje na žaru z uporabo oglja,
dimljenje.
Kuhanje štejemo med zdrave načine priprave, vedeti pa moramo, da se pri kuhanju izlužijo
nekatere hranilne snovi v živilu, še posebej tedaj, če je količina vode večja in čas kuhanja
daljši.
Primeren način priprave je tudi dušenje, priprava živil v majhni količini vode ali v lastnem
soku.
Pečenje je postopek, ki se ga zelo pogosto uporablja, živilo lahko pečemo v odprti ali zaprti
posodi, izogibati pa se moramo dodajanja maščob.
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Živila lahko pečemo tudi na žaru. Ker se pri pečenju na žaru se pomočjo oglja, ustvarjajo
nekatere zdravju neprijazne snovi, je bolj priporočljiva uporaba električnega žara.
Pri cvrtju se uporablja večja količina maščobe, živila se prepojijo z maščobo in tako postanejo
težje prebavljiva in tudi zelo kalorična. Pri segrevanju maščob na višje temperature se
ustvarjajo zdravju škodljive snovi, zato se prepogosta uporaba takšnega načina priprave jedi,
odsvetuje.
Zdravju najbolj prijazna priprava jedi je priprava jedi z malo maščob. Jedi brez ali manj
maščob pripravimo na več načinov, kljub temu bodo te jedi okusne, lažje prebavljive
predvsem pa bodo zdrave.
Količino maščob v hrani lahko tudi zmanjšamo, če:
izbiramo živila, ki vsebujejo manj vidnih maščob, vidno maščobo odstranjujemo (kožo
pri perutnini),
izbiramo živila, ki vsebujejo manj skritih maščob (cele kose mesa, posneto mleko in
mlečne izdelke),
juham odstranimo skrito maščobo,
jajc ne cvremo, jih raje skuhamo,
pire krompir pripravljamo s posnetim mlekom.
S pomočjo alu folije živila lahko pripravimo v lastnem soku brez dodajanja maščobe. Tako
pripravljene jedi so odličnega okusa. Alu folija je obstojna na vročini in jo zato lahko
uporabljamo v pečici, na žaru ali ponvi.
Uporaba maščob pri pripravi jedi ni prepovedana, zavedati pa se je treba, da so le-te izredno
kalorične.
Petra nas je seznanila tudi z vnosom soli v naše telo. Ljudje uživamo preveč soli. Mnogi je v
enem dnevu zaužijejo več kot deset gramov, to pa je veliko več, kot priporoča Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO), ki je priporočen dnevni odmerek soli z največ šest gramov
pred kratkim zmanjšala na pet gramov.
V Sloveniji zaužijemo 12,4 g na dan, glavni viri soli so: kruh in krušni izdelki, mesni izdelki ter
siri.
S kuhinjsko soljo vnašamo v telo natrij, ki je dejavnik tveganja za mnoge bolezni. Prekomerni
vnos natrija v telo zvišuje krvni tlak, ta pa je pomemben vzrok za nastanek možganske kapi in
drugih srčno-žilnih bolezni. Dokazano je, da imamo zelo veliko možnosti tudi za nastanek
kakšne kronične bolezni, če prekomerno solimo. Tako si lahko pridelamo bolezen ledvic,
sladkorno bolezen tipa 2, osteoporozo, raka želodca, astmo, debelost ter bolezen obtočil.
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Postopno zmanjševanje količine soli v vsakodnevni hrani bi lahko veliko pripomoglo k
splošnemu izboljšanju zdravja prebivalstva.
Naučimo se uporabljati manj soli!
Človeški organizem se je sposoben, v razmeroma kratkem času brez težav, prilagodi na nižjo,
bolj zdravo vsebnost soli v prehrani. Raziskave z manjšim in s postopnim zmanjšanjem vnosa
soli in z vzdrževanjem le-tega za 8 - 12 tednov so pri prostovoljcih pokazale, da se je potreba
po soli občutno zmanjšala; količina soli, uživana pred zmanjšanjem, pa je postala po njem
celo neprijetna.
Nekaj nasvetov za pripravo zdravih jedi:
Odvadite se dosoljevanja, nesmiselno je dosoliti hrano, še preden jo sploh poskusite.
V zameno za sol uporabljajte zelišča - sveža, suha ali zamrznjena.
Uporabljajte pražena semena za popestritev okusa.
Izognite se juham iz vrečk, jušnim kockam, slanim začimbam in podobnim
koncentratom.
Za pripravo mesa in rib uporabljajte marinado, ki jedi zmehča, ohranja sočnost in jim
daje okus.
Za optimalen okus zelenjavo le zmerno dušite.
Za pripravo omak uporabljajte zrel paradižnik, svežo papriko in česen.
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ANKETA IN ANALIZA
Moje prehranjevalne navade
1. Spol
Moški

Ženski

Skupaj

47

58

105

2. Starost
6 – 8 let
20

9 – 11 let
50

12 – 15 let
35

3. Ali se zdravo prehranjuješ?
Da.
58

Ne.
14

Niti da niti ne.
33

Več kot polovica vprašanih učencev meni, da se zdravo prehranjuje.
4. Kolikokrat na dan ješ?
Manj kot dvakrat na dan.

3 – 4 krat na dan.

Več kot 4 krat na dan.

14

66

25

Večina učencev se zaveda, da je zdravo, če se prehranjujemo vsaj 3 – 4 krat na dan.

5. Kaj je zate zdrava prehrana?
Zdrava prehrana je sadje, zelenjava.
Vsega po malo.
Malo maščob.
Malo sladkarij.
Nekaj v čem lahko uživaš.
Beljakovine.
Uravnotežena prehrana.
14

Malo maščob, veliko vitaminov.
2 – 3 litre vode na dan.

Večina učencev ve, da med zdravo prehrano sodijo, sadje in zelenjava, manj sladkarij in mastne hrane
ter da popijemo dnevno zadostne količine vode.
6. Katero zelenjavo imaš najraje? (možnih je bilo več odgovorov)
krompir

korenje

čebula

zelje

paprika

paradižnik

solata

45

39

5

17

25

31

37

Ugotovili smo, da zelje ni najbolj priljubljena zelenjava med učenci, raje posegajo po krompirju,
korenju in solati.

7. Kako pogosto ješ zelje?
Zelo pogosto

redko

nikoli

27

61

17

Ugotovili smo, da učenci sicer jedo zelje, vendar redko.

8. Katere jedi iz zelja poznaš? (možnih je več odgovorov)
Sarma

Zeljarica

Kislo
zelje in
matevž

Martinova Sladko zelje Zeljna
pojedina z s
juha
rdečim
krompirjem
zeljem

Segedin

Ocvrti
zeljni
zvitki

Jota

52

8

33

17

40

8

41

16

28

Ugotovili smo, da učenci poznajo vse naštete jedi iz zelja. Jedo pa večinoma samo sarme, segedin in
joto.

9. Kako pogosto ješ v obratih s hitro prehrano (Mc Donald's, Burger King, Subway …)?
Nikoli

Redko

1 - krat na mesec

1 – krat na teden

12

43

40

10

Ugotovili smo, da učenci v obratih s hitro prehrano jedo redko oziroma le enkrat mesečno.
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10. Kaj od naštetega imaš najraje? (možnih je več odgovorov)
Hamburger

Pica

Burek

Pomfri

Ocvrti
medaljoni

Kebab

Milkshake

41

26

32

39

17

10

29

V naši anketi smo ugotovili, da učenci najraje jedo hamburger, burek in pijejo milkshake.

RECEPTI IN PRIPRAVA JEDI
Analiza ankete je pokazala, da učenci naše šole najraje jejo burgerje, bureke in pijejo
smothije, zato smo se odločili, da te jedi pripravimo z zeljem.

PIŠKO ZELKO BURGER
Sestavine:











File piščančjih prs
bombeta
ketchup, majoneza
balamični kis
zelje
1 paradižnik
1 jajce
moka
drobtine
sol, poper

Postopek:
Piščanca narežemo na primerne kose. Začinimo ga s soljo
in poprom. V skodelicah pripravimo moko, žvrkljano jajce
in drobtine in piščanca spaniramo in ga ocremo v olju.
Bombetko prerežmo in pripravimo omako iz majoneze,
ketchupa in balzamičnega kisa, ter jo premažemo na
obeh straneh.
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Operemo in narežemo paradižnik in zelje ter jih
položmo na bombetko z omako. Ko je piščanec ocvrt ga
dodamo na vrh zelenjave in pokrijemo.
Za prilogo lahko pripravimo ocvrt krompirček.

GOVEJI ZELKO BURGER
Sestavine:









100 gramov mletega govejega mesa
bombeta
ketchup, majoneza
balamični kis
rezina cheddar sira
rdeče zelje
1 paradižnik
sol, poper

Postopek:
V posodi zmešamo mleto goveje meso z začimbami
(poper in sol).
Goveje polpete spečemo na segreti ponvi z oljem.
Meso mora biti na zunaj lepo zapečeno, v notranjosti
pa mora ostati še sočno. Čas peke je odvisen od
stopnje zapečenosti, ki jo želimo. a manj pečeno meso
polpeto na vsaki strani pečemo 2 minuti, za srednje
pečeno 3 do 4 minute, za dobro pečeno pa 5 minut.
Zadnjo minuto peke na polpete položimo rezine sira, da se
stopijo.
Spodnji kos bombete premažemo z žlico omake, ki jo
pripravimo iz majoneze, ketchupa in balzamičnega kisa. Na
olju prepražimo čebulo, operemo in narežemo paradižnik in
zelje ter vse skupaj položimo na bombeto. Ko je meso
pečeno ga dodamo na zelenjavo in pokrijemo.
Za prilogo lahko pripravimo ocvrt krompirček.
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PIŠKA ZELKO TWIST
Sestavine:









1 zavoj listnatega testa
150 g kislega zelja
1 čebula
piščančji file
1 žlica olja
ščepec soli in popra
ščepec mletega česna
1 jajce

Postopek:
Piščančji file narežemo na male kocke. Na ponvi
segrejemo olje in popražimo čebulo. Dodamo na
kocke narezanega piščanca in kislo zelje, ki ga
pred tem speremo pod vodo. Dodamo sol, poper
in mleti česen. Pražimo približno 10 minut.
Pekač obložimo s peki papirjem ter nanj
razgrnemo listnato testo. S pomočjo vilice
naredimo več luknjic. Zelje in piščanca nadevamo
v listnato testo in vse skupaj zavijemo v rolado

V manjšo sledico ubijemo 1 celo jajce in
ga z vilico stepemo ter premažemo
rolado. Pečemo jo 20 minut v predhodno
segreti pečici na 180°C.
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LILA ZELKO SMOOTIE
Sestavine:






90 g rdečega zelja
100 g borovnic
1 banana
2 žlici grškega jogurta
voda po potrebi

Postopek:
Banano olupimo, zelje pa narežemo na manjše koščke
in damo v mikser. Dodamo še borovnice in grški
jogurt. Vse skupaj dobro zmešamo. Če je zmes
pregosta, lahko dodamo malo vode.
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ZAKLJUČEK
Pri projektu Moj kraj moj chef smo vsi zelo uživali. Tako učiteljice kot tudi učenci. Všeč nam
je bila naloga, da neko jed, ki ni tako zelo zdrava spremenimo in naredimo bolj atraktivno z
uporabo modernih pristopov ter zdravih sestavin.
Ko smo zelje vključili v jedi, ki so nam zelo všeč, hamburgerje, burek in sadni smoothie smo
ugotovili, da je le to zelo okusno in dobro popestri že znane jedi. Z uživanjem zelja lahko
izboljšamo svoje zdravje in počutje, zato je zelo pomembno, da ga redno uživamo.
Naš cilj je, da se takšna ideja predstavi čim večjemu številu ljudi, saj bodo tako tudi oni
spoznali, da je zelje lahko odlično, če ga le znaš pripraviti in vključiti k jedi na ustrezen način.

VIRI IN LITERATURA
1. https://www.bodieko.si/zelje
2. https://www.prehrana.si/clanek/164-zelje
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