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Cetý projekt ie rozdělen do
dvou hlavnich částí:

. První je ukázka ; piaktická
výuka připravy mezlnárodn1-
ho tnenu, jež 1e vhodne i pro
české školn1 jldeln1,,, v il,4akro

Akademij v Praze,

. Následuje příprava meziná,
rodního menu v jideině,

. Ško|a si přlprav1 program
o hostjtelské zemi, jej1 histo-
rji, ku|tuře, zenlěpisných zají-

mavostech, od mezinárod
ních partnerů dostávají
všechny škoLy propagačn1
materlá!,
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stačí chuť se na školní
stravování podivat ji-
ným pohtedem. Pro
škoty je to zdarrna.
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. Dále se p[ánuj1 dny francouz-
ské a mexicke kuchyně,

o Stači se přjhiáslt na Strán-
kách wlt,ln,,as;cr",cz, kde jsou
všechny 1.oltaktn; adresy.

Pokud váháte, jest[i se zapojit: prosi;ed'. rře:,:ri,pub[ika
a pc: aChler..,] \aí]er,

o Kucilne ja !i:ran] s novoU
receD:Ji.,] a :e:r;dični kom
binacl c,:lr;,,'-

. ]e to p.aae ,]a!,l(

kuchařku, i,te,a
svůj tým,

pr;,,,edoucj
T .:: :asko[it

osriráci ang}ický progran."
r.,zpomíná \'ít Beran.

ProJ.kt Den mezináro::.l
kut h , r.i t ieskach školnl.h ':,
dein jch lozlela Asociace !k, .-

ruLh jrde]en České republrk,
v dubnu ]0 I6 Za poJpory pŤ:-

slušných zahraničních amba,
sád. ..A]aivrré se zapojilo 'i'
75 ikolnich jidelen," dodat.
Karel Jatioda, ředitel asocla:e,
Zároveň Státnl zdrar :-.
ristav revrduje recepluru. k *--

gu.ic návrhy podle prln_.-,-
! lrtnvt,h pro školní st].1 ,. 

"-ri ; přepočítá, zda recepr,rra
z" i.tí aspclň 35 procen: den-
ního pii_lmu živin.

LUclE
MoTTLoVÁ
!u.ie fi].._,!aemei

. Kucha;i a |lucrařKt poznajj
,.,,oy6; tE;r acio,]il přlpravy
a zpestř; ško|:, 

-lreiniček,

. Pt,opo;l 5e ikoil 5traVovan]
s děním ,i: iiro,e. Oběd je tře
šinkou na Ja,tLr,

. OceT se .nr-áce :arněstnanců
ško|nl 

'rcelny 
V;,,i1,oř1 se týmo-

vá prace s pedagoqy a dětmi,

. Wotl;hop, kde se uči nové
menu, probíhá v neznámém

. Oprávnéná a:;,; : aa l- :anl
neznámýcl ,::.:al,,

. Děti mohou po[ra]\,aCr]ial,
proto 1e dolre Le na neinamá
jldLa připra":, Napřlktad špa,
nělskoL, paei.L, l.e iřirovnat
k rizotu. je \taa-e ,m l v!-
světlit, lro; -., :: "eo'stude-
né pole,,,:.r. .. : : ;aspacho.
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Děti i kuchařky cestuií po světě
a p0 znávaií kraie vŠemi smysly

Poznáva-
jí menu, zeměpis,
dějepis i nové po-
5tupy v kuchyni,

V současné Cobě probíhají na
základních školách Dny špa-
nělské kuchvně, Nejpwe se
k-uchaii. kuchai§ a vedouct
školních jídelen učí na
workshopu uvařit tradiční za-
hraniční menu dané destina-
ce pod vedením profesionální-
ho kuchaře v Makro Akade-
mii, kde mají simuiované pod-
mínlry jako ve školní jídelně.
Den D je pak wcholem pro-
gramu, kdy se žáci seznamují
napŤíklad se španěislgT ní reá-
]ienri a zawšením je slal.most-
ní oběd, tedy španělské
menu.

,,Pro kuchařky je velice
osvěžující mít tu někoho, kdo
jirn rrkáže jiné postupy, něco,
co zefekti\Ťlí jejich vaření.
Udělájídlo chutnější nebo za-
jímavější, To také k jejich od-
bornému Ňstu patří," pochva-
1uje si program Vít Beran, ře-
ditel pražské ZS Kunratice,
která se zúčastnile už thaj-
s\ich a nors§ch dnů. Podle
Berana se kuchařkám daříjíd-
la zařazovat clo jídelníčku.
,.Rádr se k nim r-ract. Začalyji-
nak vaŤit hráško1,ou polévku,
kterou ted děti milují. ploto-
že je podle jiné receptu. ,, ''

říká ředite1 Beran.
Děti na projekt reagují po-

zitiÝTlě. ",V ránrci norského
dne bylajídelna a školavyzdo-
bená, děcka se seznanovala
s \oiskem. Do toho přijela
r,elr,r slankyně, se kterou méii ,]!L 1,


