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Povzetek:

V raziskavi Mal'ca jeseniških železarjev smo skupina radovednih sedmošolcev in mentorici

proučevali nekdanjo železarsko malico na Jesenicah in ponudbo malic danes. Raziskali smo

tudi železarstvo na Jesenicah v 20. stoletju; o nekdanjem življenju in prehrani železarjev so

nam veliko povedali starejši občani Jesenic. Zanimalo nas je, kakšna je bila malica, kje so jo

jedli, kdo jo je pripravljal ipd. Spoznali smo kar nekaj zanimivih narečnih besed, povezanih s

to tematiko. Nato smo s pomočjo ankete želeli izvedeti, koliko učenci poznajo gorenjsko

hrano, ali jo jedo, kaj so po njihovem mnenju jedli železarji in kaj sicer otroci jedo. Zanimalo

nas je tudi, koliko poznajo tipične gorenjske jedi.

Ključne besede: OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, železarji, malica, gorenjske jedi,

gorenjska regija

Abstract

In the research project titled Mal'ca jeseniških železarjev  “The snack of ironworkers” a

group of seventh-graders and their mentors studied typical food of ironworkers in the past and

present. We explored how iron was produced in the 20th century and we learned a lot about

ironworks, the lifestyle and food at the time from elderly inhabitants of Jesenice. We were

curious about the ingredients of their snack, where did they eat it, who prepared it, etc. We

learned a bunch of typical dialect words related to our main theme. By means of a

questionnaire, pupils told us to what extent they do know typical domestic food, if they eat

that kind of food, what kind of food, in their opinion, the ironworkers ate, and what do pupils

eat nowadays.

Keywords: Prežihov Voranc Primary School at Jesenice, ironworkers, snack, traditional food
of Gorenjska region, Gorenjska region
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» PREDSTAVITU«

Prihajamo z Jesenic in smo stari 12 let. Hodimo na OŠ Prežihovega Voranca Jesenice v 7.

razred. Ker smo avtohtoni Jeseničani, nas je zanimalo, kakšna je bila mal'ca jeseniških

železarjev po drugi svetovni vojni pa do danes. Med raziskovanjem smo ugotovili naslednje

značilnosti. Hrana se je zelo spreminjala predvsem zaradi življenjskih pogojev Jeseničanov in

številnih priseljencev iz drugih držav.  O prehrani železarjev  smo povprašali učence naše šole

in tudi »stare železarje« ali njihove družinske člane, ki so nekoč delali v tovarni na Jesenicah.

Ponekod še danes ohranjajo tradicijo kuhanja »proje«. To je bila zelo pogosta mal'ca naših

železarjev.

Vsi, ki pridejo k nam, spoznajo, da so Jesenice staro delavsko mesto z železarsko tradicijo. O

tem priča Ruardova graščina. Turistom ponujamo obisk različnih naravnih lepot našega

mesta, seveda pa jim ponudimo tudi kaj dobrega za pod zob. Tudi mi smo raziskali kakšno

hrano nudijo v različnih restavracijah na Jesenicah.

 Prav tako se je pri nas razvil priljubljen šport hokej na ledu. Pri tem je železarna imela veliko

vlogo, saj so bili nekateri športniki zaposleni prav v tovarni. Zato so hokejiste imenovali tudi

železarji.

»URŽAH ZA PISANJE  MAL'CA JESENIŠKIH ŽELEZARJEV«
Ker smo na šoli učenci različnih narodnosti, smo pri izboru vsebine za projekt odločili, da

bomo raziskali, kaj so jedli  na našem območju včasih in kaj jemo danes.

»T'KOLE MISL'MO MI«

Malica je manjši obrok hrane, ki se je sredi dopoldneva ali popoldneva.  V starih časih so

morali jesti malico, da so si povrnili moči pri težkem fizičnem delu v tovarnah ali na polju.

Hrana v tistih časih ni bila raznovrstna, bila je bolj enolična. Sestavljena iz pridelkov

sezonskega značaja. Sadje je bilo v mestih težje dostopno in tudi zelo drago.

Danes jemo raznovrstno hrano. Sadje in zelenjava sta nam dostopna skozi vse leto. Ker se je

naš način življenja spremenil, ne potrebujemo več tako močnih obrokov, ki bi nam pomagale

preživeti dan.

Potrebujemo hrano za rast in delo z našimi možgančki. Zato moramo naše obroke pravilno

razdeliti čez cel dan. In malica nam predstavlja kar dva izmed njih.
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»ŽELEZARSTVO PR' N'S«

Jesenice se nahajajo v ozki dolini med Karavankami na severu in Mežaklo na jugu. Mesto se

je razvijalo v tesni povezavi z železarstvom in je bilo od tega odvisno vse do leta 1990. Utrip

mestu je še pred nekaj desetletji dajalo fužinarsko in stanovanjsko naselje Stara Sava, ki je

danes zaščiteno kot tehniški spomenik. Naselje se je razvilo v 17. stoletju. Jedro nekdanjega

naselja predstavljajo Bucellini-Ruardova graščina, cerkev Marijinega vnebovzetja, delavska

stanovanjska stavba, imenovana Kasarna, ostanki fužinskih obratov in obnovljeni plavžarski

dimnik ter mlin. Plavž je bil sredi 19. stoletja last Viktorja Ruarda, zadnjega iz družine

Ruardov, lastnikov savskih fužin. Pod njegovim vodstvom so savske fužine doživele svoj

zadnji razcvet. Plavž je bil visok 12 metrov, v premeru pa je meril 2,8 metra. Uporabljalo ga

je 16 plavžarjev, dnevno so iz njega pridobili velike količine grodlja. Danes je v graščini

glasbena šola in sedež Muzeja Jesenice z razstavo o zgodovini železarstva na Gorenjskem.

Pred Staro Savo se nahaja park, v katerem so tudi igrala za otroke. Preureditev Stare Save v

park je eden od korakov, kako oživiti območje.

Jesenice so mesto z železarsko tradicijo. Tako so se prav zaradi železarstva oblikovala večja

naselja kot so Murova, Stara Sava, Podmežakla, Plavž, Javornik in Koroška Bela. Tu so živele

generacije železarjev, ki so svoja življenja posvetili enemu izmed najtežjih poklicev, poklicu

železarja. Železar je delal kot plavžar, jeklar, valjavec, livar, strugar, žičar, žebljar,

ključavničar v železarskih obratih, ki pa jih danes mnogo ni več.

Na Jesenicah se je že zelo dolgo nazaj začelo razvijati plavžarstvo. Rudo so pridobivali v

Planini po Golico že od  konca 14. stoletja dalje. Na levem bregu Save je bilo ogromno

železarskih obratov. Veliko vlogo je imela tudi reka Sava, saj je poganjala turbine in ostale

naprave ter bila nepogrešljiva za kovačnico. Italijanska rodbina Bucelleni se je leta 1538 s

Planine pod Golico preselila na Staro Savo. Zgradila je graščino in ob njej postavila fužino, ki

ji je v kratkem času prinesla precejšnje premoženje.

Obrate in graščino je leta 1766 kupil belgijski trgovec Valentin Ruard. V graščini so živele tri

generacije Ruardov, 1871. pa je lastništvo prešlo na Kranjsko industrijsko družbo. Graščina je

1954. leta preurejena v muzej. Na Stari Savi je deloval plavž skoraj do konca 19. stoletja.

Stara Sava je staro delavsko naselje. Zraven je tudi cerkev Marijinega vnebozetja  in ostanki

fužinskih obratov.
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Slika št. 1 – cerkev Marijinega vnebovzetja

Danes je zaščiteno kot tehniški spomenik. Jedro nekdanjega naselja predstavlja Bucelleni-

Ruardova graščina, ki nosi ime po obeh graditeljih.

Slika št. 2 – Ruardova graščina
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Slika št. 3 - Trg na Stari Savi,ki je poleg Ruardove graščine je tretje najlepše mestno jedro v
Sloveniji.

Slika št. 4 – nekdanja podoba Stare Save

Tudi na Plavžu (danes del Jesenic) je takrat stala graščina Plavž, na Javorniku, v Trebežu, pa

graščina družine Passareli preimenovano v zelo znano Zoisovo graščino.



7

KRANJSKA INDUSTRIJSKA DRUŽBA

Fužine so dobile  nove lastnike v 2. polovici 19. stoletja. Takrat je bilo to nekaj novega,

nastala je Kranjska industrijska družba (KID). Tisti, ki so prej skrbeli za fužine (mlinarji,

trgovci in bankirji), so postali odvisni od naročil iz tujine. Na prvem mestu je bil denar in

prevlada nad železom. Včasih ga je imela družina Zois. Družbo so vodili uspešni ljudje, med

njimi je bil Carl Luckmann kot zelo podjeten mož. KID je želela narediti enotno železarsko

industrijo, kamor bi vključila tudi gorenjske fužine. Žal so bili tudi slabši časi za KID, zato se

je moral lastnik fužine na Stari Savi (Victor Ruard) priključiti družbi.

Slika št. 5 - Victor Ruard Slika št. 6 - Stara Sava

Takrat je bila tehnično preurejena celotna fužina.  Plavž na Stari Savi je bil visok 38 čevljev.

Zanj je skrbelo 16 plavžarjev. Zanimivo je bilo to, da je poskrbel za šolanje otrok fužinskih

delavcev.

Nedaleč stran je bil tudi plavž na Javorniku. Tudi tu so proizvedli veliko kakovostne

zrcalovine.  Z drugačnim načinom kurjenja peči so dobili nov proizvod feromangan, ki je bil

zelo iskan. Za to odkritje je bil zaslužen vitez Lambert Pantz, saj je reševal obstoj KID.  V

takratni Evropi je bila velika železarska kriza. S tem izumom je bila zagotovljena ogromna

količina nenadomestljive zlitine (feromangan). Surovine za izdelavo zlitine je zmanjakovalo

zaradi nerednega dovoza. Težavo je odpravil Pantz z izboljšanjem prevoza manganove rude iz
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rudnika do plavža. Proizvodnji stroški so se pomenili, vreme ni bilo več ovira za prevoz

(RJAZANCEV, A. 1997).

Slika št. 7 - Pantz Slika št. 8 – Pantzova žičnica

Že po prvi svetovni vojni je Železarna zgradila dva plavža (1937, 1940) in imela tudi peči

imenovane martinovke (Simens-Martinove peči). V dobrih dvajsetih letih je imela martinarna

že sedem peči. Kasneje, leta 1988 so martinarno ustavili zaradi negospodarnosti in skrbi za

okolje. Na Koroški Beli so prevzeli proizvodnjo z močnejšo in novejšo t.i. elektro obločno

pečjo.

Železarji so po drugi svetovni vojni delali v jeklarni in valjarni. Valjarna je bila nova

pridobitev v letu 1966. Izboljšali so se pogoji in kakovost dela, manj je bilo stroškov dela.

Zmanjšalo se je število zaposlenih.

Poleg jeklarne in valjarne so po drugi svetovni vojni so ustanovili različne obrate za predelavo

jekla (žebljarna, elektrode, cevarna, hladna valjarna in žičarna). V obratih je bilo zaposlenih

1300 delavcev. Njihovo delo je bilo težko. Delali so v treh izmenah. Delavci so ročno

potiskali vozičke z zaboji žebljev vse do šestdesetih leta 20. stoletja. Kasneje so prevažali

tovor z viličarji. Najtežja ročna dela so še vedno opravljale ženske.
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V hladni valjarni Bela so začeli s proizvodnjo leta 1976, ki je postala izjemno kakovostna za

valjanje specializiranega jekla.

Delo železarjev je že od nekdaj veljalo za zelo zahtevno. Na to sta vplivala tudi prah in visoke

temperature, kar je pomenilo, da so delavci velikokrat imeli težave z zdravjem (težko dihanje,

opekline, slabši sluh…). Za težko fizično delo so potrebovali veliko moči, ki so jo morali

nadoknaditi s krepko mal'co (KONOBELJ, T. 2009).

KANTINA

V 20. stoletju hrano delavcem v KID nosile nezaposlene žene in večji otroci. Nosili so

predvsem krompirjevo in fižolovo solato, kruh, za piti pa po navadi kar črno kavo ali čaj,

redko pa so jedli tudi klobaso ali drugo meso. Pozneje so malico s seboj delavci nosili na

''šiht''. Še vedno je bila največkrat solata, pijača pa še vedno kava ali čaj. Ob težkem delu so

pili tudi pivo. Po 1950. letu   je železarna Jesenice organizirala prehrano delavcem.

Zelo priljubljene so bile enolončnice ješprenj, golaž, segedin golaž, pasulj, pašta fižol,

govnač, zraven pa kruh. Kavo so dobivali v železarni. Za vsako opravljeno dnino so prejeli

bon, da so lahko poravnali strošek za malico.

Slika št 9 - Evidenčna knjižica surovin (fotografirano: 17.10.2012)
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Delavci so jedli v posebnem prostoru. Imenovali so jo kantina. Velika je bila 12m2. Danes

tam stoji pošta. Najpogostejše jedi v kantini so bile: makaroni, golaž, krompir,klobase z

»zemfom« ali ajvarjem, zelje… Kuharice so zagotavljale toplo hrano, kot je  golaž, pasulj,

ričet ali kakšne druge enolončnice, ki so bile sestavljena iz mesa. Mize so bile lesene. Na njih

je bil termoplast. Za mizo so lahko sedeli štirje ljudje. Na razpolago je bila tudi krompirjeva

solata s safalado, klobase in želodčki, salama, sir in kruh. Pili so oranžado, malinovec,

radensko ali čaj. Na Javorniku in na Jesenicah sta bili posebni kantini, kjer so delili tudi

rjazancev čaj in sifon, za sifon z malinovcem, pa je bilo treba plačati. V kantini so delali štirje

ali pet ljudi. Opravljali so različna dela kot so: serviranje, pospravljanje, kuhanje… Ženske so

delale na 3 izmene. Delavska prehrana je postala organizirana. Kruh so dobivali pri Vidicu,

mesne izdelke pa pri Živilih Kranj in Jeseniških mesninah.

Slika št.10 - Železarji na mal'ci Slika št. 11 -  Korb'ca za mal'co

(fotografirano: 17.10.2012) (fotografirano: 17.10.2012)
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Slika št. 12 in 13 - Razdeljevanje mal'ce v kantini (fotografirano: 17.10.2012 – arhiv
Gornjesavskega muzeja)

»JESENICE DONS«

Podoba Jesenic včasih in do danes se je zelo spremenila. Visoki dimniki so puščali črne in

rdeče saje v zrak, ki so se usedale na strehe, polja in ceste. O »mestu rdečega prahu« ni ne

duha ne sluha več. O tem pričajo le ostanki, ki jih še lahko vidimo pri trgovskem centru in

Kasarni. Ostali dimniki, plavži in večina predelovalnih obratov so bili odstranjeni ali pa so

nehali obratovati.

Slika št. 14 - Dimnik na trgu na Stari Savi

Jesenice so postale bolj sodobno mesto zaradi drugačnega načina življenja in napredka visoke

tehnologije, ki je delo v železarni močno olajšalo in spremenilo. Delovnik se je skrajšal iz 10-

12 ur na 8 ur, kar je pomenilo, da so delavci imeli več prostega časa. S tem so spremenili
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način in kvaliteto življenja ter  prehranjevalne navade. Ne  le, da so se spremenili pogoji dela,

temveč tudi narodnostna sestava lokalnega prebivalstva se je začela zelo spreminjati. V

povojnem obdobju so se v Slovenijo začeli priseljevati prebivalci bivših republik Jugoslavije.

Tudi na naši šoli že kar nekaj časa prav tako opažamo povečan vpis tujcev. Imamo celo

učenko, ki je prišla iz Kitajske. Vse to se zelo slikovito odraža na jedilnikih tako mladih,

kakor tudi starejših prebivalcev Jesenic.

Od njih smo pridobili dragocene izkušnje in znanje o železarjih, njihovem življenju in hrani.

Nekaj verodostojnih podatkov o tem smo pridobili z anketo na naši šoli. Med drugim nas je

zanimalo tudi poznavanje mal'ce nekdanjih delavcev v železarni. Za primerjavo smo o tem

povprašali starejše Jeseničane, ki so nekoč delali v tovarni.

Na naši šoli smo prav tako opazili, da so učenci spremenili odnos do hrane, še posebej pa

mal'ce. V pogovoru z učenci smo izvedeli, da imajo najraje čokoladne zavitke, sirov burek in

mlečne izdelke.

DANES NA MENIJIH NA JESENICAH / »KOŠTA NA JESENICAH«

Pregledali smo tudi jedilnike okoliških restavracij, ki ponujajo različne vrste hrane, med

drugim tudi mal'ce.

Pastel

V gostilnici ponujajo tipično gorenjsko hrano poleg ostale: govejo župo, domače sirove

štruklje, hlebce iz krušne peči, suho salamo in kranjsko klobaso. Dnevna mal'ca vsebuje jedi

na žlico: jota, golaž in obara.

Pr' Betelu

Na kmečkem turizmu pr' Betel je ponudbo nekoliko širša in tipično gorenjska. Na jedilniku

lahko najdemo domač narezek skupaj z domačo zas'ko in skuto, govejo in gobovo župo,

telečjo obaro z ajdovimi žganci, ajdove krape in sirove štruklje. V zimskem času imajo

posebno kmečko pojedino z domačimi krvavicami in pečenicami. (ustni vir ga. Vera Grgurič)
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»TA STAR JESENIČAN' POVEDO«

Starejše občane z Jesenic smo vprašali: kakšno mal'co  so jedli železarji,kdo je poskrbel za

njo, koliko je bilo odmora, kako je potekala mal'ca, kje so jedli, v čem so jo nosili, ali so

hrano lahko prinesli od doma, ali so žene prinesle hrano železarjem, kaj so najpogosteje jedli

jeseni, kakšna je bila ob nedelovnih dneh, kako se je mal'ca spreminjala skozi čas, kako so ji

rekli priseljenci, kdo je imel vpliv na jedilnik, koliko mal'c so skuhali, kaj so najraje jedli

železarji, kje so kupovali surovine, kolikokrat je bilo meso na jedilniku. Zanimalo nas je kako

je bila organizirana mal'ca za delavce v železarni. Moralo je biti kar zahtevno, saj je v tovarno

hodilo mnogo ljudi. Mal'co so jedli v t. i. kantinah ali pa so si jo prinesli od doma.

Ugotovili smo, da so bili obroki sprva skromni. Kasneje pa se je mal'ca spremenila in postala

krepkejša.

Povedali so na naslednje zanimivosti; da so večinoma jedli kruh z dodatki, pili so čaj, črno

kavo in belo kavo- ˝projo˝ Franck ali Kneip, jedli namaze, gres, polenta, rižev narastek, kruh,

klobasa, jota, suhe češplje, jabolka in hruške, okisan fižol, paradižnikova solata. Časa  za

malico je bilo  pol ure. Na začetku so žene poskrbele za to. Pozneje so jo organizirali v

tovarni. Hrano so prinesli v t. i. korb'cah oz. kanglicah; predvsem  jedi »na žlico«. O vrsti

hrane v kantini je odločala glavna kuharica. Prav tako so o zdravi prehrani svetovali tedanji

zdravniki v železarski ambulanti.
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»ZA KON'C«

Ob brskanju po knjigah, pogovorih z Jeseničani, natančnemu ogledu Ruardove graščine in

Kasarne smo spoznali, kako pomemben obrok je bila in je še vedno mal'ca ter  zakaj, tako za

tedanje železarje in za nas mlade danes. Tudi vsak obiskovalec našega mesta naj se ustavi na

prelepem trgu na Stari Savi, kjer naj ob tradicionalni mal'ci podoživi utrip železarskega

življenja. Zato smo tudi mi poskusili odlično pripravljeno in zdravo »projo« z doma pečenim

kruhom. Odlična je bila.

Pa poglejmo, kako bi naše raziskovanje spravili v življenje:

 Mislimo, da bi tudi turisti obliznili vseh deset prstov ob takšni mal'ci. Manj je več!

 Turisti naj dobijo knjižico z recepti tipične gorenjske hrane »Priprava ta stare košte«

 Za turiste bi ponudili prikaz  »železarskih iger« za popestritev obiska na Jesenicah.

 Tudi naši sovrstniki na šolah s Prežihovim imenom bi izvedeli vse o našem kraju na

»Prežihijadi«.

 Predstavitev našega dela na »Čufarjevih dnevih«  na Jesenicah.
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IZRAZI:

foršibanje : premikanje vagonov

cajna : košara

varžat : žep

kisu fržou : okisan fižol s čebulo

govnač : jed iz zelja in krompirja

ladlc : predal

košta : hrana

mal'ca: malica

mešta : ostanki nadeva za krvavice

talar : krožnik

bel kufe, proja : bela kava

krh : kruh

rajž : riž

korb'ca: košarica za malico
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I

PRILOGE
PRILOGA1: PRIMER ANKETE

VPRAŠALNIK
Smo skupina radovednih, ki raziskuje poznavanje tradicionalnih jedi. Prosimo vas, da
izpolnite vprašalnik.
Spol: M Ž Starost: _____
Od kod izhajaš? Slovenija Bosna in Hercegovina Kosovo

Drugo: _____

1. Kaj si predstavljaš pod pojmom »železarji« ?

To so: ____ __________________________________________________
2. Kaj pomeni stara beseda »proja«?
a.) mlečna kaša
b.)  bela kava
c.)  »hruševa voda«
d.)  jabolčni kompot

3. Kakšno sadje so po tvojem mnenju jedli »železarji« (možni so 3 odgovori)?

a.) suhe slive
b.) banane
c.) ananas
d.) suha jabolka in hruške
e.) jagode
f.) brusnice

4. Malica je bila za železarje pomemben obrok. Kaj od naštetega je jedel železar (možna sta  dva
odgovora)?

a.) meso iz juhe, pražen krompir
b.) dunajski zrezek, pomfri
c.) kranjska klobasa, kruh
d.) kebab
e.) ješprenj

5. Kaj od naštetega ni hrana?

a) mineštra c) govnač d) močnik f) žlindra
b) ajdovi žganci  č) grodelj e)godla



II

6. Kolikokrat na teden jeste gorenjsko hrano (ješprenj, govejo juho, govnač, ajdove žgance…)
a.) 1x
b.) 2x
c) večkrat

7. Za kosilo jeste različne glavne jedi .Naštej najljubše tri!

___________________________________________________________________________.

8. Kateri od naštetih izrazov za hrano so tipični za Gorenjsko?

a.) »goveja župa«
b.) »kisu fržou«
c.) sarme
d.) »kranjska klubasa«
e.) »šnicli«
f.) pizza
g.) »mlečn rajž«
h.) mineštra
i.) baklava
j.) špageti

9. Ali si že v kateri od okoliških restavracij zasledil katero izmed naštetih gorenjskih kulinaričnih
jedi ?

a.) žganci in kislo mleko
b.) zaseko in suho meso
c.) bograč
d.) šarkelj s suhim sadjem
e.) ajdovi krapi
f.) meso v  tünki
g.) nobene od naštetih

Hvala za sodelovanje!



III

PRILOGA 2: ANALIZA ANKETE

ANALIZA ANKETE

Med anketiranci je prevladoval moški spol s skoraj 58%, žensk je bilo nekaj čez 42%.

Starost anketiranih se je gibala med 11 let in 13 let. Največ učencev je starih 11 let, najmanj

pa 13 let.



IV

Večina anketiranih učencev izhaja iz Slovenije (80,7 %) , manjši delež pa tudi od drugod.

Nekaj čez 10 % jih prihaja iz Kosova, 7 % iz Bosne in Hercegovine in 1,75% iz Albanije.

Pri tem vprašanju so bili odgovori popolnoma enakomerno razporejeni med tri skupine: brez

odgovora, delavci v železarni in drugo. Pod drugo so navajali delavce v rudnikih, hokejiste,

pridelovalce železa in še marsikaj drugega.



V

Beseda »proja« pomeni bela kava in kot lahko vidimo iz zgornjega grafikona, zelo majhen

odstotek učencev pozna še to staro besedo. Kar 42 % jih meni, da je to mlečna kaša in 24,56

% je mnenja, da beseda proja pomeni hruševa voda.

Hoteli smo izvedeti tudi ali učenci vedo kakšno sadje so železarji jedli včasih. Moramo reči,

da so pri tem vprašanju še najbolj pravilni odgovori. Kar 80,7 % jih je odgovorilo suhe slive,

82,46 % suha jabolka in hruške in nekaj manj (56%) tudi brusnice, kar je bil popolnoma

pravilen odgovor.



VI

Tudi pri tem vprašanju so se učenci kar dobro odrezali. Pravilni odgovori so namreč meso iz

juhe in pražen krompir, kranjska klobasa in kruh ter ješprenj.

Zgornji grafikon nam je pokazal realno stanje, kako slabo učenci poznajo tipično gorenjsko

hrano, kajti izmed naštetega niso vedeli izločiti grodlje in žlindre, ki pa ne spadata k hrani.

Grodelj je izločilo skoraj 23% učencev, Žlindro pa 37 %.



VII

Večji del učencev je gorenjsko hrano le enkrat tedensko, le 17 % jo uživa dvakrat tedensko in

32 % pripravlja tipično gorenjsko hrano večkrat tedensko. Glede na prejšnje odgovore smo

nekoliko v dvomih o pravilnosti teh podatkov. Kljub temu, da možnosti nikoli nismo ponudili

v anketi, je kar 5 % učencev le to dopisalo samo in smo pri sami analizi to tudi upoštevali.

Med drugim smo učence povprašali še po njihovih najljubših jedeh. Med najpogostejšimi

odgovori so bili Testenine, pizza in dunajski zrezek s pomfrijem. Štirje učenci pa so med

najljubšo glavno jed uvrstili tudi ajdove žgance, ki so tipična gorenjska jed.



VIII

Več kot polovica anketiranih učencev je pravilno uvrstila govejo župo in kransko klubaso k

tipičnim jedem za Gorenjsko regijo. Prav tako se je pravilno odločilo nekaj več kot 36 %

učencev, ki so obkrožili mlečn rajž. Nekoliko manj pa se zavedajo, da je ena izmed

najpomembnejših jedi  prav za železarje včasih bil kisu fržol.



IX

Kot lahko razberemo iz zgornjega grafikona, več kot polovica anketirancev v nobeni izmed

jeseniških restavracij ni zasledila nobene izmed omenjenih jedi. 1/3 jih je na jedilniku v

restavracijah našla žgance in kilo mleko, 18% jih je zasledilo ajdove kape in le 10 % zaseko

in suho meso. Bograč in meso v tünki pa ne spadata med tipične gorenjske jedi.


