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Pozn.  red.:  Obrázky  a  fotografie  v  časopise  ŠAFRAN  sú  vytvorené  žiakmi  a  učiteľmi  ZŠ 

Kúpeľná  2  alebo  sú  prevzaté  z  internetových  stránok  (bližšie  uvedených  pri  každom 

obrázku).
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Milí čitatelia,

ako všetci dobre vieme, sviatky radosti a pokoja sa 
nezadržateľne blížia a spolu s nimi aj dobré jedlo.

S dobrým vianočným jedlom si určite každý z Vás spojí 
kapra alebo kapustnicu, ale dovoľte nám tentokrát 
predstaviť trochu netradičnú (aj vianočnú) kuchyňu. 

Na nasledujúcich stránkach predstavíme to najlepšie zo 
zahraničnej tradičnej kuchyne španielskej, anglickej, 
francúzskej, ruskej a nemeckej gastronómie.

V závere prajeme štedré a požehnané sviatky a prajeme 
dobrú chuť!

Mgr. Beáta Papugová
šéfredaktorka časopisu
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TTrraaddiiččnnáá  kkuucchhyyňňaa  aa  ttrraaddiiččnnéé  jjeeddlláá
     Stravovanie predstavuje nielen materiálny ale aj symbolický a sociologický aspekt. Pri 
jedení sa odhaľujú určité sociálne ríty v jednotlivých spoločenských skupinách. 
Nestravujeme sa len preto, aby sme uspokojili svoje základné životné potreby, ale 
stravovaním sa snažíme vzájomne spájať ľudí, pociťovať nové zmyslové zážitky a objavovať 
nové chute. Stravovanie má svoje historické, územné, náboženské, sociálne, ekonomické 
aj politické rozmery.
     Existujú tri pojmy, ktoré pozná každý z vás, a ktoré spája téma JEDLO : tradičná 
kuchyňa, tradičné jedlo a gastronómia.
Tradičná kuchyňa pre nás predstavuje spojenie prítomnosti s minulosťou. Predstavuje 
obraz prestretého stola plného chutných pokrmov, pri ktorých sa zíde rodina a priatelia. 
Tradičná kuchyňa predstavuje jednoduchosť a možnosť zdieľať dobré momenty s ľuďmi, 
ktorých si vážime a vychutnávame s nimi jedlo.
   Rozdiel medzi tradičnou kuchyňou a tradičným jedlom spočíva v tom, že tradičná 
kuchyňa je kuchyňa starých receptov overených dlhým používaním, dedených z generácie 
na generáciu  rodinným dedičstvom. K tomuto typu kuchyne patria aj sviatočné jedlá.

    Tradičné jedno tvorí kultúrnu súčasť daného 
regiónu. Je opakom bežnej, každodennej  kuchyne. Vo 
všeobecnosti ide o dlho pripravované jedlo, náročné na 
prípravu a realizáciu, ale vytvárané s radosťou. Pri 
príprave tradičného jedla sa opäť zvyknú schádzať 
členovia rodiny a budujú sa vzťahy.  Každá krajina 
ponúka svoje kulinárske špeciality, ktoré odhaľujú jej 
identitu. Tradičné jedlá mnohých krajín sa stali aj 
súčasťou nemateriálneho kultúrneho dedičstva 
UNESCO. 

   Gastronómia je zase náuka o labužníctve a kuchárskom umení. Kedysi bola  považovaná 
za neprístupnú. Týkalo sa to kulinárskych procesov a techník varenia mimo dosah 
verejnosti. Ale aj gastronómia sa vyvíja so spoločnosťou, čo je poznať na trendoch v 
stravovaní. Napr. v stredoveku bolo gastronomickým umením variť vnútornosti, ale dnes 
to patrí už k tradičnej kuchyni.
Na rozdiel od tradičnej kuchyne, gastronómia zachádza ešte ďalej, pretože oslavuje zmysly 
a dôraz kladie na emóciu. Netýka sa to iba naplnenia žalúdka a zdieľania dobrého 
okamihu pri stolovaní a jedení ako ponúka tradičná kuchyňa. hľadá jemnosť, delikátnosť 
a perfekcionizmus.
     Gastronómia sa neustále mení a netýka sa to len samotných jedál a receptov, ale aj 
spôsobov stolovania.
Kuchyňa ponúka umenie dobre sa stravovať. Gastronómia je umenie pretvárať kuchyňu 
hrajúc sa s vôňami, chuťami, ktoré podnecujú našich 5 zmyslov. .Vzhľad, chuť a vôňa 
musia spolupracovať na vytvorení niečoho, čo prináša kompletný pôžitok z jedenia. 
    Niektoré pravidlá sa stali nevyhnutnými pre súčasnú gastronómiu: vyhýbať sa 
plytvaniu, prezentovať produkty, variť z lokálnych a sezónnych produktov a rešpektovať 
životné prostredie.  Výraz „umenie“ predstavuje v určitých prípadoch zhromažďovanie, 
prispôsobovanie alebo vymýšľanie receptov; vyberanie produktov, ingrediencií a samotnej 
prípravy jedál. 

obr. 3
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Zdroje:  článok : https://www.gastronomieettraditions.fr/  https://www.jstor.org/stable/40988204 https://journals.openedition.org/bresils/8266

https://www.cestmoilechef.fr/cuisinetraditionnelleougastronomiefrancaisequellessontlesdifferences/

obr. 3: https://pixabay.com/sk/photos/drevodrevajedlospoontradi%c4%8dn%c3%a93270034/
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Zdroj:

obr. TV: https://pixabay.com/sk/vectors/telev%c3%adziafunkyn%c3%a1bytokstar%c3%bd151745/ 

obr. na poslednej strane: https://pixabay.com/sk/photos/cookiespiec%c5%a5viano%c4%8dn%c3%a9cukrovinky4697588/

Naše jazykové aktivity
Aj v tomto školskom roku sme si zmerali svoje „jazykové“ sily v rôznych kategóriách 
všetkých cudzích jazykov. Víťazom a víťazkám srdečne gratulujeme!

Olympiády 2021/2022

ŠŠppaanniieellsskkyy  jjaazzyykk::
1. miesto  Sabolová Šarlota, 9.B
2. miesto  Tóthová Kiara, 9.C
3. miesto  Terpák Marek, 9.B

AAnngglliicckkýý  jjaazzyykk:
kategória A1 kategória B1
1. miesto  Hrabovecký Andrej, 7.D 1. miesto  Hrebenár Dávid, 9.B
2. miesto  Višňovská Zuzana, 7.D 2. miesto  Kroláková Natália, 8.B
3. miesto  Krigovský Tadeáš, 6.D 3. miesto  Spišáková Karin, 9.C

FFrraannccúúzzsskkyy  jjaazzyykk::
kategória A1 kategória B1
1. miesto  Michelčíková Ema, 7.D 1. miesto  Novická Karolína, 8.C
2. miesto  Velebírová Viktória, 6.C 2. miesto  Miženková Elena, 9.C
3. miesto  Lovacký Róbert, 6.A 3. miesto Petková Lucia, 9.B

RRuusskkýý  jjaazzyykk:
1. miesto  Duchová Emma, 8.A
2. miesto  Hrebenár Dávid, 9.B
3. miesto  Spišáková, 9.C

NNeemmeecckkýý  jjaazzyykk:
kategória A1 kategória B1
1. miesto  Žarnayová Lenka, 7.D 1. miesto  Žarnay Peter, 9.A
2. miesto  Kozák Myron, 7.B 2. miesto  Kaduková Nina, 8.A
3. miesto  Petrovičová Sofia, 7.B 3. miesto  Fabianová Liliana, 8.C

Iné jazykové súťaže:
RRuusskkýý  ffiillmm  vv  šškkoollee  22002211 (celoslovenská súťaž)
2. miesto Václavský Oliver, 7.B
3. miesto Petrušová Barbora, 7.D
Čestné uznanie  Magdová Kristína, 5.A




