
Kaj potrebujemo za pripravo jedi?

Dejavnost – pripravimo palačinke!
Med praktičnim poukom gospodinjstva pripravite palačinke  
po priloženem receptu. Ob tem se boste urili tudi v branju  
receptov. Lahko preizkusite obe različici recepta (glej spodaj)  
in ocenite, kateri je boljši glede na videz, okus in trdnost  
jedi. 

Recept

Pri pripravi jedi običajno uporabljamo recepte. Kuharski recepti so 
zbrani v kuharskih knjigah in revijah, najdemo jih tudi na spletu. 
Kuharski recept je navodilo za pripravo jedi, ki vsebuje:
• seznam potrebnih sestavin,
• natančne podatke o njihovih količinah, 
• opis postopka priprave jedi.

Lahko je zapisano tudi, kako jed postrežemo. 

Najstarejši kuharski recepti 
na evropskih tleh izvirajo iz 
stare Grčije in so stari okoli 

2500 let. 

Sestavine (za 4 osebe):

Za testo:
120 g moke 
250 ml mleka 
2 jajci 
20 g sladkorja 
ščep soli 
25 g stopljenega masla

Za peko:
sončnično olje

Za serviranje:
sladkor v prahu
marmelada z visoko vsebnostjo sadja
med
sladka smetana

Aparati, pripomočki in posoda:
metlica za stepanje ali električni mešalnik, tehtnica, štedilnik, merilna posoda, zajemalka, 
obračalka, posoda za testo, ponev za palačinke

Postopek:
Najprej stepemo jajci, potem dodamo mleko. Dodamo moko, sol in stopljeno maslo, vse 
to stepemo ali zmešamo z mešalnikom. V ponev kanemo nekaj kapljic olja, ga razgrejemo, 
vlijemo malo testa in obračamo ponev, da se testo tanko in enakomerno razleze po površini. 
Ko se palačinka zlahka loči od dna, jo z obračalko obrnemo in opečemo še na drugi strani. 
Palačinko potresemo s sladkorjem, zvijemo ali prepognemo in damo na krožnik. Namesto 
s sladkorjem jo lahko namažemo tudi z marmelado, medom ali sladko smetano. 

Namig
Palačinke bodo rahlejše, če namesto mleka umešamo vodo (najbolje slatino) ali pol 
mleka, pol vode.

Rad bi si spekel 
palačinke, recept 
sem poiskal kar 
na spletu in ga 
delim z vami.
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PREJA NA NAVITKU

NAVITEK SE VRTI

TEKAČ – VODILO

PRSTAN
SUKANEC DOBI 
ZAVOJE

Prikaz izdelave sukanca

Če združujejo dva ali več sukancev in jih pri tem še vijejo, 
dobijo kablano prejo. Tako izdelajo močnejše vrvi.

S sošolcem lahko izdelata sukanec. Navodila preberi 
v delovnem zvezku (vaja 37).

Doma poišči vzorčke volne za ročno pletenje 
in poglej, koliko niti jih sestavlja. 

V mapo vzorcev vpni:
• vzorčke volne za ročno pletenje, ki jih poiščeš doma,
• sukanec, s kakršnim šiva mama,
• sukano vrvico, ki sta jo naredila s sošolcem.

Izdelava vrvi 

Če dve enojni preji združijo in ju spet vijejo, dobijo sukanec. Izdelajo ga 
na stroju, ki se imenuje sukalnik. Sukanec je v primerjavi z enojno prejo 
trdnejši. Debelejše sukance, ki jim pravijo sukana preja, uporabljajo za 
izdelavo blaga, zelo tanke pa za šivanje in vezenje.

Povzetek

Iz vlaken s predenjem 

naredimo niti. Z 

združevanjem dveh ali 

več niti dobimo sukanec, 

ki je trdnejši od preje.

Ponovi

1. Iz česa nastane preja 

in iz česa sukanec?

2. Za kaj vse uporabimo 

sukanec?
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