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V pravljicah so pogosto omenjene različne jedi; pravljice so hrana za dušo in jedi so hrana za telo; 
menda je treba vsako  pravljico primerno začiniti, še posebej, če jo pripovedujemo, podobno, kot je 
treba začiniti vsako jed ... Dovolj razlogov za nastanek knjige Pripojedke, še več pa jih je, da jo 
vzamemo v roke s svojimi otroki  (v predšolskem obdobju, v 1. in tudi še 2. triletju), skupaj beremo 
pravljice, se pogovarjamo in zabavamo, proučujemo recepte, po njih kuhamo in potem uživamo v 
hrani. ☺  Knjiga prinaša priredbe 20 znanih pravljic in k njim recepte za več kot 20 ustreznih jedi: k 
pravljici Lonček, kuhaj! recept za ovseno kašo, k pravljici Repa velikanka recept za pretlačeno repo, k 
pravljjci Rdeča kapica recepte ze tri jedi, ki so menda kot nalašč za košarico, s katero gremo potem na 
piknik itd. Na kraju vsake pravljice je nekaj informacij o njej, na kraju vsakega recepta tudi kakšna 
zanimivost o hrani. Tudi ilustracije so imenitne! 
 
Knjiga je lepo predstavljena v Bukli: http://www.bukla.si/?action=books&book_id=27727  
 
Samo to bi še poudarila, da je knjiga kot nalašč za spodbujanje družinske pismenosti!  Je pa seveda še 
kako lahko dobrodošla tudi za delo z otroki v vrtcu in v 1. triletju OŠ. Ne gre le za estetski užitek ob 
pravljičnih besedilih in izvirnih ilustracijah, gre tudi za funkcionalno branje, ki nam napolni trebuhe ... 
gre za dejavnosti, ki nam nahranijo dušo in telo! Halo, kaj še čakam-o?! 
 

Spodbude za branje: 
 

- So spodbude sploh potrebne?! Skupaj izberemo katero koli pravljico ali jed, skupaj beremo in 
kuhamo, skupaj uživamo v pravljicah in v hrani! 

- Ampak v izbiranju tiči vse polno možnosti, da se pogovarjamo o pravljicah in jedeh 
(= raziskujemo kulturno dediščino!): npr.: 

o V pravljici Lonček, kuhaj! lonček kuha kašo in dodan je recept o ovseni kaši (gre bolj za Škotsko, 
kajne?); kaj bi nam ne ustrezala bolj mlečna kaša? (recept za mlečno kašo najdemo v kuharskih 
knjigah ali na spletu). 

o Katero različico Rdeče kapice poznamo? Se kaj razlikuje od te v Pripojedkah? 
o Se strinjamo o treh jedeh, ki so predlagane na kraju pravljice Rdeča kapica?  Morda bi v košarico za 

piknik pripravili kaj drugega? Pogovorimo in odločimo se, recepte poiščemo v kuharskih knjigah ali 
na spletu. 
 

http://www.bukla.si/?action=books&book_id=27727


 
o Zberimo vse različice ruske pravljice o veliki repi in jih primerjajmo z  Repo velikanko. 

Bomo res pripravili pretlačeno repo? Medtem ko se repa kuha, pravljico (nekajkrat) 
odigramo, da bomo res lačni! 

o Se nam zdita recept za bučne kolačke pri Pepelki in recept za pečena jabolka pri Sneguljčici 
dobra izbira?  

o Kaj pa bi svetovali pri pravljici Trnuljčica? V pravljici so pripravljali mnogo jedi, dokler niso 
vsi na gradu zaspali, kajne? 

o Ali pa morda uganka:  kaj menite, katero jed sta avtorici Pripojedk svetovali pri pravljici z 
naslovom Čarobna hruška? In pri pravljici Mala morska deklica? 

o In še in še … Kar prepustite se … ☺ 
o Jaz pa sem prebrala pravljico Sedem gričev sladkarij, ne grem se več  spodbud, sline se mi 

preveč cedijo, grem v kuhinjo pripravit sladki čokoladni mousse. 😊 
 

 
 

Nadaljnje spodbude za branje: 
 

- Že v gornje spodbude je vgrajenih nekaj spodbud za iskanje drugih različic pravljic in receptov. 
         Bi otroci povedali svoje najljubše pravljice in si zamislili/predlagali njim ustrezne jedi? Če želijo, tudi      
         zapišejo.    
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