
 
 

 

 

 

 

 

»Mercatorjev Mali šef - kuhanje je kul« 

 

Dragi moji SPH-jevci! 

Da vam doma ne bo dolgčas, sem se odločila, da sodelujemo na natečaju »Mercatorjev Mali šef - 

kuhanje je kul«. (Torej to ni isto kot sodelovanje v Malem šefu, gre bolj za kuhanje od doma!!) 

 

Kaj je vaša naloga:  

1. S pomočjo kulinarično izkušenih družinskih članov (starši, stari starši) poiščite en res kul recept. 

2. Recept zapišite in mi ga pošljite (naslov recepta; natančne sestavine; navodilo za pripravo; vir 

recepta) 

3. Skuhajte ali specite jed in mi pošljite fotko: maja.grenko@guest.arnes.si. Moja naloga je, da 

izberem najboljše recepte in jih pošljem naprej. 

4. Rok za oddajo je 10. 4. (ampak vaše fotografije in recepte potrebujem čimrej). Več o natečaju pa si 

lahko preberete v spodnjem dopisu. 

5.  Na zgornji mail mi čimprej sporočite, če bi kdo bi želel sodelovati, da bom vedela. 

Ostanite zdravi in vse dobro vam želim, 
učiteljica Maja Grenko 
 

Več o izzivu: https://www.mercator.si/aktualno-pri-sosedu/mali-sef-slovenije-2020/mercatorjev-

mali-sef-kuhanje-je-kul/ 

DOPIS : 

Šole,  pokažite nam svoje mojstrovine! 

K sodelovanju vabimo osnovnošolce, ki obiskujejo predmet sodobna priprava hrane. Sedaj, ko so 

otroci doma, jih lahko učitelji povabite, da sami skuhajo in vam posredujejo recepte. Vabimo vas, da 

povabite svoje učence, da vam pošljejo svoje recepte, vi pa izberete najboljše po svoji presoji in jih 

posredujete nam. Še vedno potrebujemo recept in fotografijo pripravljenega recepta. Če imate že kar 

koli na voljo, pa nam tudi pošljite. 

 Prispele recepte bomo objavili na Mercatorjevem Instagram profilu, kjer bo potekalo tudi glasovanje 

za najboljši recept.  

Izmed vseh objavljenih receptov jih bomo 30 z največ všečki obdarili z darilno kartico v vrednosti 

100€. To pa še ni vse! Osem šol se bo s svojim receptom podalo v finalni krog tekmovanja. Med seboj 

se bodo pomerili v dvoboju, končni zmagovalec pa prejme glavno nagrado - darilno kartico v 

vrednosti 500 €. Najbolj zanimivi recepti bodo objavljeni tudi v nekaterih revijah in spletnih portalih 
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