
 
 

Kuharska delavnica in strokovno predavanje Otroške sekcije 
Petra Leskovšek Lasetzky 
 
V soboto, 24. marca 2018 smo za člane Otroške sekcije organizirali kuharsko delavnico s strokovnimi predavanji 
na temo protivnetne prehrane. Srečanje je potekalo v Biotehniškem centru Naklo s pričetkom ob 11. uri, 
udeležilo pa se ga je 38 članov in drugih zainteresiranih, od tega 17 otrok in 21 odraslih. 
 
Ob 11.15 uri smo naše srečanje pričeli s pozdravom in predstavitvijo programa vodje Otroške sekcije mag. Darje 
Urlep Žužej, dr. med. Tajnica društva ga. Danica Koren je staršem novo obolelih otrok, ki še niso včlanjeni v naše 
društvo predstavila prednosti, ki jih bolnikom in staršem nudi včlanitev v naše društvo. Po končanem srečanju 
se je v naše društvo včlanilo 7 članov, 3 otroci s KVČB in njihovi starši.  
 
V učilnici so se za starše otrok in druge zainteresirane nato nadaljevala strokovna predavanja, z otroci in 
mladostniki pa smo se skupaj z nutricionistko Andrejo Širca Čampa v kuhinji lotili priprave kosila in sladice. 
 
Starši in drugi zainteresirani so v uri in pol prisluhnili naslednjim predavanjem in sicer: 
 

o mag. Darja Urlep, dr. med.: »Zdravljenje z enteralno prehrano in protivnetno dieto – znanstvena 
podlaga« 

o asist. dr. Evgen Benedik, klinični dietetik: »Zdravljenje z enteralno prehrano v klinični praksi« 
o asist. dr. Evgen Benedik, klinični dietetik: »Zdravljenje s protivnetno dieto v klinični praksi« 

 
Z otroci in mladostniki smo se v tem času v kuhinji razdelili v dve skupini. Prva skupina se je pod vodstvom 
nutricionistke Andreje Širca Čampa lotila priprave testa in sestavin za domačo pizzo, druga skupina pa priprave 
sadnih nabodal iz jabolk, grozdja in banan.  
Gospa Širca Čampa je za vsakega izmed udeležencev pripravila tudi recept z namenom, da si bodo otroci pizzo 
znali pripraviti tudi doma za dan, ko bo njihova dieta postala naporna, sadna nabodalca pa so odlična ideja za 
zdrav posladek na katerikoli rojstnodnevni zabavi. 
 
Ker so nas na ta dan že od zgodnjih jutranjih ur z neba razvajali topli sončni žarki, smo nekaj prostih minut pred 
kosilom izkoristili za ogled čudovite okolice Biotehniškega centra Naklo.  
Videli smo krave, konje, kokoši in goske, pa ovce in čebelnjak ter veliko obdelovalnih površin in kmetijskih 
strojev. Svež zrak in čudovito naravno okolje sta nas napolnila z novo, pozitivno energijo, smo pa v tem času 
med seboj sklenili tudi že drobne prijateljske vezi. 
 
Po krasnem sprehodu smo se vrnili v kuhinjo, si umili roke ter se lotili razreza pizze, ki so jo otroci in mladostniki 
nato razdelili med odrasle udeležence, svoje starše. 
 
Idilično naravno kolje Biotehniške šole Naklo, prijetni topli sončni žarki, vedoželjni starši in nasmejani otroci, ki 
so se kuharske delavnice udeležili polni delovne vneme so razlogi za to, da nam bo ta dogodek ostal v tako 
lepem spominu. 
 
Srečanje smo zaključili ob 14.45 uri. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 


