Pred vami je nekaj kuharskih knjig slovenskih avtorjev, ki so v iztekajočem letu izšle pri naših založbah. Različna področja, različne teme, ne nazadnje, različne cene zagotavljajo, da boste
med njimi našli nekaj zase ali pa za darilo.
Špela Mihelač de Magana in Alejandro
Magana

MEHIŠKA KUHINJA

Marija lic, sestra Vendelina

Mladinska knjiga Založba, d. d.

KUHARICA SESTRE
VENDELINE

V pisan in raznolik svet mehiške kulinarike
nas popelje Slovenka, ki je v Mehiki našla ljubezen in drugi dom. Knjiga pristnih mehiških okusov iz sestavin, ki jih lahko kupimo v
, naših trgovinah in na tržnicah, za kar sta se
avtorja še posebej potrudila in kar predstavlja
veliko prednost za uporabnika.
Priporočamo: Vsem, ki si želijo spoznati avtentične okuse Mehike (ameriška različica, ki
jo strežejo v naših restavracijah, to ni).

Gral VE, d. o. o
Ne, ne gre za novo kuharico, ampak za že 17. natis knjige, ki je vedno
znova razprodana.
1300 receptov,

povezanih v 300 jedilnikov, na mizo prinaša vonj po domači kuhinji.
Kuharica, ki je v marsikateri družini
postala že skoraj družinski član.
Priporočamo: Vsem. Enostavno jo
morate imeti.
Cena: 29,90 EUR

Cena: 34,96 EUR

Janez Bogataj

MOJSTROVINE S KRANJSKO
KLOBASO
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Luka Novak,

Založba Rokus Klett, d. o. o.
Zadnja iz zbirke monografij o slovenski
narodni dediščini. Oblikovalski dosežek,
ki vas najprej popelje v zgodovino kranjske klobase, nadgradi 16 vrhunskih slovenskih kuharjev, ki vas popeljejo na kulinarično potovanje s kranjsko klobaso
od predjedi do sladice.
Priporočamo: Ljubiteljem lepih knjig, visoke kulinarike in seveda kranjske klobase.

Valentina Smej Novak

PREPROSTO
SLOVENSKO

—

Totaliteta, d. o. o.
Tretja knjiga, v kateri se avtorja obračata k slovenskim koreninam, k preprosti slovenski hra-

-

Cena: 29,00 EUR

NOSTALGIČNA YU KUHARICA
I Cankarjeva založba
Preko 400 receptov iz republik nekdaj skupne države, urejenih po poglavjih (predjedi, juhe in čorbe, glavne mesne jedi, ribe, školjke in raki, priloge, solate, jedi iz moke in žit ter sladice). Jedi, ki pri starejših
vzbudijo spomine, mladi pa jih na novo odkrivajo.
m
Priporočamo: Jugo nostalgikom in ljubiteljem balkanske kuhinje. ■
,____ Cena: 44,70 EUR
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ni. Tradicionalno, a vendar drugače, modernizirano, nekje poenostavljeno, drugje zakomplicirano, a vedno tako, da si na koncu oblizneš prste.
Priporočamo: Vsem, ki prisegajo, da je najboljše preprosto slovensko.
Cena: 29,90 EUR
-g^

Iva Dolenc in Karmen Gostinčar

DARILA IZ DOMAČE
KUHINJE
Založba Kmečki glas
Doma narejeno darilo je okusnejše in boljše, pa naj gre za marmelado, piškote, mešanico začimb,
liker, milo ali svečo. Knjiga, v kateri vedno najdete pravo darilo za
izbrano osebo, ne glede na letni
čas in priložnost, knjiga, s katero
boste marsikaj podarili tudi sebi.
Priporočamo: Vsem, ki radi
ustvarjate in podarjate.
Cena: 12,50 EUR

Marija Merljak, Mojca Koman

ZDRAVA PREHRANA JE
PRAVA ODLOČITEV
Prešernova družba
Knjiga

je prava zakladnica
znanja. Razdeljena na tri dele včeraj, danes, jutri ponuja vpogled v različna živila in
njihove hranile vrednosti, postopke priprave in predelave ter
shranjevanja. V njej boste našli
namige za načrtovanje zdravih
jedilnikov, o higieni v kuhinji
ter seveda množico zdravih re-
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Urša Krempl

MALI KUHARJI

ceptov.
Priporočamo: Vsem, ki bi se radi prehranjevali bolj zdravo, pa
ne vedo, kje in kako začeti ter
kaj je sploh zdravo.
Cena: 54,95 EUR

Studio Hieroglif, d. o. o.

Domiselni in enostavni recepti bodo v
otrocih zbudili ljubezen do kuhanja in priprave jedi ter marsikaterega izbirčneža
prepričali, da bo poskusil tudi kakšen nov
okus. Le zakaj bi jedli navadno špinačo, če
lahko uživajo v špinačnih bombonih?
1 Priporočamo: Velikim in malim otrokom
in za vsem, ki imajo otroke.
Cena: 14,50 EUR

Radoš Skrt

OKUSNO
Didakta
Hitro, enostavno in zabavno je
podnaslov, ki povezuje recepte
v knjigi. Ti so preprosti, za večino ne boste porabili več kot
30 minut. Vsak recept je opremljen s fotografijo, ki so sicer
amaterske, a dajo knjigi poseben čar, saj so jedi na njih ravno take, kot navadno izpadejo v
domači kuhinji.
Priporočamo: Tistim, ki kljub
napornemu delavniku z veseljem vsak dan primejo za kuhalnico.
Cena: 24,99 EUR

Marija Prajner
j

KRUH VSAKDANJI
IN PRAZNIČNI
Mladinska knjiga Založba, d. d.
100 različnih vrst kruha, nazorno
prikazani postopki priprave in oblikovanja testa ter posebno poglavje,
namenjeno pletenju kruha. Od tradicionalnih receptov do poglavja z
recepti za več vrst brezglutenskega
kruha, ki velikokrat ne najde mesta
v podobnih knjigah.
Priporočamo: Oboževalcem vonja
po sveže pečenem kruhu.
Cena: 34,98 EUR

