
   
 

 

Bogastvo večkulturnosti 

 

1. OD KOD PRIHAJAJO? 

Doma poišči različne izdelke, bodisi higienske bodisi prehranske. Na embalaži najdi informacijo o 

tem, kje so izdelani, od kod prihajajo. 

Kaj vse je moralo dopotovati do tvoje trgovine od drugod? 

Razmisli o tem, kako pomembni so izdelki iz drugih delov sveta za pestrost našega življenja. 

Od kod prihaja izdelek, ki bi ga najbolj pogrešal? 

Od kod pa prihajajo glasba, ki jo najraje posluša in filmi ali TV serije, ki jih najraje gledaš? 

 

2. PREHRAMBENE NAVADE 

Leta 2017 se je iz Slovenije izselilo skoraj 17.555 ljudi. Preberi odlomek iz članka o slovenski 

družini, ki se je izselila na Škotsko leta 2018 (objavljen na portalu siool.net). 

 

Kateri navadi slovenskih priseljencev se škotski domačini čudijo? 

Bi Tinova in Tevževa mami raje uveljavila svoje prehrambene navade ali prevzela navade 

domačinov? 

Katere navade priseljencev oziroma domačinov v vašem razredu se zdijo čudne vam? 

Katere so vam všeč, katere pa sploh ne? Je kaj narobe, če vsak ohrani svoje navade? 

 

 

 

Otroci za malico v šoli jedo vse od čipsa do čokoladnih tablic. Sem in tja se najde otrok, ki poje 

jabolko in banano. "In potem sta tu še naša Tin in Tevž, ki s seboj nosita svežo zelenjavo, 

smutije ali kak doma pripravljen sendvič in mlečni riž." Sprva so se jima otroci v šoli prav zares 

čudili, zdaj pa so se navadili na njun način prehranjevanja. Mogoče pa kakšnega malega Škota 

navdušita nad korenjem in papriko! 



   
 

3. HRANA SEM IN TJA 

Izseljenci v odgovorih na vprašanje, kaj najbolj pogrešajo v deželi, v katero se priselili, poleg 

svojih najbližjih, ki so ostali v domovini, najpogosteje omenjajo domačo hrano in nacionalne jedi. 

Preberi, kaj je o tem  v pogovoru za časopis Delo pred nekaj leti povedal zgodovinar, filmar in 

strokovnjak za odnose z javnostmi Joe Valenčič, čigar stari starši so se iz okolice Ilirske Bistrice 

preselili v Cleveland med obema vojnama. 

 

O tem govori tudi uvod v članek: 

 

Katere jedi so slovenski priseljenci v ZDA prinesli s sabo? 

Naštej nekaj priljubljenih jedi, ki so jih v Slovenijo prinesli priseljenci od drugod. 

 

4. UDOMAČENE JEDI 

Poveži izvirna imena priljubljenih jedi in pijač z deželami, iz katerih prihajajo. 

gulyás (golaž)        Kitajska 

börek (burek)        Etiopija 

kufta (čufta)        Madžarska 

pizza (pica)        Perzija (Iran) 

qahwah (kava)        Italija 

chá (čaj)        Turčija 

Bil sem v Rock Springsu v zvezni državi Wyoming, to je sredi ničesar na Divjem zahodu, kjer 

sem se srečal z direktorjem krajevnega muzeja, in ko sem ga vprašal, kaj je njihova kulinarična 

posebnost, mi je odgovoril, da je »kronska« klobasa in da ima neko povezavo s Slovenci. Torej 

poznajo naše klobase tudi kavboji. 

(…) na festivalu kranjskih klobas je priljubljena sladica potica. 


