Školní jídelna ve Velkém Beranově vařila podle dobových kuchařek
K příležitosti 100. výročí vzniku Československa připravily kuchařky Základní školy a
Mateřské školy ve Velkém Beranově nejedno překvapení pro dětské strávníky. Obědy
v týdnu od 22. do 26. října se nesly v duchu První republiky. Bez váhání se kuchařky zapojily
do výzvy odboru školství krajského úřadu oslavit vznik republiky tím, co je jim nejbližší,
přípravou dobových pokrmů.
„Musím říct, že jsme měli celý týden už od prvního dne pozitivní ohlasy. Bylo to velmi milé,
motivující. Nestačila jsem v jídelně zvedat telefony!
Každý den jsem vytiskla černobílý dobový obrázek, k němu jsem přiložila hodně velkým
písmem aktuální vařené jídlo, vylepila přímo ke vchodu do jídelny, aby si všichni strávníci
všimli. A oni si všímali, v hodinách prý probíhaly diskuze ohledně školních obědů.
Celý týden byl opravdu takový sváteční. Řekla jsem kuchařkám, že nebudeme na ničem
šetřit a vše se bude vařit poctivě z čerstvých surovin (místo česnekové pasty – česnek,
čerstvá zelenina, budou se dělat poctivé masité vývary, používat houby, smetana slanina,
máslo), vím, některé suroviny nepatří do školního stravování, ale v tomto případě jsem
udělala výjimku. Jídla byla náročná nejen na přípravu ale i finančně. Měla jsem našetřené
peníze právě pro tento týden, což bylo velmi důležité. Nadšení od strávníků nebralo konce a
postupně se žáci těšili na další den, kdy poznají novou chuť neznámého jídla. Polévky se
zahušťovaly převážně chlebem, i guláš Jaroslava Haška, což mělo neobyčejně jinou chuť. Z
polévek to vyhrál silný slepičí vývar, a vůbec, celý týden si nejen děti chodily přidávat, z MŠ
volali, jestli nemůžeme přidávat polévky. Peciválky a Nedbalovy rohlíčky byly přímo luxusní,
o bramborovou roládu plněnou uzeným masem a osmaženou cibulkou byl přímo „boj“.
Pro mě je nejdůležitější to, že kuchařky vařily s radostí a nadšením, díky každodenním
pochvalám tuhle akci hodnotím jako jednu z nejpovedenějších za celou dobu mé práce
vedoucí jídelny. Děkuji za nápad, uvařit jídla ke 100 letému výročí republiky. Náměty jsou
vždy důležité a pak už jen na každém záleží, jak práci dokáže uchopit“,
shrnula náročný týden vedoucí školní jídelny paní Jarmila Kalivodová ze ZŠ a MŠ Velký
Beranov.
http://www.zsvberanov.cz/skolni_akce/100_let_republiky_ve_skolni_jidelne
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