
                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

MASTERCHEF OŠ LIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

kategorija 7-11 let 

Pa smo ga dobili! Prvega MASTERCHEF-a na OŠ LIVADA! 

Ampak gremo od začetka. 

V okvirju počitniških dejavnosti na OŠ LIVADA smo 27. 6. 2017 imeli veliko tekmovanje 

»velikih« mojstrov kuhinje. 

Že ob 8.00 zjutraj, oboroženi s kuharskimi pripomočki, »veliki« kuharji so se zbrali pred šolo, 

pripravljeni na veliko tekmovanje v pripravi PALAČINK IN MASLENIH PIŠKOTKOV. 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

Komaj so čakali, da se lotijo dela. Pozorno so poslušali navodila in pravila tekmovanja ter merila 

ocenjevanja:  

1. osebna urejenost – vedno čiste roke in speti lasje,  

2. urejenost delovne površine, 

3. upoštevanje navodil, 

4. iznajdljivost, 

5. spretnost, 

6. odnos do drugih tekmovalcev, 

7. oblika in okus palačink, 

8. oblika in okus piškotov, 

9. zaključno pospravljanje. 

 

Material je pripravljen, dobre volje je za izvoz, vredne roke so čiste, in AKCIJA … saj imamo 

ogromno dela!  

Tekmovanje se lahko začne! 

 

                

 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

Palačinke z limonino lupinico imajo posebno dober vonj in okus – to že vejo pravi mojstri Nikon, 

Joana in Emana. 

           

…pa tudi to, da limone moramo zeloooo dobro oprati pred uporabo. Dvomite, da vejo zakaj? 
Itak, da vejo … ker so špricane, ker se jih vsi dotikajo v trgovini, ker pripotujejo od daleč! 

    

Edi je dobro razumel, kaj to pomeni »odnos do drugih tekmovalcev« zato pomaga Andreju, da 

posoda ne bi kam zdrsnila. Pa tudi ve, da se od starejših najboljše naučiš, zato zelo pozorno 

skupaj z Emano opazujeta Aminelo. 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

Masa za palačinke je narejena, zdaj Aminela in Andrej morata ugotoviti, kako se vklopi štedilnik. 

 

Prihaja najbolj resen del. Plošča je vroča, olje v ponvi segreto. Zdaj tekmovalci morajo narediti 

ta pravo, najboljšo palačinko – večina PRVIČ! Roke pa morajo ostati brez opeklin! 

    

Prvi poskusi so vedno najtežji! To vesta Nikon in Emina. 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

Ali pa ne! Andrej je pravi mojster! 

    

 

Če se učiš od najboljših, tudi tebi rata, čeprav si star samo 7 let. BRAVO Edi! 

    

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

Za brezhibno čistočo v kuhinji je najbolj vestno skrbel Nikon. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Približno 70 spečenih palačink so najprej preizkušali tekmovalci. Morali so jih pojesti čim več, da 

se prepričajo, ali so res tako dobre, kot izgledajo. Ko jim je postalo slabo od količine pojedenih 

palačink, obogatenih z Nutello ali marmelado (danes smo pozabili lekcijo o zdravi prehrani in 

čim manjši količini sladkorja), so preostale palačinke odnesli v zbornico, da učiteljem naredijo 

vsaj mal bolj znosno pisanje poročil in urejanje administracije. 

Ni nam uspelo fotografirati palačinke, ker so prehitro izginile. 

Testo za piškote je bil veliki izziv za vse tekmovalce. Andrej, Nikon in Emana so se ga lotili prvo 

z mešalnikom. 

     



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

Potem je vsak po svoje oblikoval piškote. 

    

     

Učiteljica Sladjana, ki je spremljala tekmovanje, je ves čas ocenjevala tekmovalce po vseh 

določenih kriterijih. Tudi ostali učitelji, ki so občasno pokukali v našo kuhinjo, ker jih je premamil 

vonj, ki se je širil po celi šoli, so podali svoje ocene za posamezne kriterije. 

Sledilo je seštevanje točk in veliki trenutek. Rezultat je bil zelo tesen.  

Ampak vedno nekdo zmaga. 

Drugo mesto, s samo eno točko zaostanka, je osvojil Andrej – mojster palačink! 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



                                                                                        
                                                                                         
                                                                                       

 

MASTERCHEF 

Osnovne šole LIVADA v kategoriji od 7 – 11 let in veliko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

za izjemne kulinarične spretnosti

je prejela


