školní jídelna Základní školy a mateřské školy v Dolním Žandově
Oslavy 50. výročí, která se uskutečnila na naší škole ve dnech 25.-27.3., zorganizoval žákovský
parlament Čápata spolu s občanským sdružením „KVAS-koncerty, výstavy, akce, soutěže“.
Nejprve proběhla anketa „Na které jídlo ze školní jídelny nejraději vzpomínáte a proč? V anketě se
vyjadřovali nejen rodiče a prarodiče, ale i obyvatelé Žandova oslovení „na ulici“. Vyjádření byla velmi
pozitivní. Nejčastěji se vzpomínalo na sladké pokrmy – buchtičky se šodó, lívance, krupicovou kaši,
bavorské vdolečky, šišky s mákem. Dále vedly rajská a svíčková omáčka, dušená mrkev a mléková
polévka. A proč? „Byla bezkonkurenční; lepší než od babičky; protože ji maminka doma nevařila;
výborná od paní Sutrové (kuchařka ŠJ v 60.-70. letech).“
Po vyhodnocení ankety připravily naše paní kuchařky žákům
ve dnech 25.3.-27.3. speciální menu „60. léta“. Na talířích se
proto objevila rajská omáčka s typickými kolínky, dukátové
buchtičky se šodó a dušená mrkev s plátkem masa.
Oslavy vyvrcholily výstavou starších kuchařských knih ve
školní jídelně, které do školy přinesli nejen žáci a učitelé
školy, ale i žandovští obyvatelé. Čápata o akci informovala
školním i obecním rozhlasem, vylepenými plakáty a letáčky,
které vhazovala do schránek žandováků. Ze
sebraných kuchařek žáci vybrali 50 zajímavých receptů a vytvořili
kuchařku k 50. výročí, kterou si návštěvníci výstavy mohli odnést.
Nejkurióznějším receptem naší kuchařky je ságová polévka a žáby
smažené. Obálku knihy navrhly děti v rámci výtvarné výchovy.
Zároveň byly ve školní jídelně na výstavu připraveny panely s dobovými
fotografiemi, jmény kuchařek naší školní jídelny od roku 1945, starými
recepty a obrázky přebalů potravinových výrobků z 50.-70. let. Celou
výstavu doprovázela projekce, kde jsme si mohli připomenout vzhled
dobrot, které už dnes na pultech obchodů (někdy bohužel) nenajdete, např. šuměnky, nugátová
pochoutky, sušenky Dukla,… Pochutnat si návštěvníci mohli na mlékové polévce, chlebu se sádlem a
cibulí nebo na drožďové a škvarkové pomazánce. Občerstvení pro ně ochotně připravily členky
KVASU.
Na výstavě byly k vidění opravdové skvosty, nejstarší kuchařky byly vydány v roce 1919, 1922 a 1923.
Bylo to příjemné setkání a vzpomínání. Děkujeme za podnět ☺.
Akce měla i náležitou publicitu, informoval o ní na svých stránkách Chebský deník.
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