
NAČINI PRIPRAVE 
HRANE



1. KUHANJE V VODI

Živila kuhamo v majhni ali veliki količini vode

Zelenjava

Krompir

Klobase 

Hrenavke

Testenine

Cmoki

Riž

Ker so to živila z veliko škroba, ki

pa med kuhanjem nabrekne in tako se

prostornina takega živila med kuhanjem

poveča. Zato za ga moramo kuhati v veliko vode.



2. KUHANJE V SOPARI

Posoda za kuhanje v sopari je sestavljena iz dveh delov:

Posoda z luknjičastim dnom, ki prepušča paro

vstavljena v lonec napolnjen z vodo.

Lonec napolnjen z vodo. Lahko pa je v tej

vodi tudi živilo, ki se kuha v vodi.

Na luknjičasto dno položimo živilo, lonec pa napolnimo z vodo. Ko začnemo lonec segrevati, začne v
loncu nastajati para, ki prehaja do živila na posodi z luknjičastim dnom. Živilo se tako skuha na vroči pari, 
ki ga obdaja. Je najbolj zdrav način kuhanja in v njej najpogosteje kuhamo zelenjavo ali štruklje.



3. PEČENJE V PEČICI

Pečica segreva zrak, visoka temperatura pa povzroči,
da se živilo speče

V pečici največkrat pečemo različno meso in testo.



4. PEČENJE V PONVI IN NA ŽARU

Bolj zdrava je uporaba ponve, pri peki v ponvi moramo paziti, da se maščoba,
ki jo pri peki uporabimo pri peki ne pregreje, ker se pri tem razkroji in postane strupena.



5. CVRENJE

To je postopek priprave hrane, kjer v veliki posodi segreješ olje in daš vanj živilo
tako da plava. To je najbolj nezdrav način priprave hrane.

CVREMO NAPRIMER LAHKO:
• PARIŠKE ZREZKE (meso povaljamo v moki in jajcih)
• DUNAJSKE ZREZKE (meso povaljamo v moki, jajcih in droptinah)
• CVETAČO

S postopkom cvrenja pripravljajo MIŠKE, KROFE, FLANCATE,…



6. PRAŽENJE

Pri praženju živilo pripravimo tako, da ga v segreti ponvi ves čas mešamo.
Med praženjem nastajajo snovi, ki dajejo živilom boljši okus in vonj.
Na maščobi najpogosteje pražimo: meso, krompir, zelenjavo

CESARSKI

PRAŽENEC



5. DUŠENJE

Pri dušenju živila pripravljamo tako, da jih najprej pražimo na maščobi,
Nato pa jih kuhamo v pokriti posodi z malo vode.
Tako najpogosteje pripravljamo: RIŽ, ZELENJAVO in MESO.



PRIPRAVLJENO HRANO NALOŽIMO (serviramo) NA KROŽNIK TAKO,
DA POGLED NANJO VZBUJA TEK


