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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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LJUDSKA KI JHINJA:

OD VSEH 2 :avse
LJUDSKA KUHINJA
je inovativen socialni
projekt, ki z vzajemnim

sodelovanjem ljudi
različnih socialnih
profilov in njihovo
solidarnostjo razbija
strukturo razredne
družbe.

H

ljudski
kuhinji
Pod strehco na
Zaloški v Ljubljani si želijo razbliniti predsodke, da so ljudske
kuhinje le za ljudi s socialnega roba, postrežena hrana
pa nižje kakovosti.

Zato jih je danes obiskal kuharski mojster Tomaž Kavčič, v
prihodnjih tednih pa mu bodo
sledili številni znani Slovenci.

MED GOSTI NI RAZLIK
Kavčič, ki je ljudsko kuhinjo

obiskal že pred dobrim letom
dni, je gostom tokrat postregel s krušno skodelico presenečenja, za sladico pa je pripravil
hrustljavo kavo. S podporo gostilnice je želel dokazati, da je
Pod strehco kuhinja za vse. V
njej se srečujejo tako tisti, ki potrebujejo pomoč, kot tisti, ki jo
dajejo. To je tudi sistem solidarnosti, po katerem ljudska kuhinja Pod strehco na Zaloški delu-

250
ljudi dnevno
obišče ljudsko
kuhinjo.
je že tri leta. Kuharski velemojster, ki je navduševal želodce

bruseljskih birokratov, tudi Berlusconija in Merklove, pravi, da
ne dela razlik med gosti. »Žalostno je, da vsi nimamo enakih
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možnosti, a kuharji smo zato tu, drugim že potrdili TV-voditeker vemo, da je najlepše dajati.
Ija Jože Robežnik in Bernarda
• •
Tu smo zaradi gostov in pri njih
Žarn, stand up komika Andrej
nikoli nisem delal razlik,«
Težak Tešky in Eva Vire '
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Škafar
je tokrat na pomoč
pravi,
dopolnjevali
da so v kuhinji Pod g^^^^^KF!rF
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Je prav nasprotno, opozarjajo.
ga stroška uporabnine glasbe.
Posebno skrb namenjajo zdraZNANI OBRAZI PROTI
vim, polnovrednim in raznoli-
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PREDSODKOM
V bližnji prihodnosti načrtujejo več obiskov znanih Slovencev. Sodelovanje so med

kim obrokom. Kmalu bodo tudi
razširili ponudbo, do poletja pa
želijo prenoviti prostoren poletni vrt.
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