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"Najbolj zdrava  

je kozmetika,  

ki jo lahko pojemo"

EKOLOŠKO VRTNARJENJEEKOLOŠKO VRTNARJENJE

Pripravljeni na  
muhasto vreme

Nasvet zeliščarice:

8 nasvetov 
Adijo, škodljivci!

Imejte vrtnino,  
ki je drugi nimajo

naravna lekarna
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Kjer gre ljubezen
Piše: Kristina Ravnjak

do vrta skozi želodec
Letna kuh

inja
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etna kuhinja je napol 
zaprt ali odprt prostor na 
vrtu, kjer pripravljamo 
hrano. A ni le to. Je pro-
stor za druženje s prijate-

lji, družinskimi člani in drugimi gosti. 
Kako bomo oblikovali svojo letno 
kuhinjo, je zelo odvisno od našega 
življenjskega sloga in seveda prostor-
skih možnosti. 

Nekateri sanjajo o veliki letni kuhinji s 
točilnim pultom in barskimi stoli, kjer 
se bo gostitelj ob čevapčičih in pivu v 
pretežno moški družbi postavil pred 
prijatelji, drugi si želijo zgolj preprosto 
in čim bolj uporabno dodatno kuhinj-
sko površino, kjer lahko pridelke z vrta 
enostavno predelajo za zimo. Seveda je 
namen vrtne kuhinje lahko tudi nekje 
vmes, odvisno od želja njenih uporab-
nikov.

Chef letne kuhinje
Če je kuhinja v hiši urejena tako, kot si 
želijo ženske (le kdo bi jim zameril?), 
je torej na vrtu priložnost za kompro-
mis, da moški uresničijo svoje sanje. 
Morda je tudi on poseben kulinarični 
navdušenec, ki stalno preizkuša nove 
recepte, v sestavine za pripravo jedi 
pa pogosto vključi tudi domače pridel-
ke z vrta. Nič ni boljšega od na žaru 
pečenih domačih bučk, paradižnika z 
rukolo in drugih jedi, ki jih popestri-
mo z zelišči, ki so pri roki. 

Priprava zdravih in okusnih obrokov 
na prostem je tako odlična priložnost 
za druženje in krepitev odnosov v dru-
žini in širše, zato letno kuhinjo upora-
bljajmo čim bolj pogosto.

Načrtovanje  
in izvedba
Letna kuhinja, ki jo navadno sestavlja-
jo korito s pipo za vodo, delovni pult, 
prostor za shranjevanje drv in drugih 
pripomočkov, police in omarice ter 
kurišče - vse skupaj v vsaj približni 
trikotni postavitvi -, naj bo v vrtu 
postavljena v neposredno bližino tera-
se z jedilno mizo. Pravzaprav moramo 
letno kuhinjo načrtovati skupaj s pro-
storom, kjer želimo pripravljene jedi 
zaužiti. Če ohranimo vidno povezavo 
in vmes uredimo utrjeno talno povr-
šino, je lahko letna kuhinja od mize 
tudi nekoliko bolj oddaljena, vmes 
pa se lahko poigramo z nasadi okra-

levo
Prenosna in sestavljena 
letna kuhinja za manjšo 
teraso ali balkon za tiste, 
ki imajo malo prostora.

spodaj
Nič ni boljšega od na žaru 
pečenih domačih bučk, 
paradižnika z rukolo, 
morskih sadežev in drugih 
jedi, ki jih popestrimo  
z zelišči, ki so pri roki.

L
V modernih vrtovih je vecja ali manjša kuhinja na prostem 

pomemben del bivalnega okolja. Ob tem je ucinkovito 

nacrtovanje letne kuhinje in prostora ob njej kljucno  

za optimalno funkcijo in estetsko vkljucenost v celoto.  

Na kaj vse moramo pomisliti, ko si želimo uresniciti sanje 

o letni kuhinji?
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snih in uporabnih rastlin. Posebno 
zanimive so letne kuhinje na razgiba-
nem terenu, ko z dodatnimi fiksnimi 
klopmi, prostori za shranjevanje pri-
pomočkov in stopnicami prostor na 
manjši površini členimo v več enot. 

Izbor materialov 
in povezave v vrtu
Unikatno načrtovana in izdelana letna 
kuhinja bo narejena iz kamna, lesa, 
morda opeke in modernih odpornih 
materialov, kot je na primer teraco. Gre 
za umetno ustvarjeno kamnito površi-
no, ki je lahko različne debeline, lahko 
v ploščah ali velikostih po naročilu, 
izdelajo pa jo z uporabo delcev narav-
nega kamna, vlitih v cement ali epoksi 
smole. V nekaterih primerih se veliko 
uporabljajo tudi steklo in nerjaveče 
jeklo ter drugi materiali. Leseni deli naj 
bodo uporabljeni v varni razdalji od 
kurišča, prav tako je izjemnega pome-
na, da poskrbimo za ustrezno odvaja-
nje dima in primerno varnostno raz-
daljo med kuriščem in sedišči. Pokrita 

letna kuhinja bo zahtevala manj vzdr-
ževanja zaradi padavin, prav tako pa 
bo na ta način lažje zagotoviti ustrezno 
umetno svetlobo v letni kuhinji ob 
večerih. Delovne površine naj bodo 
dobro osvetljene, preostale prostore pa 
lahko zavijemo v romantiko z uporabo 
odprtega ognja in sveč.

Domiselno oblikovana letna kuhi-
nja se lahko neposredno nadaljuje 
v zelenjavni in sadni vrt v visokih 
gredah. V tem primeru je najbolje, 
da so vsi uporabljeni materiali čim 
bolj enotni, postavitev pa razgibana, 
podpira logične smeri v našem vrtu. 
Uporabljen material je v tem primeru 
pogosto les v izbrani barvi v kombina-
ciji s kamnom ali opeko v zidanih  ele-
mentih - stebri, nizki zidovi, ki prostor 
členijo, stopnice in tlak. 

Nadstrešek 
ali pergola?
Ob postavitvi letne kuhinje pravo-
časno razmislimo tudi o možnostih 

zaščite celotnega prostora pred sončno 
pripeko in padavinami. Morda lahko 
letno kuhinjo načrtujemo že v sklopu 
hiše na strani, kjer se stavba odpira 
proti bivalnemu vrtu, v nasprotnem 
ppa z materiali za nadstrešek pogosto 
ponovimo kakšne tipične lastnosti 
hiše, denimo les v barvi balkonske 
ograje oziroma drug podoben mate-
rial, ki je že uporabljen na glavnem 
objektu. Pergola je zaradi kombinacije 
z rastlinami pogosto najbolj prijetna 
rešitev za predel nad vrtno jedilnico, 
vendar ima tudi svoje pomanjkljivo-
sti, saj prepušča dež in rastlinski deli 
padajo na mizo, zato se imetniki letnih 
kuhinj pogosto odločajo za kombina-
cijo večjega nadstreška in pergole v 
manjšem obsegu.

Do letne kuhinje 
na hitro
Tudi na manjši terasi ali balkonu si 
lahko uredimo preprosto letno kuhi-
njo. Če imamo na vrtu fiksno posta-
vljeno korito s pipo in manjšo delovno 
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Začimbe v letni kuhinji
Za začinjanje jedi, ki jih pripravljamo 

v letni kuhinji, je dobro, če imamo 
pri roki sveže začimbe, ki rastejo 
na gredici v bližini letne kuhinje 

ali v lončkih. Pri začinjanju hrane, 
ki jo pripravljamo na žaru, so 

priporočljive naslednje kombinacije: 

• piščanec na žaru: 
timijan, rdeča paprika, rožmarin, 
česen, poper, majaron, bazilika, 

šetraj 

• krompir na žaru: 
rožmarin, sladka paprika, črni 

poper, česen 

• ribe: 
sol, česen, peteršilj, rožmarin,  

timijan 

• meso na žaru: 
rožmarin, timijan, česen, žajbelj

• pečena zelenjava:
 rožmarin, peteršilj, origano,  

bazilika, timijan, česen 

površino, lahko kurišče na kolesih 
postavimo zraven, ko ga potrebujemo. 
Takšno letno kuhinjo priporočamo 
tistim, ki imajo čas za piknike omejen 
ali pa želijo večji del vrtnega prostora 
nameniti čemu drugemu. Prostor 
zanjo najdemo v bližini kuhinje v hiši, 
saj bomo delno hrano pripravljali v 
stanovanju in delno na prostem. Pred 
nakupom večjega žara pomislimo na 
to, kam ga bomo varno namestili in 
kje bomo pripomoček hranili takrat, 
ko ga ne potrebujemo.

levo
Postavitev posebej lepo oblikovane in 
velike letne kuhinje v vrt priča o tem, 
da si lastnik želi družbe ob dobri 
hrani v domačem okolju.

spodaj
S postavitvijo unikatne letne kuhinje, 
ki ima tudi visoke grede z zelenjavo, 
prostor do popolnosti izkoristimo 
funkcionalno in oblikovno.
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