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S. Nikolina: »Gospodinjam 
želim podati to, kar znam!«
Pri založbi Družina je izšla knjiga s 600 prenovljenimi recepti s. Nikoline.

»Zakaj je odziv na recepte s. Nikoli-
ne tako dober? Ker so dobri. Zakaj so 
dobri? Zaradi tega, ker so vsi recepti 
zelo uporabni. To je bistvo.« Bogataj 
je še dejal, da je v poplavi prevedenih 
kuharskih knjig s tujih tržišč izid slo-
venske kuharice pravi zgodovinski 
dogodek:  »Nikolinini recepti kažejo 
na okus prebivalstva, v tem primeru 
slovenskega. Knjiga odlično odslikuje 
današnje prehrambene navade in jih 
istočasno tudi vzgaja. Se pravi, je po-
doba časa in ta čas tudi oblikuje.« 

Knjigi je dodano posebno poglavje 
receptov z jedmi za otroke od šestega 
meseca dalje, kar je prava novost na 
našem tržišču.  

KSENJA HOČEVAR

Zanimanje za novo kuharico je bilo 
izjemno že na predstavitvi v gostišču 
Jezeršek.    Foto: Tatjana Splichal
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S tečaji in sestavljanjem receptov 
s. Nikolina nadaljuje bogato ku-
harsko umetnost svojih predho-

dnic: s. Felicite Kalinšek in s. Vendeline 
Ilc. »Rada bi, da bi se to nadaljevalo, 
zato tudi delam na tem in nagovarjam 
predstojnice, da bi katera od naših se-
ster stopila na to pot,« pravi s. Nikoli-
na.  »Gospodinjam želim s tečaji in tudi 
s knjigami z recepti podati, kar znam.«  

Za založbo Družina je to že osma 
knjiga z recepti s. Nikoline. Po dveh 
letih objavljanja receptov v vsaki šte-
vilki Družine so leta 1999 prvi recepti 
izšli v knjigi 100 receptov s. Nikoline – 
odziv je bil izjemen, izšla je v približno 
150 tisoč izvodih in v naslednjih letih 
je izšlo še pet knjigic s po 100 recepti. 
Leta 2005 je pri založbi izšla kuharska 
knjiga s 555 recepti s. Nikoline in tudi 
ta je doživela izjemen odziv v sloven-
skih kuhinjah. »A kot se čas spremi-
nja, se spreminja tudi kuhinja. Z vsako 
spremembo na trgu, v tehnologiji, na-
činu življenja se spreminjajo in nasta-
jajo tudi novi recepti,« pravi s. Niko-
lina. Konec poletja je tako pri založbi 
Družina izšla nova kuharska knjiga s 
600 prenovljenimi recepti. Vsakega od 
600 receptov je s. Nikolina skuhala na 
novo, pregledala in osvežila. Recepti 
so pripravljeni tako, da bodo lahko 
po njih kuhali tudi tisti, ki nikoli niso 
obiskovali kuharskih tečajev. Ali kot 
je na predstavitvi kuharice v gostilni 
Jezeršek dejal etnolog Janez Bogataj: 

Knjigo s 600 recepti spremlja 
predpasnik in nakupovalna vreča.
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