
 

Poročilo s srečanja sekcije LGN regije - virtualna kuharska delavnica 
z g. Lojzetom Čopom 
Mateja Saje 

Zaradi razmer epidemije bolezni COVID – 19 se člani sekcije LGN regije nismo mogli v novembru srečati v živo, 
zato smo pripravili virtualno srečanje. Srečali smo se 4. 11.2020 na daljavo preko računalnikov, mobilnih 
telefonov, tablic… Že dalj časa sem se trudila pridobiti nekoga, ki bi za nas izvedel kuharsko delavnico on line in 
na koncu je le uspelo. G. Lojze Čop je bil to pripravljen narediti za kar smo mu člani sekcije LGN regije hvaležni. 
Je prvi najmlajši kuharski mojster v Sloveniji in ambasador tradicionalne slovenske kuhinje “z njive na krožnik”. 
Velik poudarek nameni kakovosti in lokalnemu izvoru sestavin ter sezonskim specialitetam, ki so osnova 
njegovih jedi v katerem koli letnem času. Pri dogovarjanju o tem kaj in kako bomo kuhali se je želel veliko 
podučiti o naši bolezni, se poglobil v to kaj lahko jemo, kakšne maščobe lahko uporabljamo kaj nam škodi in kaj 
ne. S samo izvedbo delavnice je hotel prikazati kako lahko iz enega piščanca skuhamo 4-5 obrokov, ne 
porabimo zato veliko finančnih sredstev in vse skupaj tudi sezonsko obarvamo. Da je tehnično vse lepo teklo na 
sami lokaciji gostilne “Pr Čop” in smo bili brezhibno povezani preko aplikacije je poskrbel naš mlajši član Vito, ki 
je vso delavnico tudi posnel in po fotografiral. 

Delavnico je spremljalo 18 članov sekcije LGN regije in pred samim začetkom smo malo pokramljali in se zelo 
razveselili eden drugega čeprav preko ekranov. Potem se je začelo. Nekateri so urno vrteli kuhalnice, sekljali 
rezali in kuhali v svojih kuhinjah drugi smo samo spremljali in se učili kuharskih veščin mojstra. Med samo 
pripravo obrokov nam je povedal kar nekaj trikov , ki jih lahko uporabimo pri vsakodnevni pripravi jedi. Vesela 
sem bila, ko sem pri eni od družin naših članov videla, da sta povabila k sebi tudi vnuke in so v kuhanju uživali 
vsi štirje skupaj. Po končanem kuhanju smo zbrali tudi fotografije, ki so nastale med kuhanjem v naših kuhinjah. 

V dveh urah in pol se je kuharski mojster mogel kar urno obrniti, da nam je vse razložil in jedi tudi skuhal, na 
koncu pa si je vzel še čas in odgovarjal na naša vprašanja. Delavnica je bila zanimiva, poučna in zelo doživeta. 

 

  


