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Na ambasadi so iskali kuharja. Prijavil sem 
se na razpis in bil izbran.   

BESEDILO: VERA SIMONČIČ 
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T ako bi lahko poeno-
stavljeno zapisali, kako 
se je kuharski mojster 
Jaka Čižman znašel kot 

kuhar na francoski ambasadi. Kot prvi 
Slovenec, kajti do takrat so francoski 
veleposlaniki svoje kuharje pripeljali iz 
Francije. 
Jaka se je že od malega vrtel po kuhi-
nji. Ker je bil premajhen, si je v kuhinjo 
prinesel kar pručko, da je videl v lonce. 
Ko je prišel čas za vpis v srednjo šolo, 
je točno vedel, kam želi. A starši ga pri 
tem niso ravno spodbujali. Na informa-
tivnih dnevih so si namesto njega ogle-
dali kar nekaj šol, a obveljala je njegova 
in vpisal se je na Srednjo gostinsko šolo 
v Ljubljani. Po končani šoli se je takoj 
zaposlil in ob delu nadaljeval šolanje, 
končal je poslovodsko šolo, del šole v 
Opatiji in višjo šolo za gostinstvo na 
Bledu. Potem pa ugotovil, da če si do-
ber kuhar, ne potrebuješ doktorata, in 
zaključil formalno šolanje. Se pa seveda 
še vedno udeležuje različnih delavnic, 
izobraževanj … Kuhar nikoli ne sme 
obstati na mestu. 
Prva zaposlitev v takratni restavraciji 
Rotovž, takrat eni najbolj priznanih re-
stavracij v Ljubljani, mu je dala obilico 
izkušenj, čeprav je bilo težko. A po tem 
je bilo vse lažje. Zaneslo ga je v franco-

ske vode in z Ericom Rauscherjem, ki 
je pozneje tudi prevzel restavracijo Ro-
tovž, sta sodelovala okoli 15 let. Eric je 
kot Francoz že takrat veliko sodeloval s 
francosko ambasado in z njim tudi Jaka. 
Predvsem sta pomagala pri večjih do-
godkih, ko zaradi množice obiskovalcev 
njihov kuhar ni zmogel vsega. Potem pa 
so se Francozi odločili, da bodo zapo-
slili lokalnega kuharja. Jaka se je javil na 
razpis, bil izbran in zdaj že osmo leto 
kuha za ambasadorje. 
Gospa Marion Paradas je že tretja vele-
poslanica, za katero kuha. Pri prvi vele-
poslanici se je še malce lovil, a počasi sta 
vzpostavila zaupanje. Zdaj pa gre bese-
da že od ust do ust oz. od veleposlanika 
od veleposlanika, ki so očitno zadovolj-
ni z njim. 
Jaka pravi: »Zahteve oz. želje veleposla-
nika so seveda na prvem mestu, potem 
pa se gradi naprej. Drugi veleposlanik je 
prišel z družino, hiša je bila polna otrok 
in normalno je, da jedilnik prilagodiš 
njim. Poslovne večerje oz. protokolarni 
dogodki pa ostajajo enaki. V ponos mi 
je, da so zadovoljni z mano. Moje zna-
nje francoske kuhinje je očitno dobro.«
Za bralce Jane je Jaka ob dogodku Goût 
de France pripravil francoski jedilnik iz 
treh jedi, značilnih za različne francoske 
pokrajine.<

JAKA ČIŽMAN, KUHAR

Rezervirajte si mizo
Letos na dogodku Goût de France sodeluje 

15 slovenskih restavracij. Ne odlašajte in 
si pravočasno rezervirajte mizo v eni izmed 

njih: Danilo -gostilna in vinoteka, Škofja Loka; 
Galerija okusov, Petrovče; Gostilna Na gradu, 
Ljubljana; Gostilna Pr’Matičku, Kranj; Gostilna 

pri Lojzetu, Vipava; Gostilna Vovko, Novo mesto; 
JB Restavracija, Ljubljana; Kult316, Ljubljana; 
Restavracija Primorka, Strunjan; Restavracija 

Manna, Ljubljana; Restavracija Sophia, Portorož; 
Restavracija Strelec, Ljubljana; Restavracija Tomi, 

Portorož; Restavracija Maxim, Ljubljana; Srednja 
šola za gostinstvo in turizem, Ljubljana.

Slovenec, 
ki kuha za 
Francoze

Gout de France/Good France

Gout de Franceje dogodek, posvečen širitvi franco-
ske kulturne in kulinarične dediščine, ki jo je priznal 

tudi UNESCO. Organiziramo ga od leta 2015. Tako 
letos poteka že tretjič. Dogodek poteka hkrati po vsem 
svetu, in sicer na prvi pomladi dan, 21. marca. V različ-
nih restavracijah po vsem svetu na ta dan strežejo jedi z 
jedilnika francoske kuhinje v kombinaciji s francoskimi 
vini. Poleg tega pa na ta dan klasično francosko večerjo 
s francoskimi vini in seveda šampanjcem za povabljene 
pripravimo tudi na francoskih veleposlaništvih po svetu. 
Prvo leto je sodelovalo okoli 1.300 restavracij po vsem 
svetu, po pričakovanju jih bo letos že okoli 2000. Tudi 
slovenske restavracije sodelujejo že tretje leto, sodelu-
jejo pa tudi srednje in višje gostinske šole. Restavracije 
so pri sestavi jedilnika poponoma samostojne, dogodek 
pa lahko razširijo tudi na ves teden. Jedilnik pripravijo 
po francoskem navdihu, vendar iz svežih, zdravih in lo-
kalnih sestavin. Veseli nas, da dogodek postaja vse bolj 
prepoznaven, in upam, da bo našemu vzgledu sledila 
še kakšna druga država, saj jih je kar nekaj z bogato 
kulinarično tradicijo. 

Veleposlanica Francoske 
republike Marion Paradas

Jaka Čižman
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Po francosko
Po receptih Jake Čižmana 
si lahko francosko večerjo 

pripravite tudi doma. 
BESEDILO: VERA SIMONČIČ
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Marelični clafoutis
CLAFOUTIS AUX ABRICOTS IZ POKRAJINE AUVERGNE

ZA 10 OSEB
•	 600 g vloženih ali svežih 

marelic
•	 7 jajc
•	 150 g sladkorja
•	 1 vaniljev sladkor
•	 750 ml mleka

•	 150 g moke
•	 80 g masla
•	 malo soli
•	 sladkor za 

posipanje

Gratinirana endivija s sirom
ENDIVES GRATINÉES EU FROMAGE IZ POKRAJINE  
NORD-PIKARDIE

ZA 4 OSEBE
•	 400 g belgijskega radiča
•	 120 g prešane šunke
•	 80 g sira gavdarja
•	 400 ml mleka
•	 maslena kocka

•	 sol, poper
•	 muškatni orešček
•	 maslo za pekač
•	 peteršilj

Piščanec v kisu
POULET AU VINAIGRE IZ POKRAJINE LYONNAISE

ZA 4 OSEBE
•	 celega piščanca (1,2 kg)
•	 80 g šalotke
•	 100 g paradižnika
•	 6 strokov česna
•	 30 ml vinskega kisa
•	 50 ml belega vina

•	 20 ml sladke smetane
•	 pehtran
•	 moka za pomokanje
•	 maslena kocka
•	 arašidovo olje
•	 sol, poper

1  Belgijskemu radiču izrežemo malo stržena, ker zna ta greniti. Nato 
radič v osoljeni vodi kuhamo 15 minut. Kuhanega odcedimo. 

2  Če je prevelik, ga prerežemo na polovico ali na četrtine. Vsak 
kos radiča posebej zavijemo v dve rezini šunke ter položimo na 
namaščen pekač. 

3  Mleko zavremo, ga začinimo ter dodamo toliko maslene kocke, da 
dobimo gosti bešamel. Bešamel nanesemo po radiču, vse skupaj 
postavimo v ogreto pečico in 10 minut pečemo pri 185 0C. 

4  Potresemo z naribanim sirom ter pustimo v pečici, da se sir 
stopi. Pred serviranjem potresemo s sekljanim peteršiljem in jed 
ponudimo.

5  Jed ponudimo kot toplo predjed.

1  Piščanca porcijsko razkosamo, ga začinimo, povaljamo v moki ter ga na 
ogreti maščobi z vseh strani zlatorumeno opečemo. 

2  Piščanca preložimo v drugo posodo ter na preostanku maščobe 
prepražimo sekljano šalotko, ji dodamo cele stroke česna, na večje 
kocke narezan paradižnik, prilijemo kis, vino ter toliko vode, da je 
piščanec, ki ga dodamo, prekrit z omako. Omaki dodamo pehtran ter jo 
začinimo. Počasi kuhamo do mehkega.

3  Omako na koncu po potrebi zgostimo z masleno kocko ter dodamo 
sladko smetano. Kot prilogo ponudimo testenine.

4  Jed postrežemo kot samostojno glavno jed.

Maslena kocka
Masleno kocko uporabljamo za zgoščevanje omak, 
bešamela, juh ... Hranimo jo na hladnem.

•	 100 ml olja
•	 100 g masla
•	 200 g moke

1  V olju stopimo maslo, ko je stopljeno, mu postopoma dodajamo moko 
in vsakič premešamo, da se moka enakomerno razporedi. Na koncu, 
ko dodamo vso moko in maso, počasi pražimo še približno 5 minut. 
Odstavimo in ohladimo. 

1  Skupaj zmešamo jajca, sladkor, vaniljev sladkor 
in malo soli, nato dodamo moko. Postopoma 
dodajamo mleko ter maso gladko zmešamo. 

2  Ognjevarne posodice namažemo z maslom. 
V posodice položimo na polovičke ali četrtine 
narezane marelice ter jih zalijemo z maso. 
Posodice postavimo v ogreto pečico ter 18 
minut pečemo pri 190 0C. 

3  Pred koncem pečenja po vrhu razporedimo kosmiče masla 
ter spečemo do konca. Ohladimo ter pred serviranjem 
posujemo s sladkorjem. 

4  V originalnem receptu namesto marelic damo cele češnje. 
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