
Knjigi Špele Vodovc in Janeza 
Bogataja nagrajeni na svetovnem 
tekmovanju 

Pariz, 8. aprila - Kuharska knjiga Cook Eat Slovenia avtorice Špele Vodovc in 

knjiga With Valvasor at the table - Nutrition culture in Carniola in the second 

half of the 17th century avtorja Janeza Bogataja sta bili nagrajeni na enem 

najprestižnejših svetovnih tekmovanj za kuharske knjige, Gourmand World 

Cookbook Awards.

Kuharska knjiga Cook Eat Slovenia je v kategoriji kulinarični turizem (države in regije) 

zasedla 2. mesto ter 3. mesto v kategoriji samozaložba, je sporočila Špele Vodovc.

V knjigi so zbrani recepti, ki so v avtoričini družini prehajali iz generacije v generacijo. Poleg 

družinske zapuščine je knjiga tudi poklon tradicionalni slovenski kulinariki. Kot piše v 

sporočilu za javnost, so bile avtoričine sanje, da v svet ponese tradicionalne slovenske 

recepte in prispeva k odkrivanju slovenske kulture s pomočjo hrane.

Knjiga je izšla konec leta 2019. V finalni izbor Gourmand World Cookbook Awards je bila 

izbrana v treh kategorijah - prevod (Urška Charney), samozaložba ter kulinarični turizem 

(države in regije), kar pomeni, da je v naštetih kategorijah tudi zmagovalka za Slovenijo, je 

še sporočila avtorica.

Knjiga With Valvasor at the table - Nutrition culture in Carniola in the second half of the 17th 

century avtorja Janeza Bogataja, ki je izšla pri založbi Hart, pa je v kategoriji lokalno 

dosegla 3. mesto, so sporočili iz založbe Hart.

Knjiga Z Valvasorjem za mizo - Prehranska kultura v 2. polovici 17. stoletja, je izšla 2019 ob 

330-letnici izida znamenite Slave Vojvodine Kranjske polihistorja Janeza Vajkarda 

Valvasorja. Povzema prehransko kulturo iz ene izmed za Slovence najpomembnejših knjig 

ter ene najpomembnejših stvaritev, ki je nastala na našem ozemlju nasploh. Valvasor je 

namreč pisal tudi o prehranski kulturi na Kranjskem v svojem času, Bogataj pa je zapisano 

na to temo izvzel in zbral v pričujoči knjigi.
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Nagrajence so letos prvič od leta 1995, ko podeljujejo "gastronomske oskarje", razglasili 

pred predvideno uradno podelitvijo nagrad. Tako so želeli vnesti nekaj pozitivne energije in 

zmagovalce počastiti na njihovih domovih. Za nagrade se je potegovalo več tisoč 

prijavljenih knjig iz 225 držav.

8.4.2020 14:22 tv/av 
© STA, 2020 

Seite 2 von 2STA: Knjigi Špele Vodovc in Janeza Bogataja nagrajeni na svetovnem tekmovanju

08.04.2020https://www.sta.si/2750150/knjigi-spele-vodovc-in-janeza-bogataja-nagrajeni-na-svet...


