
PREVERJANJE  ZNANJA  IZ  TEORIJE  IN  PRAKSE  PEČENJA  NA  ŽARU 
 
 
Teoretični del 
 
1. Vloga žara v človekovem razvoju  
2. Žar v praskupnosti – kako speči sočloveka 
3. Antične orgije ob žaru 
4. Sužnjelastništvo kot idealna oblika pomoči pri peki 
5. Fevdalna organizacija žara pri Karlu Velikem 
6. Vikingi – prvi barbecue? 
7. Osnovne značilnosti arabskega pojmovanja žara 
8. Sv. Roštilij – prve sodobne teze o žaru 
9. Razvoj teorije žara v renesansi 
10. Kaj si je Machiavelli mislil o žaru 
11. Dantejeva upodobitev pekla 
12. Reformacija – prvi pikniki v domačem jeziku 
13. Kamini v Versaillesu – imperialni slog 
14. Kako je odkritje Amerike vplivalo na razvoj žara 
15. Turki natikajo na kolac – predhodnica ražnjičev 
16. Prvi srbski upor in zametki žara v Leskovcu 
17. Britanski imperij – »sun never sets on barbecue« 
18. Multikulturna izmenjava idej o žaru v kolonijah 
19. Prešernova dilema – ali bi zahteval žar pri Figovcu 
20. Žar na soški fronti 
21. Leninove teze o žaru 
22. Kaj so pekli na Čebinah 
23. Nemška taborišča – popolni izkoristek toplotne energije 
24. Stalin in žar 
25. Hiroshima – prvo množično pečenje 
26. Ideja Džuče in žar – kaj bomo jedli 
27. Edvard Kardelj – znanstveni utemeljitelj samoupravljanja ob žaru 
28. Sestanki polibiroja – Leskovačka mućkalica 
29. Žar in junaki socialističnega dela 
30. Velika kriza kapitalizma – pomanjkanje mesa za barbecue 
31. Sodobna peka v Leskovcu 
32. Peka odojka v času slovenske pomladi 
33. Žar v arabskem svetu s poudarkom na Siriji 
34. Aplikacije žara v Islamski državi 

 
 
 



Praktični del 
 
1. Priprava žara 
2. Priprava mesa za peko 
3. Videčnikov zakon o loženju drv in oglja 
4. Hussainyjev teorem o potrebni masi čevapčičev 
5. Čučevi aksiomi o peki odojka 
6. Termokalorični vplivi izgorevanja oglja 
7. Riba na žaru – nujno zlo po Berkatulli 
8. Izračun potrebne višine rešetk nad ogljem po Videčniku 
9. Štefkini postulati o zaklanjanju žara pred vetrom 
10.Pirtovškova primerjava  žar : tiganj in komparativne prednosti žara 
11.Pečenje v zimskih in deževnih razmerah 
12.Ugašanje in čiščenje žara 
 
Pri študiju Vam želimo obilo uspeha! 
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