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Prostor kulinaričnih užitkov 
in sproščenega druženja
Glede na obilje časa, ki ga preživimo v zaprtih prostorih, je nadvse dragoceno, če si lahko 
privoščimo bivanje in obedovanje na prostem, na domači terasi. 

Letna kuhinja je priročen prostor zunaj hiše ali 
stanovanja, kjer lahko kuhamo, pripravljamo 
obroke in jemo ter se ob tem prijetno druži-
mo z družino in prijatelji. Korist vrtne kuhinje 
je tudi ta, da vonjave, ki nastanejo ob kuhanju, 
ostanejo na prostem in da s tem preprečimo 
dodatno segrevanje notranjih prostorov.  

terasa ali balkon
Prvi korak pri načrtovanju zunanje kuhinje 
je izbira primerne lokacije. Najbolje je, da 
se kuhinja na prostem nahaja poleg terase, 
kjer boste lahko postavili dovolj veliko mizo 
za družinske člane in goste. Velikost terase 

LeTNA KUHINJA Barbara Žnidarič

Najprimernejši vrsti lesa za 
kuhinjo na prostem sta teak in 

sibirski macesen, ki ne plesnita in dobro 
prenašata vlago. 
(Foto: Solpuri)

Če boste veliko kuhali zunaj, je 
smiselno kuhinjo dobro opremiti. 

Za delovni pult, ki je izpostavljen soncu, 
izberite svetlejše odtenke, ki se na soncu 
ne bodo pretirano segrevali.
(Foto: ePr/marlux)
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KJE BO UMEšČENA?
Še preden se lotite spreminjanja vrt-
nega prostora in kupite elemente za 
profesionalno kuhinjo na prostem, 
naredite preizkus in na predvideno 
mesto najprej odnesite stole, mizo, 
prenosni žar, v kotiček potegnite cev za 
zalivanje. Če ugotovite, da tam uživate, 
da je prostora in miru dovolj, da vas ne 
motijo veter, listje in cvetovi z dreves, 
sosedje in ne vi njih, je to dobra popot-
nica za kuhinjo na prostem.
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korito in prostor za pripravo hrane postavljeni 
dovolj blizu skupaj, da se med pripravo hrane 
z lahkoto premikate od enega do drugega, ne 
da bi pri tem delali nepotrebne korake. 

odporni materiali
Pri načrtovanju kuhinje na prostem je treba 
upoštevati, ali bo ta postavljena pod stre-
ho ali bo stala na prostem. Vodilo pri izbiri 

primernih površin naj bodo stil, 
ki se bo ujemal s celotno podo-
bo vašega vrta, in predvsem 

trpežnost ter značil-
nosti materialov, ki 

morajo biti odpor-
ni proti vremenskim 
vplivom. Vsaka površina 
ima prednosti in slabosti, 
predvsem se moramo za-
vedati, da vsi materiali ne 
vzdržijo izpostavljenosti 

soncu ali vlagi. 
Na območjih, kjer se pozimi tem-

perature spustijo pod nič stopinj Celzija, 

3

je odvisna od prostora, ki ga imate na voljo; 
manj kot je prostora, bolj domiselno boste 
morali razporediti elemente, ki jih potre-
bujete. Tudi stanovanje z balkonom lahko 
dopolnite z manjšo letno kuhinjo, ki vam 
bo omogočila sproščanje v zeleni oazi sredi 
mestnega vrveža. 

Pri umestitvi letne kuhinje bodite pozorni, 
da je pot med notranjo kuhinjo in tisto na pros-
tem čim krajša. Prepričajte se tudi, da vam let-
na kuhinja ne zastira pogleda iz prostorov v hiši. 
Preverite smer, v katero bo veter najpogosteje 
nesel dim, in s tem preprečite, da bi 
se kadilo skozi okna ali pro-
ti sosednji hiši. Umestite 
jo v del vrta, kamor lahko 
napeljete elektro, plinske 
in vodne inštalacije. 

enaka pravila 
kot pri notranji 
kuhinji
Letne kuhinje so si med 
sabo zelo različne, vsebu-

jejo lahko eno ali več kuhališč, kot so kuhalna 
plošča, žar in krušna peč. Tiste bolj udobne 
vsebujejo tudi pomivalno korito in hladilnik 
ter veliko delovno površino. 

Pri načrtovanju zunanje kuhinje je treba 
upoštevati enaka pravila kot pri notranji. 
Okoli kuhinje predvidite pas minimalne širine 
90 centimetrov, da boste imeli dovolj pros-
tora za pripravo hrane. Odločite se, katere 
naprave boste vključili v letno kuhinjo, in jih 
povežite po pravilu delovnega trikotnika – to 
pomeni, da naj bodo kuhališče, pomivalno 

4
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FOTOGRAFIJE

Lahko se pokaže, da je najmanj 
privlačni del vrta, ki je postal 

nekakšen mrtvi kot, najprimernejši 
prostor za letno kuhinjo. S spremenjeno 
namembnostjo in obliko bo tak kotiček 
zaživel na novo. (Foto: WWoo)
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V sodobnih ureditvah se pogosto 
uporablja tudi nerjavno jeklo, ki 

dobro prenaša temperaturne razlike. 
(Foto: Fesfoc)
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Če je letna kuhinja pod streho terase, 
vas niti manjši dež ne bo pregnal s 

prizorišča. Z modularnimi elementi pa 
boste lahko kadarkoli v prihodnosti kuhinjo 
podaljšali ali razširili in ohranili osnovni slog. 
(Foto: Dukin)
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Za kuhinjo s pomivalnim koritom s pipo 
potrebujete vodovodno napeljavo, za 

odtekanje vode pa povezavo odtočnega 
sistema s kanalizacijo. (Foto: oCQ) 7
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Kuhinja, prilagojena uporabi na 
prostem, mora biti odporna proti 

vremenskim vplivom, delovna površina 
pa UV-obstojna in ne sme vpijati vlage. 
Zaželeno je, da z odlagalnimi površinami 
omogoča, da pripomočke varno in urejeno 
spravite na svoje mesto. (Foto: oCQ)
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se izogibajte uporabi betona in keramičnih 
ploščic, ker lahko razpokajo. Pri izbiri tal-
nih površin razmislite o varnosti, da ne bo 
zdrsov, poleg tega naj bodo tla enakomerno 
izravnana. Najpogosteje uporabljeni materi-
ali za tla so opeka, les, beton in keramika. 

Kuhinjske omarice letne kuhinje naj bodo 
izdelane iz materialov, odpornih proti vlagi, 
plesni, vročini in rji. Najpogosteje so izdelane 
iz umetnih mas, prašno barvane kovine in 
lesa. Najprimernejši vrsti lesa sta tikov-
ina in sibirski macesen, ki ne plesnita in 
dobro prenašata vlago. 

Tudi ročaji, vodila in tečaji naj bodo iz ma-
terialov, namenjenih zunanji uporabi. 

Za kuhinjski pult, ki je izpostavljen soncu, 
izberite svetlejše odtenke, ki se na soncu 
ne bodo pretirano segrevali. Zelo odporne 

v različnih vremenskih razmerah so umetne 
mase, a tudi granit, ki je neporozen in vodoo-
dporen material. Izogibajte pa se uporabi tis-
tih vrst kamna, ki vpijajo madeže in sčasoma 
zbledijo, kot je na primer marmor. 

Priljubljen je tudi bet-
on, ki omogoča šte-

vilne izvedbe in je 

cenovno dostopen. Kaj pa nerjavno jeklo? 
Pult iz tega materiala je zelo odporen, vendar 
zaradi hladnega videza in visoke cene manj 
priljubljen.  

Zaščita pred zunanjimi vplivi
Čeprav se silno veselimo sonca, je lah-
ko to v poletnih mesecih moteče. Zato 
poskrbite za pergolo ali nadstrešek, ki 
vas bo ščitil tudi pred padavinami in vam 
omogočil, da podaljšate sezono priprave 
jedi na prostem. V toplejših mesecih 
vam bo prišel prav stropni ventilator, če 
pa želite kuhinjo uporabljati tudi v hlad-
nejših dneh, si morda omislite zunanji 
kamin ali toplotne grelce, ki vam bodo 
omogočali druženje v letni kuhinji dol-
go v jesen.  
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FOTOGRAFIJI

BARBARA ŽNIDARIČ, oblikovalka notranje opreme

Unikatnost 
in 
brezčasnost 
Pri načrtovanju hiš in notranje opreme 
se pogosto soočimo z dejstvom, da proti 
koncu investicije zmanjkuje prihrankov, 
in tako morajo projekti, ki niso nujni, 
počakati. Letna kuhinja pride pogosto 
na vrsto šele čez čas, ko se spet pokaže 
priložnost in je na kupčku dovolj prihran-
kov. Pri tem boste ugotovili, da je pred 
vami znova zajeten projekt, v katerega je 
treba vključiti tesarje, krovce, kamnoseke 
in zidarje. Projekt je še obsežnejši, če v 
času gradnje niste predvideli primernega 
prostora za izvedbo kuhinje na prostem in 
vseh potrebnih vodnih, plinskih in elektro 
inštalacij. 

Pred izvedbo ocenite, ali lahko projekt 
izvedete sami ali je bolje, da si zagotovite 
strokovno pomoč. Zadnje čase so postale 
priljubljene modularne vrtne kuhinje: ra-
zlični moduli so enake velikosti in so med 
seboj sestavljivi, tako da jih vsak lahko zla-
ga in dopolnjuje po lastni izbiri.

Po drugi strani opažam, da znamo 
vedno bolj ceniti stvari, izdelane po meri, 
samo za nas, v katere lahko zelo individu-

alno vključimo svoje želje in lastno kreativ-
nost. Najbolje pri tem je, da bo kuhinja, 
izdelana po vaših željah, pa čeprav bo 
mogoče zasnovana trendovsko, v očeh 
uporabnika ostala brezčasna in bo v sebi 
ohranjala sled sentimentalnosti. Zanimi-
vo je, da so brezčasni trendi, ki jih ni treba 
obnavljati vsakih nekaj let, trenutno celo 
v porastu. 

Pri zasnovi edinstvene in kakovostne 
kuhinje na prostem je spodbudna misel, 
da bodo kuhinjo uporabljale tudi nasled-
nje generacije, a še bolj pomembno je, da 
se potrudite, da jo boste čim več upora-
bljali tudi sami. 

Zaradi hitrega tempa življenja marsi-
komu primanjkuje časa za uporabo letne 
kuhinje in ta lahko komu postane odveč. 
A tudi čas je treba pametno načrtovati, 
in če ste med tistimi redkimi srečneži, ki 
si lahko privoščijo razkošje, kot je kuhinja 
na prostem, si zase, za svojo družino in 
prijatelje večkrat odtrgajte čas in uživajte 
v nepozabnih trenutkih ob pripravi hrane 
na vrtu.

Stene sodobnega objekta iz 
betonskih plošč in zraven letna 

kuhinja iz nerjavnega jekla z vratci omaric 
v visokem sijaju. Bistveno je, da je kuhinja 
stabilna, enostavna za čiščenje in da 
zahteva čim manj vzdrževanja. 
(Foto: abimis)
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Če za vrt iščete sodoben izdelek 
z dolgo uporabno dobo in brez 

pretiranega vzdrževanja, lahko izberete 
korten. (Foto: ofyr)
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