
V Indii si i mnohé rodiny, 
kde oba rodiče pracují, 
musejí vystačit s příjmem 
kolem 2000 Kč měsíčně. 
Jistě, potraviny nebo 
oblečení jsou zde levnější. 
Ale zkuste si představit, že 
by měsíční příjem celé vaší 
rodiny byl třeba 10 000 Kč. 
Zjistěte od rodičù, o kolik 
by to bylo méně než teï. 
Promyslete si, kde, jak a s 
kým byste asi bydleli, co 
byste jedli nebo jak byste 
trávili prázdniny. Proberte 
výsledky svého přemýšlení 
v družině.

Indický minitest
Jaká zvířata z uvedených žijí 
v Indii? Pokud si nejsi jistý, 
zkus vymyslet nebo vyhledat k 
jednotlivým zvířatům druhové 
jméno, to ti napoví…
Zebra, puma, nosorožec, klokan, 
tygr, slon, lama

Jaká dvě jídla jsou nejčastěji na 
jídelníčku prostého Inda?
Thálí
Rýže s dálem a zeleninou
Navratan korma
Čapátí

Víš, kdo byli následující Indové?
Ašóka
Mahátma Gándhí
Rabindranath Thákur

Který měsíc bývá v Indii 
nejdeštivější a který nejsušší?
Jakými jazyky se mluví v Indii?

Více informací 
o projektu najdete na: 
www.adopcenablizko.cz/
dnes-jim-jako.

S koncem března skončil i 5. ročník projektu DNES JÍM JAKO, letos 
zaměřený na Indii. Akce probíhala celý březen na facebooku, kde ji 
podpořilo téměř 700 lidí, a zároveň v 18 školách po celé ČR. Cílem 
projektu bylo upozornit na problémy lidí v rozvojových zemích a 
ukázat možnost, jak jim pomoci. 

„Smyslem projektu je přesvědčení, že si lidé rozdíl mezi životními 
úrovněmi lépe uvědomí, pokud si sami vyzkouší jíst celý den jako 
chudý Zimbabwan či Ind,“ vysvětluje Karla Fejfarová.
V rámci akce si žáci ze zapojených škol společně uvařili indické 
jídlo alu gobi a placky čapátí. Jídlo bylo prý nezvyklé, zajímavě 
kořeněné, ale chutnalo jim. „Nejvíce nás překvapilo, že celý 
oběd vyšel pro jednoho žáka na 10 Kč,“ říkají kluci z Kamenice.

recept alu gobi
Potřebujeme:
1 květák, nakrájený asi na 5cm kousky
2 střední brambory, oloupané a nakrájené na asi 3cm kousky
1 lžíce jemně nasekaného zázvoru (nemusí být)
lžička soli
čtvrt lžičky semínek 
římského kmínu
čtvrt lžičky kurkumového 
prášku
půl lžičky čili
2 lžičky mletého koriandru
půl lžičky garammasaly
5 lžic oleje
2 lžíce čerstvého naseka-
ného koriandru

Rozehřejte na pánvi na středním ohni olej, přidejte římský kmín, 
kurkumu a zázvor. Až začne římský kmín praskat, přidejte květák, 
brambory a sůl, zamíchejte a přikryjte. V případě potřeby můžete 
podlít malým množstvím vody. Duste, dokud květák a brambory 
nezměknou (asi 15 minut), občas promíchejte. Přidejte zbytek 
koření, stáhněte oheň a vařte ještě asi 5 minut.
Ozdobte čerstvým koriandrem. Podávejte s rýží.

V březnu se jedlo v 18 školách po celé republice 
po indicku! Zkuste to taky, třeba na táboře!

množství pro 4 osoby, 
doba přípravy asi 30 minut
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