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Slovenci vse bolj občudujemo Indijo in njeno kulinariko. Ta dežela 
postaja nekakšen trend, še zlasti mlade zanimajo novi okusi in 
drugačni kulinarični pristopi.

Milijarda ljudi veliko 
dobrega skuha

Precejšen del oziroma 
približno polovico 

receptov, lastnih in izvirnih, 
je v knjigi prispevala gospa 
Veena Jerome, žena Jayakarja 
Jeromeja, zdajšnjega indijskega 
veleposlanika v Sloveniji.
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Slovenci vse bolj občudujemo Indijo in njeno kulinariko. Ta dežela 

veliko 

roma približno polovico receptov, lastnih in izvir-
nih, je prispevala Veena Jerome, žena zdajšnjega 
indijskega veleposlanika v Sloveniji. Knjiga je iz-
jemno lepo opremljena, oblikovala jo je ameriška 
oblikovalka Rebecca Ehalt. Pomemben in upo-
raben je tudi slovar uporabljenih izrazov. Knjiga 
je v celoti dobrodelna, ves dohodek od prodaje je 
namenjen ljudem v Sloveniji, ki resnično potre-
bujejo pomoč. Okusi Indije je že tretja kuharska 
knjiga, ki jo je pripravilo združenje SILA – leta 
2004 je izšla knjiga Kuhajmo s SILO, leta 2009 pa 
Okusi sveta.

Veena Jerome je poskušala recepte v knjigi čim 
bolj poenostaviti, tako da se jih lahko loti (skoraj) 
vsak doma. V tej knjigi na primer izvemo, kako 
speči indijski kruh čapati, ki je bolj podoben pala-
činki kakor našemu kruhu, po nazorno opisanih 
receptih lahko pripravimo številne indijske jedi. 
Škoda je le, da za manj poučene knjiga ne prinaša 
pojasnil, kaj sploh so kari, raita, masala ali dal in v 
čem je dejanska skrivnost indijskih začimb, zelišč, 
olja in kuhanega masla gi (ghee). A ta pripomba ni 
mišljena kot kritika, ampak kot spodbuda. Knjiga 
bo na voljo tudi na letošnjem dobrodelnem bazar-
ju, ki ga SILA prireja že skoraj dve desetletji. 

V Okusih Indije spoznamo, da je v indijski kuhinji veliko različnih barv, vonjev in 
okusov, kar ponazarjajo že majhne posodice z različnimi kariji, ki jih postrežejo 

ob jedeh. Tradicionalni indijski obrok se začne s kozarcem soka lasi, šele nato je na 
vrsti predjed. Jedi so različne, s čapatiji ali purijem (indijskim kruhom), rižem, praženo 
zelenjavo ali mesom. Nepogrešljive priloge so jogurt, marinirana zelenjava ali papad. Tudi 
indijski obrok se konča s sladico, na primer z mlečnim pudingom, sladoledom ali sadjem.
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