
GORENJSKA 

 

KAŠNATA REPA ALI BURKAŠA  

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Burkaši 

Že znani pisec je konec 18. stoletja pisal o proseni kaši na Gorenjskem in o mešanju nje z 

zeljem ali repo. V nobenem predelu Slovenije baje niso znali iz prosene kaše pripraviti toliko 

okusnih jedi, kot prav na Gorenjskem. Ena značilnejših je prav kašnata repa. Najraje so jo 

jedli s krvavico, zabeljena pa je bila tudi izvrstna samostojna jed. 

 

0,5 kg kisle repe 

10 dag prosene kaše 

1 strok česna 

lovorjev list 

rdeča mleta sladka paprika 

moka  

sol, poper 

 

1. V več slane vode, kot je to običajno potrebno, skuhajte repo le na polovico. 
2. Dodajte kašo in začimbe ter kuhajte še polovico časa, da se repa in kaša zmehčata, 

vendar ne razkuhata. 
3. Vmešajte moko, da se malce zgosti. 

 

 

 



ŠARA  

OŠ Franceta Prešerna Kranj, skupina: Vražji Gorenjci, OŠ Sostro, skupina: Superbabice 

Šara označuje posebno poglavje v slovenski kulinariki. Ime je nedvomno povzela po številnih 

sestavinah, ki so s svojo pisanostjo pripomogle k »šarenem« ali pisanem videzu jedi. Sodi 

med tradicionalne jedi iz lonca – med juhe in ne enolončnice. Juhe so v naše kraje prišle 

relativno pozno, o nastanku juh je pisal Valentin Vodnik v svojih kuharskih knjigah. 

 

60 dag svinjskih pleč       

1 rumena koleraba     

1 sladka repa     

3 korenčki            

1 gomolj zelene 

1 korenina peteršilja z listi 

0,5 kg krompirja 

2 stroka česna 

lovorjev list, majaron 

5 zrn strtega popra 

sol 

1. Meso v kosu kuhaj v vodi in ko zavre, dodaj na koščke narezano zelenjavo. 
2. Začini in ko je šara kuhana na pol, dodaj na koščke narezan krompir. 
3. Kuhaj še pol ure. 
4. Meso vzemi iz juhe in nareži na koščke ter jih vrni v juho. 



TELEČJA OBARA Z AJDOVIMI ŽGANCI  

OŠ Toneta Čufarja Jesenice, skupina: Šefla 

Meso so praviloma uživali ob nedeljah in praznikih ali na semanje dni. Ob tem je prav telečja 

obara bila večkrat na jedilniku. Na Gorenjskem je obara imela več različic in se pojavila kot 

golaž ali čompovc, kjer je bil dodatek ali glavna sestavina krompir.  

Za žgance pa lahko trdimo, da so najbolj množičnih vsakdanjih jedi alpskega predela 

Slovenije, ki so se razširili po vsej regiji. Gre za samostojno jed ali prilogo, zabeljeno z ocvirki 

in v največ primerih iz ajdove ali koruzne moke. So nekakšen steber preživetja širokega kroga 

prebivalstva ob vsakem letnem času, ki se je ponazarjal predvsem pri prilogah. Ob enem niso 

bili značilni za določen dnevni obrok. Uživali so jih pravkar kuhane za zajtrk, kasneje 

popečene na zabeli za kosilo ali malico. Obogatili so krožnike kmečkega ali mestnega 

prebivalstva in se ohranili kot ena najznačilnejših jedi vse do danes. 

 

Obara: 

40 dag telečjih pleč    žganci:  

2 korenčka     0,5 kg ajdove moke 

malo zelene     20 dag suhe skute 

peteršilj s korenino in listi   ocvirki ali zaseka za zabelo 

1 čebula 

lovorjev list, majaron, limonina lupinica 

2 žlici moke 

maščoba 

sol, poper 

 

1. Meso in zelenjavo nareži na male 
koščke. 

2. Na olju prepraži čebulo, dodaj meso 
in zelenjavo in zalij z vodo. 

3. Začini in kuhaj približno 1 uro. 
4. Proti koncu jed lahko zgostiš s prežganjem in dodaš malo vina. 
5. Med tem, ko se juha kuha, prepraži moko in ji po 15 minutah počasi dodajaj slan 

krop. 
6. Zamesi žgance, jih natrgaj in zabeli z ocvirki. 
7. Za svežino jim na koncu lahko dodaš malce skute.  

  



HRUŠKE V HRUŠKOVI KREMI 

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Trničice 

Na gorenjskem so uživali veliko surovega sadja, predvsem jabolk in hrušk. Kasneje so ga 

posušili ali skuhali v marmelade, kompote ali sokove. Predvsem suho sadje se pojavlja v 

marsikateri močnati ali testeni različici tradicionalne jedi. Tokrat imamo opravka z malce 

modernejšo obliko sadne sladice, ki jo sestavljajo lokalno značilne in tradicionalne sestavine. 

 

5 hrušk  

6 žlic medu 

1 maslo 

malo moke 

cimetova skorja 

klinčki 

mleti cimet 

nekaj žlic rdečega vina 

 

1. Hruške olupi, razpolovi in jim odstrani koščice. 
2. Na pol pokrite z vodo, ki si ji dodal nageljnove žbice in cimetovo skorjo, jih duši 

približno 10 minut. 
3. Na maslu prepraži moko, zalij z vodo, v kateri so se kuhale hruške in dodaj med ter 

rdeče vino. 
4. Hruške daj v ponev, prelij s sladko maso in zavri. 
5. Preden ponudiš, potresi s cimetom. 

 

 



SKUTA S SADJEM  

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Burkaši 

Gre za še eno različico sadne jedi, kot posledice tradicije obilice sadja, ki je bilo na voljo in 

dobro razvite sirarske obrti, katere najpogostejši izdelek je bil prav skuta. 

 

1 kg skute 

2 dl mleka 

1 vaniljin sladkor 

2,5 dl sladke smetane 

malo medu 

0,5 kg jabolk 

1 limona 

mleti cimet 

 

1. Zmešaj skuto z mlekom in dodaj med. 
2. Naribaj jabolka, jih pokapaj z limoninim sokom in primešaj skuti.  
3. Na koncu dodaj stepeno smetano in jo narahlo vmešaj v maso. 
4. Jed začini z limonino lupinico in cimetom in ponudi hladno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJDOVI KRAPI 

OŠ A. Tomaža Linharta Radovljica, skupina: Škrte čebelice 

Krapi sodijo med najznačilnejše in največkrat omenjene slovenske jedi severne in vzhodne 

Slovenije. Kuhani in polnjeni so bili na mizi sigurno za pusta, sicer pa jih poznamo kot 

praznične jedi. Pripravljali so jih iz treh vrst moke, vendar večinoma iz ajdove. Ajda se je 

pojavila šele konec srednjega veka in kmalu, predvsem v obliki moke, predstavljala večji del 

ljudske hrane. Velikokrat so popili celo vodo, v kateri so se kuhali in tako dobili še dodaten 

zalogaj energije. Ob težjih delih, kot je košnja so kmetom gospodinje pripravile krape in kosci 

so se radi pošalili, da gredo h gospodinji z največjimi koleni, ki bo lahko zvaljala največje 

krape. 

 

Testo: 

34 dag ajdove moke 

10 dag masla  

pest drobtin 

3,5 dl slanega kropa 

pšenična moka za posip 

Nadev: 

350 g skute 

1 jajce 

130 ml sladke smetane 

1 pest zdrobljenih piškotov 

ščepec soli 

Preliv: zdrobljeni piškoti in maslo 

1. Popari ajdovo moko in dodaj maslo ter drobtine.  
2. Zamesi testo, ki naj nekaj časa počiva. 
3. Ko se ohladi,  ga razvaljaj in posipaj s pšenično moko, ki testo veže ter ga ponovno 

zamesi in pusti počivati 20 minut. 
4. Sestavine za nadev zmešaj v gladko maso.  
5. Nadev bo boljši, če boš beljak stepel v sneg. 
6. Spočito testo razvaljaj in oblikuj kroge, v katere naneseš nadev ter jih prepogneš na 

pol. 
7. Dobro jih zalepi po celi dolžini. 
8. Krape kuhaj v slanem kropu 10 minut. 
9. Zabeli jih z maslom in zdrobljenimi piškoti. 

 



 

GOVNAČ 

OŠ F. S. Finžgarja Lesce, skupina: Jabčki, OŠ Polje, skupina: En frajer s tremi frajlami 

Po imenu značilna jed za gorenjsko področje, vendar pa gre za mešanico krompirja in zelja, ki 

se je uveljavila v domala vsej Sloveniji. V krompir so včasih radi primešali različno domačo 

zelenjavo, kot je repa, fižol, ohrovt, vendar je največkrat mesto v loncu zasedlo prav zelje. 

Različica jedi je bila v naših krajih poznana tudi preden je krompir priromal v Evropo in sicer 

ga je nadomestila kaša ali močnate priloge. Ime je izpeljanka besede glava ali glavnjač, ki se 

je skozi gorenjski dialekt preoblikovala v današnjo.  

 

4 veliki krompirji 

pol glave zelja 

1 čebula 

2 žlici olja 

2 stroka česna 

1 žlica moke 

peteršilj 

1 žlica paradižnikove mezge 

 

1. Krompir olupi in nareži na koščke ter ga kuhaj v slani vodi. 
2. Dodaj narezano zelje in skupaj kuhaj 20 minut.  
3. V ponvi prepraži narezano čebulo, malo česna in žlico moke. 
4. Kuhano zelje s krompirjem zmešaj in pretlači. 
5. Lahko zgostiš s podmetom in dodaš ščepec sladke mlete paprike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLERABČNIK 

OŠ Toneta Čufarja Jesenice, skupina: Šefla 

Kolerabo so v različicah kavle ali kavre razširili Notranjci. Okusni gostljati jedi družbo dela 

krompir, lahko pa še fižol in nekatera ostala zelenjava. Običajno je bila imenitna priloga 

mesnim jedem, lahko pa se je, zabeljena z ocvirki, uživala samostojno. Na mizah je jed bila 

predvsem pozimi, ko ni bilo solate ali sveže zelenjave. Koleraba je v kleteh, primerno 

pospravljena, namreč zdržala dolgo v zimo. 

 

2 kolerabi 

1 krompir 

1 žlica moke 

1 dl sladke smetane 

mast za pečenje 

sol, poper 

 

1. Kolerabo olupi in nareži na kocke, perje pa na rezine.  
2. Tudi krompir nareži na enako velike kocke.  
3. Vse skupaj prepraži na vroči maščobi in prilij malo vode ali jušne osnove, da se 

sestavine dušijo do mehkega. 
4. Na koncu dodaj sladko smetano in začini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZELENJAVNI NARASTEK 

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Veronike 

Proso sodi med najstarejša žita, iz katerega so v stopah izdelovali kašo. Že Valvazor omenja 

peko kruha iz prosa. Ljudska govorica pravi, da se med sejanjem prosa ni smelo govoriti, da 

bi ptiči ne pozobali semen. In še preden so ga posejali, so ga morali trikrat presipati skozi 

moške hlače, da ne bi bilo snetljivo. Predhodnica uporabe prosa je ponekod bila pira, sicer pa 

so proso uporabljali v masi za klobase, v juhah ali z zelenjavo. Tukaj imamo okusno sodobno 

različico prosene jedi. 

 

1 skodelica prosene kaše 

2 skodelici vode 

1 žlica masla 

2 korenčka  

1 manjši brokoli 

1 bučka 

3 žlice skute  

2 žlici kisle smetane 

2 jajci 

sol 

peteršilj 

muškatni orešček 

 

1. Proseno kašo kuhaj 10 minut v slanem kropu in jo pusti nekaj časa počivati.  
2. Dodaj ji žlico masla in maso pusti ohladiti. 
3. Nasekljaj zelenjavo in jo duši, da se malce zmehča. 
4. Dodaj smetano, skuto in začimbe.  
5. Namaščen pekač posuj z drobtinami in vanj vlij polovico kaše. 
6. Na to naloži zelenjavo in jo prekrij z ostalo polovico prosene kaše.  
7. Peči do 25 minut na 180 stopinj.  

 

 

 

 

 



RIBA NA POSTELJICI 

OŠ F. S. Finžgar Lesce, skupina: Zapečenci 

 

4 fileji ribe 

20 dag blitve 

2 paradižnika 

pol limone 

1 žlica limoninega soka 

5 dag orehov 

10 dag masla 

3 žlice repičnega olja 

muškatni orešček 

peteršilj 

sol, beli poper v zrnu 

 

1. Fileje začini s soljo, belim poprom, limoninim sokom in z žlico repičnega olja.  
2. Mariniraj jih 10 minut. 
3. Večje liste blitve razreži na manjše dele.  
4. Paradižnika očisti in nareži na koščke ter ju prepraži na repičnem olju. 
5. Dodaj česen in skoraj takoj še blitvo, začini in pusti dušiti 10 minut ali dokler se blitva 

ne zmehča. 
6. Marinirane ribje fileje peči v pečici 15 minut, da postanejo hrustljavi. Na koncu jim 

dodaj maslo in nasekljan peteršilj. 
7. V ponvi na maslu prepraži orehe in jih posuj preko pečenih filejev.  
8. Ribo ponudi skupaj z zelenjavno mešanico in koščkom limone.  

 

 

 



MEDENA SIMFONIJA 

OŠ A. Tomaža Linharta Radovljica, skupina: Škrte čebelice 

 

Bučkina krema: 

2 bučki 

pol mlade čebulice 

pol stroka česna 

1 žlička rjavega sladkorja 

1 žlica oljčnega olja 

rožmarin 

sol, poper 

Sirna krema: 

100 g naribanega parmezana 

2 dl sladke smetane 

poper 

Dodatek: 

suho sadje 

orehi 

črni kruh 

maslo 

med 

 

1. Bučkam odstrani koščice v notranjosti. 

2. Blanširaj jih v vodi z rožmarinom in jih pusti ohladiti. 

3. Dodaj ostale sestavine, zmelji s paličnim mešalnikom in postavi za nekaj časa v hladilnik. 

4. Zmešaj parmezan s smetano. 

5. Bučkino maso daj na majhne žličke, pokapljaj s kremo in prelij v medom.  

6. Zraven ponudi sestavljen prigrizek na črnem kruhu.  

 



KROPARSKA ŽONTA 

Skupina Ta-leške kuharce, OŠ F. S. Finžgarja Lesce 

Gre za lokalno posebnost, predvsem glede izvedbe enolončnice. Ker je njena glavna 

sestavina drobovina, so jo najverjetneje pripravljali v prvih dneh kolin. 

 

Sestavine: 

20 dag govejih jetrc  

malo ostale drobovine: pljučka, ledvica 

1 velika čebula  

1 velika žlica moke 

majaron, šetraj, peteršilj 

sol 

0,5 do 1 l vode 

 

Priprava: 

1. Na razbeljeni masti prepraži čebulo, da le-ta ne postekleni.  

2. Dodaj narezana jetrca in ostalo drobovino ter prepeči in 6 krat obrni.   

3. Vmešaj 2 žlici moke in počakaj, da porumeni.  

4. Vse skupaj zalij z vodo, počakaj, da se zgosti in začini. 

5. Vse skupaj kuhaj še pol ure. 

6. Običajno so jed ponudili s polento. 

 

 

 

 

 



JEŠPREN S SUHIMI TEPKAMI 

Skupina Možgančki, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

Jed je bila značilna za postni čas. Sicer pa je ječmen bil v teh krajih tudi »pred vrati« na 

domači njivi. Sušili so ga za pečjo in ga nesli phat v mlin. Nekaj so ga zmleli v moko, ostalo pa 

uporabili za to-vrstne enolončnice. Obogatena s suhim ali svežim sadjem, je bila še posebej 

priljubljena. 

 

Sestavine: 

10 dag ješprenja 

krhlji 6  hrušk - tepk 

pest suhih češpelj 

pest jabolčnih krhljev 

1 korenček                                                      

1/4 gomolja zelene  

1 peteršilj s steblom 

majaron, lovor, timijan 

poper, sol 

Priprava: 

1. V lonec nalij 2 litra vode nato dodaj prej namočen in odcejen ješprenj.  

2. Vmešaj suho sadje in nasekljano zelenjavo in začini. 

3. Pokrito kuhaj na rahlem ognju vsaj 1 uro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZELIŠČNA JUHA 

Skupina Kranjec in Kranjice, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

Ne le na Primorskem, tudi na višje ležečih delih alpskega sveta je, in še vedno rase, veliko 

zdravilnih, dišečih in posledično okusnih zelišč. Rek: »Za vsako bolezen rožca rase«, se je 

udomačil tudi tukaj in udejanjali so ga prav na način uporabe raznovrstnih trav v kuhinji ter 

tako popestrili jedi, katerih sestavine niso bile številne. 

 

Sestavine: 

20 dag divjačinskega mesa 

2 rdeči čebuli 

2 stroka česna 

peteršilj 

3 krompirji  

maslo 

2 rdeča korenčka 

2 rumena korenčka 

1 koren pastinaka 

košček gomolja zelene 

sveži majaron, timijan, peteršilj – več, kot običajno 

1 l jušne osnove 

sol,  poper 

Priprava: 

1. Posodo, kjer se bo kuhala juha, premaži z maslom in počakaj, da se stopi. 

2. Vanjo naloži narezano zelenjavo in krompir ter nanjo položi meso. 

3. Na zmerni temperaturi pusti dušiti 20 minut, da meso zakrkne in med tem ne mešaj. 

4. Ko spodaj vse porumeni, zalij z jušno osnovo in pusti dobro prevreti. 
5. Proti koncu dodaj zelišča. 

 
 

 

 

 



ZELENJAVNA ENOLONČNICA 

Skupina Jenkove Šmonce, OŠ Simona Jenka Kranj 

 

Sestavine: 

pol cvetače 

pol lončka graha 

3 korenčki 

2 paradižnika 

6 krompirjev 

lonček riža 

1 čebula 

1 strok česna 

lovorjev list, sladka paprika 

sol, poper 

Priprava: 

1. V 2 l vode stresi narezan korenček, na kose narezan krompir in riž.  

2. Po 10 minutah vrenja dodaj grah, lovor in sol. 

3. Cvetačo skuhaj posebej v slani vodi in jo kasneje dodaj juhi. 

4. V ponvi na malo olja prepraži čebulo, dodaj nasekljan česen in na koncu še papriko in 

paradižnik.  

5. Dodaj 2 zajemalki vode, v kateri se kuha zelenjava in pokuhaj.  

6. Po 5 minutah omako vmešaj v enolončnico in kuhaj še nadaljnjih 5 - 10 minut. 

 



DRAŽGOŠKI KRUHEK 

Skupina Krompirjevci, OŠ F. S. Finžgarja Lesce 

Izvira sicer iz Škofje Loke, oz. Poljanske in Selške doline, kjer se je ohranilo izdelovanje teh 

slastnih ornamentov. Obrt se je naknadno prenesla v Dražgoše, od koder poznamo predvsem 

različico odtisov ornamentov s pomočjo lesenih modelov, ter v Železnike, kjer se izdeluje še 

danes. V preteklosti je ta medeni zalogaj iz relativno tršega testa bil namenjen obdarovanju 

ob cerkvenih ali drugih praznikih, v znak ljubezni in spoštovanja ali prijateljstva. Oblika se je 

prilagajala namenu, vseeno pa med bolj tradicionalne prištevamo srce, krog ali polkrog ter 

včasih zvezdo. Včasih so izdelovalci dražgoškega kruhka uporabili dva tipa moke in tako 

dobili temnejše in svetlejše testo z namenom barvne pestrosti ročne izdelave okraskov.  

 

Sestavine: 

pol kg medu 

1 kg pšenične moke tip 500 ali 
tip 850 ali ržene moke  

1 žlička mletih klinčkov 

1 žlička mletega cimeta 

pol dl vode  

1 žlička jelenove soli ali jedilne sode 

Priprava: 

1. Sestavine zmešaj v gladko testo in ga pusti počivati pol ure. 
2. Razvaljaj 0,5 cm na debelo in izrezuj like, na katere položiš testene ornamente. 
3. Peči ga 10 minut na 165 stopinjah. 
4. Še toplega premaži z medom. 
5. Če se odločiš za različico 2 različnih testenih mas, iz ene naredi podlago, iz druge pa 

ornamente, da bodo izdelki barvno različni. 

 

 

 

 

 

 



ČEŠPLOVC 

Skupina Ta-leške kuharce, OŠ F. S. Finžgarja Lesce 

Opravka imamo s plodom izjemne domišljije ali iznajdljivosti takratnih gospodinj. Viri o 

nastanku jedi nas pripeljejo do leta 1940, predpostavljamo pa, da je na jedilniku  bila že prej. 

Sladica, ki ji ni para! Predvidevamo, da je niso jedli vsakodnevno, oz. da si jo je bilo potrebno 

zaslužiti. Vsekakor v času sočnih češpelj in na preprost način. Jed, ki bi si zaslužila stati med 

regijsko značilnimi jedmi na kulinaričnem zemljevidu Slovenije. 

 

Sestavine: 

20 domačih češpelj                                                        

20 dag starega belega kruha                                                                                                      

malo mletega cimeta 

voda 

sladkor po okusu 

 

Priprava: 

1. Kruh nareži na kocke in ga daj v posodo.  

2. Češplje skuhaj z malo vode, da se zelo zmehčajo in začini. 

3. Po okusu sladkaj, vendar včasih niso. 

4. S kompotom prelij kruh, počakaj, da se vpije in ohladi. 

5. Ponudi hladno (lahko iz hladilnika). 

 

 

 

 



LINHARTOVO PECIVO 

Skupina Linhartovi cmočki, OŠ A. T. Linharta Radovljica 

 

Sestavine: 

7 žlic moke 

5 jajc 

7 žlic sladkorja 

1 vanili sladkor 

pest robid 

5 jabolk 

sladkor za pekač 

košček masla za pekač 

 

Priprava: 

1. Olupljenim jabolkom izdolbi koščice in jih nareži na 1 – 2 cm široke kolobarje. 

2. Pekač premaži z maslom in na debelo posuj s sladkorjem. 

3. Po sladkorju razporedi jabolka in robide. 

4. Omenjeno daj v pečico in peči 15 minut na 180 stopinjah, da se jabolka zmehčajo. 

5. Med tem iz ostalih sestavin pripravi biskvitno testo. 

6. Mešaj rumenjake s polovico sladkorja, dodaj moko. 

7. Beljake stepi v sneg in mešaj s polovico sladkorja. 

8. Maso zmešaj in vlij preko pečenega sadja ter peči še 10 – 15 minut na 180 stopinjah. 

9. Pečeno pecivo zvrni na pladenj, da bodo jabolka pristala zgoraj. 

 



BOHINJSKI POSTNI PRIGRIZKI 

Skupina Kranjec in Kranjice, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

 

Sestavine: 

1 bohinjska sveža postrv, lahko tudi rahlo dimljena 

domače maslo 

pest čemaža 

kuhane borovnice in brusnice 

ščepec soli 

Priprava: 

1. file postrvi kuhaj v slani vodi (lahko dodaš jušno zelenjavo) 15 minut, če imaš rahlo 

dimljeno ribo, je ne kuhaj. 

2. Meso ribe dobro premelji ali zdrobi. 

3. Zmešaj ga s stepenim maslom. 

4. V polovico vmešaj nasekljan čemaž, v drugo polovico pa gozdne sadeže. 

5. Ponudi na opečenih kruhkih. 

 

 

 

 

 

 

 



ŽUPA Z BAVHOM 

OŠ Staneta Žagarja Lipnica, skupina Bavharji in župarji 

Da obstoja med Kropo in sosednjo Kamno Gorico staro nesoglasje, je splošno znano, čeprav 

malokdo ve, za kaj pravzaprav tukaj gre. V mladinskem listu Naš rod, ki je izhajal pred vojno 

piše, da je bil vzrok temu nasprotju krava Bavha, najverjetneje ta z največjim trebuhom, ki  

so jo baje Kamnogoričani nekje sunili ter priredili gostijo, na katero so povabili tudi Kroparje. 

Bodisi, da so se Kroparji predolgo zamudili ali pa da Kamnogoričani niso hoteli deliti 

pojedine. Ne ve se, kaj je pravzaprav bilo, res pa je, da ko so Kroparji prišli na gostijo, od 

krave ni bilo drugega, kakor oglodane kosti in ostanek župe. Seveda Kroparji s tako gostijo 

niso bili zadovoljni in od tedaj naprej zmerjajo sosede po pojedini kravi Bavhi – Bavharje. 

Kamnogoričani pa so Kroparje imenovali -Župarji.    

 

1 čebula  

2 korenčka 

0.5 kg govejega mesa 

(bočnik) 

1 koleraba  

polovica cvetače 

2 do 3 vejice luštreka 

šop svežega peteršilja 

polovica gomolja zelene  

sol, poper, žafran  

 

1. Čebulo popečemo v ponvi brez maščobe. 

2. V velik lonec z vodo damo meso in zelenjavo ter začinimo.  

3. Dodamo čebulo in kuhamo približno 3 ure.   

4. Meso ob juhi ponudimo s hrenom. 

 

 

 

 

 



KRUHOVKA 

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Jenkovi nageljčki 

Omenjena jed naj bi se pripravljala ob sobotah, ko je bil dan za peko kruha, je nastala na 

podlagi ostankov testa in/ali potrebe po juhi, ki so ji za izboljšanje okusa dodali malce 

sezonske zelenjave, ocvirkov ali na masti popražene čebule. Uživali so jo tudi za zajtrk ali 

dopoldansko malico. Sicer pa gre za dejstvo, da so vsi domovi na Gorenjskem na razpolago 

imeli več ali manj ista živila, pa je vendar nastalo toliko različnih jedi. 

 

3 žemlje 

8 dag masla 

2 rumenjaka 

Kos gomolja zelene 

1 korenček 

1 koleraba z listi 

Peteršilj, šetraj, majaron 

malo muškatnega oreška 

sol, žafran 

1. Zelenjavo narežemo na koščke in jo skuhamo v slani vodi. 

2. Dobro kuhano pretlačimo. 

3. Žemlje narežemo na koščke in jih namočimo v juhi. 

4. Dodamo maslo in žafran.  

5. Prevremo in vmešamo stepen rumenjak. 

 



PREŠERNOVE FIGE (po naše) 

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Kran'ske kuhar'ce 

Povzeta strast ali ljubezen do suhih fig našega največjega poeta, je na podlagi otroške 

domišljije rodila na nek način inovativen izdelek, vendar na več področjih povezan s 

kulinarično dediščino kraja njegovih ustvarjalcev. 

 

Testo: 

25 dag moke                                                                                                                                                      

4žlice masla                                                                                                                                                          

1,5dl mleka                                                                                                                                        

4 žlice sladkorja                                                                                                                                 

1 jajce                                                                                                                                                                                            

2 rumenjaka                                                                                                                                                

kocka kvasa                                                                                                                                       

ščep soli                                                                                                                                                                                        

limonina lupina 

Nadev: 

1 rumenjak 

10 dag suhih fig                                                                                                                

2 žlici goste sladke smetane                                                                                                                             

cimet, klinčki  

1. V večjo posodo stresemo polovico moke in v sredino naredimo jamico. 

2. Dodamo 1 žličko sladkorja in nadrobljen kvas.  

3. Prilijemo malo toplega mleka in ga s kvasom zmešamo v srednje gosto zmes.  

4. Naj vzhaja približno 10 minut. 

5. V preostalem mleku raztopimo maslo in ga počasi dodamo v zmešano mleko, moko in 

kvas.  

6. Dodamo še sladkor in 2 rumenjaka.  

7. Zdaj počasi dodajamo še drugo polovico moke in sol.  

8. Vse skupaj dobro pregnetemo in pustimo vzhajati približno 20 minut. 

9. Nato pripravimo nadev: drobno narežemo fige in dodamo limonino lupino, cimet in 

klinčke, nazadnje pa še smetano.  

10. Razvaljamo testo in ga razrežemo na kvadratke na katere naložimo nadev. 

11. Vse vogale zložimo skupaj in oblikujemo figo.  

12. Fige položimo na pekač in jih premažemo z razžvrkljanim jajcem ter pečemo na 180 

stopinj okoli 15 minut. 



HRUŠEVI KRAPI 

OŠ 16. decembra Mojstrana, skupina Domačini 

Hruševi krapi so značilna močnata jed za zgornji del Zgornjesavske doline, tako rekoč biser 

zgodovine, ki se pozablja. Jedli so jih predvsem v okolici Podkorena in Rateč, kjer se danes 

najdejo le redke roke, ki jih še znajo pripraviti na način, ki zadovoljuje dediščino omenjenih 

krajev. Sodijo med jedi, ki so bogatile mizo ob prazničnih priložnostih. Nadev je iz suhih 

hrušk, ki so značilne za ta del Slovenije, saj jih je bilo (takrat) v izobilju. 

 

Testo: 

50 dag bele moke  
žlička soli 
pol kocke kvasa 
mleko in mlačna voda 
žlička sladkorja 
 

Nadev: 

suhe hruške 
polenta 
sladkor 
 
Preliv:  
drobtine, maslo 
zaseka 
 
 

1. Naredimo kvasec in ga zmešamo z moko, solimo in dolivamo vodo.  

2. Zamesimo testo in ga pustimo počivati približno pol ure. 

3. Suhe hruške kuhamo v toliko sladke vode, kot jo bomo potrebovali za polento, do 

mehkega. 

4. Ohlajene hruške na drobno narežemo.  

5. V vodi, kjer so se kuhale hruške, skuhamo polento. 

6. Polento primešamo hruškam v razmerju 1:3. 

7. Vzhajano testo razvaljamo na 3 mm debelo in razrežemo na kvadratke, nato na 

sredino položimo žlico nadeva, prepognemo in stisnemo robove.  

8. Krape 20 minut kuhamo v vreli slani vodi.  

9. Zabelimo jih z drobtinami, zaseko ali pa v mleku zakuhamo malo moke, sladkamo ter 

s tem prelijemo krape. 

 

 



»GORENJSKI« ŠMORN 

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Kran'ske kuhar'ce 

Gre za jed, ki z dejanskim šmornom ali cesarskim pražencem, nima preveč skupnega. Če se 

naslonimo na dejstvo, da je za šmorn bilo treba zmešati vse sorte in speči, bi morda našli 

kako povezavo, vsekakor pa gre za gospodaren korak in okusno jed, s kakršnim koli imenom 

pač. 

 

nekaj rezin starega belega 

kruha                                                                                                                                                          

50 dag skute                                                                                                                                              

50 dag jabolk    

2 dl mleka                                                                                                                                          

2 jajci                                                                                                                                                         

2 + 2 žlici sladkorja                                                                                                                                          

1 žlica masla                                                                                                                               

cimet 

1. Kruh narežemo na kose in ga namočimo z mlekom.  

2. Položimo ga na dno pekača, namazanega z maslom in ga potresemo s cimetom ter 

sladkorjem. 

3. Naribamo jabolka in polovico naložimo na kruh.  

4. Zmešamo skuto z jajci in sladkorjem ter to prelijemo preko jabolk.  

5. Na to potresemo preostala jabolka, sladkor in nekaj cimeta.  

6. Vsako plast posebej moramo dobro potlačiti.  

7. Vse skupaj postavimo v pečico in 60 minut pečemo na 180 stopinj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCVRTE SLIVE ALI TEPKE 

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Jenkovi nageljčki 

Morda na prvi pogled plod otroške domišljije, ki pa so dodobra preučili prisotnost sestavin na 

svojem področju v času prednikov in način priprave jedi, ko se je bilo treba posladkati, če je 

seveda domača shramba to dopuščala. 

 

20 dag suhih sliv ali tepk 

2 dl rdečega vina ali 

žganja 

3 dl mleka 

4 jajca 

sladkor, sol, cimet, 

piment, sveža meta 

olje za cvrtje 

sladkor v prahu 

 

 

1. Sadeže izkoščičimo in jih namočimo v vinu. 

2. V veliki skledi zmešamo mleko, jajca in začimbe. 

3. Meto natrgamo in dodamo testu, ki naj bo gostejše, kot za šmorn. 

4. Odcejene sadeže namočimo v testu in jih ocvremo v vročem olju. 

5. Potresemo jih s sladkorjem v prahu in svežo meto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDENI JOGURT 

OŠ A. T. Linharta Radovljica, skupina Linhartovi mojstri 

 

2 dl navadnega jogurta 

2 dl pasirane skute 

4 dl sadja 

5 zdrobljenih piškotov 

3 jabolka 

med 

cimet 

mleti orehi 

nekaj celih orehov za dekor 

1. Olupimo jabolka in jih narežemo na kocke.  

2. Pripravimo modelčke za mufine in jih namažemo z maslom.  

3. Vanje naložimo jabolka, posujemo z orehi, zmešanimi z medom in cimetom.  

4. Pečemo na 180 stopinjah 15 minut.  

5. Jogurt zmešamo s skuto in to naložimo v kozarčke.  

6. Preko posujemo malce zdrobljenih piškotov in poveznemo pečene jabolčne pokrove z 

orehi. 

7. Namesto orehov pa preko lahko poveznemo gozdne sadeže. 

 

 

 

 



AJDOVA PLOŠČICA 

OŠ A. T. Linharta Radovljica, skupina Linhartovi mojstri 

 

4 žlice ajdove kaše 

pest ovsenih kosmičev  

5 suhih marelic 

1 jabolko 

1 žlica medu 

2 beljaka 

malo jedilne čokolade 

5 zdrobljenih piškotov 

rum 

sladkor 

sok limone 

maslo 

 

1. Ajdovo kašo skuhamo v slanem kropu. 

2. Zmlete kosmiče prepražimo na maslu, dodamo na koščke narezane marelice, 

naribano jabolko, rum in limonin sok ter med. 

3. Dobro premešamo in maso namažemo v pekač. 

4. Pustimo stati nekaj časa. 

5. Beljake stepemo v sneg in jim primešamo stopljeno čokolado. 

6. S tem namažemo polovico žitne mase. 

7. Z drugo polovico jo prekrijemo. 

8. Pečemo v pečici 15 minut na 170 stopinjah. 

9. Na koncu prelijemo z medom in zraven ponudimo domač lahek jogurt. 

 

 

 

 

 

 



 

ŠTRUDELJ PO NAŠE  

OŠ Staneta Žagarja Lipnica, skupina Fovšaritarji,  

Štrudelj ali zavitek slovi kot eden najbolj priljubljenih predstavnikov regije, tudi preko meje s 

sosednjo Avstrijo, po kateri smo prevzeli mnoge, danes značilne jedi. V zadnjem času ga 

srečamo, predvsem v kvalitetnih slovenskih gostilnah, v najrazličnejših sodobno oblikovanih 

različicah. 

 

3 – 4 hruške 

1 dl rdečega vina 

1 dl ruma 

2 žlici sladkorja 

cimet, klinčki 

3 žlice medu  

15 dag orehov 

listnato masleno testo 

 

 

1. Hruške olupimo, prerežemo na pol in 

izdolbemo koščice. 

2. V približno 1,5 l vode vlijemo vino in začinimo ter v tem kuhamo hruške 10 minut.  

3. Odcejene, z odprto polovico navzdol, položimo na pekač. 

4. Testo razvaljamo in ga poveznemo preko hrušk ter zarežemo figurice. 

5. Pečemo v prej ogreti pečici na 220 stopinjah dokler ne porumeni. 

6. Med tem v vročem rumu namočimo orehe. 

7. Pečene hruške obrnemo in napolnimo z orehi. 

8. Pokapljamo jih z medom in ponudimo. 

 

 

 

 

 

 



ŠURK S ČEŽANO   

OŠ Staneta Žagarja Lipnica, skupina Fovšaritarji, OŠ Ludvika Pliberška Maribor, skupina 

Jabolčne Ludvičke 

Šurk je stara vrsta fižola, ki ga posadimo med navadnega. Odganja škodljivce in je za divjad 

ne zanimiv. Je večje oblike in zelo raznolikih barv ter bolj nasiten. Pobira se ga še preden 

dozori, kar v teh krajih zaradi vremenskih razmer, pride zelo prav. 

 

1 kg kiselkastih jabolk 

60 dag suhega fižola v zrnju (Šurk) 
3 – 4 žlice sladkorja 

2 žlici masla 

cimet, klinčki 

3 lovorjevi listi, sol 
 
 

1. Jabolka olupimo, jim odstranimo koščice in jih narežemo na krhlje.  

2. Stresemo jih v kozico, posujemo s sladkorjem in prilijemo vodo, da pokrije jabolka. 

3. Dodamo cimet in klinčke.  

4. Kozico pokrijemo in jabolka na zmernem ognju počasi dušimo približno 15 minut, da 

postanejo mehka.  

5. Vmes večkrat premešamo. 

6. Jabolka pretlačimo in dodamo malo masla. 

7. Čez noč namočen fižol precedimo in mu zamenjamo vodo. 

8. Kuhamo ga skupaj z začimbami vsaj 1 uro. 

9. Na maslu popražimo drobtine in zabelimo fižol ter postrežemo s čežano. 

10. Jed je okusnejša, če malce pretlačimo tudi fižol. 

 

http://okusno.je/recepti/ingredients:47
http://okusno.je/recepti/ingredients:103

