
MARIBOR, DRAVSKO IN PRTUJSKO POLJE, DRAVSKA DOLINA 

 

 

PIŠČANČJA OBARA 

OŠ Breg Ptuj, skupina: Miki piške, OŠ Ljudski vrt Ptuj, skupina: Mladi kuharski mojstri, OŠ 

Kamnica, skupina: Srce na krožniku in vkuhali cmoke, OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana, 

skupina: Na 5ke in vkuhali vlivance, OŠ Šmarjeta, skupina: Čebelice in mu dodali bleke 

Tako, kot kurja obara,  je tudi piščančji ajmoht bil na voljo v prvi vrsti porodnicam, bolnim ali 

ob težjih opravilih, ko so se morali podkrepiti z okusno jedjo. Priprava ajmohta se razlikuje od 

priprave obare, tako so trdile že naše babice. Meso in ostale sestavine so pri pripravi 

ajmohta dale kar v lonec, ga zalile z vodo in kuhale. Pri obari pa so meso najprej popekle in 

šele nato dodale ostale sestavine, zalile z vodo, ali še bolje, kostno juho ter jih skuhale. 

Ajmoht so običajno zgostile z dodatki v obliki cmočkov, vlivancev ali česa ostalega, značilnega 

za posamezno regijo. 

 

60 dag piščančjih prsi 

1 čebula 

20 dag korenčka 

1 peteršiljev koren 

malo olja 

1 žlica moke 

1 dl vina 

1 žlico paradižnikove mezge 

sol 

 

1. Na olju v kozici popraži nasekljano čebulo. 
2. Dodaj na koščke narezano meso in zelenjavo. 
3. Začini, zalij z vodo in kuhaj 40 minut. 
4. Ko voda povre, zalij z vinom, potresi z moko in dodaj vodo. 
5. Kuhaj še pol ure, na koncu dodaj malo paradižnikove mezge. 

 

 

 

 



GRATINIRANA REPA S KROMPIRJEM  

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, skupina: Brassicalinke 

 

V SV delu Slovenije so včasih uživali zelo veliko repe na najrazličnejše načine, običajno zelo 

preproste. Služila je kot samostojna jed ali priloga h kolinam, vrednost so pa ocenili po 

količini zabele. Ta vrsta jedi, ki jo prištevamo med vsakdanje izpeljanke z osnovnimi 

surovinami,  odraža skromno življenje, pomanjkanje in lakoto. Repa je bila jed, ki so jo lahko 

zaradi izjemne možnosti skladiščenja, uživali domala vse leto. Tukaj pa imamo opravka z 

nadgradnjo začinjeno s sodobnim pristopom priprave jedi. 

 

1,6 kg sveže repe 

2 kg krompirja 

100 g masla 

3 čebule 

6 strokov česna 

50 dag mladega sira 

30 dag sladke smetane 

šetraj 

sol, poper 

 

1. Repo in krompir nareži na kolobarje in 3 - 
5 minut kuhaj v slani vodi. 

2. Nasekljaj čebulo in jo popraži na maslu. 
3. Ko postekleni, ji dodaj česen, šetraj in smetano. 
4. V pekač postopoma nalagaj kolobarje repe in krompirja ter nariban mladi sir. 
5. Na koncu zalij s smetanovim prelivom in potresi s sirom. 
6. Peči 45 minut na 180 C. 
7. Ponudi kot samostojno jed ali prilogo. 

 

 

 

 

 

 



JABOLČNI KVAŠENI ŠTRUDELJ ALI JABOLČNA POTICA 

OŠ Podlehnik, skupina: Cook pro 

Dežela kruha, kot osnovnega živila ali še bolje, kvašenega testa, ki so ga sprva, kot košček 

ukradli masi za kruh in kasneje iz njega razvijali najrazličnejše pogače, potice, gibanice, krofe 

ipd. Kvašeni štrudelj ali zavitek, ki v svoji osnovi – iz vlečenega testa prihaja iz sosednje 

Avstrije, je dobil domačo, bolj nasitno različico. 

 

Testo: 

0,5 kg moke 

pol kvasa 

sol 

mleko po potrebi 

malo masla ali masti 

 

Nadev: 

1 kg jabolk 

30 dag orehov 

sladkor 

 

1. Zamesi testo in ga pusti vzhajati. 
2. Razvaljaj, namaži z naribanimi jabolki s sladkorjem, potresi z orehi in zavij. 
3. Peči v krušni peči 40 min. 

 

 



ŠTAJERSKA KISLA JUHA  

OŠ Sladki vrh, skupina: Spretni kuharski prstki, I.OŠ Celje, skupina: Celjske kuhle, OŠ 

Trbovlje, skupina: Perkmandeljčki 

Juho, značilno za štajerski konec Slovenije ali skoraj sinonim dediščine kulinarike omenjene 

regije, so  pripravljali ob zakolu prašiča iz nogic, repa, uhljev, dela glave, ter jo okisali z vinom. 

Pogosto so jo kuhali v kotlih na prostem, kar ponekod na Štajerskem vidimo še danes. 

Potrebno je poudariti njeno veliko vlogo pri zdravljenju tegob preteklega večera ali 

neprespane noči. Nekateri so jo uživali kar namesto jutranje kave. Nepogrešljiva je bila na 

poročnih ali rojstno dnevnih jedilnikih po polnoči. 

 

30 dag svinjske ribice      pol žličke timijana  

3 srednje velike krompirje    pol žličke majarona  

3 srednje velike korenčke     pol žličke rdeče paprike v prahu  

1 manjša čebula       5 zrn črnega popra  

1 strok česna       1 žlička soli  

2 žlici moke       štiri vejice peteršilja  

1 skodelica kisle smetane       kis  ali vino 

lovorjev list       mast 

 

1. Na malo maščobe prepraži nasekljana čebulo in korenček. 
2. Dodaj drobno nasekljan česen in na kocke narezano meso. 
3. Začini in duši tako dolgo, da se meso zmehča. 
4. zalij z vodo in na koncu dodaj posebej skuhan krompir.  
5. Juho zgostiš z ostro moko, da se ne naredijo grudice in pustiš prevreti. 
6. Ko je jed kuhana, dodaj kis, peteršilj in kislo smetano. 



POHORSKI PISKER  

OŠ Prežihov Voranc Maribor, skupina: Kuharjevi kuharji, OŠ Slave Klavore, Maribor, 

Pohorski lisjaki 

Pisker ali lonec z vsebino, ki bi naj v celoti izhajala s Pohorja ali njegovih obronkov. Gre za 

jed, katere vrednost narašča s količino najrazličnejših sestavin in predvsem vsaj nekaj vrst 

mesa. Vsebina se je predvsem v preteklosti prilagajala letnemu času in v nekaj primerih bila 

tudi brez mesa. Vsekakor pa gre za močno nasitno jed ali enolončnico, ki nekako zaznamuje 

kulinarične posebnosti Pohorja in njegove okolice. Zanimivo je dejstvo, da ga vsaka 

gospodinja pripravi malo drugače in da je zaradi obilice sestavin, vsakič drobno odstopanje. 

 

30 dag svinjine   3 stroke česna 

30 dag govejih pleč   15 dag gob 

30 dag teletine   15 dag fižola 

15 dag slanine    sol, poper  

2 glavi čebule     šopek peteršilja 

2 krompirja    lovor , majaron 

2 korenja     mast ali olje 

5 dag ajdove kaše   jabolčnik za zalivanje 

5 dag ješprenja   kisla smetana po potrebi 

5 dag prosene kaše 

 

1. Po 15 minutah dolij vodo in dodaj 
teletino ter svinjino. 

2. po 45 minutah dodaj ješpren, 
nasekljan česen in začimbe. 

3. Zalij z jabolčnikom in kuhaj še 15 
minut. 

4. Nato dodaj na koščke narezan 
krompir, korenje in gobe. 

5. 10 minut kasneje dodaj proseno 
kašo in fižol. 

6. Dodaj toliko vode, kot želiš, da jo 
juha premore. 

 

 

 



FIŽOLOV GOLAŽ  

OŠ Sladki vrh, skupina: Sladki kuharčki, OŠ Duplek, skupina: Fižolčki 

Jed je sprva bila na krožnikih dvorov ali bogatih hiš. Po zaslugi Katarine Medičejske, 

predstavnice visokega sloja, so jed zaradi stranskih učinkov fižola, umaknili z jedilnikov in se 

je zasidrala v hišah revežev, kjer so fižol poimenovali tudi »meso revežev«. Velikokrat je 

namreč nadomeščal meso. Od nekdaj je fižol bil cenjen kot energijsko polna, nasitna hrana in 

zelo dobro se ga je dalo kombinirati z ostalimi domačimi sestavinami, zato ga najdemo v 

kuhinjah vseh slovenskih regij. 

 

4 čebule    sladka rdeča paprika  

2 stroka česna    sol , poper  

2 korenčka    lovorjev list 

30 dag sveže svinjine   paradižnikova mezga 

50 dag prekajene svinjine  1 kg fižola 

15 dag masti 

 

1. Fižol, ki si ga namočil čez noč, skuhaj v slani vodi.  
2. Med tem nasekljaj zelenjavo in meso.  
3. Na masti popraži čebulo in česen, dodaj meso, začimbe in korenček. 
4. Praži 15 minut, nato dodaj fižol in kuhaj dokler se meso ne zmehča. 
5. Dodaj malo paradižnikove mezge, prevri in ponudi. 

 

 

 

 



AJDOVA KAŠA Z ZELENJAVO  

OŠ Kamnica pri Mariboru, skupina: Kuhajmo s srcem, OŠ Leskovec pri Krškem,  skupina: 

Dobrovoljčki 

Ajda se je kmalu razširila kot ena pomembnejših sestavin za pripravo najrazličnejših jedi, po 

vsej Sloveniji. Tako jo najdemo v obliki moke ali kaše z dodatki. Kaša z zelenjavo se je v 

različnih oblikah pojavila po regijah. Tukaj gre za različico, ki sicer so jo uživali tudi kot prilogo 

k ribam ali mesnim jedem. 

 

80 dag ajdove kaše  

2 čebuli 

6 strokov česna 

2 zeleni papriki 

2 rdeči papriki 

2 korenčka 

1 por 

sol, poper, majaron 

sončnično olje 

kisla smetana ali jogurt po želji 

 

1. Skuhaj ajdovo kašo v slani vodi v razmerju 1:2. 
2. Na koščke narezano zelenjavo prepraži in začini. 
3. Dodaj kuhano ajdovo kašo in skupaj praži še 5 minut. 
4. Postrezi s prelivom iz kisle smetane in jogurta po okusu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSENA KAŠA S SUHIMI SLIVAMI  

OŠ Kamnica pri Mariboru, skupina: Srce na krožniku, OŠ Franceta Prešerna, Kranj, skupina: 

Vražji Gorenjci, OŠ Sostro, skupina: Superbabice 

Starim Slovanom, ki so proso razširili po Evropi, je pomenilo simbol rodovitnosti, zato je bila 

prosena kaša najpomembnejša obredna jed pri ženitovanjih. Proso so kmetje pridelovali po 

vsej Sloveniji, zato jedi iz prosa najdemo v različicah skoraj v vseh regijah. Njegova uporaba je 

bila pisana, saj so proso uporabljali tako v juhah, kot v vlogi priloge ali sladke različice. Zraven 

jabolk in hrušk, so bile slive priljubljeno sadje za dodatek k sladkim jedem. Uporabljali so 

tako sveže, kot suhe slive, ki so kaši ali testu dale bogat okus. 

 

50 dag prosene kaše 

1 l mleka 

10 dag masla 

10 dag izkoščičenih suhih sliv 

10 dag rjavega sladkorja 

3 jajca 

 

1. Zavri mleko, maslo in sladkor. 
2. Primešaj kašo in kuhaj približno 20 minut. 
3. Ohlajeni masi vmešaj suhe slive in penasto umešana jajca. 
4. Maso peči v pečici 45 minut na 180 C. 

 

 

 



NARASTEK IZ PROSENE KAŠE  

OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, skupina: Oplotniške kouhle 

Gre še za eno jed iz prej omenjenega razširjenega prosa, oziroma prosene kaše, ki se je 

uveljavila tudi med pripravo peciva. Območje na in ob Pohorju, bogato z drobnim sadjem, 

kot so bile brusnice, maline in borovnice, je bilo povod za sestavljanje preprostih sladic, z 

regijsko dostopnimi sestavinami. 

 

50 dag prosene kaše   2 dl sladke smetane 

1,5 l mleka     sladkor po okusu 

žlička soli    6 velikih žlic sladkorja 

10 dag masla    vanilin sladkor 

4 jajca                 25 dag borovnic  

 

1. V slanem mleku kuhaj proseno kašo 20 minut in jo ohladi. 
2. Beljake stepi v sneg. 
3. V ohlajeno maso dodaj rumenjake s sladkorjem, maslo, smetano in vanili sladkor. 
4. V pekač vlij polovico celotne mase, v polovico pa vmešaj borovnice in z njo prelij 

prvotno maso. 
5. V pečici peči 30 minut na 175 C, ko se ohladi, pecivo potresi s sladkorjem v prahu. 
6. Tudi v preteklosti je bilo skoraj toliko različic hrane s kašo, kot je bilo gospodinjstev.  

 

 

 

 

 

 



FORFLČOVA JUHA 

Skupina Forflčovi medvedki, OŠ Podlehnik 

O testenih zakuhah juham ali enolončnicam bi lahko pričala enciklopedija, saj so domala v 

vsaki vasi poznali »svojo«, če pa je bila slična neki drugi, se je sigurno poimenovala drugače. 

Tako imamo opravka s »forflči«, značilno zakuho za kraje okoli Podlehnika, podobno 

»usukancem«. Juho, o kateri govori recept so po ustnem izročilu največkrat pripravljali ob 

obrezovanju repe.  

 

Juha:  

1 kg prekajenega mesa  
2 l vode  
jušna zelenjava 
 
Močnik ali forflči:  

15 dag moke  
1 jajce  
žlico vode po potrebi 

 

1. Meso daj kuhat v hladno vodo in ko zavre, vodo odlij, da odstraniš odvečno sol. 

2. Prilij svežo vodo in kuhaj skupaj z jušno zelenjavo približno 40 minut. 

3. Na koncu v juho zakuhaj forflče ali močnik, ki si ga pripravil med tem v posebni 

posodi.  

 

 

 

 

 



KUMARČNI ZOS Z GOVEDINO 

Skupina Flancati, OŠ Ludvika Pliberška Maribor 

Jed je značilna za mesto Maribor, čeprav iz kumaric poznane juhe ali omake domujejo v 
celotni regiji. Relativno pusta omaka, včasih kot juha, včasih kot gostljata samostojna jed, je 
na mizi bila običajno kot priloga v juhi kuhanemu kosu govejega mesa. 
 

 
 

2  veliki kumari 
3 žlice olja 
2 žlici moke 
1 čebula 
1 krompir 
0,5 l vode 
kanček kisa 
1 dl kisle smetane 
sol, poper, mleta kumina 
hladna govedina, kuhana v juhi 

 

1. Kumare olupi, naribaj na lističe in osoli. 
2. Na olju prepražiš na drobno nasekljano čebulo, dodaj moko, zalij z vodo in prevri.  
3. Vmešaj nariban krompir in kumare ter začini. 
4. Kuhaj 15 minut na srednji jakosti in po tem dodaj nekaj kapljic kisa. 
5. Postrezi s kislo smetano in kuhano govedino. 
 

 

 

 

 

 



FIŽOLOVA JUHA S KISLIM ZELJEM 

Skupina Haloški šmorni, OŠ Podlehnik  

 

0,5 kg kislega zelja 

30 dag suhega fižola 

voda 

2 žlici koruzne moke 

ocvirki 

lovorov list 

sol, poper 

1. Posebej skuhaj fižol in zelje. 

2. Ko je oboje kuhano, zmešaj in naredi podmet ter ga vmešaj. 

3. Začini in kuhaj še 10 minut ter na koncu zabeli z ocvirki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČEŠPLJEVA JUHA Z AJDOVO KAŠO 

OŠ Vojnik, skupina Vojčice 

Ta regijsko značilna kulinarična posebnost je bila običajno del otroškega jedilnika. Ne le 

zavoljo sladkega okusa, z njo so otrokom namreč zagotovili zadosten vnos energije, železa in 

nekaterih ostalih pomembnih sestavin. 

 

20 kom suhih češpelj 

4 žlice ajdove kaše 

pol žlice soli 

1 liter vode 

4 žice moke 

1 jajce 

sladka smetana 

Obrošenje: 

4 žlice moke 

1 jajce 

2 žlici vode 

 

1. Češplje drobno nasekljamo in damo v 2 dl vrele vode.  

2. Kuhamo približno pol ure.  

3. Dodamo 4 velike žlice ajdove kaše ali druge žitarice.  

4. Ponovno kuhamo približno 15 minut.  

5. V juho zakuhamo obrošenje kot drobne vlivance. 

6. Po želji dodamo malo sladke smetane.  

 

 

 

 

 

 

 



KROMPIRJEVA JUHA S KISLIM MLEKOM 

OŠ Mladika, skupina Fižolčki 

Vsakodnevna jed naših prednikov, je bila namenjena predvsem poletnim malicam. Včasih so 

jo pogosto pripravljali tudi za večerjo. Pridelavo ter posledično uporabo krompirja v kuhinji je 

zapovedala Marija Terezija, ki je tako ljudem omogočila osnovno prehransko sredstvo. 

Krompirjeva juha v enostavni obliki je postala stalnica na slovenskih mizah. Mlečne juhe so 

bile prava posebnost, saj so s svojim mlečnim okusom vzbujale veliko vrednost in dober tek. 

Priprava juh je bila malce drugačna prav zaradi uporabe smetane, mleka ali skute. V več 

primerih so v juho pomočili še kos svinjskega mesa – tako zaradi boljšega ali bolj polnega 

okusa ali pa le naredili podmet iz smetane in masti ali zaseke.  

 

50 dag krompirja 

5 dl kislega mleka 

1 žlica kisle smetane 

vejica peteršilja, majaron, šetraj 

sol, poper 

1. Krompir narežemo na kocke in skuhamo v mali količini slanega kropa.  

2. Kuhan krompir pretlačimo, prilijemo kislo mleko in smetano.  

3. Solimo in popramo po okusu.  

4. Okus jedi izboljšamo s nasekljanim peteršiljem in ostalimi začimbami. 

 

 

 

 



JABOLKO V SRAJČKI 

OŠ Ludvika Pliberška Maribor, skupina Srajčke 

 

4 jabolka 

kos listnatega testa 

2 žlici sladkorja 

5 dl mleka 

1 žlica moke 

2 jajci 

lističi mete ali melise 

pest brusnic 

pest mletih orehov 

1. Jabolka olupimo in izdolbemo. 

2. Iz mleka, sladkorja in jajc ter malo moke skuhamo vanilijevo kremo. 

3. Iz brusnic, mete in orehov pripravimo nadev in ga zmešamo z nekaj žlicami kreme. 

4. Z nadevom napolnimo jabolka. 

5. Razvaljamo testo in ga narežemo na tako velike kvadrate, da van lahko zavijemo 

jabolka. 

6. Zavita in napolnjena jabolka pečemo v pečici 20 minut na 200 stopinjah. 

7. Ponudimo s preostankom kreme in svežimi brusnicami. 

 

 

 



SVINJSKI JEZIK V SOLATI   

OŠ Gorišnica, skupina Margetnčari 

Jed je bila značilna za toplejše obdobje in seveda dni, ko se je jedlo meso. Kosi mesa, ki so jih 

kuhali v juhi so zaključili začinjeni s kisom, ki je v poletnih dneh pripomogel k osvežitvi.  

 

10 dag prekajenega 

svinjskega jezika  

5 dag korenja 

5 dag jabolk sorte Bobovec 

nekaj kapljic limoninega 

soka 

5 dag pora 

5 dag zelene solate 

Preliv: 

1 dl jabolčnega kisa 

1 dl bučnega olja  

1 žlička gorčice 

sol , poper 

1 jajce 

drobnjak 

1. Prekajen jezik po potrebi skuhamo, olupimo in narežemo na trakove.  

2. Na enak način narežemo še korenje, por in olupljen Bobovec, ki ga pokapljamo z 

limoninim sokom.  

3. Solato očistimo in s solatnimi listi obložimo kozarec.  

4. Jajce na trdo skuhamo in ga zdrobimo ali narežemo. 

5. Zmešamo sestavine za preliv in z njim pokapljamo solato v kozarcu. 

6. Potresemo z jajcem. 

 

 

 

 

 



TOLKNI   

OŠ Ludvika Pliberška Maribor, skupina Jabolčne Ludvičke 

Gre za tradicionalno mariborsko sladico obdobja med in po drugi vojni. Jed sodi med 

meščanske, njene korenine prihajajo iz sosednje Avstrije. 

 

4 lončki bele gladke moke 
3 jajca 
4 lončki mleka 
1 pecilni prašek 
6 žličk sladkorja 
4 slajša jabolka 
2 – 3 žlice želirnega sladkorja 
cimet, sol 
 

1. Rumenjake ločimo od beljakov. 

2. V rumenjake vmešamo sladkor in penasto 

stepemo. 

3. Tudi beljake stepemo v zelo čvrsti sneg. 

4. V moko vmešamo pecilni prašek in sol ter 

vse skupaj zmešamo s stepenimi rumenjaki. 

5. Če je masa pregosta, dodamo žlico vode. 

6. Vmešamo sneg in majhne kroge pečemo v 

ponvi z obeh strani. 

7. Jabolka olupimo, naribamo in jih skupaj z 

želirnim sladkorjem pripravimo v gosto zmes. 

8. Z njo okrasimo tolkne in ponudimo. 

9. Po okusu lahko potresemo s cimetom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPJAČA  

OŠ Gorišnica, skupina Margetnčari 

Jed sodi med posebnosti severovzhodnega dela Slovenije in je tako, kot marsikatera, dobila 

ime po nadevu, ki ga je pogojeval letni čas, običaj ali razpoložljivost. Tako se srečujemo še 

danes z repjačo, tako,  ki so jo nadevali z repo in  bila na jedilniku predvsem ob dnevu mrtvih 

ali tikvačo, ki so jo nadevali z bučami ali tikvami.  

 

 

 

Testo: 

35 dag ajdove moke 

15 dag ostre pšenične moke 

2,5 dl vrele vode 

sol 

pol dl olja 

Nadev: 

45 dag sveže naribane repe 

1 l mleka za namakanje 

ščepec cimeta, klinčkov 

30 dag skute 

2,5 dl kisle smetane 

2 žlici sladkorja 

Premaz: 

1 jajce 

1 dl kisle smetane 

 

1. Ajdovo moko poparimo s slano vrelo vodo in jo pustimo stati pol ure. 

2. Primešamo ostale sestavine in zamesimo gladko testo. 

3. Pustimo ga počivati vsaj pol ure. 

4. Nato ga razvaljamo 3 mm na debelo in ga razpolovimo na dva dela. 

5. Dan prej olupimo in naribamo repo ter jo približno pol ure kuhamo v slani vodi, ki ji 

dodamo cimet in klinčke. 



6. Odcedimo jo in hladno namočimo v mleko, kjer naj ostane čez noč.  

7. Kasneje odcejeno repo zmešamo z ostalimi sestavinami za nadev. 

8. Namažemo preko polovice testa, ki smo ga položili v namaščen pekač. 

9. Z drugo polovico testa pokrijemo nadev in ga premažemo z malo kisle smetane, ki 

smo ji primešali jajce. 

10. Pečemo v pečici približno 35 minut na 180 stopinjah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HRENOVA OMAKA S KROMPIRJEM 

OŠ Kamnica, skupina Kamniški hren 

Krompirjeva omaka s hrenom je bila nekoč nedeljska jed, praviloma kot dodatek k mesu. 

Omako so delali predvsem, ko je bilo treba z manjšo količino krompirja nahraniti mnogo 

ljudi. Tako so z vodo povečali količino kuhanega krompirja, hren pa je bil dodan zavoljo 

svežega okusa in vitaminov. 

 

1 kg krompirja 
15 dag naribanega hrena 
sveži peteršilj 
3 žlice masti 
1 žlica moke 
3 žlice kisa 
kos gomolja zelene 
lovorov list, muškatni orešček 
sol, poper 
 

1. Krompir olupimo, narežemo in skuhamo v vodi, ki smo ji dodali sol, lovor, zeleno in 
poper. 

2. Hren zmešamo s kisom in muškatnim oreščkom. 
3. Kuhan krompir delno odcedimo in pretlačimo. 
4. V ponvi segrejemo mast in na njej prepražimo moko. 
5. S tem zabelimo krompir ter ga zalijemo s hrenom. 

 

 

 

 

 

 



KURENTOVA POJEDINA 

OŠ Olge Meglič Ptuj, skupina Miške 

Jed se je pripravljala na Ptuju, približno 50 let nazaj, največkrat pozimi, še posebej pa v času 

pusta. 

 

1 kg rdečega zelja 

1 ptujska čebula 

2 jabolki 

1 kozarec rdečega vina 

30 dag mletega govejega mesa 

2 dl ajdove kaše 

1 žlica masti 

1 žlica sladkorja 

majaron, rožmarin, sol, poper 

Preliv: 

2 jajci 

3 dl kisle smetane 

 
1. Nasekljamo čebulo in jo v večji posodi prepražimo na masti ter dodamo žlico 

sladkorja. 
2. Zelje narežemo na rezance in ga primešamo. 
3. Jabolka olupimo, narežemo na drobne koške in vmešamo v lonec. 
4. Začinimo in dušimo približno 20 minut. 
5. Na koncu dolijemo vino ter pustimo dušiti še 10 minut, oz. toliko, da tekočina povre.  
6. V posebni ponvi prepražimo meso in začinimo. 
7. Ajdovo kašo skuhamo v slanem kropu.  
8. Pripravimo namaščen pekač in vanj vsujemo polovico zelja. 
9. Posujemo ga z mesom, nato s kašo, preko posujemo drugo polovico zelja. 
10. Vse to prelijemo z razžvrkljanim jajcem in smetano.  
11. Pečemo pol ure v pečici na 180 stopinjah. 
12. Preden ponudimo, pustimo stati približno 10 minut, da se pečenjak sprime. 

 

 

 


