
RECEPTI NOVEMBER 2016 

 

OŠ Jela Janežiča, skupina Smojkarji 

Glavna jed: 

LOŠKA SMOJKA 

Jed se je v Škofji Loki in njeni bližnji okolici pripravljala predvsem za večerjo ali pa petkova postna 

kosila. Kuhali so jo tako dolgo, da se je običajno zasmodila, od koder tudi ime. Gre za tipično jesensko 

jed, saj imamo opravka s svežo, še ne-kisano repo, ki so jo gospodinje odbrale za takojšnjo uporabo 

pred kisanjem. Ob enem gre za eno slovenskih tipičnih jedi, vključeno v gastronomsko strategijo. 

10 

dag sveže repe  

30 dag prosene kaše 

5 dag skute 

5 dag kisle smetane 

česen, mleta kumina 

1 jajce 

sir po okusu 

ocvirki ali zaseka za zabelo 

sol, mleti poper 

 



1. Repo olupimo, narežemo na velike kose in skuhamo v slani vodi.  

2. Kuhano repo izdolbemo.  

3. S slanem kropu skuhamo proseno kašo. 

4. Izdolbeno meso repe nasekljamo, zmešamo s kuhano proseno kašo, skuto, kislo smetano in 

jajcem.  

5. Nato začinimo in maso dobro premešamo ter z njo napolnimo izdolbene repe. 

6. Postavimo v pečico, ki smo jo segreli na 180 °C in pečemo 30 minut.  

7. Smojke so pečene, ko postanejo zlato rumene in gre nož, ki ga previdno zabodemo v repo, 

zlahka vanjo.  

8. Postrežemo zabeljene s pocvrtimi ocvirki ali zaseko: 

 

Poobedek: 

SKUTNI ŠTRUKLJI Z OREHI IN MEDENIM PRELIVOM 

Testo:  
 
30 dag moke 
0,5 dl mlačne vode 
0,25 dl toplega mleka 
1 jajce 
3 žlice olja 
1/2 žličke soli 
½ naribane limonine lupinice 
 
Nadev:  
 
      25 dag skute 
1 dl lončka kisle smetane 
3 žlice medu 
10 žlic mletih orehov 
limonina lupinica za okus 
 
Preliv: med 
1. Iz sestavin za testo zamesimo 
mehko ali rahlo maso.  

2. Oblikujemo kroglo in 
premažemo z oljem, pokrijemo s 
prtom in pustimo počivati pol ure. 

3. Nato testo razvaljamo 
približno 3 mm na debelo in ga 
narežemo na 5 cm široke in 15 cm 
dolge trakove.  

4. Vsak trak posebej namažemo 
z nadevom in zvijemo v rožico.  



5. Postavimo jih pokončno v namazan pekač za muffine ali v luknjice postavimo papirnate 
lončke.  

6. Štruklje premažemo z razžvrkljanim jajcem.   

7. Pečemo jih največ 30 minut, (do zlatorumene barve), na 180  stopinjah. 

8. Pečene štruklje še vroče prelijemo z medom, ki smo ga nekoliko segreli nad soparo. 

 

 

 

 

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina Šturski gurmani 

Glavna jed: 

KROMPIRJEVI NJOKI S KAKIJEVO KREMO IN OREHI 

Uporaba krompirja je v Vipavski dolini bila posledica nekaj slabih žitnih letin v 18. stoletju. Sprva 

hrana za živino, se je usidrala tudi v tamkajšnjo kuhinjo v najrazličnejših oblikah. Najpogosteje 

omenjajo »krompirjevko« ali krompirjevo polento, testo, katerega glavna sestavina je bil krompir, pa 

je v oblikah cmokov ali njokov pristalo na krožnikih ob pomembnejših dogodkih ali obiskih iz bližnje 

Italije, polnjeno ali zabeljeno s sezonskimi sestavinami. 

 

Njoki: 

1 kg krompirja 



30 dag ostre moke 

2 jajci 

Sol 

maslo 

Zabela: 

20 dag masla 

2 žlici drobtin 

4 žlice mletih orehov 

med 

Kakijeva krema: 

4 – 5 zrelih kakijev 

1 vanilijin strok 

1 žlica medu 

sok pol limone 

1. Krompir v olupku skuhamo do mehkega.  
2. Še toplega olupimo in pretlačimo. 
3. Na kup krompirja stresemo moko in naredimo jamico. 
4. Vanjo stremo jajca in dodamo maslo in sol ter zamesimo gladko voljno testo. 
5. Pustimo ga počivati pol ure. 
6. Nato kos po kos razvaljamo v dolgo kačo, ki jo narežemo na koščke in oblikujemo njoke. 
7. Kuhamo jih na nizki temperaturi v slanem kropu (v loncu ne sme biti veliko vode). 
8. Njoki so kuhani, ko priplavajo na vrh. 
9. V ponvi segrejemo maslo in dodamo drobtine in orehe ter jih nekaj minut pražimo. 
10. S tem prelijemo njoke in jih pokapljamo z medom. 
11. Kakije olupimo in sredico zmešamo z ostalimi sestavinami. 
12. Kuhamo na zelo nizki temperaturi približno 15 minut. 
13. Maso pustimo ohladiti in jo ponudimo k njokom. 

 

 

Pozdrav: 

PEČENI BLEKI Z BRZOTAMI IN KLOBASO 

Brzote, glavno sestavino pozdrava iz kuhinje, na severnem Primorskem ali vrzote v Istri v večini 

poznamo pod imenom ohrovt. Na omenjenem področju gre za eno bolj uporabljenih sort zelenjave, 



predvsem v zimskem času, saj ohrovt dozori pozno jeseni in se ga da uskladiščiti v hladni kleti ali 

shrambi. Tako s skrajšanim imenom »brzote« domačini razumejo, da gre za eno od številnih 

enolončnic ali kuhenj, kot jim rečejo, ki so od dneva do dneva varirale glede na razpoložljivost 

shrambe in razpoloženje gospodinje. Ob spoštovanju lastne prehranske dediščine pa se brzote danes 

pojavljajo tudi na krožnikih priznanih kuharjev v sodobnih oblikah. 

 

Bleki: 

25 dag moke 

4 jajca 

Krema iz brzot: 

1 majša glava ohrovta – brzot 

polovička domače klobase 

2 stroka česna 

2 – 3 žlice oljčnega olja 

sol, poper 

1. Iz testa za bleke zamesimo tršo maso in jo pustimo stati vsaj 15 minut. 
2. Testo razvaljamo 1 mm na debelo in ga razrežemo na kvadrate 5 x 5 cm. 



3. Po dva kvadrata zatlačimo v modele za mafine in jih spečemo v pečici, da dobijo nepravilno 
obliko rože in vdolbino. 

4. Ohrovt v listih kuhamo v slanem kropu približno 7 minut. 
5. Odcedimo in liste narežemo na trakove. 
6. V ponvi segrejemo olje in popražimo na koščke narezano klobaso ter dodamo česen. 
7. Ko zadiši, dodamo ohrovt, začinimo in pražimo še 10 minut. 
8. Zmeljemo in z maso napolnimo bleke.  
9. Na vse skupaj dodamo koščke kuhane klobase. 

 

 

 

OŠ Gorje, skupina Vsejedci 

Glavna jed: 

BABIČIN LONEC 

Po receptu starejših občanov Gorij 

in s sezonskimi sestavinami 

narejena enolončnica. 

 

svinjski vrat 

25 dag stročjega fižola 

2 sveža paradižnika 

1 korenček 

1 gomolj zelene 

3 – 4 šalotke 

15 dag ješprenja 

peteršilj, lovorjev list, šetraj, sol 

 

1. Meso narežemo na koščke.  

2. Prav tako narežemo še čebulo 

in paradižnik ter očistimo stročji 

fižol.  

3. Na masti v loncu popražimo 

čebulo in na kratko popečemo 

meso.  

4. Dodamo nasekljano zelenjavo 

in zelišča ter dušimo 5 – 8 minut.   



5. Vmešamo čez noč namočen ješprenj, stročji fižol, zalijemo z vodo in kuhamo dokler se ne 

zmehča.  

 

Poobedek: 

POKLJUŠKI HRIBČKI 

Sladica je nastala na podlagi značilne rasti Pokljuke, gozdnih sadežev, ki so v jesenskem času zaščitni 

znak naše planote. 

 

Hribčki: 

20 dag sladkorja 

7 dag masla 

25 dag bele moke 

pol zavitka pecilnega praška 

žlička kakava v prahu 

10 dag nasekljanih orehov 

2 jajci  

mlet cimet 

Polnilo: borovnice, maline, jagode 

Medena sladka smetana: 1, 5 dl sladke 

smetane, 3 žlice mleka, med po okusu 

1. Maslo stopimo, dodamo sladkor in dobro 

premešamo.  

2. Primešamo še moko s pecilnim praškom, jajci , cimet, kakav, in orehe.  

3. Dobro zmešamo in napolnimo modelčke za mafine do polovice. 

4. Preko vsakega dodamo sadje in pokrijemo s testom do vrha. 

5. Pečemo približno 25 minut pri 175 stopinjah.  

6. Medtem pripravimo čvrsto stepemo smetano in dodamo mleko ter v maso vmešamo med. 

7. S tem pokapljamo hribčke na koncu. 

 

 

 

 



OŠ Jožeta Moškriča, skupina Team Moškrič 

Glavna jed: 

LJUBLJANSKA OBARA 

 

20 dag teletine (vrat, prsi, pleče) 

20 dag piščančjega fileja 

30 dag jušne zelenjave (korenje, gomoljčna zelena, peteršiljeva korenina, koleraba) 

1 čebula, 2 stroka česna 

1,2 l vroče vode  

4 žlice olja 

2 žlički soli, 6 zrn celega popra, 2 ščepca timijana in / ali šetraja, 1 lovorjev list, šopek peteršilja, 2 

žlici limoninega soka 

  

1. Na koščke narežemo meso in nasekljamo zelenjavo. 

2. Na drobno nasekljamo čebulo in česen ter ju pustimo ločena. 

3. Na vročem olju na hitro popečemo meso in ga vzamemo iz posode. 

4. V isti lonec stresemo zelenjavo s čebulo in malo kasneje tudi česnom ter pražimo 5 minut. 

5. Vrnemo meso ter zalijemo z vodo in začinimo. 
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6. Ob mešanju kuhamo do 40 minut. 

7. Na koncu dodamo svež nasekljan peteršilj in limonin sok. 

8. Ponudimo z domačim kruhom. 

 

Poobedek: 

KORUZNA VOJNA TORTA 

Jed izvira iz časa 1. svetovne vojne ter krajev severne Primorske, kjer so jo pripravljali za redko 

razvajanje vojakov v okolici Sabotina med vojskovanjem. Sestavljena je priložnostno, iz sestavin, ki so 

v jesenskem času bile na voljo. Namesto ruma so uporabili tudi rdeče vino ali kako drugo domače 

žganje. Za kosilo otrok je recept prilagojen. 

 

20 dag koruzne moke  

20 dag črnega kruha 

15 dag sladkorja 

3 dl mleka 

1 dl ruma (za otroke ribezov ali borovničev sok) 

pest mletih mandeljnov in lešnikov 

8 jajc 



1 kozarec medu/marmelade 

limonina lupinica 

sol 

sladkor v prahu za posip 

 

1. V skledi penasto umešamo rumenjake in sladkor. 

2. Vmešamo limonino lupinico in mlete lešnike ter mandlje. 

3. Kruh narežemo na koščke in ga namočimo v rum / sok. 

4. Koruzno moko skuhamo v mleku in solimo, da nastane redka gladka masa. 

5. Zmešamo z rumenjaki in na grobo umešamo še namočen in odcejen kruh. 

6. Maso naložimo v modelčke in pečemo približno 20 minut na 170 stopinjah. 

7. Pečeno postimo malce ohladiti ter jo kasneje prerežemo počez (lahko dvakrat) in namažemo 

z marmelado ali medom. 

8. Potresemo s sladkorjem v prahu. 

 

 

OŠ Vižmarje Brod 

Glavna jed: 

ŠMARNOGORSKI RIČET 

Jed, katere ime izvira iz nemškega izrazoslovja, je 

značilna za Ljubljano in njeno okolico. Vendar pa gre 

za eno najbolj »ponarodelih« ali razširjenih jedi pri 

nas, ki od regije do regije dobiva svoje odklone. Zaradi 

svoje energijske vsebnosti je zašla tudi med najbolj 

priljubljene jedi planincev. Tako se je dodobra usidrala 

tudi na Šmarni gori, kjer ji prav listi zelja dajejo 

svojstven pečat. 

 

25 dag ješprenja 
20 dag fižola 
30 dag prekajenega mesa ali 1 kranjska klobasa 
3 korenčki  
pol kolerabe 
1 peteršiljeva korenina 
1 čebula 
1 manjši por 
4 listi svežega zelja 
sol, beli poper v zrnu, 1 lovorov list, majaron, timijan, 
sladka paprika 
2 stroka česna, 3 vejice peteršilja 
paradižnikova mezga 
 



1. Čez noč namočen fižol skuhamo v slanem kropu z lovorjevim listom. 

2. Zelenjavo olupimo in nasekljamo. 

3. Ješprenj z mesom kuhamo v toliko vode, da le pokrije sestavine. 

4. Ko zavre, dodamo vso nasekljano zelenjavo. 

5. Začinimo in kuhamo približno 40 minut. 

6. Meso vzamemo iz juhe in ga nasekljamo ter vrnemo v lonec. 

7. Vmešamo fižol z vodo, v kateri se je kuhal in vse skupaj počasi kuhamo še 15 minut. 

8. Na koncu dodamo svež peteršilj, paradižnikovo mezgo in po potrebi začimbo, ki je je 

premalo. 

 

Poobedek: 

LJUBLJANSKE SKUTNE PALAČINKE 

Jedi je najverjetneje botrovala ponudba kakovostne skute na ljubljanskem trgu. V času, ko je bil na 

voljo sveži pehtran, je bila jed največkrat na mizi, običajno po fižolovi juhi, v ostalih primerih pa kot 

petkova glavna jed.  

 

Testo:  

2 dl mleka  

2 dl vode  

1 dl sladke smetane  

3 jajca  

sol  

35 dag moke  



 

Nadev:  

30 dag pasirane skute  

1 dl sladke smetane  

3 žlice medu 

1 vanilin sladkor  

šopek svežega pehtrana  

2 jajci  

sol  

 

Premaz:  

3 jajca  

4 dl sladke smetane  

sol  

 

1. Sestavine za testo zmešaj v gladko maso in speči palačinke.  

2. Natrgaj pehtran in ga zmešaj s skuto, smetano ter začini.  

3. Vmešaj rumenjake, iz beljakov pa stepi sneg ter ga naknadno vmešaj v maso.  

4. Napolni palačinke, jih zavij in zloži v pekač.  

5. Prelij jih s smetanovo maso in peči v pečici 20 minut na 180 stopinj. 

 

 

 

 

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina Buljarji 

Glavna jed: 

JAGNJETINA NA MEDENI PESI S POŠTOKLJO 

Na strmih pobočjih zgornjega Posočja so kmetje že od nekdaj redili drobnico, zato je bila velikokrat 

na krožnikih, oplemenitena z zelišči, ki jih tam ne manjka. Poštoklja je ena bolj tipičnih jedi 

tamkajšnjih krajev, ki se pripravlja skozi vse leto, le zelenjava sezonsko adaptira. Tako najdemo v njej 

tudi radič, regrat, ohrovt,… 



 

Meso: 

jagnjetina iz lokalne kmetije 

olivno olje 

sol 

grobo mlet poper 

domača zelišča: timijan, rožmarin, origano, majaron. 

domača gorčična omaka 

Pesa: 

rdeča pesa 

sol 

med 

Poštoklja: 

zelje 

krompir 

ocvirki za zabelo 

sol, poper 

 

1. Meso mariniramo z olivnim oljem in začimbami čez noč.  



2. Pred pečenjem ga očistimo in namažemo z domačo gorčično omako ter ga na hitro zapečemo 

v pečici pri visoki temperaturi (15 minut na 230 stopinj).  

3. Po tem jagnjetino pečemo še približno 2 uri na 80 stopinjah in jo prelivamo z jušno osnovo.  

4. Peso olupimo in narežemo na trakove ali kolobarje.  

5. Zložimo jo na pekač in jo v pečici pečemo do mehkega.  

6. Ko je pesa pečena jo posolimo in pokapamo z medom in premešamo. 

7. Zelje narežemo in ga kuhamo v slani vodi 10 minut.  

8. Nato dodamo še olupljen in na koščke narezan krompir.  

9. Kuhamo do mehkega in odlijemo večino vode ter jo shranimo za kasnejše dolivanje po 

potrebi. 

10.  Sestavine pretlačimo in če je masa pregosta, ji dolijemo vodo, kjer so se kuhale sestavine. 

11.  Jed po želji zabelimo z ocvirki.  

 

Poobedek: 

BULJA NA PLANŠARSKI SKUTI 

Včasih so buljo pripravljali ob praznikih in slovesnejših priložnostih. Tradicionalno so buljo uživali kot 

prilogo h kislemu zelju in mesu, le redko kot samostojno jed ali sladico. Dodatki k osnovnemu testu 

so bili odvisni od letnega časa. 

 

30 dag koruznega zdroba   

30 dag  koruzne moke 

15 dag pšenične moke 

10 dag pšeničnega zdroba                                                                                                                                                                                       

6 žlic masla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



6 žlic sladkorja                                                                                                                                                                        

suhe hruške 

sol                                                                                                                                                                                                

bio limonina lupinica                                                                                                                                                                                  

cimet                                                                                                                                                                                             

vrela voda     

40 dag albuminske skute                                                                                                                                                                        

1. Koruzni zdrob, koruzno moko, pšenični zdrob in pšenično moko damo v skledo in prelijemo s 

skoraj vročim raztopljenim maslom.  

2. Hruške nasekljamo in vmešamo v maso. 

3. Dodamo ostale sestavine in poparimo z vodo. 

4. Zamesimo gladko maso in jo pustimo ohladiti. 

5. Z rokami oblikujemo bulje, velike kot jajca ter jih kuhamo v slanem kropu zelo počasi okoli 20 

minut. 

6. Ponudimo na skuti in po okusu še dodatno pokapljamo z medom. 

 

 

 

 

OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, skupina Čeljustniki 

Glavna jed: 

ŽDROC S PEČENICO 

Pri sestavi glavne jedi so izhajali iz bogate kulturne dediščine, pestrosti kulinaričnega izročila ter 

območja z izjemno biološko pestrostjo naših krajev, ki so del Biosfernega območja Krasa in porečja reke 

Reke (v nadaljevanju BOKPR) kot UNESCO-v program MAB -Človek in biosfera.  

 

Tortica: 
20 dag ohrovta - vrzot 
10 dag krompirja 



1 strok česna 
3 dl smetane 
1 jajce 
1 rumenjak 
sol, poper 
maslo, pest koruznega zdroba za pekač 
nekaj zelenih listov ohrovta za dekoracijo 
 

Omaka: 

2 kosa sveže klobase 
gomolj koromača 
oljčno olje 
zelenjavna jušna osnova 
košček masla 
 

Čips: 

gomolj zelene 

posušeni kraški šetraj 
piranski solni cvet 
 

1. Krompir olupimo in narežemo na koščke ter skupaj z narezanim ohrovtom skuhamo v slani 

vodi in odcedimo.  

2. Dodamo smetano, česen in ponovno zavremo.  

3. Vse skupaj pretlačimo s paličnim mešalnikom ter vmešamo jajce, rumenjak in začinimo.  

4. Maso dobro premešamo in vlijemo v modelčke, ki jih prej namažemo z maslom in posujemo s 

koruznim zdrobom.  

5. Postavimo jih v pekač z vodo in pečemo v pečici 30 minut pri 160 stopinjah. 

6. Medtem naribamo koromač in ga zmešamo z maso klobase, ki smo jo vzeli iz olupka. 

7. To prepražimo na oljčnem olju in zalijemo z jušno osnovo ali malo vina ter na koncu dodamo 

maslo.  

8. Gomolj zelene olupimo in narežemo čim bolj na fino, s pomočjo mesoreznice. 

9. Sušimo več ur v peči na 50 stopinjah, vse dokler ne postane hrustljava.  

10. V možnarju zmeljemo posušeni kraški šetraj in piransko sol ter posolimo ohlajene kolute 

zelene. 

11. Sestavimo jed: tortico prelijemo z omako ter vanjo zapičimo suh kolut zelene. 

 

Poobedek: 

KOSTANJEVA KREMA Z JABOLKI Z BRKINSKE SADNE CESTE 

V preteklosti je imel kostanj pomembno vlogo pri prehrani ljudi v jesenskem in zimskem času. Kostanj 

so sušili. Nekateri kmetje so imeli posebne kamnite sušilnice, v katerih so lahko sušili večje količine 

kostanja. Iz suhega kostanja so potem po posebnih postopkih lupljenja in mletja pridobivali kostanjevo 

moko, iz katere so potem pripravljali različne jedi, ki so jih uživali predvsem jeseni in pozimi, ko je druge 

hrane primanjkovalo. Na vznožju Brkinov, v vasici Rodik je bila v letih 1860 – 1865 ustanovljena rodiška 



drevesnica, za katero je skrbel gospod Rosenthal. Bil je državni uslužbenec, po poklicu gozdar, doma iz 

Brna na Moravskem. Poleg kostanjev, je vzgajal še sadike nekaterih dreves, ki jih v teh krajih najdemo 

še danes.   

 

Kostanjeva krema: 

40 dag očiščenih kostanjev 
3 dl mleka 
5 g želatine v listih 
27 dag bele čokolade 
3 dl sladke smetane 
 

Čežana: 

1 kg brkinskih jabolk 
1 limona 
žlica kraškega medu 
50 g masla 
vejica kraškega šetraja 
nekaj suhih jabolčnih krhljev za dekoracijo 
 
 

1. Kostanje skuhamo in olupimo ter maso pretlačimo v pire.  

2. Dodamo mleko, vse skupaj ponovno dobro pretlačimo in zavremo.  

3. Odstavimo in dodamo ožete liste želatine, ki smo jih namočili v ledeni vodi.  

4. Naribamo čokolado in mešamo, da se stopi in masa ohladi do mlačnega.  

5. Smetano stepemo in jo na rahlo vmešamo v ohlajeno kostanjevo maso.  

6. Kremo vlijemo v posodo in pustimo kakšno uro v hladilniku, da se strdi. Oblikujemo žličnike. 

7. Jabolka olupimo in narežemo na koščke. 

8. Popražimo jih na maslu, dodamo med in sok limone, zalijemo z malo vode, dodamo šetraj in 

kuhamo do mehkega. 

9. Pretlačimo in ponudimo s kostanjevo peno. 

10. Za dekoracijo uporabimo suhe krhlje. 

 

 



OŠ Dobje, skupina K.U.L. Dobljani 

Glavna jed: 

BUČNA JUHA IN KRANČKE NA KROMPIRJU 

 

Juha: 

1 muškatna buča 

1 manjša čebula 

3 stroki česna 

olivno olje 

šop jušne zelenjave za jušno osnovo 

1,5 dl smetane za kuhanje 

muškatni orešček 

pest bučnih semen  

20 dag kopriv 

1 žlica masla, moke 



sol 

Priloga: 

krompir 

očiščene in narezane štorovke 

šalotka ali čebula, česen 

oljčno olje 

vejice peteršilja, sol, poper 

1. Bučo narežemo na kose. 

2. Nasekljamo čebulo in česen ter popražimo v loncu na maščobi in dodamo bučo. 

3. Prilijemo juho z zelenjavo, ki smo jo skuhali pred tem. 

4. Kuhamo 15 minut, začinimo in pretlačimo. 

5. Koprive skuhamo v slanem kropu in odcedimo. 

6. Na maslu in z malo moke jih prepražimo in nasekljamo, da se masa zgosti. 

7. To postrežemo v juhi in pokapljamo s smetano ter potresemo s pečenimi bučnicami. 

8. Krompir olupimo in narežemo na koščke ter skuhamo v slani vodi. 

9. Štorovke nasekljamo na drobno ter jih na oljčnem olju skupaj s čebulo in česnom na hitro 

prepražimo. 

10. Dodamo svež peteršilj in posujemo preko krompirja. 

11. Ponudimo z juho. 

 

Poobedek: 

SKUTNA POGAČA Z BUČAMI 

Testo: 

40 dag pšenične moke 

4 dl vode ali mleka 

6 žlic sladkorja 

1 žlička soli 

malo olja 



1 kocka kvasa 

naribana limonina lupinica, vaniljev sladkor 

Nadev: 

1 kg skute 

srednje velika muškatna buča 

1 jajce 

2 žlici sladkorja 

2 dl kisle smetane   

2 žlici bučne marmelade 

 

1. Iz sestavin za testo zamesimo maso, ki naj vzhaja 45 minut.  

2. Nato ga razvaljamo ali razprostremo s prsti kar na namaščenem pekaču. 

3. Zmešamo skuto, smetano in sladkor. 

4. Bučo narežemo na drobne koščke in jo večino vmešamo v skutno maso. 

5. Vmešamo še marmelado in maso vlijemo na testo. 

6. Zavihamo robove. 



7. Ostanek buče potresemo preko skutne mase in na koncu premažemo s stepenim jajcem. 

8. Pečemo na 180 stopinjah 45 minut.  

9. Nato skutino pogačo razrežemo na kose in serviramo na krožnik z bučkino marmelado. 

 

 

OŠ Sv. Jurij pri Rogašovcih, skupina Goričke küjarce 

Glavna jed: 

MAČIKLNI Z BUČO 

Mačiklni so bili kot glavna jed pogosto na krožniku naših prednikov. Meso je bilo redko, imeli pa so 

dovolj krompirja. Jedli so jih z makom. Podoben recept je zapisan v knjigi Tak kak inda (Rozvita 

Škodnik & Društvo podeželskih žena Občine Rogašovci). 

 

 1 kg krompirja 

 50 dag moke 

 1 jajce 

 2 žlici svinjske masti 

 1 buča (hokaido) 

 50 dag skute 

 4 kose prekmurske šunke 

 bučno olje 

 sol 

 poper 

 muškatni orešček 
 

Krompir olupimo in skuhamo v slani. Kuhan krompir dobro pretlačimo, dodamo jajce, moko in svinjsko 

mast ter zamesimo testo. Iz testa oblikujemo svaljke, ki jih skuhamo v slani vodi. 

Bučo olupimo, narežemo na kocke ter jo skuhamo. Bučo pretlačimo, solimo in dodamo muškatni oreh. 

Skuto premešamo, dodamo na drobno narezano šunko, sol, poper. 

Vse tri pripravljene jedi serviramo na krožnik. Dodamo nekaj kapljic bučnega olja. 



Pri kuhanju so učenke preizkusile različne izvedbe jedi in serviranja. Svaljke smo naredili v več barvah 

(dodali smo kuhan peteršilj, kurkumo…). Le- te bomo postregli pri kosilu. Poskusili smo tudi tako, da 

smo skutni omaki dodali bučno olje. 

 

Poobedek: 

MOŠNJIČKI PRESENEČENJA 

V malo drugačni, učencem bolj prijazni obliki so naredili posolonko, kjer je v prvotni obliki nadev na 

vrhu. Sladica vsebuje med iz šolskega čebelnjaka. Kot dodatek so vključili marmelado iz jurke, značilno 

za tamkajšnje kraje in pridelano na bližnji kmetiji. 

Testo: 

1 kg moke 
1 kocka kvasa, 2 žlici mleka, 1 žlica sladkorja za kvasec 
4 žlice olja 
2 dl mleka 
 
Dodatek: 
1 lonček navadnega jogurta 
2 žlici medu 
5 jabolk 
piment 
3 žlice jurkine marmelade 
 
 

1. Moko vsujemo v skledo in solimo. 

2. Počakamo, da kvasec vzhaja in ga vlijemo v vdolbino v moki. 

3. Dodamo olje in mlačno mleko ter zamesimo testo, ki naj vzhaja vsaj 30 minut. 

4. Jabolka olupimo, naribamo, iztisnemo odvečno vodo in dodamo piment. 

5. Vzhajano testo malce razvaljamo, nato z roko oblikujemo mošnjičke, ki jih napolnimo z jabolki. 

6. Pečemo jih približno 35 minut na 170 stopinjah. 



7. Med tem zmešamo jogurt in med. Ponudimo tudi z marmelado. 

 

 

OŠ Dornberk, skupina Polentarji in buče 

Glavna jed: 

POLENTINA PREŽGANKA Z BUČO 

 

10 dag polente 

1 dl oljčnega olja 

1 večji šop jušne zelenjave 

1 buča hokaido 

sol 

Za dekoracijo: 

nekaj rezin starega kruha 

pest kuhanih kostanjev 

pest koščkov pečene buče 

divja zelišča 

 

1. V slani vodi skuhamo jušno 

zelenjavo. 

2. Na oljčnem olju popražimo 

por in čebulo ter dodamo na kocke 

narezano bučo in dušimo nekaj minut. 

3. Zalijemo z vodo, solimo in 

kuhamo, da se buča zmehča ter 

pretlačimo s paličnim mešalnikom. 

4. Na oljčnem olju, v drugem 

loncu, popražimo koruzni zdrob. 

5. Zalijemo z zelenjavno juho, 

kjer smo skuhali jušno zelenjavo (le to lahko uporabimo v bučni juhi), da nastane mehka 

koruzna juha. 

6. Na krožnik najprej nalijemo polentino prežganko in počakamo minuto, da se zgosti. 

7. Nato preko nalijemo bučno juho in posujemo s prilogami za dekoracijo. 

8. Koščke kruha, pokapljane z oljčnim oljem, popečemo v pečici.  

9. Prav tako opečemo v pečici koščke buče, ki smo jo natrli s soljo in muškatnim oreščkom. 

10. Zraven ponudimo drobljene kuhane ali pečene kostanje. 

 



Poobedek: 

SLASTNI SKRITKI 

 

Kvašeno listnato testo 

1 glava zelja 

1 por 

2 domači klobasi za kuhanje ali pečenje 

10 dag pol trdega sira 

2 dl sladke smetane 

1. Testo razvaljamo 5 mm na debelo in ga razrežemo na večje pravokotnike. 

2. Zelje in por nasekljamo ter opečemo na oljčnem olju, da malce spusti. 

3. Klobaso narežemo na drobno in jo popečemo v ponvi ter dodamo masi. 

4. Prilijemo sladko smetano in dodamo nariban sir. 

5. Pustimo, da se masa malce poveže in z njo napolnimo testene zavitke. 

6. Dobro jih spnemo in pečemo v pečici 20 minut na 180 – 190 stopinjah. 

7. Na koncu lahko pokapljamo z medom. 

 

 

 

 

 



OŠ Središče ob Dravi, skupina Središke kmečke vile 

Glavna jed: 

COKOM BöŽOL 

 

1 sveža repa 

1 rumen korenček, 1 rdeč korenček 

2 pesti fižola 

2 večja krompirja 

1 čebula 

2 stroki česna 

mast, malo slanine 

1 žlička moke 

sveži peteršilja, sol, poper, sladka paprika 

1. Vse sestavine na drobno nasekljamo. 

2. Na masti v loncu popražimo slanino ter dodamo čebulo ter česen.  

3. Ko je čebula pražena in česen zadiši, dodamo korenček in repo. Prepražimo, začinimo in 

zalijemo z vodo. 

4. Dušimo, nekaj minut, da zelenjava še ostane čvrsta. 

5. Dodamo krompir in kuhan fižol, zalijemo z dodatno vodo in kuhamo, da se krompir zmehča. 

6. V posodici zmešamo moko s papriko in vodo. 

7. Zmes prilijemo juhi, da jo zgostimo. Pokuhamo še nekaj minut. 

8. Za konec še dodamo nasekljan peteršilj. 

 



Poobedek: 

KORUZNA ZLEVANKA Z MEDENO ČEŽANO 

 

7 žlic koruzne moke 

1 dl mleka 

2 dl kislega mleka 

(2x) 2 dl kisle smetane 

3 jajca 

3 žlice sladkorja 

malo soli 

1 pecilni prašek/vinski kamen 

Čežana: 

4 kisla jabolka 

2 žlici medu 

cimet 

 

1. Zmešamo moko z mlekom, kislim mlekom, 2 dl kisle smetane, 1 jajcem in vinskim kamnom ter 

solimo. 

2. Maso vlijemo v namaščen pekač. 



3. Nato v posebni posodi zmešamo 2 dl kisle smetane, 2 jajci, sladkor in z maso prelijemo prejšnjo. 

4. Pečemo 25 minut na 170 stopinjah.  

5. Ponudimo z jabolčno čežano z medom. 

 

 

OŠ Kozje, skupina Kozjanski zmajčki 

Glavna jed: 

KORENČKOVA JUHA 

Že ime pove, da gre za enolončnico s prevladujočo sestavino, korenjem. Prvotno so korejevec 

pripravljali iz rumenega korenja, danes pa mu dodajajo tudi rdečega. Korejevec je bil na krožniku v 

jesenskem in zimskem času, ob posebnih priložnostih, ki se jih še danes s slino v ustih spominjajo 

nekateri starejši prebivalci dolenjske, seveda pa le, če je bila dobra letina. Korenje so shranjevali v 

kleteh v lesenih zabojih prekrito z vlažno zemljo. Izhajajoč iz te tradicionalne kozjanske jedi, so otroci 

pripravili tudi verzijo na svoj način ter jo z namenom samostojne jedi oplemenitili s krompirjevim 

pirejem. 

 

30 dag rdečega korenja  

20 dag krompirja  

1 čebula  

2 stroka česna  

lovorjev list, šopek peteršilja  

6 žlic sladke smetane 

sol  



mast 

1 Na maščobi zarumenimo drobno nasekljano čebulo. 

2 Dodamo ji na koleščke narezan korenček in  na kocke narezan olupljen krompir ter pražimo. 

3 Prilijemo vodo, začinimo in kuhamo do mehkega. 

4 Tik preden je juha kuhana, dodamo nasekljan česen in prilijemo smetano. 

5 S paličnim mešalnikom juho dobro pretlačimo in prevremo. 

6 Kremno juho nalijemo v skodelico, na sredino juhe damo pire krompir. 

7 Juho dekoriramo z nasekljanim peteršiljem. 

 

Poobedek: 

KOZJANSKA KRUHOVA POTICA 

Po tej potici je dišalo, ko je kozjanskim gospodinjam ostal kruh. Rezine starega kruha so tako 

spremenile v okusno in sočno potico, poleg pa so ponudile še jabolčno čežano. Nenazadnje pa je to 

še en dokaz revščine, ki je narekovala vsakodnevne jedilnike in predvsem porabo vseh sestavin, v tem 

primeru starega kruha. V znak tradicije pa se lahko danes pohvalimo z odmevno kulinarično 

posebnostjo določene slovenske regije. 

 

vlečeno testo za štrudelj 

50 dag belega kruha 

5 dl sladke smetane 



5 jajc 

10 dag sladkorja 

1 vanilin sladkor 

5 dl mleka za namakanje kruha 

50 dag skute 

5 jabolk 

 

1 Pripravimo vlečeno testo.  

2 Belemu kruhu odstranimo skorjo in ga prelijemo z mlekom. 

3 Pripravimo nadev iz pregrete in ohlajene smetane, ki ji dodamo jajca, sladkor in vanilin sladkor ter 

vse skupaj dobro premešamo. 

4 Olupimo jabolka in jih narežemo na tanke rezine. 

5 Razvaljano testo razrežemo v obliki krogov in z njim obložimo pekač za peko kolačkov. 

6 Na testo položimo namočen kruh, prilijemo z nadevom, dodamo narezano jabolko, plast 

namočenega kruha, skuto in prelijemo z nadevom. Kolaček zapremo s testom. 

7 Pečemo v ogreti pečici 40 minut na temperaturi 180 stopinj. 

 

 

OŠ Bogojina, skupina Mladi kuharji 

Glavna jed: 

OŽENJENA KAŠA 

30 dag ajdove kaše 

15 dag slanine 

1 čebula 

3 korenčki 

1 dl graha 

pol pora 

mast 

sol, poper, lovor 

 

 

 

 



1. Ajdovo kašo skuhamo  v slani vodi, ki smo ji dodali lovorov list. Ko povre vsa voda, je ajdova 

kaša kuhana. 

2. Por in korenček narežemo na kocke in skuhamo v drugi vodi. 

3. Čebulo nasekljamo in jo prepražimo na masti ter dodamo na koščke narezano slanino.   

4. K temu primešamo kuhano kašo in podušimo.  

5. Na koncu dodamo še kuhano zelenjavo ter začinimo po okusu. 

6. Ponudimo s solato rdeče pese. 

 

Poobedek: 

AJDOVE REZINE 

5 jajc 

4 žlice vroče vode 

ščepec soli 

14 dag sladkorja 

10 dag ajdove moke 

8 dag naribane čokolade za kuhanje 

Preliv: 

10 dag ribezove marmelade 

sok polovice limone 

 

1. Rumenjake ločimo od beljakov in jih penasto umešamo s štirimi žlicami vroče vode, soljo in 

tretjino sladkorja.  

2. Beljake stepemo z ostalim sladkorjem v čvrst sneg in ga vmešamo v rumenjakovo zmes.  

3. Nato vmešamo še moko in naribano čokolado.  

4. Maso vlijemo v namaščen ali s papirjem obložen pekač. 

5. Pečico segrejemo na 200 stopinj in pecivo pečemo 15 minut. 

6. Pečen ajdov biskvit zvrnemo na papir, ki smo ga potresli s kristalnim sladkorjem.  

7. Pustimo, da se biskvit ohladi, nato ga prerežemo po dolgem.  

8. Eno polovico premažemo z marmelado, ki smo jo segreli in ji dodali limonin sok.  

9. Drugo polovico položimo na premazano polovico in potresemo s sladkorjem v prahu. 

 

 

 

 

 

 



OŠ Gorišnica, skupina Gorišničanke 

Glavna jed: 

PRLEŠKA BOMBETKA 

1 kg svinjskega plečeta 
1 čebula 
2 korenčka 
1 strok česna 
mleta kumina, lovorjev list, sol, poper 
 

Namaz: 

10 dag rjavega fižola 
2 žlici zaseke 
1 mala čebula 
Lovorjev list 
 

Dodatek: 

10 dag kislega zelja 
1 dl bučnega olja 
 

 
 

1. Meso narežemo na večje kose ter ga obložimo z na koščke narezano zelenjavo. 

2. Začinimo in pečemo 3 ure na 120 stopinjah. 

3. Fižol skuhamo v slani vodi z lovorjem ter odcedimo. 

4. Prepražimo zaseko in nasekljano čebulo ter vmešamo v fižol. Spasiramo. 

5. Surovo kislo zelje pomešamo z bučnim oljem. 

6. V ogrete kruhove bombetke nalagamo: fižolov namaz, na koščke natrgano meso z zelenjavo 

ter zelje. 



Poobedek: 

ROŽA IZ PALAČINK 

10 dag ajdove kaše 
ščep soli 
2 dl mleka 
5 dag sladkorja 
25 dag skute 
2 dag rožičeve moke 
5 dag masla 
4 jajca (rumenjaki ločeni od beljakov) 
3 dag sladkorja 
15 dag jabolka 
 

Preliv_1: 

3 dl sladke smetane 
2 jajci 
3 dag sladkorja 

 
Preliv_2: 

10 dag kuhanih olupljenih kostanjev  
10 dag temne čokolade 
2 dl sladke smetane 
 

 
 

1. Spečemo palačinke. 

2. Ajdovo kašo skuhamo na mleku s sladkorjem in ščepcem soli.  

3. Stepemo rumenjake, maslo in sladkor ter k masi dodamo skuto, naribano jabolko in rožičevo 

moko.  

4. Na koncu vmešamo stepen sneg beljakov. 

5. Za prvi preliv zmešamo sestavine. 

6. Palačinke namažemo z nadevom, jih zavijemo ter narežemo na štiri enakomerne dele - rolice. 

7. Majhne zvitke postavimo navpično v modelčke za kolačke, katere smo predhodno premazali 

z maslom.   



8. Preden damo zvitke v pečico, jih prelijemo s prvim prelivom.  

9. Pečemo 20 minut na 160 stopinjah. 

10. Za drugi preliv segrejemo smetano in v njej stopimo čokolado ter razdrobimo in spasiramo 

kostanje. 

11. Pečene palačinke ponudimo na kostanjevi kremi. 

 

 

 

 

 

OŠ Dobrovo, skupina Dišeča kuhnja 

Glavna jed: 

TAGIČEVA KUHNJA 

 

kos pršuta ali druge svinjine (klobasa, panceta) 

»tagiče«  večja buča 

3 stroki česna 

1 kg krompirja 

50 dag kuhanega fižola 

poper, sol 

2 dl kisa 

 



1. Na kose narezan olupljen krompir kuhamo v 3 l vode skupaj z mesom. 

2. Začinimo.  

3. Bučke olupimo, naribamo in posoljene pustimo stati, da se voda odcedi.  

4. Vodi, ki smo jo oželi, dodamo kis in v njej namočimo buče. 

5. Ko je krompir mehak, vodo odlijemo in ga z vilicami zmečkamo.  

6. Meso ponudimo zraven ali pa ga natrgamo v juho. 

7. Vodo od krompirja dolijemo nazaj. 

8. V lonec dodamo ožete bučke (malo kisle vode prihranimo, lahko jo bomo potrebovali za okus) 

in kuhan fižol ter kuhamo skupaj še 20 minut.  

9. Jed naj pred postrežbo nekaj časa stoji. 

 

Poobedek: 

ŠNITE 

V preteklosti sladice niso bile prav pogoste. Ocvrte kruhove rezine namočene v vinu ali mleku  in jajcu 

– šnite, so stara, preprosta slaščica. Pripravljali so jih v tistih hišah, kjer so imeli  dovolj, da jim je kruh 

ostajal tudi za take jedi. Radi so jih jedli otroci in ženske, predvsem za malico ali večerjo. Poznali so jih  

že v antični rimski kuhinji in srednjem veku. 

 

rezine  dan starega kruha 

sladkor 

jajce 



mleko 

olje 

1. Jajca stepeš in dodaš mleko.  

2. Rezine kruha pomočiš v pripravljeno mešanico in pustiš, da se dobro namočijo.  

3. Rezine nato ocvreš v olju, da lepo zarumenijo.  

4. Položiš jih na servete, ki vpijejo odvečno maščobo.  

5. Zraven ponudiš marmelado oziroma jih preliješ z medom. 

 

 

 

OŠ Sostro 

Glavna jed: 

ŠARA 

1 kg kolerabe 
2kg krompirja 
50 dag rumenega korenja 
50 dag rdečega korenja 
1 gomolj zelene z zelenjem 
1 por 
svinjska krača 
peteršilj, lovorjev list, poper, sol 
 

 



1. V večji lonec damo kuhati svinjsko meso.  

2. Dodamo na koščke narezano zelenjavo in na drobno narezan por in peteršilj.  

3. Začinimo in kuhamo približno 40 minut. 

4. Na koncu iz vode vzamemo meso, ga narežemo in po okusu vrnemo v juho ter potresemo s 

svežim peteršiljem. 

 

Poobedek: 

PEČENA PROSENA KAŠA 

50 dag prosene kaše 
2 l mleka 
20 dag suhih sliv 
20 dag masla 
1 dl sladke smetane 
5 žlic medu 
6 jajc 
sol 

 

1. V slanem mleku skuhamo proseno kašo do mehkega.  

2. Predhodno namočene suhe slive narežemo na manjše koščke in kaši prilijemo vodo, v 

kateri so se namakale.  

3. Rumenjake in beljake ločimo ter beljake stepemo v trd sneg.  

4. Iz rumenjakov in sladkorja naredimo penasto zmes in ji dodamo ohlajeno kuhamo 

proseno kašo, narezane suhe slive ter rahlo stepeno sladko smetano.  

5. Vse skupaj narahlo premešamo in damo v pekač, ki smo ga namazali z maslom. 

6. Pečemo približno 35 minut na 180 stopinjah.  



 

 

 

 

 

 

OŠ Tončke Čeč Trbovlje, skupina Škrince 

Glavna jed: 

KROMPIRJEV OHROVT 

60 dag krompirja  

1 velika čebula  

1 večja glava ohrovta  

žlica masla ali olja 

sol, poper 

kranjska klobasa  

1. Krompir olupimo, narežemo na večje kose in ga skuhamo v slanem kropu. 

http://jazkuham.si/jedi-iz-krompirja/


2. Ohrovtove liste natrgamo na večje kose in jih poparimo z vrelo vodo. 

3. Čebulo olupimo in narežemo na kolesca in jo v večji kozici popražimo na maslu. 

4. Dodamo ohrovt, solimo, prilijemo malo vode in dušimo pet minut.  

5. Nato ohrovt zmešamo s krompirjem in malo vode, kjer se je kuhal ter kuhamo še naprej, 

dokler se ohrovt ne zmehča.  

6. Dodamo še preostanek masla in malce pretlačimo ter postrežemo s kuhano kranjsko klobaso. 

 

 

 

Poobedek: 

ČEŠPLJEV ZAVITEK 

Testo: 

50 dag gladke moke 

ščepec soli 

2 dl mlačne vode 

2 žlici belega olja 

maščoba za pekač 

Nadev: 

1 kg češpelj 

15 dag sladkorja 

1 zavitek vaniljevega sladkorja 

10 dag belih drobtin 



1 dl kisle smetane 

1. Iz sestavin za testo zamesimo zelo gladko in voljno maso, jo ločimo na 4 hlebčke, ki jih 

namažemo z oljem ter jih pustimo počivati vsaj 40 minut. 

2. Nato testo razvaljamo in razvlečemo z rokami, pri čemer si pomagamo z oljem. 

3. Češplje izkoščičimo, razrežemo na kose in zmešamo z ostalimi sestavinami. 

4. Posujemo jih čez testo in ga zavijemo. 

5. Pečemo 25 minut na 180 stopinjah. 

6. Ponudimo pokapljanega z medom. 

 

 

 

 

 

OŠ Marjana Nemca Radeče, skupina  

Glavna jed: 

ZAJČJI AJMOHT 

 

50 dag zajčjega mesa brez kosti 

2 korenčka 

2 žlici moke 



mast 

1  čebula 

2 stroka česna 

šetraj, peteršilj, drobnjak, sol 

1. Na masti popražimo čebulo, da postekleni. 

2. Dodamo na kose narezano meso, zelenjavo in začinimo. 

3. Zalijemo z vodo in kuhamo približno 40 minut. 

4. Korenček pretlačimo. 

5. V ponvi na maščobi popražimo moko in zakuho prilijemo juhi na koncu. 

6. Postrežemo lahko z domačimi jušnimi testeninami. 

 

Poobedek: 

TOMERL 

 

20 dag  polente 
1 l mleka 
5 dag masla 
1 žlica medu 
ščep soli 
2 jajci 



2 dl sladke smetane 
3 velika jabolka 
 
 

1. Mleko zavremo, ga solimo, dodamo polento in skuhamo.  
2. Kuhano polento ohladimo.  
3. Penasto umešamo jajca in med.  
4. Skupaj s smetano vlijemo v ohlajeno polento.  
5. Jabolka olupimo in naribamo.  
6. To zmes damo v namazan pekač, po vrhu posujemo z naribanimi jabolki.  
7. Narastek pečemo 30 minut.  
8. Postrežemo še toplega s poljubnim kompotom ali čežano. 

 

 

 

OŠ FS Finžgarja Lesce, skupina Tortice 

Glavna jed: 

KROMPIRJEV GOLAŽ 

 

1 kg krompirja 

2 krompirja ločeno 



1 velika čebula 

1 rdeča sveža paprika 

2 rumena korenčka 

2 rdeča korenčka 

košček gomolja zelene 

3 žlice paradižnikove mezge 

rdeča paprika v prahu, lovorjev list, majaron, peteršilj, sol, poper 

mast 

1. Na maščobi prepražimo narezano čebulo, dodamo na koščke narezano papriko in korenje. 

2. Pražimo približno 5 minut, nato dodamo na koščke narezan krompir, mezgo in začinimo. 

3. Zalijemo z vodo le toliko, da pokrije maso. 

4. Krompirja, ki ju nismo narezali, olupimo in naribamo ter dodamo juhi za zgostitev. 

5. Kuhamo približno 30 minut, oz. toliko, da se golaž zgosti. 

6. Po potrebi dolivamo vodo. 

7. Na koncu dodamo sveži peteršilj. 

 

Poobedek: 

PROSENA KAŠA Z JABOLKI 

 



30 dag prosene kaše 

7 dl mleka 

1 kg jabolk 

5 žlic medu 

3 jajca 

limonina lupinica  

sol, cimet 

2 žlici masla 

meta 

 

1. Kašo skuhamo v slanem mleku le na pol.   
2. Jabolka olupimo in naribamo ter zmešamo z medom, limonino lupinico in cimetom. 
3. Rumenjake zmešamo z maslom, beljake pa stepemo. 
4. Naribana jabolka zmešamo s kašo in rumenjaki, premešamo. 
5. Dodamo sneg in napolnimo modele za pečenje. 
6. Pečemo približno 15 minut na 180 stopinjah in na koncu pokapljamo z medom. 

 


