
POSAVJE, ZASAVJE, KOZJANSKO, BIZELJSKO, DOLENJSKA 

 

 

 

KOREJEVEC  

OŠ Koprivnica, skupina: Koprivničani 

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. 

 

50 dag fižola    1 žlica mlete sladke paprike 

20 dag rumenega korenja  lovorjev list, majaron 

20 dag rdečega korenja  2 žlici svinjske masti z ocvirki 

2 šalotki    1 žlica bele moke 

4 stroki česna    sol, poper 

 

1. Do polovice skuhaj sprva namočen fižol. 
2. Dodaj na lističe narezano korenje in nasekljano ostalo zelenjavo. 
3. Začini in kuhaj pol ure. 
4. Juho lahko zgostiš s podmetom in zabeliš z ocvirki. 
5. Nato kuhaj še 10 minut in preden ponudiš malce okisaj. 



JABČNIK  

OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina: Kuharski asi 

Včasih so to zanimivo sladko juho jedli predvsem otroci za zajtrk ali pa izjemoma za večerjo. 

Običajno so ga jedli v zimskih mesecih, takrat, ko so se začela jabolka kvariti in jih je bilo 

treba porabiti. Vsi naši sogovorniki so poudarili, da so morala biti jabolka zares kisla, da je jed 

dobila svojo značilno formo. Šolska kuharica, ki je prav tako kot otrok jedla jabčnik, pa je 

povedala, da so mu rekli tudi »jabučnk«. 

 

1 kg kislih jabolk  

1 l mleka 

Usukanci: 

20 dag moke 

1 jajce 

5 dag sladkorja 

cimet 

sol 

pregreta smetana za zabelo 

1. Na krhlje narezana jabolka kuhaj v toliko vode, da jih pokrije. 
2. Na pol kuhane pretlači in dolij mleko. 
3. Pripravi majhne čvrste usukance tako, da zmešaš sestavine za testo in pripraviš 

majhne testene koščke. 
4. Ko zavre vkuhaj usukance, soli in sladkaj. 
5. Kuhaj še 15 minut ter ves čas mešaj, da se jabolka razidejo. 
6. Zabeli s pregreto smetano in cimetom. 

 



PODGURSKA PRISTAVLJENKA  

OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina: Vrteče kuhalnice, OŠ Drska, skupina: Cooky girls 

Pristavljenko so začeli kuhati proti koncu srednjega veka. Po nekaterih vaseh ji rečejo tudi 

»zdevanka«, ker v lonec „zdevajo“ več različnih sestavin. Podgurska pristavljenka je jed, ki so 

jo v starih časih zjutraj pristavili in se je počasi kuhala do kosila. Medtem pa so ljudje odšli po 

svojih opravkih, na delo v vinograd ali na njivo. Ko so po končanem delu prišli domov, je bila 

jed kuhana. Nekoč, ko so pristavljenko kuhali v krušni peči. V lončenem loncu je ni bilo 

potrebno zgostiti, saj se je zelenjava razkuhala in zgostila juho.  

 

5 kolerab   1.  Zelenjavo nareži na koščke in daj v lonec z vodo. 

3 korenčki   2.  Dodaj fižol in začimbe ter kuhaj več ur ali vsaj 2. 

3 krompirji   3.  Prvič zabeli takoj, ko zavre s prepraženo čebulo na masti. 

10 dag fižola   4.  Drugič zabeli na koncu z ocvirki ali pregreto smetano. 

8 dag masti 

1 čebula 

lovorjev list 

peteršilj 

ocvirki za zabelo 

 

 

 

 

 



OREHOVI ŠTRUKELJCI  

OŠ Grm Novo mesto, skupina: Grmčani 

Stara slovenska jed, ki jo nekako pozicioniramo na Dolenjsko, vendar pa različice kaj hitro 

najdemo po vsej regiji, saj recept baje izvira iz stare graške kuharske knjige iz leta 1589. Od 

takrat, po pričevanju zgodovine, prav pečeni orehovi veljajo za praznično jed dolenjskega 

kmeta, prav tako pa v bogatejših različicah tudi meščanskega prebivalstva. Včasih so bili na 

mizi ob vseh družinskih praznikih in ob koncu žetve, mlačve in drugih večjih poljedelskih 

delih. Tudi za Martinovo niso manjkali na mizah! Ob žegnanju Dolenjci še vedno vabijo: 

"Pridite k nam na štruklje!" Ti so lahko sladki ali slani in z različnimi nadevi, lahko se 

pripravijo pečeni ali kuhani. 

 

1 kg pšenične moke   nadev: 

20 dag masla    20 dag masla 

10 dag  sladkorja   6 jajc 

0,5 l mleka    20 dag sladkorja 

1 zavitek kvasa   4 dl smetane 

ščepec soli    1 kg mletih orehov 

limonin sok 

 

1. Zamesi testo in ga pusti vzhajati. 
2. Med tem pripravi nadev, tako da v maslo umešaš jajca in vse ostalo. 
3. Testo razvaljaj na pol cm debelo in namaži z nadevom ter posuj z orehi. 
4. Zvij in nareži  na 4 – 5 cm debele štrukeljce. 
5. Položi v pekač in pusti vzhajati pol ure. 
6. Peči v pečici 30 minut na 180 C. 

 

 



ČEŠPLJEV KOLAČ  

OŠ Drska Novo mesto, skupina: Kuharski mojstrčki 

Ne glede na revščino, so bile gospodinje na dolenjskem poznane po peki najrazličnejšega 

peciva,  ki je delalo sicer skromno družbo štrukljem in poticam. Slive ali češplje so tako bile 

prvo sadje, ki se je znašlo v različnih oblikah na ali ob pecivu.  

 

0,5 kg moke 

2 dl mleka  

kvas   

pol žličke soli  

2 dag masla  

3 žlice sladkorja  

1 jajce   

nadev: 

1,5  kg češpelj 

2 žlici sladkorja 

pol žličke cimeta  

 

1. Pripravi kvašeno testo in pusti vzhajati. 
2. Med tem izkoščiči češplje in pripravi pekač. 
3. Testo razvaljaj, ga položi čez pekač tako, da so pokriti tudi robovi. 
4. Po testu položi češplje in jih rahlo potisni vanj. 
5. Vse skupaj pusti vzhajati še 15 minut. 
6. Peči v pečici na 200 C 25 minut. 
7. Posuj s sladkorjem in cimetom. 



ZAJČJI AJMOHT S TESTENIMI ŽEPKI  

OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik, skupina: Pekmandeljci 

Ajmoht je bi na mizah ob nedeljah in praznikih. Gre za splet tipičnih sestavin rudarske 

kuhinje v krajih, kjer ni bilo v izobilju pridelovalne zemlje in možnosti za hleve ter posledično 

gojenje živali. Zajec, kot gozdna žival je tako bil v loncu, če se je zahotelo mesa v kombinaciji 

najrazličnejše zelenjave kot gosta enolončnica. Kot dar za tešiti lakoto pa so se v njem znašli 

žepki ali nudlni, polnjeni z jetrci, ki so ena od značilnih sestavin tamkajšnje kuhinje in ki so 

svoj okus dajale tudi klobasam – jetrnicam, po imenu. 

 

Ajmoht: 

1,2 kg zajčjih beder brez kosti    1.  Nasekljano čebulo popraži na vročem olju. 

8 dag slanine     2.  Dodaj narezano zajčje meso, slanino in zelenjavo.                             

2 rdeča korenčka    3.  Dodaj česen in zalij z vodo. 

2 rumena korenčka    4.  Začini in zalij z vinom. 

1 koleraba     5.  Kuhaj, dokler se meso ne zmehča. 

kos zelene     7.  Dodaj podmet, kislo smetano. 

2 korenini peteršilja  

5 strokov česna 

pol čebule 

3 žlice olja 

svež drobnjak in peteršilj 

majaron , lovorjev list, šetraj,   Testeni žepki: 

muškatni orešček    1.  Prepraži nasekljano čebulo in jetrca. 



1 dl belega vina    2.  Začini, dodaj česen in belo vino. 

1 dl sladke smetane     3.  Prilij smetano, dodaj peteršilj in zmelji. 

4 žlice mehke moke    4.  Razvaljaj testo za rezance. 

sol, poper     5. Oblikuj kroge in jih napolni z nadevom. 

      6.  Kroge prepogni, dobro stisni robove in skuhaj. 

Testo za rezance: 

pol kg moke 

5 jajc 

sol 

 

Polnilo: 

10 dag zajčjih jeter  

košček čebule 

1 dl belega vina 

Majaron,  poper, timijan 

1 dl sladke smetane 

peteršilj



POROVA JUHA  

OŠ Ivana Skvarče Zagorje, skupina: Perkmandeljčki 

Ritem hranjenja v Zasavju je določala narava tri-izmenskega dela oziroma rudniška sirena, ki 

je klicala »na šiht«. Vroča juha je morala hišnega gospodarja pričakati že na mizi. takrat so 

taki gosti juhi rekli tudi »zos«, kot smo že omenili. V večini je taka jed bila sestavljena iz ene 

izmed preprostih dosegljivih zelenjavnih vrst, zabeljena ali le zgoščena s podmetom. Krompir 

običajno ni manjkal. 

 

1,5 kg krompirja 

2 pora 

majaron, timijan, lovorjev list 

žlica masti 

1 l vroče vode 

peteršilj 

2 velika krompirja 

sol 

 

1. Krompir nareži na ploščice. 
2. Por nasekljaj na drobne tanke rezance in ga prepraži na masti. 
3. Preden porjavi, mu dodaj krompir, premešaj in zalij z vodo ter začini. 
4. Iz posebej za to pripravljenih krompirjevih kolobarjev izreži Perkmandeljce in jih 

skuhaj v slani vodi ne preveč na mehko. 
5. Kuhano juho okrasi s krompirjevimi možicli in posuj s peteršiljem. 

 

  



FUNŠTERC ALI KNAPOVSKO SONCE  

OŠ Trbovlje, skupina: Knapi, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, skupina: All in 

Funšterc že od nekdaj velja za boljšo in predvsem izdatnejšo hrano. Kljub temu, da so družine 

redile kokoši, jajca niso bila pogosto živilo, ampak priboljšek ali izjema.  Jed, ki je bila pečena 

z obilico maščobe so največkrat težji rudniški delavci nosili s seboj na delo, da bi se podkrepili 

za malico. Ime »rudarsko sonce« je tako povezano z njegovo obliko in namenom.  Funšterc je 

lahko skupaj s solato dobro kosilo ali večerja in tako ostaja na naših mizah ne glede na 

spremenjene prehranske navade. 

 

25 dag moke  olje za peko  

2 jajci   sol 

2 do 3 dl vode 

 

1. Sestavine zmešaj v gladko maso. 
2. V ponvi segrej olje in na rahli temperaturi peči 1 do 2 prsta debelo palačinko na obeh 

straneh. 
3. Ponudi ga z domačo marmelado ali jabolčno čežano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELOKRANJSKA POGAČA 

OŠ Drska Novo mesto, skupina: Nore postrvi 

Domnevno je izvor jedi posledica medkulturnih vplivov in prihoda različnih narodov ali kultur 

na področje Slovenije. Belokranjska pogača sodi med uradno zaščitene jedi s tradicionalnim 

ugledom. Od marca 2010 pa je zaščitena tudi v Evropski uniji.  

 

75 dag mehke moke 

3 dl vode 

malo olja 

4 dag kvasa 

3 ščepce soli 

groba sol za posip 

kumina 

jajce za premaz 

 

1. Iz moke, vode, olja, kvasa in soli zamesi testo.  
2. Pokritega pusti vzhajati 30 minut.  
3. Nato ga razvaljaj na 2 cm tanko plast in ga premaži s stepenim jajcem. 
4. Z nožem na rahlo zareži značilno mrežo po površini. 
5. Testo posuj z grobo morsko soljo in kumino.  
6. Peči v prej ogreti pečici 30 minut na 180 stopinj. 

 

 

 

 



 

ŽLINKROFI 

OŠ Grm Novo mesto, skupina: Podgurski pobci 

Polnjeni testeni žepki prav značilne oblike, so najznačilnejši, s tipičnim polnilom, v Idriji z 

imenom Idrijski žlikrofi. Pojavili naj bi se v 18. ali začetku 19. stoletja s priseljevanjem 

rudarjev v naše kraje, predvsem na področje Idrije. Izvor jedi naj bi bil iz nekdanjega področja 

Nemčije, kar nakazuje ime, ki izvira iz besede spolzek krapec v nemščini. Ustno izročilo pravi, 

da so gospodinje včasih skuhale tudi po 700 žlikrofov. Idrijski žlikrofi so danes uradno 

zaščitena jed.  

 

Testo: 

50 dag bele moke 

2 jajci 

2 žlici smetane 

1 žlica olja 

1 ščepec soli 

mlačna voda po potrebi 

Nadev: 

0,75 l mleka 

15 dag kuhane prosene kaše 

2 dl kisle smetane 

50 dag kuhanega suhega mesa 

3 jajca 

1 ščepec soli 

peteršilj 

1. Iz sestavin za testo, zamesi voljno maso in jo pusti počivati pol ure.  
2. Nasekljaj meso in mu primešaj ostale sestavine. 
3. Testo razvaljaj zelo na tanko in ga nareži na kvadrate velikosti 5x5 cm.  
4. Na polovico kvadrata položi maso in testo prepogni ter ga zlepi. 
5. Robove oblikuj z vilicami.  
6. Na koncu na vrhu v sredini naredi jamico, da dobi značilno obliko. 
7. Kuhaj jih v slani vodi približno 10 minut. 
8. Prelij jih s pregreto smetano in posuj z drobnjakom. 

 



 

 

PIRA ALI AJDOVA KAŠA Z ZELENJAVO 

OŠ Grm Novo mesto, skupina: Grmske ribice, OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina: Navihani 

sulci 

O piri ni veliko zapisanega, vsekakor pa drži, da gre za eno najstarejših žit ali predhodnico 

obdelane pšenice, ki je polnila krožnike z najrazličnejšimi sezonskimi dodatki, mlečnimi 

izdelki ali mesom v različnih slovenskih pokrajinah. Jed z zelenjavo, kjer piro lahko nadomesti 

tudi ajdova ali ječmenova kaša, se je uveljavila kot okusna priloga k ribjim ali mesnim jedem.  

 

100 g pire 

2 pora 

2 korenčka 

1 bučka 

sol, poper 

peteršilj 

ostala domača zelišča 

 

1. V slani vodi skuhaj piro. 
2. Pazi, da se ne prekuha.  
3. Por nareži na kolobarje, ostalo zelenjavo pa na 

palčke. 
4. Por in korenček praži na olju 10 min, nato 

dodaj bučke in praži še do 5 minut. 
5. Začini in dodaj kuhano piro ter na ognju mešaj še 3 minute. 
6. Na koncu posuj s peteršiljem ali drugimi domačimi zelišči. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOVORNA POTICA 

OŠ Drska Novo mesto, skupina: Jagodke 

Neke vrste izpeljanka štruklja ali zavitka, značilna za zimski čas. Že ime nakazuje na tovor in 

po ljudskem pripovedovanju je bila hrana ob težjih delih, ko je bilo potrebno prenašati tovor. 

Njena vsebina je nosačem nudila energije za težka dela. 

 

Testo: 

25 dag bele moke 

25 g olja  

150 g mlačne vode 

kis  

sol 

Nadev:  

50 dag kislega zelja 

8 dag čebule 

50 dag svinjskega mesa ali šunke ali slanine 

česen 

5 dag olja 

1. Zamesi testo in ga pusti počivati pol ure. 
2. Nato ga razvaljaj in dodatno razvleči. 
3. Na masti prepraži nasekljano čebulo, dodaj meso ali šunko ali slanino ter prepeči. 
4. Vmešaj kislo zelje in duši 15 minut. 
5. Začini ter nadev posuj po testu. 
6. Previdno zavij in peči pol ure na 180 stopinjah. 



PREŽMUHT 

OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik, skupina: Perkmandeljci 

Prava zasavska posebnost, mešanica, ki ponovno poudarja dejstva o revščini delavskega 

prebivalstva, predvsem na koncu meseca, ko v shrambah ni bilo več izdatnejše hrane. Kar so 

zamenjali, morda celo narabutali, so lahko pojedli, in ostankov nikakor niso zavrgli. Kot 

kulinarično posebnost pa bi jed lahko označili tudi danes, saj gre za okusno in izdatno 

mešanico sestavin, ki jo velja poskusiti.  

 

1 večja čebula 

10 dag  kuhanega rjavega fižola  

2 jabolki 

2 žlici moke 

4 kolerabe 

olje za dušenje 

sol , poper  

 

1. Na maščobi prepraži čebulo in ji dodaj na kocke narezano kolerabo. 
2. Začini in zalij z vodo ter kuhaj, da se vse  skupaj zmehča.  
3. Dodaj kuhan fižol in na kocke narezana jabolka ter kuhaj še nekaj minut. 
4. Zgostiš lahko s podmetom, ni pa nujno. 

 

 

 

 



RIBJI RAGU 

OŠ Jožeta Krajca Rakek, skupina: Alfa 

 

80 dag  različnih vrst rib 

5 dag slanine 

2 čebuli 

4 korenčki 

2 paradižnika 

2 žlici olja 

30 dag graha 

sladka rdeča paprika v prahu 

limonin sok 

sol 

 

1. Na kocke narezane ribje fileje pokapljaj z limoninim sokom in posoli ter pusti stati. 
2. Vse ostale sestavine drobno nasekljaj. 
3. Slanino praži toliko časa, da spusti glavnino maščobe, nato dodaj čebulo ter mešaj, da 

porumeni. 
4. Dodaj ostalo zelenjavo in ribe, zalij z vodo in kuhaj še 20 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIBJE NABODALO 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, skupina: Knapi 

 

1 file postrvi ali druge ribe 

1 limona 

1 paprika 

1 mlada čebulica 

5 šampinjonov 

1 bučka (ostala sezonska zelenjava po želji) 

kisla smetana 

peteršilj 

sol, poper 

 

1. Pripravi koščke izkoščičene ribe in jih 
pokapljaj z limoninim sokom. 

2. Na kose nareži zelenjavo, ki je pripravljena za nabadanje. 
3. Ustvari pisano nabodalce in sestavine začini. 
4. Peči v ponvi na zmerni temperaturi in ponudi s kislo smetano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRAPOV PAPRIKAŠ 

OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina: Škocjanski krapi 

 

1 kg krapa 

10 dag olja 

25 dag čebule 

2 dag moke 

3 stroke česna 

2 dl cvička 

2 zrela paradižnika  

rožmarin 

lovorjev list 

peteršilj 

limona 

sol, nekaj poprovih zrn 

 

1. Ribo razreži na kose, jo pomokaj in na hitro opeči. 
2. Ko je pečena, jo vzemi iz ponve in na isti osnovi prepraži čebulo. 
3. Dodaj ostalo zelenjavo in začimbe ter zalij z vodo ali ribjo jušno osnovo. 
4. Pusti, da malce prevre, nato dodaj ribje kose. 
5. Okus izboljšaj s cvičkom in morda malo kisle smetane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIBJA NJUHA S KOROMAČEM 

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, skupina: Power chefs 

 

4 postrvi 

5 mladih čebulic 

4 žlice masla 

2 žlici oljčnega olja 

1 gomolj koromača 

4 krompirji 

4 dl suhega belega vina 

1 l ribje osnove 

1 lovorov list 

4 dl sladke smetane 

jušna zelenjava 

limonin sok 

sol, poper v zrnu 

 

1. V slani vodi kuhaj jušno zelenjavo in dodaj limonin sok. 

2. Po nekaj minutah dodaj postrvi in kuhaj do 12 minut na blagem ognju. 

3. Medtem nasekljaj olupljen krompir, koromač in čebulo. 

4. Čebulo prepraži na oljčnem olju z malo masla toliko, da ne porjavi.  

5. Dodaj krompir in koromač in praži še 5 minut. 

6. Ribo vzemi iz vode, meso loči od kosti in juho precedi. 

7. V posodo s koromačem vlij precejeno jušno osnovo, vino in dodaj lovor. 

8. Kuhaj dokler se krompir in koromač ne zmehčata, odstrani lovor in zmelji s paličnim 

mešalnikom. 

9. Dodaj smetano in koščke ribe, lahko pa postrežeš s kruhovimi kockami.  

 

 

 



RIBJA JUHA Z MOŠNJIČKI 

OŠ Ivana Skvarče Zagorje, skupina: Aušus 

50 dag ribjih  ostankov 

2 dl belega vina 

1 rumen korenček, 1 rdeč 

korenček 

pol pora, 1 čebula 

1 žlica masla 

1 rumena koleraba  

četrt gomolja zelene 

peteršilj , timijan , lovorov list   

sol, poper 

1. Nasekljaj zelenjavo ali jo nareži na trakove. 
2. Najprej prepraži čebulo, ki ji dodaš ribje ostanke in zelenjavo ter začini. 
3. Zalij z vinom in vodo. 
4. Kuha naj se 20 minut, nato juho precedi. 
5. Dodaj nasekljano korenje, por in kolerabo in kuhaj še 5 minut. 
6. V juho položi mošnjičke in nato kuhaj še 15 minut. 

 

Mošnjički: 

Testo: 

0,5 kg gladke moke 

0,5 kg ostre moke 

4 jajca 

Nadev: 

1 krompir 

1 file ribe 

2 žlici sladke smetane 

1 žlica masla, sol 

1. Iz zgornjih sestavin pripravi testo in ga pusti počivati vsaj pol ure. 
2. Iz kuhanega krompirja in ostalih sestavin, zmešaj polnilo. 
3. Oblikuj kroglice, jih položi na testo in zapri v mošnjičke.  

 



ŠARA ALI ŠARA IZ PEČI  
skupina Štruklčki, OŠ Grm Novo mesto, skupina Vesele kolerabice, OŠ Drska Novo mesto 
 

 
 
30 dag kolerabe  
pol čebule  
strok česna  
žlička masti  
2 korenčka  
2 srednje velika krompirja  
4 žlice kuhanega rjavega fižola 
pol l vode 
prekajen kos svinjine  
lovor, majaron,  
sol 
 
 

1. Čebulo nasekljaj in prepraži na masti.  

2. Dodaj očiščeno zelenjavo, narezano na lističe, krompir narezan na kose in zalij z vodo 

ter pusti zavreti.  

3. Dodaj meso in vmešaj prej kuhan fižol ter začini. 

4. Takoj nato juho v glineni posodi postavi v pečico na 200 stopinj ter »kuhaj« približno 

25 minut. 

 

 

 

 

 

 



KOMARADA 

Skupina Štrukeljčke, OŠ Fara pri Kostelu 

Komarada je značilna jed regije okoli Kočevja, kjer ima glavno vlogo koleraba. Bila je bila 

sezonska jed, na jedilniku predvsem jeseni in pozimi, saj se je koleraba v kleteh ohranila dalj 

časa, kot neka druga zelenjava. Običajno so jo začinili le z dimljenimi ali sušenimi kostmi.  

 

2 kolerabi 

2 manjša korenčka 

1 krompir 

0,5 kg suhih rebrc 

1 manjša čebula 

1 žlica masti 

1 žlica moke 

voda, sol 

 

1. Kolerabo, korenčke in krompir nareži na drobne koščke.  

2. Stresi v lonec, zalij z vodo, dodaj rebrca in kuhaj.  

3. Na masti v ponvi prepraži nasekljano čebulo in z moko naredi prežganje ter ga vmešaj 

v juho. 

4. Kuhaj tako dolgo, da je zelenjava mehka in meso kuhano.  



PRISTAVA 

Skupina Dolenjske kuharice, OŠ Drska Novo mesto 

Značilen čas za kuho te jedi je bila pomlad in jesen, ko je bilo zelenjave v izobilju, poleti pa je 

za dolgotrajno kuho bilo prevroče. Ime izvira iz dejstva, da so gospodinje pristavile velik 

lonec in ga pustile na domači peči tudi po več ur. Zelenjava s krompirjem je bila razkuhana, 

vendar jed okusna in nasitna. 

 

 

4 srednje veliki krompirji 

5 korenčkov 

2 manjši kolerabi 

2 skodelici kuhanega fižola 

1 žlica paradižnikove mezge 

3 žlice moke 

peteršilj, mleta paprika, sol, poper 

1. Zelenjavo nareži na drobne koščke, zalij z vodo in daj kuhat. 

2. Kuha naj se vsaj 40 minut, saj tukaj zelenjava mora biti razkuhana. 

3. Na masti prepraži moko, dodaj mleto papriko in paradižnikovo mezgo, sol in malo 

sladkorja. 

4. Ta podmet zalij z malo juhe, premešaj in vse skupaj vlij v lonec. 

5. Začini in ponudi. 

 

 

 



V KROP KROMPIR ALI KROPEC 

Skupina Zvite kuhalnice, OŠ Grm Novo mesto, skupina Knapec, OŠ Krmelj 

Jed sodi med značilne knapovske, ko v krajih, kjer so ležali rudniki, še ni bilo v izobilju 

sestavin, ki bi obogatile hrano. Gospodinje so tako bile prisiljene uporabiti zaloge iz shrambe 

in lastno domišljijo. V petdesetih letih se je situacija izboljšala tudi v teh krajih. 

 

4 – 6 krompirjev 

1,5 l vode 

2 rdeča korenčka 

2 rumena korenčka 

1 majhna čebula 

1 koren peteršilja 

1 lovorjev list, šetraj, peteršilj 

sol, poper 

ocvirki, mast, peteršilj, drobnjak 

 

1. Zelenjavo nareži na kocke ali kolobarje, zalij z vodo in kuhaj približno 25 minut. 

2. Začini. 

3. V ponvi na masti segrej ocvirke in jih potresi po gostem delu zelenjave na krožniku. 

4. Potresi še z nasekljanim drobnjakom in peteršiljem. 

 

 

 



 

PISANA ENOLONČNICA - JEČMENKA 

Skupina Kozjanske gospodije, OŠ Planina pri Sevnici 

 

1 srednje velika čebula 

4 korenčki 

2 krompirja 

4 stroki česna 

20 dag namočenega ješprenja 

25 dag fižola 

5 žlic masti z ocvirki 

lovor, majaron 

sol, poper  

 

1. Fižol predhodno skuhaj v slanem kropu in vodo prihrani za juho. 

2. V vročem loncu prepraži ocvirke z malo masti in nasekljano čebulo.  

3. Dodaj fižol, korenček, krompir, česen in vmešaj ješpren ter vse skupaj zalij s fižolovo 

vodo. 

4. Začini in kuhaj približno pol ure. 

 

 



PRSNA POTICA Z AJDOVO KAŠO 

Skupina Škocjanski asi, OŠ Frana Metelka Škocjan 

Ajda vedno in povsod, se bi lahko glasil slogan za širšo dolenjsko pokrajino. Ob enem je 

kraljica bila potica in z namenom združiti potrebo po moči in sitosti ter zadovoljiti čutila ob 

hranjenju, je na podlagi visoke stopnje domišljije nastala ta izjemna jed. 

 

Testo: 

35 dag moke 
2 žlici olja 
1 jajce 
1 žlica kisa  
1,5 dl mlačne vode 

 
Nadev: 

3 jajca 
10 dag ajdove kaše 
pest ocvirkov 
2 - 3 žlice ocvirkove masti 
sol 
 

 
1. Moko vsuj v skledo in naredi jamico, kamor vliješ olje in streš jajce. 
2. Vodo zmešaj s kisom, dolij testu in zamesi.  
3. Testo naj počiva vsaj 20 minut. 
4. Medtem v slanem kropu skuhaj ajdovo kašo ter segrej ocvirke in jih posuši. 
5. Stepi jajca in jih vlij v ponev na mast z ocvirki. Peči le toliko, da jajca zakrknejo. 
6. Sestavine za nadev zmešaj in jih posuj na tanko razvlečeno testo. 
7. Zavij in peči v pečici na 180 stopinjah, 45 minut. 



AJDOV PEČENJAK S SIROTKO 
 
Skupina Vesele kuhalnice, OŠ Frana Metelka Škocjan 
 
Ustni viri pripovedujejo, da se je jed v največ primerih jedla za »predjužnik«. V času naših 

prednikov so tako imenovali malico pred kosilom. Pečenjak so pa pripravljali tudi za delavce 

na polju, saj je bila kalorična in posledično nasitna. 

 

 
7,5 dl sirotke 
2,5 dl  ajdove moke 
2,5 dl pregrete smetane 
kavna žlica soli 

 
1. Sirotko, sol in ajdovo moko gladko razmešaj in vlij v za prst visoko pomazano kozico 

ali pekač. 
2. Peči na 200 stopinjah najprej 10 – 15 minut. 
3. Ko se v pečici speče do polovice, prelij s smetano in daj nazaj v pečico. 
4. Peči še 10 – 15 minut. 
5. Pečeno razreži na kose in lahko ponudiš s kislim zeljem ali s solato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ČOPOVA JUHA 

Skupina Raguške, OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

Recept izvira iz področja Podkuma in je eden takih, ki so kot plod družinske tradicije, kasneje 

ponarodeli.  

 

1 rdeč koren   

1 rumen koren   

pol kolerabe  

pol cvetače, tudi zeleni del  

2 krompirja 

1 por 

pol gomolja zelene 

steblo peteršilja 

1 šalotka 

Česen 

10 dag gob 

gobe v prahu 

svinjska mast 

moka za zgostitev 

lovor, majaron, timijan, drobnjak 

sol, poper 

voda 

 

1. Mast dobro segrej, dodaj žlico moke ter praži toliko časa, dokler ne postane skoraj 

čokoladne barve. 

2. Dodaj narezano šalotko in česen in praži, da zadiši. 

3. Takoj za tem zalij z vodo in začini. 

4. Dodaj zelenjavo in gobe ter kuhaj na zmerni temperaturi še približno 35 minut. 



ZELENJAVNI RIČET 

Skupina Sladki medvedki, OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

Ješpren, v obliki ričeta, je značilna jed za kraje Zasavja. Sicer razširjen po vsej regiji, je skozi 

čas dobival različice, prilagojene iznajdljivosti gospodinj in letnemu času. 

 

10 dag ješprenja 

1 pest kuhanega fižola 

2 krompirja 

1 rumeno in rdeče korenje 

1 koleraba 

šalotka 

korenina peteršilja 

česen 

lovor 

sol 

Priprava: 

1. Na masti prepraži nasekljano šalotko, ji dodaj česen in narezano zelenjavo in žlico 

moke. 

2. Premešaj in dodaj še namočen ješprenj.  

3. Kuhaj 15 minut, dodaj narezan krompir in  kuhan fižol ter kuhaj še 20 minut. 

 

 

 

 



AJMOHT 

Skupina Ziherce, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Zasavje - za nekatere odmaknjen in skrit del naše dežele, skriva lokalne kulinarične 

značilnosti. Odstira pogled na jedi, kakršne so se izoblikovale v delavskih naseljih zasavskih 

rudarjev. Gre za tisto družbeno plast, ki je bila zgolj odvisna od svoje mezde in lastne 

iznajdljivosti. Težaško delo in skromno življenje sta narekovala tudi kaj bodo gospodinje 

kuhale. Kuhale so ženske, moški le v izjemnih primerih. Prehrana je bila enaka kmečki, v 

kakovostnem in količinskem pogledu pa skromnejša. Značilna je majhna poraba mesa. 

Prevladovale so varčne jedi. Priprava je bila zreducirana na enostavne postopke.  Temeljno 

vprašanje v zvezi z zasavsko prehrano je bil v večini boj za zadostno količino hrane, manj pa 

kakovost. Vsaka rudarska družina je običajno imela v zakupu del rudniške zemlje, kjer so si  

uredili večji ali manjši zelenjavni vrt. Nekatere družine so jih imele tako celo več. Poleg 

osnovne zelenjave so bile na vrtu tudi vse običajne začimbnice,  del vrta pa so krasile rože. 

Žene so za pripravo »ajmuhta« uporabljale svežo zelenjavo, znale pa so jo v kleteh shraniti 

čez zimo, čeprav ni bilo sodobnih naprav, kot je na primer zamrzovalna skrinja. Čisto 

običajno je bilo, da je vsaka družina imela v drvarnici, ki je pripadala rudniškemu stanovanju, 

urejen manjši kokošnjak. Pri nekaterih družinah pa so ob kokošnjak postavili tudi kletke za 

zajčke. Zanje so običajno morali skrbeti otroci. Tiste družine, ki so imele v zakupu več zemlje, 

so si postavile celo svinjak in v njem priredile enega ali dva pujsa.  

 

30 dag svinjskega mesa 

1 čebula 

1 strok česna 

kos gomolja zelene 

1 koren 

1 krompir 

1 dl kisa 

lovorov list, peteršilj 

sol, poper 

 

1. Svinjino nareži na kocke in 

nasekljaj čebulo. 

2. Prepraži jo na masti, ji dodaj meso in narezano korenje in zalij z vodo. 

3. Ko zavre, vkuhaj zelenjavo in začini. 

4. Kuhaj še 35 – 40 minut. 

5. Kot zakuho lahko pripraviš jajčne žličnike. 

 

 

 



RAGUŠKE 

Skupina Raguške, OŠ Ivana Skvarče Zagorje 

 

Testo: 

30 dag moke  

2 rumenjaka 

žlica olja 

pol kocke kvasa 

1,5 dl mleka 

sol, limonina lupinica, žlica sladkorja 

Nadev:  

10 dag mletih orehov 

2 žlici medu 

žlica sladkorja 

limonina lupinica 

0,5 dl vročega mleka 

sneg 2 beljakov 

Premaz: 

1 jajce 

1. Iz sestavin za testo zamesi voljno maso, ki naj počiva 20 minut.  

2. Med tem pripravi nadev, ki naj se dobro sprime in okusi naj se premešajo. 

3. Testo razvaljaj za nekaj mm na debelo, ga razreži na kvadratke in nanje položi maso. 

4. Oblikuj raguške tako, da bo vsaka imela 4 grebene.  

5. Premaži jih z razžvrkljanim  jajcem in peči v pečici na 160 stopinj približno 20 minut. 

 

 



ČEŠPLJEV NARASTEK 

Skupina Houdreti, OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

Še ena jed, katere skupni imenovalec je močnik, ki ga omenjamo na nekaj pozicijah te knjige. 

Prav tako, kot v ostalih pokrajinah, je tudi v Zasavju našel svojo različico na podlagi domišljije 

tamkajšnjih kuharic in se morda uveljavil bolj, kot drugje. 

 

30 dag moke 

4 jajca 

1 l mleka 

vanilin sladkor 

20 dag suhih sliv 

pol masla 

pest mletih lešnikov 

češpljeva marmelada za dodatek 

sol 

 

Priprava: 

1. 3 jajca vmešaj v moko in z rokami nadrobi usukančke. 

2. Zakuhaj jih v osoljeno mleko, kar naj vre približno 15 minut. 

3. Sladkaj in v mlačen močnik umešaj narezane suhe slive, jajce in maslo. 

4. Modelčke premaži z maslom in potresi z zmletimi lešniki ter jih napolni z maso. 

5. Peči v ogreti pečici 20 minut pri 200 stopinjah. 

6. Preden ponudiš, pokapljaj s češpljevo marmelado in potresi z lešniki. 

 

 

 



POLNJENA BOŠTANJSKA VOŠČENKA 

Skupina Rumene voščenke, OŠ Boštanj 

 

4 jabolka 

30 dag mletih orehov  

pest rozin  

1 žlica sladkorja 

1 jajce 

žlica ruma 

limonin sok 

  

Priprava: 

1. Jabolka umij in izdolbi sredico s koščicami, ne da bi poškodoval celoto. 

2. Spodaj naj jabolka ostanejo nepreluknjana. 

3. Odstrani toliko mesa, da jabolko napolniš z 1 žlico mase. 

4. Orehe nadrobi ali naribaj, dodaj rozine in zmešaj s preostalimi sestavinami. 

5. Napolni jabolka in jih peči v pečici na 250 stopinj pol ure. 

6. Ostanejo naj v olupku do konca. 

 

 

 

 

 



HRUSTLJAVI ZVITKI Z DIVJO SOLATO 

Skupina Perkmandeljci, OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik 

 

1 par krvavice 
10 dag zelja 
šop svežega peteršilja 
olje za peko 
nekaj listov vlečenega testa 
 
Solata: 
čemaž, regrat, kurja črevca, kopriva, listi divjih jagod, trobentice, regratovi cvetovi…. 
 

Priprava: 

1. Krvavico na več koncih prereži in jo peči v pečici pol ure na 200 stopinjah. 

2. Postrgaj meso in ga premešaj s kislim zeljem in nasekljanim peteršiljem. 

3. Testo razgrni in pripravi manjše kvadrate ter jih obloži z maso. 

4. Zavij v tanke zvitke in jih opeči na vročem olju ali v pečici. 

5. Med tem nareži zelišča in jih rahlo začini z bučnim oljem in kisom. 

6. Pečene zvitke postrezi na solati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIZELJSKI AJDOV KOLAČ 

OŠ Bizeljsko, skupina Vinogradniki 

Zaščitni znak Bizeljskega niso le “pokončni” vinogradi, modra frankinja, bizeljčan, starodavni 

grad in podzemne jame repnice, temveč to vse bolj postaja tudi tamkajšnja kulinarična 

posebnost – bizeljski ajdov kolač.  Kolač je izvirna kulinarična posebnost Bizeljskega in oklice. 

Gospodinje so ga pekle in postregle ob različnih priložnostih, največkrat za praznike, kot sta 

velika noč, dan vseh svetih in seveda za božično večerjo, pri kateri skoraj ni smel manjkati. 

Na Bizeljskem vsako leto poteka razstava bizeljskega ajdovega kolača. Namen je čim več 

gospodinj pritegniti k peki jedi in ohranjati prehransko kulturo.  

 

Testo: 
60 dag ajdove moke 
20 dag ostre moke 
2 dl kisle smetane 
1,5 l vode 

Nadev:  
2 kg skute 

3 jajca 
sol 
15 dag masla 
kisla smetana za premaz 

1. Ajdovo moko solimo, poparimo z vrelo vodo, maso ohladimo, dodamo belo ostro 
moko in kislo smetano. 

2. Zamesimo testo ter ga razdelimo na dva ali tri dele.  
3. Iz sestavin za nadev zmešamo gladko maso. 
4. Testo na tanko razvaljamo in ga namažemo z nadevom in prekrijemo s kosmiči 

masla.   
5. Nato kolač zvijemo kot zavitek in ga položimo v namaščen pekač. 
6. 20–30 minut pečemo pri najvišji temperaturi (180 °C–200 °C), nato temperaturo 

zmanjšamo (160°C–170°C) in tedaj kolač premažemo še s kislo smetano (lahko tudi 
dvakrat) ter spečemo do konca.  

7. Lažje ga razrežemo, ko se malo ohladi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

JABOLČNIK S FIŽOLOM 

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, skupina Vesele kohače 

To jed so jedli naši predniki na kmetijah predvsem v zimskem času. Bila je nasitna in cenovno 

ugodna ter dokaj hitro pripravljena. Po navadi so jedi dodajali svinjsko mast z ocvirki ali 

praženo čebulo, kar je še dodatno povečalo njeno kalorično vrednost. Običajno so za jed 

uporabljali jabolka sorte “Kanada” in  “Mošanke”, ki pa jih danes skorajda ne najdemo več.  

 

Različica naših babic: 

3 olupljena in na krhlje narezana jabolka  
20 dag fižola 
1  žlica koruzne moke  
1 dl vode za podmet 
1 žlica masla 
sol 

 

1. K jabolkom, ki smo jih narezali na krhlje, nalijemo vodo.  

2. Jabolka naj se kuhajo 10 minut.  

3. Ko se med kuhanjem zmehčajo, jim dodamo kuhan fižola.   

4. Medtem napravimo koruzni  podmet (gladko zmešamo 1 žlico koruzne moke z 1dl 

vode) in ga dodamo h kuhanim jabolkom ter dosolimo po potrebi.  

5. Jed obogatimo z dobro žlico masla.  

Različica po naše: 

3  olupljena in naribana jabolka 
40 dag fižola 
15 dag praženih lešnikov  
2 dl sladke smetane 
2 žlici sladkorja  
1 žlica masla 



1 žlica moke 
2 žlici ruma 
1 velika žlica medu 
1 vanilijev sladkor 
sol 

 

1. V osoljeni vodi skuhamo fižol in zrna olupimo (odstranimo rjavo skorjico).  

2. Spasiramo ga v pire, skupaj z 1 dl smetane, vanilijevim sladkorjem, žlico sladkorja 

in rumom. 

3. Olupimo in naribamo jabolka.  

4. Popražimo jih na maslu in jim dodamo žlico medu.  

5. Zmes zgostimo z  moko.  

6. Lešnike rahlo popražimo v ponvi in dodamo dve žlici sladkorja, da nastane 

karamela.  

7. Zalijemo s smetano, pokuhamo še približno dve minuti in odstavimo. 

8. Jed zložimo v kozarce za desert v naslednjem zaporedju: fižolov pire, jabolčna 

čežana, ostanek smetane, karamelizirani lešniki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSILJENO ZELJE 

OŠ Boštanj, skupina Rumene voščenke 

Značilna ali tradicionalna jed, ki se je zaradi razširjene sestavine uveljavila tudi v drugih 

pokrajinah, a pod različnimi imeni, opisuje življenje naših prednikov v času, ko je na 

razpolago bilo sveže zelje. Prisiljeno ali posiljeno zelje, kar pomeni, da so ga na nek način 

»prisilili k zmehčanju« so si izboljšali z domačo klobaso ali vinom. Omenjeno jed so 

pripravljali predvsem takrat, ko so opravljali težja fizična dela na prostem, v vinogradu ali na 

polju. Prednost pri pripravi je bila tudi v tem, ker so lahko vse skupaj skuhali že prejšnji večer, 

in so potem samo pogreli, preden so šli h kosilu.  

 

pol glave zelja 

1 čebula 

1 strok česna 

2,5 dl domače paradižnikove omake 

1 l vode 

1 žlica moke 

1 par domačih klobas 

10 dag domače pancete 

2 žlici masti 

10 dag kuhanega fižola 

sol, poper 

1. Na maščobi najprej prepražimo nasekljano čebulo.  
2. Preden porumeni, dodamo na kockice narezano panceto in jo malo popražimo.  
3. Dodamo česen in na rezance narezano zelje ter prilijemo vodo, da je zelje prekrito.  
4. Kuhamo približno 30 minut skupaj s klobaso.  
5. Podmet dodamo zelju na koncu in prilijemo še paradižnikovo mezgo.   
6. Po potrebi dodamo še malo vode.  
7. Kuhano klobaso narežemo na kolobarje in jo vrnemo nazaj v lonec.  
8. Notri dodamo tudi skodelico kuhanega fižola, solimo, popramo in nato prevremo.  
9. Zraven ponudimo domač kruh. 

 

 

 

 



KORUZNE POGAČICE S PIŠEČKO MARELICO 

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, skupina Vesele kohače 

Pišeška marelica je tradicionalna avtohtona sadna sorta Bizeljskega gričevja, ki je dobila ime 

po vasi Pišece. Drevesa te edinstvene lokalne sorte marelice je mogoče najti prav v okolici 

Pišec. Značilno za to sorto je, da ima specifičen kislo – sladki okus in izrazito aromo. 

Visokodebelni ekstenzivni nasadi te sorte se žal zaradi bolezni zelo hitro krčijo. Tudi v obliki 

marmelade so jo uživali kot prilogo najrazličnejšim jedem. 

 

Pogačice: 
50 dag koruzne moke 
50 dag bele moke 
0,7 l vode 
3 žlice masti 
cel kvas 
sladkor 
 

Namaz: 

50 dag skute 

3 žlice prekuhanih pišečkih marelic 

3 žlice kisle smetane 

1. V moko zamesimo kvasec, dodamo toplo vodo, olje in sol.  

2. Testo dobro pregnetemo z belo moko.  

3. Pustimo ga počivati približno 20 minut in ga nato ponovno pregnetemo.  

4. Položimo ga v pekač, pokrijemo s krpo in ga pustimo vzhajati.  

5. Vzhajan kruh premažemo s stepenim jajcem in ga pečemo približno 45 minut na 

180oC. 

6. Skuto, kislo smetano in marelice zmešamo v gladko zmes in z njim premažemo 

pogače. 

 



PROSENA KAŠA Z BOŠTANJSKO VOŠČENKO 

OŠ Boštanj, skupina Rumene voščenke 

Na področju Boštanja so pred 2. svetovno vojno bila znana in zelo aktivna društva, ki so 
svoje veje imela tudi izven meja domovine SHS. Tako je bilo eno od pomembnejših društvo 
sadjarjev, ki je v tem času vzgojilo avtohtono sorto jabolka, z imenom Boštanjska voščenka. 
Sadež se je dodobra usidral v tamkajšnje jedi in zavest prebivalstva, celo do te mere, da 
danes krasi grb kraja Boštanj. 

 

13 dag prosene kaše 

0,5 l mleka  

ščepec soli 

1 žlica masla 

3 jajca 

2 žlici sladkorja 

2 vanilijeva sladkorja 

1 jabolko - voščenka 

20 dag suhih sliv 

sok polovice pomaranče 

1. Proseno kašo kuhamo v slanem mleku 30 min. oz. dokler se ne zgosti, nato ohladimo.  
2. Iz 3 beljakov in žlice sladkorja naredimo sneg.  
3. Posebej zmešamo 5 dag masla, 2 rumenjaka in vanilijev sladkor ter dodamo 2 veliki 

žlici snega.  
4. V kozici na maslu popražimo naribano jabolko, narezane suhe slive in sok polovice 

pomaranče.  
5. Vse skupaj zmešamo in z maso napolnimo modelčke.  
6. Po vrhu premažemo z mešanico iz kisle smetane, čajne žličke sladkorja, 1 rumenjaka, 

vanilijevega sladkorja in preostalega snega.  
7. Pečemo v ogreti pečici na 180 stopinjah 30min.  
8. Postrežemo ohlajeno. 

 

 

 

 

 

 

 



AJDOVI CMOKI S PRINELO 

OŠ Bizeljsko, skupina Vinogradniki 

Prinele so olupljene in na poseben način sušene slive. Dobili so jih tako, da so ravno prav 

zrele slive pobrali, pri tem pa so morali paziti, da jih ne poškodujejo. Lupili so le zdrave slive, 

slabe pa so izločali za žganje. Ker so slive za oddajo stehtali pred lupljenjem, so se jih lupilci 

večkrat dodobra najedli in imeli tako manj dela. Po 6 do 12 urnem žveplanju so lese s slivami 

odnašali na sonce, kjer so ostale dva do tri dni, dokler niso začele pokati in iz razpok je 

prihajal sladkor. Sledilo je zamudno odstranjevanje koščic.  Ko so bile slive razkoščičene, so 

jih zložene na lesah še enkrat žveplali in dali na sonce, da se prevetrijo in dokončno posušijo. 

Slivarji so bili občasna skupina ljudi, ki se je sezonsko ukvarjala z lupljenjem sliv. Začetki 

lupljenja sliv segajo po znanih virih v prva desetletja 19. stoletja. Sprva sta se znanje in 

tehnika lupljenja sliv ohranjala v okviru kmečkih domačij v Goriških Brdih, Vipavski in Soški 

dolini, kasneje, proti koncu 19. stoletja, pa se je razširilo na ostale pokrajine. Na Bizeljskem 

se je dodobra razmahnila obrt in postala del prehransko – kulturnega življenja domačinov. 

 

50 dag ajdove moke 

1 jajce 

10 dag pšenične gladke moke 

5 dag masla 

6 dl vrele vode 

30 dag suhih sliv 

sladkor 

1. Ajdovo moko posolimo in poparimo z vodo, medtem pa mešamo s kuhalnico.  

2. Poparjeni moki dodamo še maslo in mesimo dokler se maslo ne stali.  

3. Ko se masa malo ohladi vanjo vmesimo še jajce.  

4. Na koncu dodamo še pšenično moko.  

5. Testo razvaljamo in razdelimo na kose.  

6. Na vsak kos posujemo majhno žličko sladkorja in eno damo suho slivo.  

7. Vse skupaj zvaljamo v majhno kroglico in kuhamo v vreli vodi 10-15 minut. 



PRSNO ZELJE 

OŠ Raka, skupina Raški č'bularji 

Zelje sodi med največkrat uporabljene dobrine še do nedavnega. Pridelovanje le-tega na 

domačih njivah in možnost »dolgoročnega« skladiščenja, tj.: še dolgo v jesen svežega in 

preko zime okisanega, je bila podlaga številnim jedem, kot osnova, priloga ali glavni sestavni 

del v večini jedi na žlico, znašlo pa se je tudi med testom. Omenjeno jed naj bi uživali delavci 

v vinogradih ali na njivah, kot opoldanski obrok. 

 

1 manjša zeljna glava 

5 krompirjev 

1 žlica masti 

10 dag ocvirkov 

sol  

  
1. Krompir olupimo in ga narežemo na kocke, sveže zelje pa očistimo in izrežemo 

središčni kocen.  
2. Oboje skuhamo v osoljeni vodi in odcedimo.  
3. Na vroči masti prepražimo ocvirke, s katerimi zabelimo krompir in zelje. 
4. Ponudimo še vroče. 

 
 
 

 

 

 

 



ČEŠPLJEVA KAŠA 

OŠ Drska, skupina Krompirjevke 

 

25 dag suhih češpelj 

25 dag ajdove ali prosene kaše 

1 žlica medu 

1 žlica masla 

1 žlica drobtin 

ščepec soli 

 

1. Češplje kuhamo v vodi, ki smo ji dodali med in sol.  

2. Po 15 – 20 minutah vmešamo kašo in kuhamo, dokler se ne zgosti.  

3. Ko je masa dovolj gosta, jo odstavimo.  

4. Med tem na maslu prepečemo drobtine in jih vmešamo v kašo.  

5. Oblikujemo žličnike in postrežemo z domačo grobo skuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOČNIK  TEPKAMI 

OŠ Dobje, skupina Kul Dobjani 

Mlečni močnik ali usukan, zaroštan,.. mlečni močnik se je jedel za večerjo. Veljal je prej za 

priboljšek, kot vsakdanjo jed, saj je velika količina mleka pomenila pravo bogastvo. Jed je 

kmalu »ponarodela«, se razširila po vsej Sloveniji, o njej pa se je razširilo nekaj pripovedi in 

otroških pesmi. Tokrat imamo opravka z avtohtono sorto hrušk, ki so oplemenitile okus 

močnika. 

 

pest suhih tepk 
10 dag moke 
1 l mleka 
klinčki, cimet  
sladkor, sol  
voda 
 

1. Suhe hruške prelijemo z vodo, toliko, da so 
pokrite. 

2. Sladkamo, dodamo klinčke in cimet ter kuhamo 
30 minut.  

3. Vodo odlijemo in shranimo. 
4. Posebej zavremo mleko in vrelega prilijemo 

kuhanim hruškam.  
5. Na majhnem ognju pustimo, da vre 10 minut.  
6. Medtem pripravimo podmet iz vode, v kateri so 

se kuhale hruške, moke in malo soli ter 
zakuhamo v juho. 

7. Pustimo na rahlem ognju, da se tekočina zgosti 
in postane lepljiva.  

8. Stalno mešamo in pazimo, da se močnik ne 
prismodi.  

9. Ponudimo toplega. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AJDOVE KROGLICE NA JABOLČNEM ČIPSU  

OŠ Kozje, skupina Kozjanske kolerabe 

V Sloveniji se lahko brezsramno ponašamo z ogromno količino vrst ali sort jabolk, ki s svojo 

značilno kislostjo, sladkobo, konsistenco, velikostjo ali barvo oplemenitijo določene jedi. 

Izbiramo lahko med številnimi značilnostmi, ki sovpadajo z danim receptom, kar žal še vedno 

premalo izkoriščamo. 

 

8 dag ajdove kaše 

20 dag domače skute 

25 dag suhih sliv 

čips iz starih sort jabolk (bobovec, carjevič, 

kanadka...) 

med 

1. Ajdovo kašo skuhamo v slani vodi, jo 

odcedimo in ohladimo. 

2. Suhe slive izkoščičimo, nasekljamo ali 

zmeljemo. 

3. V posodo stresemo ajdovo kašo, 

skuto, slive ter sestavine dobro 

nasekljamo s paličnim mešalnikom. 

4. Iz pripravljene mase oblikujemo 

kroglice z majhno vdolbinico in jo 

napolnimo z medom. 

5. Kroglice postavimo na jabolčne 

rezine, ki smo jih izsušili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIZELJSKA PRESNA TORTICA 

OŠ Bizeljsko, skupina Ušikani Bizelanci 

Pri sestavinah je treba omeniti prinelo, na poseben način sušeno slivo. Pobrane zrele slive se 

olupi, žvepla in nato dva do tri dni suši. Po sušenju se odstrani koščice, ponovno žvepla in do 

konca posuši. Žal ta dejavnost predelave sliv na Bizeljskem počasi zamira.  

 

Podlaga: 

10 dag nasekljanih orehov 

10 dag nasekljanih lešnikov 

5 dag suhih sliv prinel 

5 dag rozin 

Nadev: 

2 jabolki topaz 

cimet 

3 dag mletih orehov 

 

1. Suhe slive in rozine namočimo v vodo (ali 

domače žganje) za eno uro.  

2. Nasekljamo jih v kašo, zmeljemo s 

pomočjo paličnega mešalnika in dodamo na drobno nasekljane orehe in lešnike.  

3. Jabolka olupimo in naribamo.  

4. Dodamo cimet in mlete orehe ter dobro premešamo.  

5. Na dno manjše posode damo sestavine za podlogo in enakomerno razporedimo po 

dnu.  

6. Na to položimo nadev in ga enakomerno razporedimo.  

7. Postavimo v hladilnik za 2- 3 ure in postrežemo. 

 

 

 

 

 

 

 



JABOLČNI MOČNIK 

OŠ Krmelj, skupina Knapec 

Močnik so poznali že v visokem srednjem veku, iz leta 1485 pa izhaja zapis o sladkem 

močniku, kot plemiški jedi. Poleg kaše je bil ena izmed najbolj razširjenih jedi mestnega in 

podeželskega prebivalstva do začetka oziroma sredine 20. stoletja. Lahko bi rekli, da je 

ponarodela jed, saj jo najdemo v večini slovenskih regij. Ponekod ga imenujejo usukanec , 

mlečna juha ali mlečni sok. Lahko je slan ali sladek. Jemo lahko toplega ali hladnega. Za kraje 

na Kozjanskem je značilen »zaroštan«. Kar »jaboučnik« pa se reče redkejši različici, seveda 

obogateni z jabolki. 

 

 

Močnik: 

60 dag jabolk 

3,5 dl vode 

2 žlici sladkorja 

cimet  

1 dl mleka 

2 žlici moke 

sol 

Preliv: 

1 žlica sladkorja 

2 žlici kisle smetane 

 

 

1. Jabolka olupimo in narežemo na koščke. 

2. V posodi jih zalijemo z vodo, sladkamo, dodamo cimet in kuhamo 5 – 7 minut. 

3. Mleko zmešamo z moko, soljo in zakuhamo med jabolka. 

4. Kuhamo še do 5 minut. 

5. Sladkamo po potrebi. 

6. Na koncu vmešamo smetano s sladkorjem. 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Visoki_srednji_vek&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/1485
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plemi%C5%A1ka_jed&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ka%C5%A1a&action=edit&redlink=1


BOBOVA JUHA 

OŠ Bizeljsko, skupina Ušikani Bizelanci 

Bob, v večini pozabljena stročnica, je bila dokaj pogosta hrana naših prednikov, predvsem na 

Bizeljskem.  Preden so začeli pridelovati krompir in fižol, je bob predstavljal pomemben vir 

beljakovin. Večinoma so ga uživali v stročju ali kot mlado zrnje. Iz boba so večinoma kuhali 

juhe ali pa je bil postrežen kot priloga. Pražen bob je nadomeščal tudi kavo. Včasih se je 

pojavljal skoraj po vseh vrtovih na Bizeljskem, danes pa so ga na zamenjale druge stročnice.  

 

20 dag mladega boba 

1 korenček 

1 krompir 

žlica moke 

olje 

žlica kisle smetane 

peteršilj, česen, majaron 

sol, poper 

 

1. Bob skuhamo do polovice in dodamo narezano korenje, olupljen in na koščke narezan 

krompir ter nasekljan česen.  

2. Skupaj skuhamo do mehkega.  

3. Naredimo prežganje iz olja, moke in vode ter ga dodamo juhi. 

4. Dodamo začimbe in kislo smetano.  

5. Kuhamo še 10 minut in postrežemo. 

 

 



KOLERABJA JUHA 

OŠ Kozje, skupina Kozjanske kolerabe 

Juha iz rumene kolerabe se je pripravljala na Kozjanskem že pred drugo svetovno vojno. 

Gojili so jo za hrano prašičem. Ker pa hrane v tistem času ni bilo ravno v izobilju, so iz 

rumene kolerabe pogosto pripravljali kolerabno juho kot vsakdanjo jed.  Danes jo poznajo le 

redki starejši ljudje, ki jo tudi občasno pripravijo.  

 

 

1 srednje velika rumena koleraba 

2 srednje velika krompirja  

1,5 l vode 

Prežganje: 

2 žlici bele moke  

1 manjša čebula 

strok česna, šopek peteršilja 

3 žlice olja 

sol, poper  

 

1. Olupljeno kolerabo in krompir narežemo na tanjše trikotne koščke in vse skupaj 

skuhamo v slani vodi do mehkega.  

2. Pripravimo prežganje: nasekljano čebulo in česen prepražimo na olju, dodamo moko 

in vse skupaj pražimo, da postane prežganje zlato rumene barve.  

3. Pripravljeno prežganje dodamo juhi, začinimo in kuhamo še 5 minut. 

 

 



LEŠNIKOV DROBLJENEC   
OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina Fantastični štirje 
 
Rahlo pozabljen, a za Dolenjsko izjemno značilen pozdrav, ki je z enakim namenom bil 
ponujen gostom ob pomembnejših praznikih ali jubilejih. 
 
 
 

Podlaga: 

4 dag mletih lešnikov  

3 dag ovsenih kosmičev 

2 žlici sladkorja 

10 dag moke 

20 dag masla  

Nadev: 

5 velikih jabolk 

1-2 žlici sladkorja 

3 žlice limoninega soka 

2 dl vode 

1 žlička cimeta 

sol 

1. Jabolka olupimo in odstranimo koščice na sredini. 
1. V kozico natočimo limonin sok in nekoliko vode, ter dodamo sladkor. 
2. V tej mešanici na hitro skuhamo jabolka. 
1. Maslo stopimo, dodamo mlete lešnike, ovsene kosmiče, moko in sladkor. 
2. Vse skupaj dobro premešamo, da nastanejo grudice. 
3. V pomaščen lončen pekač naložimo jabolka, okrog njih pa nasujemo drobljenec.  
4. Vse skupaj potresemo z narezanimi lešniki. 
5. Pekač damo v ogreto pečico in pečemo na 180 stopinjah približno 30 minut. 

 

 

 


