
POSOČJE, GORIŠKA BRDA, VIPAVSKA DOLINA, SLOVENSKA ISTRA, 

KRAS 

 

 

ŠJELNOVKA ALI ŠELINKA  

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina: Šturski spretni prstki 

Šjelnovka ali šjelnova mineštra je doma v Zgornji Vipavski dolini. Ponekod jo imenujejo tudi 

šelinka ali koslnčk. Šjelnovko so pripravljali ob trgatvi in zraven postregli krompirjevo, v naših 

vaseh pa pogosteje koruzno polento. Mineštra, kot pri nas imenujemo enolončnico, se je 

razlikovala od hiše do hiše, odvisno od gospodinje, ki je šjelnovko pripravljala. Nekatere so jo 

pripravljale gosto kot mineštro in jo postregle, kot danes postrežemo enolončnice. Druge so 

jo pripravile bolj redko, kot neke vrste juho. Pripravile so jo brez krompirja, tako da je bila 

resnično redka, in so tako pripravljeno juho prelile čez polento. Šjelna (zelena) je zelenjava, 

ki se je na kmetijah obdržala preko cele zime. Pred močno zmrzaljo so možje gomolje zelene 

izkopali z vrtov in jih prestavili v hrame (shrambe) na tla ter jih zasuli z zemljo. Na ta način so 

imeli glavno sestavino šjelnovke stalno svežo. Ohranila se je zelo dolgo. 

 

1 gomolj in listi zelene  

3 krompirji 

10 dag pršuta ali pancete  

1 koren 

leviš – zel, katere vonj spominja 

na limono 

malo olja ali masti 

sol, poper 

 

1. Skuhaj na manjše lističe narezan krompir in ga pretlači. 
2. Pršut ali panceto nareži na kocke ter skupaj z na lističe narezano zeleno prepraži v 

ponvi na zabeli. 
3. Ko zadiši, dodaj pretlačenemu krompirju ter vmešaj na koščke narezan korenček. 
4. Po potrebi dodaj vodo. 
5. Vmešaj še zeleni del zelene in začini. 
6. Pusti, da zavre in nato juho odstavi. 

 

 



 

SIRKOVA MINEŠTRA  

OŠ Dobrovo, skupina Rdače črješnje 

Z izrazom »kuhnja« so v Brdih poimenovali celo paleto minešter ali enolončnic, ki so jih 

kuhali vsak dan. Najokusnejše so bile tiste, ki so se kuhale dolgo in počasi v »pinjatah«, ki so 

visele nad ognjiščem. Vse kuhnje, razen postnih petkovih, so zabelili s slanino, ki jim je dala 

močan okus. Ker pa so v večini bile edina jed za kosilo, se je v njih kuhal tudi kak večji kos 

mesa, ki so ga kasneje pojedli s polento ali kruhom. Ob obilici zelenjave, ki je rasla na njivah 

in vrtovih je bila ponudba minešter zelo pestra. Proti jeseni so mineštre kuhali iz svežih 

stročnic, med katerimi je bila tudi koruza. Ta je bila pogosto na jedilniku, pripravljena iz 

mlečne ali stolčene koruze. 

 

4 krompirji 

20 dag kuhanega fižola 

4 korenčki 

3 stroki česna 

pol čebule 

pest peteršilja 

2 stebli zelene  

1 srednje velik zrel paradižnik 

5 žlic koruze v zrnju 

kos pršuta ali klobase 

poper, sol 

1. Nasekljano zelenjavo prepraži na čebuli in zalij z vodo. 
2. Dodaj pršut in rahlo posoli. 
3. Na koncu vmešaj fižol in koruzo ter kuhaj pol ure. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAHOV TOČ  

OŠ Dobrovo, skupina: Rjave bekce 

 

Toč je drugo ime za golaž ali omako, ki pa ni nujno bila vedno mesena, ali pa se je v njej kuhal 

le košček mesa za okus. Toč je bil vsakdanja jed že od zajtrka naprej, ko se je skuhala polenta 

in ko jo je bilo možno nekam »potočati« ali namočiti. Veliko pogosteje od mesnih, so bili »na 

sporedu« zelenjavni, saj so gospodinje vsakodnevno improvizirale jedilnik po dostopnih 

surovinah. Takemu toču brez mesa so rekli tudi »toč furbo«, način priprave pa je bil skoraj 

enak, kot mesni,  le da je bil prej gotov.  

 

50 dag graha  

peteršilj 

divji koromač 

paradižnikova mezga 

maslo 

10 debelejših rezin šalama 

1 čebula 

žlica moke 

 

1. Na maslu popeči na koščke narezan šalam in ga odstrani iz posode. 
2. Nato na istem maslu prepraži čebulo, dodaj grah in praži dokler se grah ne zmehča. 
3. Dodaj žlico moke, nasekljan koromač, paradižnikovo mezgo, peteršilj in zalij s pol litra 

vode. 
4. Vmešaj šalam in kuhaj, dokler se primerno ne zgosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŠPINAČNA MINEŠTRA  

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, skupina: Peteršiljčki 

Špinačo so v naših krajih začeli uporabljati konec srednjega veka, najprej na jugu dežele ali 

ob trgovskih poteh, saj je v Evropo in posledično v naše kraje prišla iz Perzije. Hitro se je 

usidrala na jedilnikih zaradi njene zdravilne moči. Smatramo jo za sorodnico blitve, ki jo 

včasih nadomešča kot priloga ribjim ali mesnim jedem. 

 

2 velika krompirja 

1 čebulo 

50 dag špinače 

jušna zelenjava 

3 žlice sladke smetane 

1 žlica moke 

2 žlici olja 

sol, poper 

sir 

 

1. Naribaj čebulo in na kocke nareži krompir. 
2. Oboje prepraži do mehkega in dodaj jušno zelenjavo. 
3. Na tanke rezine narezano špinačo in jo vmešaj tik pred koncem. 
4. Zalij z vodo, začini in kuhaj še 5 minut. 
5. Na koncu vmešaj sladko smetano in posuj z naribanim sirom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VRZOTE 

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina: Šturski mojstri 

Brzotovka je okusna gosta ohrovtova enolončnica. Ponekod jo imenujejo tudi vrzotovka ali 

krajše vrzote. Priljubljena v Vipavski dolini, kot tudi »spodaj« v Slovenski Istri. Je jed, ki se je 

včasih jedla preko celega leta, najpogosteje pa v mrzlih dneh, saj je bila brzota (ohrovt) ena 

redkih zelenjav, ki se je preko zime obdržala kar v zemlji na vrtu.  Naše none pravijo, da je 

brzota dobila poseben, plemenit, okus šele takrat, ko je zunaj stisnil mraz. Pravijo, da je 

ohrovt v zimskem času najboljši, enako velja  tudi za mineštro iz brzot.  

 

1 kg ohrovta  

1 kg krompirja 

20 dag kuhanega fižola v stročju 

1 žlica masti  

5 strokov česna 

2 žlici gladke moke 

sol, poper 

 

1. Ohrovt nareži na 1 cm debele trakove. 
2. Kuhaj ga v slanem kropu, da se zmehča. 
3. Zmečkaj ga z lesenim tolkačem. 
4. V drugem loncu skuhaj krompir in ga prav tako pretlači. 
5. Zmešaj z ohrovtom in fižolom ter zavri. 
6. Na masti prepraži moko z nasekljanim česnom in vmešaj v mineštro. 
7. Dosoli in kuhaj, dokler se ne zgosti. 

 



ŠPARGLJEVA MINEŠTRA  

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina: Ištrijani 

 

V Istri so največkrat dnevne obroke narekovali letni časi, ali pa je vsakdanji jedilnik bil 

odvisen od socialnega položaja družine. Predvsem na primorskem se je veliko uporabljalo 

zelišča in zelenjava, ki je rasla okoli hiše ali v bližnjem gozdu. Šparglji so bili ena izmed 

pomembnejših prehrambenih sestavin v spomladanskem času, saj so pomagali očistiti telo v 

zimi pridobljene maščobe in premagovati spomladansko utrujenost. 

 

70 dag divjih špargljev     Pesto: 

50 dag krompirja     20 dag prekajene slanine  

1 čebula      5 dag peteršilja 

1 koren      1 glavica česna 

kos gomolja zelene 

 

1. Drobno nasekljaj česen, peteršilj in slanino ter zmešaj. 
2. Nasekljano čebulo prepraži na oljčnem olju in ko porumeni, ji dodaj mešanico iz 

česna. 
3. Vmešaj narezan krompir, korenček in zeleno ter na nizki temperaturi duši z malo 

vode. 
4. na koncu dodaj šparglje in začini ter kuhaj dokler šparglji ne postanejo mehki. 
5. Začini in zalij z vodo, v kateri si skuhal olesenele dele špargljev. 
6. Juho pred jedjo pretlači. 

 
 
 
 
 



 
BROSKVE NA ŽUPO  

OŠ Dekani, skupina: Istrijani 

Broskve so vrsta kapusnic, ki se je pojavila kot plevel okoli hiše ali pa neka adaptirana 

rastlina, vsaj tako pripovedujejo domačini. Primorska je namreč zelo obdarjena z 

najrazličnejšimi »travami« v obliki zelenjave ali zelišč ali pa nečesa vmes, ki se je našlo kar 

tako ob vrtu ali na travniku in se je dalo porabiti v loncu. Od tukaj in morda izhajajoč iz 

regijsko prirojenega občutka za ustvarjalno kuhinjo, imamo opravka z bogato tradicijo 

izjemno okusnih, inovativnih jedi, ki so jih zlahka sprejeli tudi drugod. Broskve kot rastlino še 

danes gojijo v Moravžu. Gre za neko daljno sorodnico ohrovta ali vrzot, po domače. Boljšega 

okusa so, če preledijo. Zato so bile dobrodošle v zimskih dneh, ko je ostala zelenjava 

zmrznila. Kuhali so jih tudi pred prazniki. 

 

6 broskvinih listov 

3 l vode 

pest riža 

1 krompir 

oljčno olje 

sol, poper 

 

1. Očisti srca in ostale liste ter jih nareži na trakove ali kvadrate. 
2. Skuhaj jih v slani vodi z oljčnim oljem. 
3. Dodaj krompir in pest riža, začini ter kuhaj, do mehkega. 

 

 
 



 
ZELIŠČNA FRTALJA  

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, skupina: Peteršiljčki 

Briški kuhinji so že od nekdaj dajale pestrost začimbe, oz. zelišča, ki so divje poganjala po 

travnikih in na robovih vrtov. Jajca pa so sicer najraje prihranili za praznike ali pomembnejše 

obrede, saj jih ni bilo na pretek in so jih prištevali med redkeje uporabljene sestavine. 

Predvsem v poznem spomladanskem in zgodnjem poletnem času pa so bile frtalje večkrat na 

mizi z najrazličnejšimi dodatki, ki jih je ta dan ponudila narava okoli hiše ali domača 

zelenjava. Jedli so jih s kruhom ali polento, da so se nasitili. Pripravljali so jih porodnicam in 

bolnikom. Če so si jih zaželeli pa v zimskem času, se je v njej znašla kakšna klobasa ali kos 

mesa. Še danes jo največjo pripravljajo v vasi Pomjan nad Koprom, kjer se z njo bahajo celo v 

Ginesovi knjigi rekordov po številu uporabljenih jajc.  

 

6 jajc 

7 žlic moke 

2 dl mleka 

5 žlic nasekljanega peteršilja 

5 žlic nasekljanih stebel mlade čebule 

2 žlici nasekljanega drobnjaka 

4 žlice nasekljane špinače 

1 žlička soli 

Ostala sezonska zelišča in zelenjava 

1. Jajca, mleko in moko zmešaj v gladko maso ter dodaj zelišča. 
2. Speči na vročem oljčnem olju na obeh straneh. 
3. Ponudi še vročo skupaj s sezonsko solato. 

 



 
ŠTOKVIŽ V SOLATI 

OŠ Srečka Kosovela Sežana, skupina: Pašta ,n fižo,  

 

30 dag suhe polenovke 

2 stroka česna    

oljčno olje 

peteršilj                                                                                                                                          

sol, poper 

 

1. Ribo namakaj 3 dni v slani vodi, ki jo vsak dan zamenjaš. 
2. Nato jo skuhaj in odstrani kosti in kožo. 
3. Ko zavre, naj se kuha le še 15 minut, da ne razpade. 
4. Meso razdrobi in ga pusti ohladiti, nato ga začini s česnom, peteršiljem in oljem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŠAVOR PO KRAŠKO 

OŠ Srečka Kosovela Sežana, skupina: Krompir v kozici 

 

1 kg sardel 

2 dl kisa 

1 kozarec belega vina  

3 čebule 

3 stroki česna 

1 žlica moke 

3 žlice oljčnega olja  

4 lovorovi listi 

limona 

vejica rožmarina  

sol, poper  

moka  

olje za cvrtje 

 

1. Sardele posoli, povaljaj v moki in jih na hitro opeči. 

2.V isti skledi prepeči na tanke rezine narezano čebulo in dodaj ostale začimbe. 

3. Dodaj še žlico moke in počakaj, da malce porumeni. 

4.Zalij z vinom in pokuhaj, na koncu dodaj peteršilj in kis. 

5.Ribice polagaj v posodo po plasteh in vsako zalij z omako. 

6.Vse skupaj je boljše, če stoji vsaj en dan. 

7.Ponudi ohlajeno.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŠTOKVIŽ NA GOLAŽ 

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina: Šturke 

 

1 manjša polenovka 

1 dl oljčnega olja 

3 stroki česna 

1 mala čebula 

lovorov list 

peteršilj 

paradižnikova omaka (šalša) 

sol, poper 

polenta 

 

1. Polenovko namakaj dan ali dva ter vodo med namakanjem večkrat zamenjaj. 
2. Po tem jo v slani vodi kuhaj vsaj 2 uri, nato ji odstrani kosti in kožo. 
3. Razreži jo na manjše kose in meso potolči, da se zdrobi. 
4. Prepraži strt česen in nasekljano čebulo ter dodaj ribje meso. 
5. Prilij vodo (lahko je tista, v kateri si kuhal ribo) ter vmešaj paradižnikovo omako. 
6. Začini in vse skupaj ob stalnem mešanju kuhaj še pol ure.  
7. Ponudi s polento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SOŠKI BRODET 

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina: Ježki 

 

1 šarenka  

1 lipan 

2 čebuli 

4 paradižniki 

2 korenčka 

3 stroki česna 

pol gomolja zelene 

ribja osnova 

moka 

sol  

limona  

peteršilj 

sveže sezonske začimbe 

 

1. Prepraži čebulo in nasekljano zeleno. 
2. Ribo nasoli in pokapljaj z limono. 
3. Povaljaj jo v moki in speči na masti ali olju. 
4. Čebulni osnovi dodaj narezan paradižnik, jušno zelenjavo, sezonske začimbe in zalij z 

vodo in malce vina. 
5. Proti koncu kuhanja dodaj kose ribe in kuhaj še 20 minut. 
6. Postrezi s krompirjevko. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VIPAVSKE KEPICE 

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina: Šturke 

 

polenta 

skuta 

oljčno olje 

maslo 

2 – 3 divji šparglji 

sol 

polenovka 

 

1. Polenovko namoči in skuhaj, kot pripoveduje zgornji recept. 
2. Tolči jo z oljčnim oljem, da ustvariš grobi namaz – bakala na belo. 
3. Šparglje nareži na drobno in jih na maslu poduši. 
4. Nanje vsuj polento z malo oljčnega olja, skute in soli in kuhaj do mehkega, toliko, da 

bo masa gosta. 
5. Oblikuj kepice in jim na vrhu izdolbi luknjico. 
6. Vanjo položi namaz polenovke. 
7. Ponudi toplo ali hladno. 

 
 
 
 
 
 



VIŠČA 
Skupina: Štokavci, OŠ Frana Erjavca Nova gorica 
 
Včasih ni bilo pravega kosila brez jedi na žlico. Kuhali so kuhnje in skuhe ter jih obogatili s 
suhim mesom. »Kuhnja in skuha« sta slovenska izraza za enolončnico. Beseda mineštra se je 
začela uporabljati šele po 1. svetovni vojni. Enolončnice so kuhali predvsem v zimskem času 
ter uporabili sestavine, ki so jim ostale v kleti, npr. zelena, fižol, repa... Izmed teh sestavin pa 
je bila najbolj priljubljena prav repa, saj je vsestranska. Ena izmed najpomembnejših živil v 
naši kulinariki, uporabljena za ljudi in živali. Pri repi se lahko jé vse dele: repno natje (višča...), 
olupke (aleluja...), in pa seveda repo. Jedli so jo sladko, slano in okisano.  Ena izmed najboljših 
pa je repa tropinka (po furlansko brovada), ki je repa, kisana na tropinah. Kisali so celo repo, 
jo naribali in shranili v shrambo. O učinku repe je pisal tudi Ciril Kosmač v zgodbi o 
Tantadruju. 
 
Višča je mirenska enolončnica z repnim natjem. Omenjal jo je že Fran Erjavec, ki ima veliko 
zaslug  za imena slovenskih jedi, ki jih je zbiral med ljudmi. Svoja doživetja je opisoval v 
člankih »Iz popotne mauhe«, ki jih je objavljal v Slovenski Matici okoli leta 1890. Viščo so 
jedle preproste družine in kmečki sloj prebivalstva. Ker je repa ostajala je bila višča 
vsakodnevna zimska jed. 
 
 
šop repnih listov  
30 dag fižola  
50 dag krompirja 
15 dag pancete 
2 žlici koruznega zdroba 
2 žlici oljčnega olja  
5 strokov česna 
 
 

1. Namočen fižol, 
repne liste in 
krompir ločeno 
skuhaj. 

2. Nato vse sestavine 
združi in jih pretlači.  

3. Na olju popraži panceto.  
4. Ko je zlato zapečena ji dodaj česen in koruzni zdrob ter ju praži še nekaj minut.  
5. S koruznim prežganjem zabeli mineštro ter jo posoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRISILJENO ZELJE  

Skupina Spretni Šturci, OŠ Šturje Ajdovščin 

Prisiljeno zelje poznajo v nekaterih naših krajih tudi pod imenom »mineštra iz frišnega zelja«. 

Priprava je podobna kot pri joti iz kislega zelja, le da se tu uporabi sveže zelje. Ime 

»prisiljeno« je verjetno dobilo po tem, ker se tej mineštri na koncu doda kis in tako sveže 

zelje prisilimo, da postane rahlo kislo. 

To enolončnico, ki jo v teh krajih imenujejo »mineštra«, so pripravljale none preko celega 

leta. Podnebje namreč omogoča, da je zelje na vrtovih in njivah na voljo tudi pozimi. 

Primerna je bila tudi za postni čas, saj je dobra tudi brez mesa. 

Priprava se je od hiše do hiše malce razlikovala. Nekatere gospodinje so sveže zelje skuhale 

posebej v vodi in ga niso pražile. Nekaterim pa je mineštra boljša, če je zelje popraženo. Od 

gospodinje do gospodinje se je razlikovala tudi gostota. Nekatere so pripravile zelo gosto 

mineštro, druge pa redkejšo.  

 

60 dag svežega zelja 

žlica masti 

pol čebule 

2 stroka česna 

40 g pancete 

pol žlice moke 

4 dl paradižnikove mezge 

3 srednje veliki krompirji 

15 dag kuhanega fižola 

žlica vinskega kisa  

sol, poper 

  

 

 

 

1. Krompir olupi, nareži na kocke, daj v posodo z mrzlo slano vodo ter skuhaj. 

2. Na masti popraži nasekljano čebulo, česen in panceto.  

3. Dodaj narezano zelje in ga praži, dokler ni mehko ter po potrebi dolivaj vodo.  

4. Na koncu dodaj malo paradižnikove mezge, pol žlice moke in še malo popraži.   

5. Ko je krompir kuhan, ga pretlači, dodaj mu pretlačen kuhan fižol in vmešaj v zelje. 

6. Soli, popraj in primešaj žlico kisa.  

7. Vse skupaj pusti, da še malo povre. 



REPNA JOTA 

Skupina Likof, OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 

Joto štejemo med tipične, vsakdanje jedi zaradi njenih, dostopnih sestavin, tudi v času 

pomanjkanja. Poznamo več različic jote, kot so jota z zeljem, z dodanim fižolom ali 

krompirjem. Skozi čas in izročila pa se rojevajo nove variante, vendar z enakim »ogrodjem«. 

Domala vsaka hiša je namreč imela njivo z zeljem ali repo ali pa obojim. To sta bili živili, ki ju 

je bilo najlažje zagotoviti.  

Likof je domače, narečno ime za zadnji dan dela npr.:  zadnji dan spravila sena, žetve ipd.  

Likof so naši prastarši obeležili tako, da so se pogostili s čim izdatnejšo ali hrano, kar je v 

večini primerov bila jota, takrat z vkuhanim kosem mesa in štruklji s kruhovim nadevom, ker 

kaj drugega niso imeli. 

 

25 dag kisle repe 
5 krompirjev 
10 dag fižola 
svinjska mast 
lovorjev list, sol 
voda 

 
1. Kislo repo kuhaj v slani vodi z začimbami in mastjo vsaj 30 minut. 

2. V posebni posodi skuhaj na kocke narezan krompir. 

3. Ko je kuhan, ga zmečkaj, dodaj fižol in zmešaj z repo. Skupaj kuhaj še 15 minut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RAZKOŠNE ČEBULE 

Skupina Spretni Šturci, OŠ Šturje Ajdovščina 

 

5 srednje velikih čebul 

2 žlici masla 

1 žlica drobtin 

2 stroka česna 

4 rezine pancete ali pršuta 

15 dag tršega domačega sira 

1 jajce 

drobnjak, majaron 

sol, poper 

 

1. Čebule olupi, prereži na pol in jih 10 minut kuhaj v vreli slani vodi.  

2. Kuhane čebule ohladi in izdolbi. 

3. Izdolbeno sredico, česen in panceto nasekljaj ter vse skupaj popraži na maslu. 

4. Ohlajeni masi dodaj jajce, zelišča in začimbe ter nariban sir. 

5. Premešaj in z maso napolni čebule. 

6. Peči pol ure na 180 stopinjah. 

 
 
 
 
 



POKUHANCA S KISLIM ZELJEM 

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina Soški kuharji 

Pokuhanca, ki ji prav tako botruje polenta, je preprosta značilna jed za nekaj vasi v okolici 

Kobarida. Pogosto so jo jedli, ko so na senožetih kosili travo.  

 

Pokuhanca: 

20 dag koruzne moke 

6 dl vode 

sol 

ocvirki  

rozine 

Zelje: 

50 dag kislega zelja 

3 stroki česna 

lovorjev list, kumina  

zabela 

 

1. V vrelo slano vodo  zamešamo koruzno moko in kuhamo  približno 45 minut.  

2. Pred koncem kuhanja dodamo na maščobi pocvrte  rozine in ocvirke ter vse skupaj 

dobro premešamo. 

3. Kislo zelje najprej skuhamo.  

4. V topli maščobi pocvremo  česen, ko ta porumeni, ga odstranimo in s tem zabelimo 

zelje. 

5. Zelju med kuhanjem dodamo še kumino in lovorjev list. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KROMPIRJEVA POLENTA S ŠJELNOVIM TOČEM 

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina Šturski gurmani 

Krompirjevo polento, v Vipavski dolini imenovano tudi bela polenta, je v starih časih večina 

revnejših družin pripravljala le izjemoma, saj v teh krajih krompirja ni bilo veliko. Škoda jim je 

bilo mešati krompir in pšenično moko, saj so vsako od tam redkih dobrin, lahko porabili 

posebej. Pšenično moko je v večini nadomestila koruzna, a takrat je bila krompirjeva polenta 

manj okusna.  Gospodinje so prilagajale razmerje krompirja in moke po svoje, oziroma po 

zmožnostih. Tudi to polento so pripravljali v bakrenih kotličkih. Zraven  so ponudili razne 

omake. Najpogosteje so krompirjevo polento skuhali v času kolin, zraven pa so ponudili kos 

prate ali svinjskega mesa z omako iz pražene čebule. Marsikdo od starejših prebivalcev tega 

območja se spominja, da je bila na jedilniku le enkrat letno. 

 

Toč: 
2 žlici svinske masti 
pol čebule 
2 stroka česna 
15 dag domače klobase 
40 dag gomolja zelene 
1 žlica moke 
2 dl mleka 
pol dl smetane 
peteršilj 
sol, poper 
 
Krompirjeva polenta: 
40 dag krompirja 
30 dag ostre pšenične moke 
sol 
voda 
svinjska mast  

1. Na masti popražimo nasekljano čebulo, česen in ko nekoliko porumenita, dodamo še 
nadrobljeno kuhano klobaso. 

2. Tudi to nekoliko popražimo. 
3. Nato dodamo na drobne trakove narezan gomolj zelene, solimo, popramo in še 

nekoliko popražimo. 
4. Pomokamo, zalijemo z mlekom, razmešamo in dušimo še 10 min.  
5. Nazadnje dodamo še smetano in peteršilj. 
6. Vodi za polento dodamo olupljen in na kocke narezan krompir, sol in mast.  
7. Ko je krompir mehak, ga v lastni vodi pretlačimo. V to tekočino med mešanjem 

zakuhamo moko.  
8. Na rahlem ognju kuhamo še 5 – 10 minut, da nastane gladka zmes. 

 



ŠIMILJ 

OŠ Dornberk, skupina Šimilj band 

To je zelo preprosta jed, morda bi ji celo lahko rekli »jed v sili«,  ko ni imela gospodinja nič 

drugega za v lonec. Ker je to nekako »ne ta pravi golaž«, golaž brez mesa, golaž »za hec«, se 

ga je v okolici Dornberka prijelo ime »toč di šimija« ali šimilj. Klobasa je bila za dodatek samo 

v času »boljših razmer«. Tradicija predelave svinjine se v vasi in okolici širi in spreminja v 

pravo navdušenje v pripravi klobas, »šalamov« in vseh drugih mesnin iz prašičjega mesa. 

Vsak poskuša pripraviti najboljše pogoje, najboljšo maso in najbolj bogat okus ter seveda 

popoln videz.  Na »šalamijadah«, ki so postale tradicija Primorske regije, se pridelovalci 

vsako leto borijo za priznanja ter znanje prenašajo na mlajše generacije. 

 

5 krompirjev 
1 l domače paradižnikove 
omake 
lovorjev list 
nekaj strokov česna 
2 – 3 klobase 
mast 
voda 
 
1. Krompir narežemo na 

kose ali debele rezine. 

2. Opečemo ga na masti in 

po nekaj minutah dodamo paradižnikovo mezgo. 

3. Začinimo, dodamo klobase v celem, ki naj se kuhajo v omaki. 

4. Zalijemo z vodo. 

5. Kuhamo toliko časa, da je krompir mehak in klobasa kuhana. 

6. Le-to na koncu narežemo na koščke in jo vrnemo v omako. 

7. Potresemo s svežim peteršiljem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FIŽOL S KRHLJI 

OŠ Simona Kosa Podbrdo, skupina Graparski mwočn'ki 

Ena od lokalno značilnih jedi na severnem Primorskem je omenjena mineštra, ki je bila zelo 

pogosto kosilo. Pripravljale so jo grabivke in jo nosile koscem na travnike. Obstajajo pa 

različice, povezane z letnimi časi, ki so jih kuhali ob različnih kmečkih opravilih. Omenjena je 

značilna predvsem za jesenski čas, ko se je pospravljalo sadje. Takrat so ga morda več, kot 

čez leto uporabljali v kuhinji na najrazličnejše načine in si sladkali obroke.  

 

25 dag fižola 

15 dag suhih hrušk ali jabolčnih krhljev 

maslo  

1 žlica moke 

sol 

1 manjša čebula 

2 stroka česna 

 

1. Fižol namočimo in ga skuhamo.  

2. Posebej skuhamo suhe hruške ali krhlje.  

3. Skuhan fižol in krhlje odcedimo, vodo prihranimo in vse skupaj zmešamo.  

4. Na maslu prepražimo nasekljano čebulo in česen ter pripravimo redko prežganje in z 

njim zabelimo fižol.  

5. Jed razredčimo s fižolovo in jabolčno juho. 

 
 
 



 
KOŠČIČEV MOČNIK 

OŠ Dobrovo, skupina Briški sončki 

Močniki so ena od značilnih jedi Goriških Brd, po pripravi katerih se je vedelo, iz katerega 

konca Brd prihaja. Na enem koncu so namreč kuhali pretežno mlečne, na sladkem ali kislem 

mleku, drugje pa na vodi, kombinirane z zelenjavo, največkrat z vrzotami. Bili so ena 

najpogostejših samostojnih jedi, še posebej  v zimskem času. Navadno so bili na mizi v 

slabem vremenu. Moškim, ki so se jih po navadi izogibali, so pripravljali slane, z zabelo ali 

zelenjavo, da bi nadomestili meso.  

 

15 dag pšeničnega zdroba 

košček masla 

4 -5 dl mleka 

sol 

češnje 

voda 

sladkor 

vanilja 

 

1. Mleko zavremo in rahlo posolimo.  

2. Dodamo maslo in vanj zakuhamo zdrob.  

3. Razmerje med tekočino in zdrobom ja 4:1.   

4. Kuhamo približno 15 minut in večkrat premešamo.  

5. K močniku ponudimo  višnjev preliv: v vodo vsujemo sladkor in segrejemo, da se 

stopi.  

6. Dodamo izkoščičene češnje in vaniljo ter kuhamo dokler se ne zgosti in češnje 

posteklenijo. 



 
POLENTA Z VRZOTAMI 

OŠ Dornberk, skupina Šimilj band 

Koruzna polenta, ki je v naše kraje prišla skupaj z Italijanskimi vojaki med in po 1. svetovni 

vojni, se je zasidrala v krajih severne Primorske kot glavna dobrina za skoraj sto let, ko je 

praktično bila na mizi vsak dan. Vrzote ali ohrovt je ena najbolj tipičnih zelenjav na 

Primorskem, ki je svojo priljubljenost gradila na simpatičnem okusu in dejstvu, da se ga je 

dalo uskladiščiti vsaj do pozne jeseni.  

 

1 skodelico koruznega zdroba 
4 skodelice vode 
1 jajce 
15 dag ohrovta - vrzot 
1 manjša čebula 
1 korenček 
50g parmezana  
8 tankih rezin vratovine 
2dl domačega kislega mleka 
maslo, drobtine 
domače oljčno olje 
lovorjev list, sol 
 

1. Polento zakuhamo v slano vodo in dodamo jajce. 
2. Na rezine narezan ohrovt na hitro pokuhamo v slani vodi. 
3. V manjši ponvi na oljčnem olju popražimo čebulo, dodajte na kocke zrezan korenček 

in čez nekaj minut še ohrovtove lističe, začinimo in kuhamo nekaj minut. 
4. V namazane in z drobtinami posute modelčke zložimo rezine vratovine, naložimo 

žlico polente, nato žlico zelenjave in nekaj koščkov sira. 
5. Do vrha naložimo še polento. 
6. Pečemo v pečici na 180 stopinjah, da lepo porjavi. 
7. Obrnemo modelček na krožnik in postrežemo z domačim kislim mlekom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRTALJA Z JABOLKI 

OŠ Dobrovo, skupina Briška mularija 

Frtalje, rekli so jim tudi cvrče, so v Brdih pripravljali skoraj vsakodnevno. Le od letnega časa 

je bilo odvisno, kaj se je znašlo v njej. Z namenom priprave slane frtalje so navadnemu testu  

dodajali mlada zelišča (koprive, regrat, peteršilj, srčno zelje), klobase, ocvirke, čebulo, 

sladkim pa so primešali jabolka, bezgove ali akacijeve cvetove ali pa so jih samo potresli s 

sladkorjem. Jedli so jih za malico ali večerjo s polento, kruhom ali s pogačo. 

 

3 jajca 

2 – 3 jabolka 

5 dag moke 

pol dl mleka 

sol, sladkor 

domač sadni liker 

1. Stepemo jajca in jim dodamo mleko, ščepec soli in sladkor. 

2. Penasto umešamo in dodamo še moko.  

3. Testu dodamo naribana jabolka in pečemo na zmernem ognju do zlato rjave barve, 

nato frtaljo obrnemo in zapečemo še drugo stran.  

4. Potresemo jo sladkorjem in postrežemo. 

5. Na koncu lahko pokapljamo z likerjem. 

 
 
 
 
 
 
 



SIPE Z BLEDEŽEM NA POLENTI 

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina Škofjoti 

Bledež je narečni izraz za blitvo in izvira prek latinske besede »bleta« iz italijanske »bietola«, 

kar pomeni meha. Domačinke so včasih nosile v mesta prodajati zelenjavo (grah, blitva, 

korenje…), ki so jo pogosto zamenjale za ribo oz. sipe, ki so bile med kmečkim prebivalstvom 

priljubljena jed. Tako je nastala tudi jed s sipo in blitvo. V času špargljev ali mladega graha so 

uporabili to zelenjavo namesto blitve.  

 

75 dag sip 

150 dag blitve 

oljčno olje 

1 srednje velika čebula 

nekaj strokov česna 

peteršilj 

sol, poper 

2 dl vina 

voda 

1. Sipe očistimo, umijemo in narežemo na manjše kose.  
2. Na oljčnem olju pocvremo narezano čebulo in nasekljan česen.  
3. Dodamo sipe in jih dušimo 5 minut.  
4. Vmešamo peteršilj, zalijemo z vinom in malo vode ter kuhamo na zmernem ognju 

približno 30 minut.  
5. Dodamo na trakove narezano blitvo, solimo in popramo ter na zmernem ognju 

kuhamo naprej, dokler voda ne povre. 
6. Ponudimo s polento.  
7. Na podoben način lahko pripravimo tudi sipe z mladim grahom ali špargo. 

 



 
GRES Z BUDANJSKIMI MARELICAMI 

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina Šturski gurmani 

 

 
 

Gres: 
4 dl mleka  
20 g pšeničnega zdroba  
1 čajna žlička masla  
1 jedilna žlica sladkorja  
ščepec soli 

 

Vmesna plast: 

4 žlice čvrstega jogurta 

1 žlica skute 

1 žlica sladke smetane 

 

Nadev: 

10 dag marelic ali marelične marmelade 

 

1. Iz sestavin skuhamo gres in ga nalijemo v kozarčke.  

2. Pustimo malce ohladiti in dodamo plast skutne mešanice, ki naj bo debela približno 1 

cm.  

3. Na to dodamo sadje ali marmelado.  

4. Zraven ponudimo v testu za palačinke ocvrta jabolčna kolesa. 

 

 
 
 
 



BRESKOVO KISLO MLEKO 

OŠ Dobrovo, skupina Briška mularija 

 

 
 

30 dag zrelih breskev 

pol l kislega mleka 

mlečna smetana (ki se nabere na svežem mleku čez noč) 

piškotne drobtine ali drobtine sladkega kruha 

1. Breskve pretlačimo s paličnim mešalnikom in nalijemo v visok kozarec. 

2. Potrosimo s plastjo drobtin. 

3. Pokapljamo s smetano. 

4. Prilijemo kislo mleko in na koncu lahko potrosimo z drobtinami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEŠNIKOV NAMAZ 

OŠ Dornberk, skupina Lešandrinke 

 

 

3 – 4 večja jabolka 
8 dag praženih lešnikov 
žlica albuminske skute 
maslo 
 

1. V pečici spečemo domača jabolka, da postane njihova lupina rjavkasta. 
2. Na maslu popražene lešnike zmeljemo, da dobimo iz njih kremo. 
3. Dodamo očiščeni masi jabolk in primešamo žlico skute. 
4. Ponudimo z domačim pecivom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SARDELNI NAMAZ S KOZJO SKUTO IN PREŠCAMI 

OŠ Vojke Šmuc Izola, skupina Izolanke 

 

Namaz: 

20 dag mladega kozjega sira - skute 

15 dag sardel  

limonin sok po okusu  

sol 

Prešce: 

50 dag pšenične moke  

1 žlička soli 

5 dag kvasa 

1 dl oljčnega olja 

20 dag oljk 

2 dl vode 

2 – 3 dl mleka 

1. Očiščene sardelice opečemo na plošči in jih razceframo.  

2. Vmešamo v ostale sestavine za namaz in oblikujemo kroglice.  

3. Pokapljamo jih z oljčnim oljem. 

4. Naredimo kvasec in ga vmešamo v moko.  

5. Oljke narežemo in jih skupaj z oljčnim oljem in ostalimi sestavinami vmešamo v testo. 

6. Oblikujemo hlebčke in jih pustimo vzhajati na dvojno velikost.  

7. Pečemo jih na 180 stopinjah približno pol ure. 



FANCELJ  

Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru, skupina 

Mavrični jajčarji 

Severno primorski kuhinji so že od nekdaj dajale pestrost začimbe, oz. zelišča, ki so divje 

poganjala po travnikih in na robovih vrtov. Jajca pa so sicer najraje prihranili za praznike ali 

pomembnejše obrede, vendar je Benečija bila poznana po obilju jajc, ki so jih gospodinje 

prodajale ali zamenjale za druge sestavine. Predvsem v poznem spomladanskem in 

zgodnjem poletnem času pa so bile frtalje, fritaje, frtajle ali kako jim rečejo po domače, 

večkrat na mizi z najrazličnejšimi dodatki, ki jih je ta dan ponudila narava okoli hiše ali 

domača zelenjava. Pripravljali so jih porodnicam in bolnikom. Če so si jih zaželeli pa v 

zimskem času, se je v njej znašla kakšna klobasa ali kos mesa.  

 

3 jajca 

3 žlice moke 

1 dl mleka ali več po potrebi 

pest medrjavke, rmana, divjega koromača 

2 rezini šalama 

olivno olje 

sol 

 

1. V večji posodi razžvrkljamo jajca in jim dodamo moko in sol ter po potrebi dodamo 

malo mleka. 

2. Nasekljamo zelišča in jih vmešamo v oljčno olje. 

3. Jajčno maso opečemo na vročem olju in med pečenjem večkrat obrnemo, da se 

prepeče v notranjosti.  

4. Pečeno premažemo z zelišči v olju in zraven lahko ponudimo domačo salamo. 



 
SKUTN'CA 

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina Sirk 

Skutn'co ali skutno juho so pripravljali ob vseh letnih časih. Skuto so imeli na voljo skozi vse 

leto, saj so jo starali na različne načine. Tako je postala okusnejša in juhi dala poseben, 

sezonski pečat. Največkrat se je na mizi znašla za večerjo, ob kosu kruha ali polente. Kravja, 

ovčja, kozja, je bila seveda vsakdanja jed pastirjev v planinah. 

 

 

 

2 dl vode 

6 žlic koruzne moke 

4 žlice slane skute s planin 

zelo malo divjih zelišč – po okusu 

1 rezina starega kruha 

košček masla 

sol 

 

1. V vrelo slano vodo postopoma vsujemo koruzno moko in ves čas mešamo, da ne 

nastanejo grude. 

2. Vmešamo skuto in začinimo. 

3. V ponvi na maslu popečemo kocke kruha in z njimi obložimo juho, lahko pa vanjo 

naribamo kuhan, ohlajen krompir. 

 
 
 
 
 
 



POŠTOKLJA ALI ŠTAKANJE ALI ŠTOKALO 

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina Kobariške klobasce, Državna večstopenjska šola s 

slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru, skupina Stara klet, OŠ Deskle, 

skupina Bržote 

Jed, značilna predvsem za zimsko obdobje, je dobila ime po postopku, saj sestavine 

»štokamo« ali mečkamo z leseno kuhalnico. Regrat lahko nadomestimo z radičem, zeljnimi 

ali repnimi listi. Pripravljali so jo, kadar je bilo dosti repe, zelja, radiča ali regrata.  

 

4 krompirji 

vsaj 25 dag regrata ali radiča ali ohrovta.. 

10 dag koruzne moke 

sol  

voda 

olje 

2 žlici zaseke 

2 stroka česna 

1. Olupimo krompir, ga narežemo na kocke in skuhamo v slani vodi.   

2. Posebej skuhamo regrat ali radič ali ohrovt: v slanem kropu ga kuhamo 5 minut. 

3. V tretji posodi zavremo vodo, solimo in počasi dodajamo koruzno moko. 

4. Ob stalnem mešanju kuhamo 20 minut. 

5. Krompir odcedimo in ga pretlačimo ter zmešamo z na grobo narezanim regratom. 

6. Primešamo močniku in zmešamo vse skupaj. 

7. Na vroči zaseki popražimo česen in s tem začinimo poštokljo. 

 
 



TRŠČAKOVE SKLJEČKE S KREMO IZ ŠJELNE  
OŠ Dornberk, skupina Aringa tim 
 
Šjelna (zelena) je zelenjava, ki se je na kmetijah obdržala preko cele zime. Pred močno 

zmrzaljo so možje gomolje zelene izkopali z vrtov in jih prestavili v hrame (shrambe) na tla 

ter jih zasuli z zemljo. Na ta način so imeli glavno sestavino šjelnovke stalno svežo. 

Najznačilnejša jed iz šjelna ali zelene je v teh krajih šjelnovka ali šjelnova mineštra. 

 
 
15 dag koruznega zdroba 

voda  

pol gomolja zelene 

pest kuhanega rjavega fižola 

1 jabolko 

vinski kis 

oljčno  olje 

sol 

ocvirki iz kož  

1. V slanem kropu skuhamo polento in jo vlijemo v modelčke za skodelice ter 
počakamo, da se strdi. 

2. Izrežemo skodelice. 
3. Zeleno olupimo, narežemo na drobno in jo skuhamo v slani vodi do mehkega.  
4. Skupaj z zeleno pokuhamo še v naprej kuhan fižol, da se dodobra zmehča. 
5. Jabolko olupimo in naribamo. 
6. Zeleno zmešamo z jabolkom, pretlačenim fižolom, oljem, posolimo in z maso 

napolnimo skodelice iz polente. 
7. Po vrhu naribamo ocvirke iz kož, ki jih nekaj postrežemo tudi ob skodelicah. 

 
 



RENGA NA ŠUGO 
OŠ Dornberk, skupina Aringa tim 
 

Recepti izvira iz izročila gospodinj, ki so na delo hodile v Italijo. Tam so se srečale z različnimi 

sestavinami, tudi ribami iz severnega morja ter postopki. Ker je bila aringa, »renga« po naše, 

tudi poceni živilo, so jo začeli pripravljati tudi pri nas. Žal pa danes ponovno izumira, kljub 

temu, da jo v čezmejni pokrajini še vedno pogosto uporabljajo. 

 

 
15 dag dimljenega fileja aringe (atlantski sled)  

1 šalotka 

1 strok česna 

2 dl paradižnikove mezge 

5 dag kuhanih koščkov zelene 

1. Na olju popražimo nasekljano šalotko. 
2. Ko postekleni, dodamo nasekljan strok česna. 
3. Prelijemo s paradižnikovo mezgo, malce 
pokuhamo in dodamo koščke zelene. 
4. V lonec položimo ribo, ki smo jo čez noč namakali 
v mleku. 
5. Kuhamo zelo počasi 15 minut. 
6. Postrežemo s polento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
KROMPIR V ZEVNCI 

OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, skupina Podgrajski zeljefili 

Tradicionalna jed Brkinov, še bolj konkretno: občine Ilirska Bistrica ali Podgrajskega podolja. 

Koliko zelja in koliko krompirja se je znašlo v loncu, je bila odločitev posamezne gospodinje, 

oz. okusa družine. Zanimivost je, da krompir ohranja svojo trdoto, saj se s kuhanjem v zelju 

nikoli povsem ne zmehča. Tako marsikomu, neveščemu jedi, izgleda jed nekuhana dovolj, a 

domačini obožujejo prav trdoto krompirja, ki mu mehkobo in svežino daje zelje. 

 

1 kg krompirja 

1 kg kislega zelja 

2 žlici svinjske masti  

ocvirki 

prekajena panceta  

svinjski hrbet ali zašink 

sol, lovorov list,  

3 – 4 stroke česna 

           

1. Krompir olupimo in ga narežemo na oblice ter ga položimo v posodo. 

2. Prelijemo ga z vodo, toliko, da pokrije krompir. 

3. Na vrh krompirja damo kislo zelje (nič oprano), vse skupaj posolimo, dodamo lovor in 

cele stroke česna.  

4. Jed kuhamo pokrito najmanj 30 minut, lahko pa tudi več, saj se krompir v prisotnosti 

kislega zelja ne razkuha. 

5. Medtem narežemo panceto in zašink ali prekajen hrbet na drobne koščke in jih 

popečemo na segreti masti.  

6. Ko je krompir skuhan, odcedimo vodo.   

7. Ponudimo prelito s pečenimi panceto in zašinkom. 

 
 
 
 

 

 

 


