
PREKMURJE, PRLEKIJA, SLOVENSKE GORICE, HALOZE 

 

PRLEŠKE MURKE 

OŠ Križevci, skupina: Prleške frajle 

Mleko je bilo ena od najvažnejših sestavin prehrane v revnejših hišah v Pomurju. Prodajali so 

ga na edinem trgu v Murski Soboti. Pri nakupu krave je glavno vlogo odigrala njena mlečnost, 

saj so jo manj pogosto uporabljali kot vprežno žival. Mlekarska obrt je bila v Pomurju kar 

dobro razvita. V majhnih mlekarnah so pridelovali smetano in sir. Lončarji pa so radi 

prilagodili posodo potrebam predelave in skladiščenja mleka. V »neglaziranih piskrih« se je 

mleko namreč prej skisalo. Prleške murke so bile zaradi svoje osvežilne narave na jedilniku 

predvsem v poletnem času po naporni košnji, ker so telesu povrnile minerale in vodo. 

 

0,5 kg svežih kumar   

0,5 kg krompirja   

1 žlica zaseke     

1 žlica moke    

2 stroka česna   

sol 

1 žlička rdeče paprike 

3 dl kislega mleka 

1 dl kisle smetane 

malo kisa 

 

Priprava: 

1. Kumare olupi, naribaj, posoli in počakaj, da spustijo vodo. 

2. Medtem olupi krompir, ga nareži na kocke in skuhaj v slani vodi. 

3. Nato kumare dobro odcedi. 

4. Na zaseki naredi svetlo prežganje z moko, dodaj česen, papriko in malo kisa. 

5. Zmečkanemu krompirju vmešaj kumare, kislo smetano, jogurt in prežganje. 

6. Dobro premešaj in ponudi toplo ali hladno. 

 



BUJTA REPA 

OŠ Kuzma, skupina: Mesarove dekle 

Repa je bila v teh krajih pogosta jed. Bolj je bila zabeljena ali mastna, bolj so jo cenili. Zabelili 

so jo z bučnim oljem, zaseko, smetano ali mastjo. Skoraj nujno je bilo vanjo vtakniti kakšno 

svinjsko kost, na kateri je bilo vsaj malo mesa. Pogosto pa so repi prilili mleko, kar ji je dalo 

nežnejši okus. Kvašenje repe pod domačo streho je bilo eno izmed številnih priprav na 

koline. Na poljih je bilo včasih zaslediti veliko več repe, kot danes. Svežo repo so olupili, 

naribali in v sodih pustili kisati. 

Büjta repa je ena od najznačilnejši prekmurskih jedi, prava gurmanska posebnost, ki pa tako, 

kot marsikatera druga prekmurska jed, odraža takratno revščino, ki se je poznala tudi na 

krožnikih. Büjta repa je bila tesno povezana s kolinami in zaradi svoje kaloričnosti tudi dober 

povod za kozarček domačega vina. 

 

0,5 kg repe 

svinjske kosti 

10 dag prosene kaše 

lovor 

poper 

kumina 

sol 

sladka mleta rdeča paprika 

3 stroki česna 

2 žlici moke 

malo olja ali masti 

 

Priprava: 

1. Kislo repo splakni z vodo in jo nato kuhaj skupaj s kostmi in mesom vsaj pol ure. 

2. Dodaj začimbe in proseno kašo ter kuhaj, dokler se kaša in meso ne zmehčata. 

3. Na masti prepraži moko, dodaj mleto papriko in česen ter vse skupaj vmešaj v repo.  

 

 

 



SEGEDIN 

OŠ Križevci, skupina: Mojstri 

Zelje je bilo nekoč, poleg fižola in krompirja, steber slovenske ljudske prehrane, predvsem v 

severovzhodnem delu Slovenije. V veliki večini so ga kisali in kot takšnega zelo pogosto 

uporabljali v kuhinji z najrazličnejšimi dodatki, ki so bili na voljo in ki so pripomogli k sitosti. 

Mešali so ga s proseno kašo, krompirjem ali fižolom, prežganjem, ali kislo smetano. Služilo je 

kot priloga, v večini pa kot samostojna ali glavna jed. Recept za segedin je k nam prišel z 

medkrajevno izmenjavo kulinaričnih veščin iz Madžarske. Jed se je v naših krajih uveljavila in 

postala ena izmed najbolj priljubljenih domačih jedi v Sloveniji. 

 

2 kg kislega zelja  

1 kg svinjskega stegna 

sončnično olje 

80 dag čebule 

pol žličke mlete rdeče paprike  

1 žlica paradižnikove mezge 

nekaj poprovih zrn 

1 žlička gorčice 

4 stroki česna 

lovorjev list 

majaron 

sol 

pol žlice moke 

1. Zelje zalij z vodo, soli in kuhaj vsaj pol ure. 

2. Med tem v ponvi popeči na koščke narezano meso, ki mu dodaš čebulo. 

3. Jed praži, dokler čebula ne postekleni.  

4. Dodaj mleto papriko, paradižnikovo mezgo in začimbe. 

5. Jed duši toliko časa, da se meso zmehča. 

6. Na koncu dodaj še podmet, zmešaj skupaj s kuhanim zeljem, kuhaj še 10 minut ter 

pusti stati nekaj časa, da se okusi povežejo. 

 

 



KRHLENKA 

OŠ Videm, podružnica Leskovec, skupina: Klopotec 

Repa je poljščina, ki se seje okrog 26. julija (na dan sv. Ane). Raste do pozne jeseni in se 

pobira okrog 20. oktobra. Shranjevali so jo v kleti (repnici), ki je bila običajno pod »listjakom« 

ali skednjem. Velikokrat pa so na njivi enostavno skopali jamo, jo napolnili z obrezano repo, 

pokrili s koruznico in z zemljo. Takšni jami so rekli repna jama. Tam je repa ostala sveža vse 

do pomladi. Nekaj so jo nato posadili, da so pridobili novo seme.  

Jed je bila na mizi največkrat v času pusta. Prvotno so jo kuhali v večjih kosih – krhljih. Tako 

predvidevamo, da od tod izhaja njeno ime. Sicer pa je kmalu dobila več različic. »Krhlenka« 

je bila včasih sestavljena le iz repe, kuhane v vodi, začinjene s kumino in podmetom. 

 

1 kg sveže repe      

2 kg krompirja      

6 korenčkov      

1,5 kg svinjskega mesa iz razsola  

3 žlice soli    

3 žlice masti ali olja 

1 žlica sladke paprike 

3 žlice ostre moke 

lovorjev list, majaron, timijan, peteršilj 

sol, poper 

 

1. Zelenjavo in meso nareži na kocke in vse skupaj daj v lonec. 

2. Zalij z 2,5 l vode in začini. 

3. Kuhaj približno 45 minut. 

4. Medtem pripravi prežganje ter ga vkuhaj 10 minut pred koncem. 

5. Jed potresi s svežimi zelišči. 

 

 

 

 



NARASTEK IZ AJDOVE KAŠE 

OŠ Kuzma, skupina: Čarni ribiči 

Ajda, od nekdaj pomemben del prehrane Prekmurcev, je najboljša, če jo sejejo pred godom 

12 apostolov, 15. julija. Če piha na binkoštno nedeljo severni veter dopoldan, bo zgodnja 

ajda bolj rodna. Pšeno so pripravili tako, da so ajdo skuhali v kotlu toliko, da so se zrna 

napela in je luska ali lupinica počila. Da ne bi pordečila, so jo umili z vodo in posušili ter suho 

z bosimi nogami oluskali.  

 

70 g margarine 

70 g moke 

2,5 dl mleka 

4 rumenjaki 

4 beljaki 

120 g ajdove kaše 

košček pikantnega sira 

sol, poper 

majaron  

muškatni orešček 

 

1. Iz margarine, moke in mleka pripravi podmet. 
2. Vmešaj rumenjake, beljake pa stepi v sneg. 
3. Začini in dodaj sneg beljakov. 
4. Skuhaj ajdovo kašo in jo zmešaj s sirom. 
5. Malce ohlajeno vmešaj v jajčno maso.  
6. Maso vlij v pomokane modelčke za puding ali kaj podobnega in peči na 170 stopinj 

približno 20 minut. 
 

 

 

 

 

 

 



KORUZNI ŽGANIKI Z AJDOVO KAŠO 

OŠ Pesnica, skupina: Hrustljavi tomerli 

V tem delu Slovenije so koruznim žgancem rekli »žganiki«. Tokrat nastopata dve tradicionalni 

sestavini v inovativni ali modernejši okusni različici. Pripovedi govorijo, da so na pusta 

posadili v lonček seme koruze zjutraj, opoldan in zvečer. Tisto, ki je najprej vzklila, so posadili 

na Jurijevo, drugo na Vuzem in tretjo sredi maja.  

 

2,5 dl vode 

pol žličke soli 

1 žlica masti 

4 žlice ajdove kaše 

5 žlic koruznega zdroba 

 

1. Slani vreli vodi dodaj malo masti in zakuhaj ajdovo kašo. 

2. Po 5 minutah kuhanja dodaj še koruzni zdrob. 

3. Vse skupaj kuhaj še 10 – 15 minut. 

4. Ko se masa malce ohladi, oblikuj žganike z veliko jedilno žlico. 

 

 

 

 

 



RIBA V BUČNEM OLJU 

OŠ Križevci, skupina: Krampere,  

 

1 file smuča ali krapa 

0,5 l bučnega olja 

koruzni zdrob za obleko 

bučnice 

sol, poper 

 

1. File ribe soli, popraj in povaljaj v koruznem zdrobu.  
2. Speči ga v bučnem olju. 
3. Za tem na isti osnovi prepraži bučna semena in z njimi posuj ribo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠČUKINI ZAVITKI  

OŠ Sveti Jurij pri Rogašovcih, skupina: Jurjevski šefi 

 

6 kosov ščukinih filejev 

200 g aromatičnega mehkega sira 

2 dl sladke smetane 

drobnjak 

strok česna 

pest črne trobente 

sol, poper 

moka 

 

1. Skuhaj na kose narezan krompir. 
2. Ribje fileje začini, obloži s sirom in drobnjakom ter zvij in spni z zobotrebci. 
3. Povaljaj jih v moki in na hitro opeči. 
4. V isti posodi praži gobe, ki jim dodaš malo česna, zaliješ z vodo in dušiš še 5 minut. 
5. Omaki dodaj smetano in začini ter jo pripravljeno prelij čez kuhan zmečkan krompir. 
6. To naj služi kot priloga k ribjim zavitkom. 

 

 

 

 

 

 

 



MURINA RIBJA OBARA 

OŠ Kuzma, skupina: Čarni ribiči 

 

40 dag filiranih različnih sladkovodnih rib 

5 žlic ribje osnove 

5 žlic suhega belega vina 

2 žlici oljčnega olja 

1 por 

pol zelene 

2 krompirja 

2 korenčka 

4 stroki česna 

4 paradižniki 

peteršilj 

bazilika  

poper, sol 

 

1. Zelenjavo nareži na rezance in jo prepraži v ponvi. 
2. Dodaj česen, paradižnik in na kose narezane ribe. 
3. Zalij z vinom in ribjo osnovo ter kuhaj toliko časa, da se zelenjava zmehča. 
4. Začini s peteršiljem in baziliko ter juho po želji pretlači.  

 

 



MLEČNA REPA S KORUZNO ZLJEVANKO 

Skupina Jurjevske štorklje, OŠ Sv. Jurij pri Rogašovcih, Skupina Pogumni Prekmurci, IV OŠ 

Murska Sobota 

V Prekmurju so ljudje uživali repo v velikih količinah in raznih oblikah. Uvrščali so jo med 
drugorazredna živila. Od tod pregovor: » Repa in korenje – slabo življenje«. Najbolj znana jed 
iz repe je bujta repa, mlečno repo pa kuhajo le še redke gospodinja. Morala je biti mastna. 
Jed se jedla ob delavnikih, običajno za kosilo s koruzno zlivanko, krompirjem ali kruhom. Dala 
je energijo za težka kmečka dela. 
Testo za zlivanko ni smelo biti pregosto, da se ga je dalo vliti v pekač. V krajih okoli 
Rogašovcev zlivanko imenujejo »šterc«, v drugih delih Prekmurja pa »zleivanka ali 
zljevanka«. Narezana na kvadrate, je bila dober prigrizek ali dodatek k enolončnicam. 
 
Repa: 

1 kg svinjskih mesnih kosti 
2 l vode 
500 g kisle repe 
2 dl sladke smetane  
2 žlici moke 
sol, kumina 

 Koruzna zljevanka: 

0,7 l kislega mleka 
35 dag koruzne moke 
pol pecilnega praška 
1 jajce 
4 jabolka  
sol 
 
Premaz: 
2 dl kisle smetane 
svinjska mast 

 

1. Svinjske kosti kuhaj v vodi približno pol ure, nato dodaj repo. 
2. Začini in kuhaj še pol ure, nato odstrani kosti. 
3. Iz smetane in moke zmešaj podmet, ga vmešaj v juho ter počakaj, da zavre. 
4. Meso nareži na koščke in ga vrni v juho.  
5. Jabolka olupi in naribaj ter zmešaj z ostalimi sestavinami za zljevanko. 
6. Maso zlij v pekač in peči na 180 stopinjah približno 15 minut. 
7. Nato premaži s prelivom in peči še 5 minut. 

 

 

 



GRAJ NA ZELJI 

Skupina Külnjeki, OŠ Miška Kranjca Velika Polana 

 

0,5 kg kislega zelja 

30 dag fižola 

2 l vode 

2 lovorjeva lista 

5 zrn popra 

ščepec mlete kumine 

žlica soli 

Prežganje: 

1 žlica svinjske masti  

1 čebula 

3 žlice moke 

1 žlička mlete rdeče paprike 

 

1. Fižol skuhaj z začimbami in ohrani vodo. 

2. Malo, preden je fižol do konca kuhan, vmešaj zelje in kuhaj še pol ure. 

3. Pripravi prežganje in ga vmešaj v juho ter kuhaj še 5 minut. 

4. Jed, preden jo ponudiš, naj stoji vsaj pol ure. 

 

 

 



SLADKO ZELJE 

Skupina Kmečke frajle, OŠ Križevci 

 
 
2 krompirja  
manjša glava zelja 
4 dag čebule 
pol stroka česna 
1 žlica moke 
2 žlici masti 
kumina, lovor, majaron 
sol, poper 

 

1. Zelje nareži na rezance in ga kuhaj v začinjeni vodi približno 15 minut. 

2. Krompir, narezan na koščke skuhaj posebej. 

3. Ko je oboje kuhano, zmešaj, odvzemi odvečno vodo in pretlači 

4. Zabeli s prežganjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUČNI GOLAŽ  

Skupina Srjanske tikve, OŠ Središče ob Dravi 

V pokrajini okoli Središča ob Dravi že vrsto rodov zelo dobro uspevajo buče in tako so 

posledično kraji znani po izdelkih iz buč, med znanimi elementi pa je potrebno omeniti tudi 

oljarno.  Kljub majhnosti kraja sta s promocijo bučnih izdelkov v zadnjih desetih letih domače 

turistično društvo in oljarna veliko pripomogla pri prepoznavnosti. Že 12 let se v kraju odvija 

praznik buč s tekmovanjem v kuhanju bučnega golaža. Vse to postaja tradicija in v znak le-te 

se v sklopu projekta predstavlja (po našem mnenju eden boljših) bučni golaž 

 

30 dag svinjskega stegna 

1 velika čebula 

2 rumena korenčka 

1 rdeči korenček 

2-3 krompirji 

paprika sveža (rumena, zelena, 

rdeča) 

1 buča  hokaido ali muškatna 

buča 

domača paradižnikova mezga 

2 – 3 stroki česna 

domača sušena jušna zelenjava  

2 žlici gladke moke  

1 žlička svinjske masti 

sol, poper 

 

Priprava: 

1. Na raztopljeni svinjski masti prepraži narezano čebulo, ko postekleni, dodaj na konce 

narezano meso.  

2. Meso se naj počasi duši, nato dodaj na kocke narezan korenček, krompir, papriko, 

stisnjen česen in paradižnikovo mezgo.  

3. Zalij in začini ter vse skupaj kuhaj do mehkega. 

4. 10 minut pred koncem kuhanja dodaj še na drobne kocke narezano bučo in naredi 

podmet do želene gostote.  



AJNGEMOHT ALI KURJA OBARA 

Skupina Kogovčani, OŠ Miklavž pri Ormožu, skupina Ajde, OŠ Antona Tomaža Linharta 

Radovljica, skupina Gurmani, OŠ Rečica ob Savinji 

Nekako do šestdesetih let prejšnjega stoletja so ženske na podeželju rodile doma. Porodu je 

prisostvovala vaška babica in nekaj sosed. Prva hrana, ki jo je ženska zaužila po porodu, je bil 

»ajngemoht«. Ob tej besedi vemo, da gre za kurje meso v obari in močnate jajčne žličnike. Ta 

jed bi naj ženski povrnila moč, saj so hitro po porodu morale opravljati vsakdanja dela. 

Običajno so jedi dodali malo vina, zaradi svežine in ker je tako energija bila prej povrnjena. 

 

Juha: 

0,5 kg različnih kosov piščanca 
ali kure 
1 rumen korenček 
1 rdeč korenček 
peteršilj s korenino in 
zelenjem 
1 čebula 
1 žlica masti 
kumina, timijan, lovor 
sol 

 

Žličniki: 

jajce 
nekaj žlic mleka ali vode 
2-3 žlice moke 
sol 

 

Priprava: 

1. Na čebuli prepeči kose piščanca in dodaj narezano zelenjavo. 

2. Pusti dušiti tako dolgo, da se meso prepeče, začini in zalij z vodo. 

3. Kuhaj vsaj 35 minut in med tem pripravi žličnike. 

4. Na koncu jih vkuhaj v juho. 

 

 

 

 

 



KORUZJAČA 

Skupina Navite kuhalnice, OŠ Juršinci 

Jed je izjemno prefinjena izpeljanka najrazličnejših koruznih zlivank ali pogač, napolnjenih s 

skuto in jabolki, kar so za tamkajšnjo lokacijo domala najznačilnejše sestavine. Recept, 

pridobljen na podlagi ustnega izročila, je posledica zapuščine idejnega snovanja ali zlaganja 

domačih sestavin v priročno – ali v našem primeru – sodobnejšo posodo. 

 

25 dag koruznega zdroba 
6 jabolk 
4 dl kisle smetane 
30 dag skute 
1 jajce 
6 žlic sladkorja 
maslo 
cimet, sol 

 

1. Koruzni zdrob skuhaj v slanem kropu, po 10 minutah kuhanja ga razporedi v 

posodice, premazane z maslom. 

2. Skuto zmešaj s 4 žlicami sladkorja in jo premaži preko zdroba. 

3. Jabolka naribaj in jih zmešaj s cimetom ter 2 žlicama sladkorja in razporedi preko 

skute. 

4. Na koncu razžvrkljaj jajce, ga zmešaj s smetano in po želji malo sladkorja ter prelij 

preko vsega. 

5. Peči v pečici pri 150 stopinjah približno 10 min, da smetana na vrhu rahlo porjavi.  

 

 

 

 



ZDROBOVI CMOKI Z BUČNIM NADEVOM 

Skupina Srjanske tikve, OŠ Središče ob Dravi 

 

Cmoki: 

50 dag skute  

3 jajca 

25 dag pšeničnega zdroba 

sol 

Nadev: 

pest zdrobljenih bučnic 

nekaj kapljic bučnega olja 

mleko 

 

1. Dobro pretlači skuto in stepi jajca ter oboje zmešaj.  

2. Dodaj pšenični zdrob in pregneti ter pusti testo počivati vsaj pol ure. 

3. Oblikuj kroglice, ki jih boš napolnil z nadevom. 

4. Bučnice popari z vročim mlekom in ko le to izpari, jih pokapljaj z bučnim oljem. 

5. Napolni cmoke in jih kuhaj zelo počasi v slanem kropu 10 – 15 minut.  

 

 

 

 

 



BOGRAČ 

OŠ Kuzma, skupina Roftarska kijanica 

Gre za eno najrazpoznavnejših, tradicionalno in zelo priljubljeno prekmursko jed, oblike 

golaža. Ime izvira iz madžarske besede, ki poimenuje pastirski kotel. Še danes velja dejstvo, 

da pravi bograč mora biti skuhan na prostem v primernem kotlu. Odlikuje ga pravilo, da 

mora vsebovati vsaj tri vrste mesa, čebula pa naj bi bila pražena na svinjski masti. Še vedno 

je zelo pogosto na jedilnikih, kot glavna jed na rojstnodnevnih in drugih zabavah v 

Prekmurju. Prirejajo se pa tudi tekmovanja v kuhanju bograča, ki so zelo obiskana.  

 

50 dag govedine brez kosti 

50 dag svinjine 

25 dag divjačine 

6 srednje debelih čebul, 

3 stroke česna 

10 dag svinjske masti 

2 rdeči papriki 

1 paradižnik 

1kg olupljenega krompirja 

1 – 2 dl  vina 

lovorjev list, ščep timijana, 1 feferon ali več 

poper, sol, rdeča paprika, kumina, piment, majaron, brinove jagode, rožmarin 

 

1. V posodi segrejemo mast, dodamo sesekljano čebulo in jo prepražimo, da postekleni.  

2. Med občasnim mešanjem jo pražimo cca. 20 minut in pazimo, da ne spremeni barve.  

3. Goveje meso narežemo na 2 X 2 cm velike koščke in ga dodamo čebuli ter dodamo 

papriko.  

4. Na čebulo in govedino potresemo mleto rdečo papriko.  

5. Po 15 minutah dušenja premešamo in zalijemo s toliko količine vode, da prekrije vse 

sestavine. 

6. Začinimo in počasi kuhamo cca. 15 min.  

7. V posodo dodamo narezano divjačino, naribamo nekaj krompirja, da se zgosti.  

8. Prevremo in počasi kuhamo cca. 15 min.  

9. Dodamo narezano svinjino, vse skupaj premešamo, zavremo in kuhamo še cca. 15 

minut.  

10. Na koncu dodamo narezan krompir, ki naj bo podobne velikosti kot meso.  



11. Začinimo še z vinom, zavremo in počasi kuhamo, da se vse skupaj zgosti.  

12. Za bolj pekoč okus dodamo feferon.  

13. Ko je krompir kuhan je naš bograč gotov.  

 

 

 

VÜHORKOV ZOS 

OŠ Središče ob Dravi, skupina Obrške mühe 

V sezoni kumaric, ki jim narečno v teh krajih pravijo tudi vühorki, se na jedilniku pogosto 

znajde vühorkov zos. Kumarice so na splošno tradicionalna sestavina ali drugače: 

zaznamujejo nekatere tradicionalne prekmurske jedi. Gre za bolj poletne jedi, saj se ni dala 

uskladiščiti in ob enem so znane po svoji svežini, zato so jih zato uživali med delom na polju. 

V kombinaciji s kislo smetano, veliko česna sli čebule ter v nekaj primerih krompirja, jih še 

danes uživajo tamkaj živeči.  

2 – 3 sveže kumarice 

1 ptujska čebula 

2 krompirja 

sladka mleta rdeča paprika 

1 žlica svinjske masti 

sol, poper, česen 

2 žlici kisle smetane 

pol žličke moke 

 

1. Na raztopljeni svinjski masti prepražimo narezano čebulo.  

2. Ko čebula svetlo zarumeni, dodamo na kocke narezan krompir in dušimo deset 

minut.  

3. Vse skupaj potresemo z rdečo papriko in zalijemo z vodo.  

4. Medtem ko se krompir kuha, olupimo in narežemo kumare na tanke kolobarje ter jih 

dodamo krompirju.  

5. Sestavine v loncu posolimo, popopramo in po okusu dodamo nasekljani česen.  

6. Vse skupaj kuhamo približno 15 min.  

7. Vühorkov zos zabelimo s podmetom, ki ga pripravimo tako, da  smetano, moko in 

rdečo papriko z dodano vodo zmešamo v gladko zmes in podmet počasi vlijemo v 

posodo.   

 



SLIVOVA JUHA 

OŠ Križevci pri Ljutomeru, skupina Prlečke 

Še ena tradicionalna jed, ki sodi v številno družino mlečnih juh, narejene na najrazličnejše 

načine in z najrazličnejšimi sestavinami, je značilna za severovzhodni del Slovenije in je v prvi 

vrsti znana po svoji svežini. V poletnem času so jo radi uživali ob vročih dnevih ali se z njo 

sladkali ob kosilih.  

 

30 dag svežih sliv  

voda 

1 l polnovrednega mleka 

2 dl sladke smetane 

sol 

2 večja krompirja ali 10 dag prosene kaše 

 

1. V posodi z vodo skuhamo slive.  

2. Dodamo sol in ko zavre dodamo mleko in sladko smetano. 

3. Krompir narežemo na kockice in ga skuhamo posebej v slanem kropu. 

4. Kuhanega zmečkamo in dodamo juhi. 

5. Lahko pa vmešamo kuhano proseno kašo. 

 

 

 

 

 

 

 



REPNI COKOMBAŽOM 

OŠ Središče ob Dravi, skupina Srjanske tikve 

V časih pred prihodom krompirja na naše ozemlje, je bila repa v krajih SV Slovenije ena 

najpomembnejših zimskih živil. Gre za nasitno zelenjavo, ki so jo uporabljali na različne 

načine, predvsem pa jo je odlikovalo dejstvo, da se jo je dalo uskladiščiti za zimo. Tako so za 

zimo v kleteh hranili repo, krompir in korenje. V shrambi pa ni smel manjkati tudi sivček – 

fižol, lokalno značilna sestavina kraja. Pozimi so vso zelenjavo skuhali v enem loncu, kar so 

poimenovali »cokombažom«. 

 

1 sveža repa  

1 ptujska čebula 

1 rumeni korenček 

1 rdeči korenček 

20 dag fižola (sivčeka) 

2 krompirja 

10 dag slanine 

1 lovorjev list 

2 stroka česna 

domača sušena zelenjava (domača vegeta) 

sladka mleta rdeča paprika 

1 žlica svinjske masti 

pol dl gemaja 

sol, poper, sveži peteršilj 

 

1. Na raztopljeni svinjski masti prepražimo narezano čebulo in ko postekleni, dodamo 

narezani česen in slanino.  

2. Posebej skuhamo fižol.  

3. Čebuli, česnu in slanini dodamo na kocke narezano repo in korenček. Zalijemo z vodo 

in dodamo domačo vegeto, sol, poper ter lovorjev list.  

4. Vse skupaj kuhamo približno 15 minut.  

5. Pred koncem kuhanja dodamo še na kocke narezan krompir in skuhani fižol.  

6. Dodamo še ščepec rdeče paprike in domači gemaj.   

7. Ko jed še enkrat zavre, jo potresemo s svežim peteršiljem. 

 

 



OREHOVA POGAČA S SKUTO 

OŠ Juršinci, skupina Pretkani kuharji 

Pecivo se je peklo ob manj pomembnih cerkvenih praznikih in nedeljah. Pogosto so postregli 

s to-vrstnimi pogačami ob zaključku dela, kot so bila košnja, likof ali spravilo sena. Veljalo je 

pravilo: kot si zamisli gospodinja, tako pa naredi.. in speče prigrizek s pridelki, ki dozorijo na 

polju ali jih pridobi v shrambi. Vsekakor pa tudi ta pogača sodi med kulinarične posebnosti 

Pomurja. 

Testo: 

50 dag moke 
pol kocke kvasa 
ščepec sladkorja 
ščepec soli 
o,5 dl olja 
0,5 dl mlačne vode 

 

Skutin nadev: 

50 dag skute 
2 žlici sladkorja 
naribana limonina lupina 
1 jajce 

 

Orehov nadev: 

40 dag mletih orehov 
1 jajce 
3 žlice medu 
2 – 3 dl mleka  

 

1. Sestavine za testo dobro premešamo in kepo testa pustimo vzhajati pol ure.  

2. Nato ga ponovno pregnetemo in razvaljamo po pekaču. 

3. Dvignemo robove. 

4. Testo najprej premažemo s skutnim nadevom. 

5. Nato z vročim mlekom prelijemo ostale sestavine za orehov nadev in pustimo malce 

ohladiti. 

6. Premešamo in pokrijemo pogačo z orehovim nadevom. 

7. Jajce in sladkor zmešamo s kislo smetano in to prelijemo preko orehovega nadeva. 

8. Pečemo 45 minut na 180 stopinjah. 

 

 

 



RIŽEV NARASTEK S PROSENO KAŠO 

OŠ Križevci pri Ljutomeru, skupina Prlečke 

Uveljavitev riža, sprva v mestih, se je počasi širilo tudi na podeželje in tako zaznamovalo 

nekatere, še danes priljubljene jedi, sprva v kombinaciji s sestavinami, ki so na našem 

področju domovale že od nekdaj. 

 

4-5 dl mleka 

2 jajci 

5 žlic sladkorja 

kos masla 

4 žlice riža 

2 žlici sladkorja 

3 žlice prosene kaše 

maslo in sladkor za pekač 

 

1. Riž in proseno kašo vsakega posebej skuhamo v pol vode in pol mleka s soljo. 

2. Po 15 minutah odcedimo in ohladimo. 

3. Rumenjake umešamo s sladkorjem in dodamo maslo. 

4. Beljake stepemo v sneg, dodamo limonino lupinico in vse skupaj na rahlo zmešamo. 

5. Pekač namažemo z maslom in ga potresemo s sladkorjem. 

6. Vanj vlijemo maso in pečemo 20 – 30 minut na 180 stopinjah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JABOLČNE ROLADICE  
OŠ Miklavž pri Ormožu, skupina Kuharski zmaji 
 
Gre za moderno različico jabolčnega zavitka, ki je značilna jed za dobršen del Slovenije in 
lahko tudi reprezentativen predstavnik tradicije.  
 

 
 
30 dag ostre moke 

2 žlici masla 

1 žlica belega vina 

4 kisla jabolka 

ščepec soli 

mleko po potrebi 

1 lonček kisle smetane 

cimet, sladkor 

 
1. Moko vsujemo v skledo in dodamo sol ter stopljeno maslo. 

2. Vmešamo vino in po potrebi dolivamo mleko. 

3. Zamesimo gladko testo, ki se ne oprijema deske ter ga pustimo počivati pol ure. 

4. Jabolka olupimo in naribamo. 

5. Zmešamo jih s sladkorjem (po okusu) in dodamo malo cimeta. 

6. Testo razvaljamo 2 mm na debelo. 

7. Namažemo ga z jabolki in zavijemo. 

8. Zavitek narežemo na 3 – 4 cm dolge rezine. 

9. Naložimo jih v modele za peko ali na pekač in pečemo pol ure na 200 stopinj. 

 



OŽENJENA KAŠA 

OŠ Križevci pri Ljutomeru, skupina Prleške küharice 
 
Ajda se je zelo hitro po naselitvi razširila kot ena pomembnejših sestavin za pripravo 

najrazličnejših jedi, po vsej Sloveniji. Tako jo najdemo v obliki moke ali kaše z dodatki. Kaša 

se je v različnih oblikah, lokalno – geografsko in časovno pogojenih, pojavila po regijah.  

 

1 skodelica ajdove kaše 

4 jabolka 

2 para klobas ali različna zelenjava 

2 lovorjeva lista 

sol, poper 

maslo 

1. Ajdovo kašo skuhamo v slanem 

kropu z lovorjevimi listi.  

2. V posebni posodi skuhamo klobaso.  

3. Medtem, ko se klobasa in kaša kuhata, olupimo in narežemo jabolka na majhne 

koščke ter jih podušimo na maslu.  

4. Kuhano ajdovo kašo odcedimo in vmešamo v ponev k jabolkom.  

5. Začinimo s soljo in poprom ter odstavimo.  

6. Klobaso narežemo na kolobarje in jih na hitro popečemo na masti.  

7. V lončeno posodo damo kašo z jabolki in nanjo naribamo malo svežega jabolka. 

8. Obložimo s popečeno klobaso ali pečeno zelenjavo. 

 

 

 

 



REPA IZ PEČICE 

OŠ Velika Nedelja, skupina Velikonedeljske kuharice 

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

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

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

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

zaradi izjemne možnosti skladiščenja, uživali domala vse leto. Prav taka jed izvira iz začetka 

19. stoletja in je na ta način bila pripravljana v ožji okolici Velike Nedelje.  

 

40 dag krompirja  

40 dag surove repe  

2 jajci 

voda 

svinjska mast 

1 čebula  

2 stroka česna 

2 dl kisle smetane 

1 dl mleka po potrebi 

1 lovorjev list, poper v zrnju 

sol 

1. Repo in krompir olupimo. 

2. Oboje skupaj kuhamo v slanem kropu približno 5 – 7 minut. 

3. Čebulo nasekljamo in jo prepražimo na masti. 

4. Dodamo še nasekljan česen in začimbe.  

5. V ponvi na masti prepražimo čebulo. 

6. Odcejeno repo s krompirjem vsujemo v ponev s čebulo ter zmešamo. 

7. To maso vsujemo v namaščen pekač. 

8. V posodici zmešamo smetano z razžvrkljanimi jajci in malce mleka. 

9. S tem prelijemo repo in pečemo v pečici 45 minut. 

10. Pečeno pustimo stati približno 10 minut, nato jo razrežemo.  

 

 

 

 



 

1. in pustimo ponovno vzhajati. 

2. Pečemo jih v pečici 20 minut na 180 stopinjah. 

3. Med tem zmešamo skuto in bučnice ter solimo. 

4. Posebej dodamo vrtno krešo za okras in boljši okus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLŽEKI ALI ŠKREPECE 

OŠ Sv. Jurij, skupina Jurijski polžki 

Škrepece so tudi ena od pozabljenih jedi, ki jo je po spominu opisal starejši gospod. Tako je 

jed pripravljala njegova mama. Jed so pripravljali redko, največkrat ob dneh, ko so opravljali 

pomembnejša kmečka opravila. Sladico so pripravljali v obliki žepka. Limonino lupino so 

dodajali redko, saj so bile limone takrat redko kupovali. 

 

Testo: 

40 dag moke 
20 dag margarine 
1 pecilni prašek 
1 vanilin sladkor 
10 dag sladkorja 
rum 
1 jajce 
limonina lupina 
 

Nadev: 

1 kg jabolk 
3 – 4 žlice sladkorja 
cimet 
 

1. Iz sestavin za testo zamesimo krhko maso in jo na tanko razvaljamo. 

2. Jabolka olupimo, naribamo, sladkamo po okusu ter dodamo cimet.  

3. Nadev razporedimo po testu in zvijemo ter razrežemo na pasove.  

4. Polžeke pečemo v pečici pri 180 stopinjah približno 25 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JABOLČNI ŽITNIK 

OŠ Križevci pri Ljutomeru, skupina Prleške gospodinje 

 

1 skodelica pšenične moke 

pol skodelice ajdove moke 

1 skodelica ovsenih kosmičev 

1 žlica lanenih semen 

2 žlici medu  

3 jabolka 

1 skodelica mleka 

2 jajci 

cimet 

1. Zmešamo moko s kosmiči in semeni. 

2. Jabolka olupimo in naribamo zraven. 

3. Dodamo še ostale sestavine in dobro premešamo. 

4. Pekač namažemo in vsujemo maso ven. 

5. Pečemo 30 minut na 170 stopinj. 

6. Zraven ponudimo sveža jabolka. 

 

 

 



HAJDINSKI KÜPI PO OBRŠKO 

OŠ Središče ob Dravi, skupina Obrške mühe 

 

15 dag ajdove kaše 

4 majhni krompirji  

8 dag skute 

10 dag prekajene vratovine 

1 mala ptujska čebula 

1 jajce 

2 dl kisle smetane 

lovorjev list, timijan 

sol, poper 

1 žlica mletih bučnih semen 

svinjska mast za premaz pekača 

1. Krompir skuhamo v celem, ga ohladimo, olupimo in naribamo.  

2. Ajdovo kašo skuhamo v slanem kropu z začimbami. 

3. Vratovino narežemo na zelo male kocke in jo skupaj z nasekljano čebulo prepražimo 

na masti. 

4. V večjo posodo razdrobimo skuto in ji dodamo vse sestavine. 

5. Pekač premažemo z mastjo in nanj položimo kupčke mase. 

6. Pečemo približno 30 minut na 200 stopinj.   

 

 

 



ŠTORKLJINA GNEZDA 

Skupina Jurjevske štorklje, OŠ Sv. Jurij pri Rogašovcih 

 

Testo: 

20 dag ostre moke 
5 dag ajdove moke 
voda 
pol kocke kvasa 
5 žlic mleka 
sol 
1 jajce 
3 žlice olja 
 
Nadev: 
4 žlice skute 
1 čebula 
košček prekmurske šunke 
1 korenček 
poper, sol 
 
Priprava: 
1. Ajdovo moko popari, dodaj kvasec, ostalo moko, jajce in sol ter zamesi testo. 
2. Testo razreži na kose, razvaljaj in nareži na zelo tanke trakove ali nitke. 
3. Pekač za drobne tortice obrni narobe, namaži in na izboklinah oblikuj gnezdeca iz 

testenih trakov. 
4. Peči približno 20 minut na 160 stopinjah. 
5. Šunko nasekljaj na drobno, jo zmešaj s skuto in začini ter oblikuj kroglice. 
6. Povezni jih v pečena gnezda, iz korenčka pa nareži kljunčke. 
 

 


