
ZGORNJA IN SPODNJA SAVINJSKA DOLINA, KOROŠKA 

 

 

 

RPIČEVA ŽUPA  

1. OŠ Slovenj Gradec, skupina: Pinovce 

Krompir ali rpica je imel v preteklosti, kot tudi danes zelo pomembno vlogo v kuhinji teh 

krajev. Praviloma je bi na jedilniku vsak dan v neki obliki, kjer je prednjačila juha – redkejša 

ali gostejša. Nekateri še danes poznajo rek: » samo tisto rpičevo župo jemo..« V revnih 

domovih je jed bila na mizi večkrat na teden, saj je krompirja pri hiši bilo vedno dovolj, ostali 

so jo jedli le občasno, vsekakor pa ob pepelnici. Bila je pa tudi ena od glavnih jedi, ki so jih 

postregli mežiškim rudarjem. 

 

 

1 kg krompirja   

3 l vode 

majaron, bazilika  

čebula  

moka  

3 rezine rženega kruha  

Sol 

ocvirki za zabelo 

 

1. Olupi rpico ali krompir, nareži na rezine in kuhaj v slani vodi. 
2. Dodaj začimbe in na koncu ocvirke, ki si jih pred tem pogrel v ponvi. 
3. V juho vmešamo še podmet in na kocke narezan rženi kruh. 

 

 

 

 

 

 



 

BUČNA ŽUPA  

OŠ Šmartno pri Sl. Gradcu, skupina: Pohorski kohi 

Med zgoraj omenjene zose sodi tudi bučna juha, ki je na koroške krožnike prišla malce 

kasneje z razmahom zelenjave v teh krajih. Buča je bila ena od najbolj priljubljenih 

zelenjavnih vrst še posebej v kombinaciji z bučnim oljem. Skoraj vsaka koroška gospodinja je 

na svojem vrtu ali polju gojila buče. Buča je namreč vsestransko uporabna, zato je že od 

nekdaj bila pogosto prisotna na koroških jedilnikih. Včasih je bila del vsakdanjih jedi, saj so jo 

poceni in enostavno pridelali, danes pa je nepogrešljiva tudi v mnogih zahtevnejših receptih. 

 

1 kg mesa buč    

2 kg krompirja    

1 čebula    

malo olja     

3,5 l vode ali jušne osnove   

nekaj žlic kisle smetane   

timijan, majaron, peteršilj 

4 stroki česna 

pol žličke muškatnega oreščka 

3 žlice bučnega olja 

zdrobljena učna semena 

sol, poper 

kos rženega kruha 

 

1. Bučo olupi, odstrani semena in jo nareži na koščke. 
2. Nato olupi in na koščke nareži še krompir. 
3. Zalij z vodo in jušno osnovo ter kuhaj. 
4. Dodaj nasekljano popraženo čebulo, začimbe in kuhaj približno pol ure. 
5. Ko je kuhana, jo pretlači in na koncu dodaj kislo smetano. 
6. Preden ponudiš, juhi dodaj nekaj kapljic bučnega olja, bučnice in popečen rženi kruh. 

 

  



GRESOVA ŽUPA  

OŠ Šmartno pri Sl. Gradcu, skupina: Šmarske dekle 

Na »Veliki teden«, teden pred Veliko nočjo so v starih časih od srede do petka spoštovali 

post. Jedli so pusto hrano, v večini tekočo, da so si pripravili teren za kasnejše uživanje 

močnih jedi. Najaktualnejša je bila navadna prežganka, ki so jo v nekaj primerih zgostili s 

pšeničnim zdrobom ali »gresom«. V teh krajih namreč zdrobu pravimo »gres«. Že v starih 

časih je bil »gres« priljubljena hrana otrok in odraslih, pripravljen na najrazličnejše načine. 

Ob enem je bil »gres« ena glavnih jedi rudarjev ob koruznih žgancih in krompirju. 

 

20 dag zdroba 

olje za praženje 

jušna zelenjava 

3 jajca 

2 l vode 

kruhove kocke 

zelen del peteršilja 

sol,  poper 

 

1. Zdrob popraži na malo olja, da porumeni in dodaj vodo. 
2. Ko juha zavre, dodaj stepena jajca, soli in posuj s peteršiljem. 
3. Kuhaj 10 minut in preden serviraš, ji dodaj kruhove kocke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KVOČEVI NUDLI  

OŠ Šmartno pri Sl. Gradcu, skupina: Pohorski kohi 

Izraz »kvoce« ali »kloce« v koroškem narečju pomeni suhe hruške – od tod ime »kvočevi ali 

kločevi nudlni«. »Nudlni« je koroški izraz za vse vrste testenih žepkov ali izdelkov podobnih 

oblik, ki jih oblikujemo iz testa in napolnimo z različnimi nadevi ali pa pustimo kar prazne. Jed 

je bila včasih v kombinaciji s kompotom samostojna jed. Danes je lahko tudi posebna priloga 

k mesu, ali pa prav tako kot sladica. 

 

Nudli: 

50 dag moke     Nadev: 

2 jajci      40 dag suhih hrušk 

malo soli     1 celo jajce 

3 žlice olja     sladkor po okusu 

2 dl tople vode     2 dl kisle smetane 

      drobtine 

 

1. Zamesi testo, kot za rezance in ga spočitega razvaljaj na tanko. 
2. Skuhaj suhe hruške, ohladi in na drobno nasekljaj.  
3. Primešaj jajce, sladkor in kislo smetano ter zamesi gladek in gost nadev. 
4. Če je nadev preredek, dodaj drobtine. 
5. Nadev v razdalji treh prstov polagaj na testo v vrsto, ki jo prekriješ s testom. 
6. S prsti pritiskaj na testo med vsakim kupčkom ter iztisni zrak. 
7. S kolescem ali nožkom razreži nudle in prični z drugo vrsto. 
8. Kuhaj jih 15 minut v slani vodi na zmernem ognju. 
9. Zabeli jih z ocvirki ali drobtinami ali pa jih posuj s cimetom in sladkorjem. 

 



SKUTINI CMOKI Z JABOLČNO ČEŽANO 

OŠ Mozirje, skupina: Mozirski štrukeljci 

Sadne čežane so nekakšna značilnost koroške ali zgornje savinjske pokrajine. Značilna je prav 

uporaba kuhanega svežega ali suhega sadja v juhah, gostejših »omakah« ali kot polnilo 

najrazličnejšim »nudlnom« ali »knedeljcem«. Kombinacija sadne čežane in testene priloge je 

ena najpogostejših jedi na tamkajšnjih krožnikih. Tokrat našo jed sestavljata dve značilni 

sestavini: skuta, ki je kot sestavina ali pa celo samostojna jed značilna prav za koroško, saj je 

tam sirarska industrija bila zelo razvita ter je prav v teh krajih značilen sirnek, kot izpeljanka 

iz skute, smetane, kumine in morda nekih dodatkov, skladiščen in potemtakem specialiteta 

zgornje severne Slovenije ter pšenični zdrob ali »gres«, kot ga imenujejo in ga najdemo v 

najrazličnejših juhah ali testenih stvareh. 

Cmoki: 

45 dag kruha ali žemelj 

75 dag skute 

6 žlic pšeničnega zdroba ali gresa 

3 žlice moke 

6 jajc 

1,5 dl mleka 

12 dag margarine 

slan krop  

maščoba  

drobtine za zabelo 

Čežana: 

5 jabolk 

sladkor, cimet 

nageljnove žbice 

1. Kruh nareži na kocke in ga prelij z mlekom. 
2. Primešaj jajca, drobtine, pretlačeno skuto, raztopljeno margarino in moko. 
3. Z mokrimi rokami oblikuj cmoke in jih kuhaj 20 minut v slani vodi. 
4. Cmoke ponudi z jabolčno čežano ali pa jih izjemoma zabeli z drobtinami. 
5. Jabolka olupi in naribaj.  
6. Pokuhaj jih v malo vode, da se zmehčajo ter začini.  
7. počakaj, da se ohladi in ponudi s cmoki. 

 

 



KOROŠKA SKUTA 

OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, skupina: Pohorski kohi in skupina: Šmarške deklete 

Nekoč je domala vsaka hiša imela kravo, zato so mlečni izdelki bili pri roki. Sveže namolzeno 

mleko so prelili v »štublek« in pustili na toplem približno en dan. Nato so posneli kislo 

smetano in »štublek« dali v toplo krušno peč, da je gosta masa odstopila od sirotke. Gosto 

snov so dali v redko tkano blago, da se je sirotka odcedila in tako so pridelali skuto. Gre za 

eno najznačilnejših pred jedi na koroškem ali v zgornji savinjski dolini, tudi današnjega časa. 

V bistvu pa gre za ohranjanje ene najrazvitejših obrti na slovenskem – sirarstva, ki je v 

začetku 19. stoletja imela visoke cilje po razvoju na nivoju ostalih evropskih sirarskih podjetij. 

Vsekakor pa se je v zgornji savinjski dolini vse do danes ohranila bogata tradicija sirarstva. 

 

  50 dag grobe skute 

  40 dag kisle smetane 

  sol 

  1 dl bučnega olja 

  1 čebula 

  mlete bučnice 

 

1. Dobro zmešaj skuto in kislo smetano ter soli. 
2. Vmešaj malo bučnega olja ter oblikuj kepo ali maso daj v dekorativno posodo. 
3. Prelij z bučnim oljem, posuj z bučnicami in na kolobarje narezano čebulo. 

 

 

 

 



ZELJNI ŠTRUKLJI  

1. OŠ Celje, skupina: Celjske kouhle 

Na jedilnem seznamu so bili v Spodnji Savinjski dolini in predvsem v času kislega zelja. 

Gospodinje so jih pripravile sočasno s peko belega kruha, saj so štruklji iz kvašenega testa. 

Jed je zelo okusna in zahteva malce več časa za pripravo. Zeljni štrukelj so jedli kot 

samostojno jed ali v redkih primerih kot prilogo. Tudi različica te jedi z imenom »tovorna 

potica« izvira iz dolenjskih krajev. 

 

Testo: 

kvasec: 2 dag kvasa, žlička moke, 

žlička sladkorja, 2 žlici mlačnega 

mleka  

2 dl toplega mleka  

1 žlička soli 

1 žlica masla 

60 dag moke 

2 rumenjaka 

voda 

Polnilo: 

presno kislo zelje  

česen  

čebula  

maščoba  

poper 

 

1. Pripravi kvasec in zamesi kvašeno testo ter ga pusti ponovno vzhajati, nato ga 
razvaljaj na tanko. 

2. Med tem, ko testo vzhaja, pripravi nadev tako, da popražiš čebulo in česen na olju ter 
dodaš kislo zelje.  

3. Nato testo namaži z ohlajenim nadevom in narahlo zvij. 
4. S kuhalnico loči štruklje ter jih razreži z nožem. 
5. Potresi jih z moko in prekrij s prtom, da vzhajajo. 
6. Kuhaj jih v slani vodi 10 minut in zabeli z ocvirki ali drobtinami. 

 



BOLJŠI PRAZNIČNI KRUH  

1. OŠ Celje, skupina: Celjske kuhle 

 

Jed z vsem spoštovanjem, kjer koli po svetu! Pekli so ga že pred 5000 leti v prvotni nekvašeni 

različici, kot je to pravilo še danes marsikje. Prva nadgradnja je bila narejena na podlagi 

ugotovitve, da se v testu naredijo mehurčki in tako so nastali – še vedno trdi hlebčki. 

Približno 2000 let pred našim štetjem se pojavi kvašeno testo. Kvas naj bi delali iz koruzne 

moke in vinskega mošta. Pri nas so za kisanje uporabili kar droži, testo samo. Majhne hlebčke 

od prejšnje peke, so pustile skisati, kar se je poleti zgodilo veliko prej, in so jih kasneje 

zdrobljene vmešale v novo testo. Tak kisel kruh je še vedno veliko obstojnejši. Kasneje 

zasledimo razcvet v različicah kruha od uporabe različnih vrst moke do dodatkov, ki so 

obogatili kruh predvsem za praznike ali pomembnejše običaje, kot so bile poroke, rojstvo, 

krst ali kaj podobnega. Revščina je kasneje gospodinje prisilila v peko kruha z dodatki, ki je v 

veliko primerih nadomestil sladico ali celo kak obrok. 

 

2 žlici mlačnega mleka  60 dag moke   premaz: 

2 dag kvasa    2 rumenjaka   1 lonček sladke smetane 

žlička sladkorja   voda    4 jabolka 

žlička moke       sladkor 

2 dl toplega mleka  

1 žlička soli 

1 žlica sladkorja 

1 žlica masla 

 

1. Zamesi kvašeno testo in ga pusti vzhajati. 
2. V mleko zamesi ostale sestavine za testo, ki ga ponovno pusti vzhajati pol ure.  
3. Testo razvaljaj in ga premaži s sladko smetano ter posuj z naribanimi jabolki. 
4. Zavij in nareži na prst debele rezine, ki jih nalagaš na pekač v primerni razdalji, saj 

med peko narase. 
5. Zavitke okrasi z narezanimi jabolki in peči v pečici 20 minut na 200 C. 



MLEČNA ČEŠPLJEVA JUHA 

Skupina Princese kuharice, OŠ Rečica ob Savinji 

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

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

nekaterih ostalih pomembnih sestavin. 

 

8 suhih češpelj 

0,5 l vode 

1 l mleka 

8 velikih žlic  prosene kaše 

sol 

Priprava: 

1. Slive kuhaj v vodi do mehkega, približno 15 minut. 

2. V slanem mleku počasi kuhaj proseno kašo približno pol ure, da postane mehka, a se 

ne razkuha. 

3. Oboje zmešaj in pusti stati vsaj še 10 minut, da se okusi malce povežejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLIVOVA JUHA 

Skupina Vojniške kuhalnice, OŠ Vojnik 

 

0,5  kg sliv 

2 l mleka  

22 dag ostre moke 

1 jajce  

4 žličke sladkorja 

1 žlička soli 

Priprava: 

1. V loncu za juho zavri mleko in ga soli, sladkaj in vkuhaj slive. 

2. Vse skupaj kuhaj še približno 15 minut in preden postrežeš, pusti stati še 15 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAPKO FŽU 

Skupina L,benski flosarji, OŠ Ljubno ob Savinji 

Jed so največkrat jedli v pozni jeseni, ko se je z njiv in vrtov pospravljal fižol in so ne-zrelo zrnje 

porabili prav za jabolčni fižol. Zaradi sladko – slanega okusa priljubljena jed, je bila na jedilniku 

tudi med letom, ali vsaj v postnem času, ko je ocvirke zamenjala le gola mast. Pripraven recept 

pa je bil na voljo kmetom tudi z namenom porabiti uskladiščen fižol, saj je shrambo bilo treba 

pripraviti za druge poljske pridelke. Izročilo pripoveduje, da so jed najraje uživali že malce 

razkuhano ali pa postano, saj je taka bila okusnejša. 

 

25 dag kuhanega fižola 

0,5 kg jabolk 

3 zvrhane žlice sladkorja 

1 žlica masti z ocvirki                                             

1 žlica moke 

cimet, mleti klinčki 

sol 

 

1. Fižol skuhaj in ga le delno odcedi. 

2. Jabolka izkoščiči in nareži na krhlje. 

3. V loncu karameliziraj sladkor, dodaj jabolka in premešaj. 

4. Dodaj 2 dl vode in kuhaj, da se jabolka zmehčajo. 

5. Začini in dodaj fižol z malo vode, kjer se je kuhal. 

6. Kuhaj približno pol ure, da se sestavine delno razkuhajo. 

7. Na masti z ocvirki prepraži malo moke in prežganje na koncu vkuhaj v juho. 

8. Če je pregosta, dolij vodo. 

 

 

 



ZELENJAVNA ENOLONČNICA Z JURČKI IN AJDOVO KAŠO 

Skupina Mozirski kuharji, OŠ Mozirje 

 

1 večji jurček 

2 krompirja 

2 pesti ajdove kaše 

1 rdeča čebula 

kos gomolja kolerabe 

kos gomolja zelene 

pol cvetače 

2 korenčka 

lovorov list, peteršilj, majaron, šetraj, timijan 

voda ali bistra jušna osnova 

sol, poper 

 

 

1. Čebulo na hitro prepraži na maslu ter dodaj narezano zelenjavo in na grobo narezane 

gobe. 

2. Na močnem ognju praži nekaj minut, da se sestavine zapečejo. 

3. Nato prilij jušno osnovo ali vodo in dodaj ajdovo kašo ter začini. 

4. Kuhaj približno 20 minut in na koncu dodaj večjo pest nasekljanega peteršilja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAVRŠKI PISKR 

Skupina Pohorski kohi, OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 

Na »pavrah« pod Pohorjem so to enolončnico jedli zelo pogosto. Bila je izdatna in dobra 

podpora vsem delavcem na njivah in v gozdu. Rekli pa so ji tudi »Martinova župa«, saj se je 

velikokrat postregla prav za Martinov praznik. 

 

1 kurja prsa  

5 večjih krompirjev 

2 korenčka 

skodelica graha 

3,5 l vode 

peteršilj s korenino in zelenjem 

1 lovorjev list, majaron, timijan, muškatni orešček 

sol, poper 

Za zakuho: 

3 jajca 

30 dag moke 

voda po potrebi (približno 1 dl) 

Priprava: 

1. Pristavi vodo in postopoma dodajaj meso in zelenjavo ter začini. 

2. Kuhaj približno 20 minut. 

3. Zakuhaj z žličniki in kuhaj še 10 minut. 

4. Ponudi z nasekljanim peteršiljem. 

 



POHLA 

Skupina Princese kuharice, OŠ Rečica ob Savinji 

Jed sodi v družino pogač. Kot marsikatera testena sladica, je tudi ta bila posledica peke kruha 

in dobre volje gospodinje, da je odtrgala kos in ga obogatila s sadjem ali pa le zgolj s 

smetano.  

Testo: 

40 dag moke 

8 dag kuhanega masla 

2 dag kvasa (za kvasec malo mleka in 

sladkorja) 

1 žlička sladkorja 

1 jajce 

5 dag sladkorja 

Limonina lupinica 

0,7 l mleka  

sol 

Nadev: 

1 kg olupljenih jabolk 

1 dl mleka 

2 dl kisle smetane 

drobtine po potrebi 

4 žlice sladkorja 

cimet v prahu 

1. Pripravi kvasec in penasto umešaj maslo z jajcem. 

2. Dodaj limonino lupinico in pogrej mleko ter soli. 

3. Iz moke, ki ji dodaš kvasec in jajčno maso, zamesi testo, da se loči od posode in ga 

pusti počivati vsaj 20 minut. 

4. Nato ga razvaljaj v obliki pekača in ga položi vanj. 



5. Potresi ga z nadevom: naribana jabolka prelij s smetanovo mešanico in na koncu 

posuj z drobtinami. 

6. Če so jabolka sočna, potrebuješ več drobtin. 

7. Vse skupaj naj ponovno vzhaja. 

8. Peči v pečici na 180 stopinj približno 25 minut. 

 

 

 

AJDOVA ŽUPA 

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Štiriperesna deteljica 

Juhe so bile na koroškem ali v zgornji savinjski dolini precej pogosta jed. Pripravljale so se za 

vsak dnevni obrok, predvsem taka z mlekom in za regijo značilno ajdo, pa predvsem zjutraj 

ali za večerjo. V našem primeru gre za vsakodnevno enolončnico, katere poglaviten pomen je 

bil nahraniti družino, danes pa ima svoj sloves med tradicionalnimi jedmi omenjene regije. 

 

0,5 l mleka 

10 dag ajdove moke 

1 jajce 

žlica masla 

pol žličke olja 

sol 

med 

1. Stepemo jajce, mu dodamo olje in malo soli. 

2. Vmešamo ajdovo moko in oblikujemo štrukeljce. 

3. Prepražimo jih na maslu in zalijemo z mlekom. 

4. Kuhamo jih 10 minut v rahlo slanem mleku. 

5. Na koncu dodamo med. 

 

 

 



V MLEKU PEČENI AJDOVI ŠTRUKLJI 

Skupina Mozirski kuharji, OŠ Mozirje 

Pri tej jedi se je potrebno fokusirati predvsem na način izvedbe štrukljev, ki so v Sloveniji 

sicer prisotni domala v vsaki regiji. Pečeni v mleku ali smetani, pa sodijo med tipične jedi 

zgornje savinjske doline in je ena najboljših poslastic, ki bi jo lahko povzele okoliške gostilne. 

Testo: 

0,5 kg ajdove moke 

0,5 l slanega kropa 

pšenična moka za posipanje 

 

Nadev: 

30 dag skute 

3 žlice kisle smetane 

2 jajci 

3 žlice sladkorja 

2 žlički medu 

2 žlički drobtin 

pest zmletih orehov 

cimet 

 

Preliv: 

0,5 l sladke smetane 

2 žlički sladkorja 

 

Priprava: 

1. Ajdovo moko prelije s kropom, premešaj in rahlo pregneti v testo.  

2. Na pomokani deski testo zvaljaj za nožev rob na debelo. 

3. Pripravi nadev in ga namaži po razvaljanem testu in potresi z orehi.  

4. Testo zvije in ga razreži na približno 6 cm dolge štrukeljce. 

5. Postavi jih v namaščen pekač pokonci tesno drug ob drugem. 

6. Prelij z rahlo osoljeno sladko smetano in postavi v pečico, kjer se duši (kuha in peče) 

vsaj 45 minut na 200 stopinjah. 

7. Posrkati morajo vso smetano in ostati sočni. 

8. Pečene pokapljaj z medom. 

 

 

 

 

 



BERAČEVA TORBA 

OŠ Mozirje, skupina Mozirski kuharji, OŠ Rečica ob Savinji, skupina Gurmani 

Jed nima neke velike teže v tradicionalni slovenski kuhinji. Tukaj gre za iznajdljivost ali 

domišljijo domačih gospodinj, ki so, kljub velikemu pomanjkanju v starih časih, postavile izziv 

današnji ustvarjalni kuhinji ali  novodobnim kuharjem po sledenju uporabe preprostih, 

lokalno značilnih ali pač dosegljivih sestavin ter iz njih narediti okusno, privlačno in izdatno 

jed. Čeprav je včasih jed veljala za beračevo, so jo gospodinje velikokrat pripravljale, 

predvsem, ko so želele porabiti stari kruh. 

 

6 suhih žemelj 

2 jajci 

4 žlice sladkorja 

kos masla 

4 jabolka (ali več) 

cimet 

1 lonček kisle smetane 

pol l sladke smetane 

 

1. Pekač na debelo namažemo z 
maslom.  

2. Vanj nadrobimo kruh in ga 
namočimo s sladko smetano.  

3. Po vrhu naribamo jabolka.  

4. V ostanek sladke smetane in kislo smetano umešamo jajca in dodamo cimet. 

5. Maso prelijemo čez jabolka in postopek lahko vsaj še enkrat ponovimo.  

6. Pečemo 30 minut na 160 stopinjah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŽOL S SIRNEKOM 

OŠ Mozirje, skupina Mozirske šprudle 

Uporaba fižola v kuhinji naših prednikov je bila običajna, še posebej z namenom nadomestka 

mesa v postnem času, ali ko je mesa primanjkovalo. Dodatek skute, ki je še posebej značilna 

za Koroško in Zg. Savinjsko dolino, pa je z namenom polnovrednega obroke, logična 

posledica. Sirarske tehnologije »po domače« so se najdlje ohranile v Zg. Savinjski dolini, oz. 

pri planšarijah omenjene regije. Sirnek je na poseben način pridelana skuta, sušena in 

pogosto dimljena. Po 2 – 3 mesečnem sušenju v lesenih posodicah dobimo trd, a okusen sir, 

ki ga lahko uporabimo kot začimbo ali dodatek. 

 

30 dag kuhanega fižola 

20 dag sočne skute 

3 žlice kisle smetane 

pest sirneka 

pol čebule ali pest čemaža 

(spomladi) 

sol, bučno olje, kumina 

1. Topel, slabo odcejen fižol 
damo v skledo.  

2. V drugi posodi zmešamo 
nasekljano čebulo s skuto in smetano. 

3. Solimo in še hladno maso poveznemo čez topel fižol.  
4. Pokapljamo z bučnim oljem in potresemo s kumino. 
5. Čez naribamo solčavski sirnek kot avtohtono začimbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRESOVI CMOKI S SLIVAMI 

OŠ Mozirje, skupina Mozirske šprudle 

V deželi cmokov, nudlov in podobnih testenih dobrot, je tudi pšenični zdrob ali gres po 

domače, odigral vidno vlogo, še posebej v kombinaciji s svežim ali suhim sadjem, čežano ali 

kompotom.  

 

Cmoki: 
2,5 dl mleka 
2,5 dl vode 
3 žlice margarine 
20 dag zdroba 
3 jajca 
sol po okusu 
suhe slive brez koščic 
 

Omaka: 

zavitek razkoščičenih sliv 
košček masla 
ščepec sladkorja in ščepec soli 
cimet, klinčki, limonina lupinica 
belo vino 
 

1. Mleko, vodo, margarino in sol zavremo ter zakuhamo zdrob.  
2. Ko se zgosti in odstopi od posode odstavimo in ohladimo. 
3. Dodamo jajca.  
4. Dobro premešamo in oblikujemo cmoke.  
5. V sredino zavijemo prej namočeno suho slivo. 
6. V slanem vrelem kropu kuhamo cmoke na nizki temperaturi približno 15 minut. 
7. Med tem v vinu z ostalimi sestavinami za omako skuhamo slive in jih skupaj s 

tekočino zmeljemo. 
8. Prelijemo jo čez cmoke. 

 

 

 

 

 

 



 

ŽITNA MEDENKA 

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Gurmani 

 

6 žlic medu 

2 žlici masla 

nekaj kapljic limoninega soka 

10 dag ovsenih otrobov 

20 dag ovsenih kosmičev 

20 dag pirinih kosmičev 

sezam 

1. V višjem loncu stopimo med in maslo ter dodamo limonin sok. 

2. Zmešamo in dodamo ovsene in pirine kosmiče ter toliko otrobov, da je masa gosta. 

3. Zmešamo ostale otrobe in sezam ter jih posujemo po pekaču. 

4. Preko namažemo maso približno 1 cm na debelo. 

5. Pustimo posušiti, nato narežemo in ponudimo z domačim jogurtom.  

 

 

 

 

 

 



ŽITNI ŠMORN 

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Rečiški kuharji 

 

20 dag pirine moke  

2 zelo zreli jabolki 

1 jajce 

2 dl mleka  

5 dag zmletih lanenih 

semen 

5 dag sezama 

maslo  

sol, sladkor 

1. Olupimo in naribamo jabolka. 

2. Dodamo moko, jajce, semena in mleko ter premešamo. 

3. Solimo in sladkamo po okusu. 

4. V ponvi segrejemo maslo in vanj vlijemo maso. 

5. Pustimo, da se spodnja stran zapeče, nato obrnemo in natrgamo. 

6. Postrežemo z domačo borovničevo marmelado ali jabolčno čežano. 

 

 

 

 

http://jazkuham.si/moka-ki-varuje-srce-clanek-350


DIMLJENA POSTRV NA AJDOVI KAŠI   

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Gurmani 

V dolini, kjer je velik delež prehranjevalnega sistema narekovala reka, so procesu dimljenja 

ali prekajevanja, ki je včasih bil edini način konzerviranja, podlegle tudi ribe. Danes pa 

nedvomno gre za specialiteto tamkajšnjih in marsikaterih krajev po Sloveniji, kjer se kuharji 

trudijo postreči jo z lokalnimi sestavinami.  

 

1 dimljena postrv 

20 dag ajdove kaše 

pest čemaža 

2 žlici bučnega olja 

sol, poper 

1 žlica naribanega hrena 

1 žlica kisle smetane 

1. Ajdovo kašo skuhamo v slanem kropu z malo popra in odcedimo.  
2. Čemaž nasekljamo. 
3. Nato kaši dodamo olje, premešamo. 
4. Nanjo nadrobimo postrv in posujemo čemaž.  
5. Zmešamo hren s smetano, posolimo in popramo ter z zmesjo pokapljamo po vrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VLNATA RIBA 

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Gurmani 

Reka Savinja je, vsaj v zgornjem toku, pomenila glavni prehranjevalni vir. Na različne načine 

so lovili rečni živelj, ki je na krožnikih končal tudi kot kot vlnata riba, velikokrat pa prekajena 

(kar je pomenilo konzervans), v kombinaciji z ajdovo kašo in bučnim oljem.  

 

1 postrv 

šopek jušne zelenjave 

1 dl bučnega olja  

1 dl kisa 

2 stroka česna 

sol, poper 

1. Postrv skuhamo v malo slane vode, ki smo ji dodali jušno zelenjavo.  
2. Kuhano ribo razkoščičimo ter natrgamo na večje kose. 
3. Pokapljamo jo z bučnim oljem in kisom. 
4. Začinimo in postrežemo. 

 

 

 

 

 

 

 



KROMPIRJEVI ZREZKI Z ZABELJENIMI JABOLKI 

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Rečičani 

Ko se je po »vdoru« krompirja na naše območje, le-ta razširil po vsej deželi, smo kaj hitro bili 

deležni raznolikih jedi, kjer je krompir dodobra izpodrinil moko, kaše in ostale sitostne 

elemente. V podobni obliki ga srečamo tudi v predelu Posavja in Zasavja, le da se jedi po 

posameznih regijah imenujejo drugače. 

 

Zrezki: 

2 velika krompirja                                      

2 jajci 

majaron, poper, sol    

 

Jabolka: 

3 velika kisla jabolka 

Pol žlice sladkorja 

2 žlici suhih ocvirkov 

1. Surovi krompir olupimo, naribamo in zmešamo z jajci. 

2. Začinimo in dobro premešamo. 

3. Iz mase oblikujemo zrezke in jih ocvremo na vročem olju.  

4. Neolupljena jabolka razrežemo na četrtine.  

5. Kuhamo jih v zelo malo sladke vode (toliko, da pokrije jabolka), približno 10 minut.  

6. Nato jih ocedimo, stresemo na skledo in zabelimo z suhimi ocvirki.  

 

 


