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Zahvala

Zahvaljujem se skoraj 600 osnovnošolcem Slovenije, ki ste kot člani 
77 skupin kuharjev iz različnih slovenskih regij, skozi pogovore in 
nauke starejših občanov, skozi raziskovanja babičinih kuharskih knj-
ig, marsikatero ste celo sami našli vso zaprašeno na podstrešju, od-
krili že pozabljene recepte naših prednikov.

S spoštovanjem do vaših mentorjev, ki so vam vzbudili zanimanje 
in omogočili pomemben korak k obujanju slovenske kulinarične 
dediščine.



O tem, kako in zakaj je knjiga nastala

Tako zelo neznatna dežela, kot je Slovenija, ki se mora z vsemi sredstvi in naj-
različnejšimi aktivnostmi venomer boriti za svojo prepoznavnost v svetu, skriva 
izjemen, tudi kulinarični potencial. Njegovo razkrivanje lahko marsikateremu sve-
tovljanu dolgoročno pomaga pri prepoznavanju dežele ali njene ožje regije in s 
tem k zadovoljstvu posameznih regijskih značilnosti naše dežele.

Geografska lega naše dežele je podlaga izjemno velikim razlikam v življenjskih 
navadah prebivalstva, narečju in kulturi. Na eni strani Panonska nižina, na drugi 
Alpsko visokogorje in na tretji Jadransko morje ter vmesne pokrajine, kot so na 
primer gričevnate strme Haloze, dolenjski griči, mestne kotline ali svet pod Kamni-
ško-Savinjskimi Alpami, do skrite Koroške na in pod Pohorjem, Krasa in vinorodne 
Goriške z Brdi vred ali zasavskih dolin …

Vsaka mikro regija ima svoje kulturne značilnosti, ki so v zgodovini bile očitnejše 
ali pristnejše. Eden izmed najnazornejših pokazateljev regionalnih posebnosti je 
kulinarika, ki tako rekoč v enem loncu združuje etnološke, geografske in delovne 
značilnosti naroda, ter še vse tiste ostale majhne posebnosti, ki jih zaznamo iz geo-
grafsko značilnih jedi, postopka njihove priprave in načina njihovega hranjenja ter 
opisa dogodivščin, ki so se dogajale ob kuhanju ali uživanju hrane.

Bogastvo slovenske kulinarične dediščine so nam na prvem tekmovanju v avtoh-
toni slovenski lokalni kulinariki prikazali osnovnošolci iz najrazličnejših slovenskih 
regij, krajev ali vasi.

Rezultati naše prvotne želje po preprostem pristopu k domačim lokalnim jedem so 
prerasli vsa pričakovanja vrhunskih kulinaričnih strokovnjakov. S pomočjo navodil 
mentorjev so se osnovnošolci odpravili v svet slovenske kulinarične zgodovine, 
angažirali najstarejše prebivalce vasi, svoje babice in nekdanje kuharice, raziskova-
li stare kuharske knjige, sestavljali njihove razpadajoče liste, brskali po podstrehah 
in literaturi, ki jim je pokazala pot do vrhunskih kulinaričnih presežkov, s katerimi 
so nato postregli na regijskih tekmovanjih po Sloveniji.

Revija slovenskih lokalnih jedi, ki so jih pripravljali in jedli naši predniki na podlagi 
tega, kar jim je ponujala narava okoli hiš ali so pridelali na vrtu in spitali v hlevu, 
hranili v shrambah brez hladilnikov in kuhali na skupnih ognjiščih v kotlih, pekli v 



krušnih pečeh, vse skupaj pa povezano z izjemno domišljijo uporabe domačih se-
stavin, časa, ki so ga odmerili za kuho, pravilnih postopkov in koristnih kuharskih 
pripomočkov, da ljubezni do hrane in njene priprave posebej sploh ne omenjamo, 
je na tekmovanju postregla s paleto jedi na žlico. Med njimi najdemo redke juhe 
z zakuho, goste zelenjavne jedi kot priloge, mesne enolončnice, pogosto tudi kot 
samostojne jedi s številnimi prilogami, sladice, ki so imele tudi svojo slano razli-
čico, testene različice in oblike, polnjene s sadjem in jedrnatimi pridelki z dvorišča 
ter obloženimi kruhki, ki so otrokom omogočili sprostitev njihove bujne domišljije, 
kreativnosti in jim pomagali stopiti v svet vrhunske dekoracije jedi.

Z nalogo naučiti se kuhati svoje lokalne jedi, ponazoriti zgodovinske postopke ku-
hanja, opisati običaje ali poiskati razloge in posledice hranjenja z določenimi jedmi 
ter z opisi določenih delov kuharske garderobe in kuhinjske posode, ter tako tudi 
vse nas za trenutek povrniti v čas naših prednikov, so otroci iz slovenskih osnovnih 
šol presegli vse postavljene cilje.

Otroci so obudili pozabljene recepte, pričarali pristne okuse, ustvarili kreativne 
krožnike, z nasmeškom razlagali o postopkih priprave jedi, z vso vnemo bdeli nad 
lonci in pečicami in na koncu tudi sami poskusili jedi ter s tem naredili tudi velik 
korak k vzgoji okusov in jedilnih navad njihovih vrstnikov.

Vsekakor je še enkrat treba poudariti, da gre za roke osnovnošolcev, brez kakršne 
koli predhodne kuharske šole, ki jim je bila zaupana zahtevna in odgovorna naloga. 
Ob tem je treba poudariti še dejstvo, da se je prebivalstvo vedno preseljevalo, po-
tovalo za delom v drugo regijo ali v večja mestna središča, z njimi pa so potovale 
tudi kulinarične navade, ki so v svojem novem domu morda dobile novo različico, 
kot na primer matevž v Zasavju, ali pa so ponarodele, kot ričet ali gobova juha. 
Zato si je nekatere jedi izbralo več skupin osnovnošolcev, celo iz različnih sloven-
skih regij, katerih recepti so si podobni in zato ne moremo reči, da se podvajajo. 
Pozornemu bralcu ne bo težko opaziti, da so med posameznimi jedmi manjše raz-
like, vendar obstajajo in prav zaradi tega značilnosti posamezne mikro regije lepo 
izstopajo.

Z željo, da bi podoživeli čim večji košček kulinaričnega razvajanja ali pa vsaj vonj 
babičine kuhinje, vam želim dober tek!

Anka Peljhan





Prekmurje in Prlekija
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Prleške murke
OŠ Križevci, skupina: Prleške frajle

Mleko je bilo ena od najpomembnejših 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:
Kumare olupi, naribaj, posoli in počakaj, da spustijo vodo.1. 
Medtem olupi krompir, ga nareži na kocke in skuhaj v slani vodi.2. 
Nato kumare dobro odcedi.3. 
Na zaseki naredi svetlo prežganje z moko, dodaj česen, papriko in malo kisa.4. 
Zmečkanemu krompirju vmešaj kumare, kislo smetano, jogurt in prežganje.5. 
Dobro premešaj in ponudi toplo ali hladno.6. 
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Mlečna krompirjeva juha
OŠ Križevci, skupina: Prleški kuhari, 1. OŠ Celje, skupina: Celjske kouhle

Včasih so se kmetje otepali pridelave krompirja, saj ga niso dobro poznali. Pri nas je pridelavo 
in njegovo uporabo v kuhinji zapovedala šele Marija Terezija, ki je tako ljudem omogočila 
dostop do enega izmed osnovnih prehranskih sredstev. Zato se je pri nas krompir pojavil 
relativno pozno. Preprosta krompirjeva juha je postala stalnica na slovenskih mizah. Mlečne 
juhe so bile prava posebnost, saj so s svojim mlečnim okusom vzbujale veliko vrednost 
in dober tek. Priprava juh je bila malce drugačna prav zaradi uporabe smetane, mleka ali 
skute. V več primerih so v juho dali še kos svinjskega mesa – bodisi zaradi boljšega ali 
bolj polnega okusa ali pa so le naredili podmet iz smetane in masti ali zaseke. Največkrat 
je bilo juho treba še okisati – tudi z malo vina.

60 dag krompirja
• 

lovorjev list
• 

2 ščepca soli
• 

1 dl mleka
• 

2 žlici moke
• 

4 žlice kisle smetane

• 

Priprava:
Na kocke narezan krompir skuhaj v 6 dl slane vode, ki si ji dodal lovor.1. 
Pripravi podmet iz mleka in moke ter ga vmešaj v kuhan krompir.2. 
Juho kuhaj še 5 minut, dodaj začimbe in kislo smetano ter postrezi.3. 
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80 dag svinjskega srca

• 
70 dag svinjskega jezika

• 
5 l vode

• 
6 strokov česna

• 
pol čebule

• 
6 žlic ostre moke

• 
lovorjev list

• 
3 žlice kisa

• 
0,5 l kisle smetane

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Srce in jezik damo kuhati v mrzlo vodo.1. 
Počakamo, da voda zavre in dodamo začimbe.2. 
Po eni uri kuhanja drobovino vzamemo iz juhe, jo narežemo na majhne 3. 
koščke in jih vrnemo nazaj v juho.
Juhi dodamo še nasekljan česen in vmešamo kislo smetano z moko ter jo 4. 
okisamo.

Mlečna kisla župa
OŠ Kuzma, skupina: Backi

Takšna kisla juha je bila na jedilniku ob kolinah, saj je bila takrat drobovina še sveža in zato 
uporabna. Gre za nekakšno različico štajerske kisle juhe in je primerna za razbremenitev 
želodca po uživanju pretiranih količin mesa ali mastnih izdelkov.
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Büjta repa
OŠ Kuzma, skupina: Mesarove dekle

Repa je bila v teh krajih pogosta jed. Bolj je bila zabeljena ali mastna, bolj so jo cenili. Za-
belili so jo z bučnim oljem, zaseko, smetano ali mastjo. Skoraj nujno je bilo vanjo vtakniti 
kako 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 bila ena izmed številnih priprav 
na koline. Na poljih je bilo včasih moč 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 pa-

• 
prika
3 stroki česna

• 
2 žlici moke

• 
malo olja ali masti

• 

Priprava:
Kislo repo splakni z vodo in jo nato kuhaj skupaj s kostmi in mesom vsaj pol 1. 
ure.
Dodaj začimbe in proseno kašo ter kuhaj, dokler se kaša in meso ne 2. 
zmehčata.
Na masti prepraži moko, dodaj mleto papriko in česen ter vse skupaj vmešaj 3. 
v repo.
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Segedin 
OŠ Križevci, skupina: Mojstri, OŠ Krmelj, skupina: Knapčevke

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 pa-

• 
prike
1 žlica paradižnikove mezge

• 
nekaj poprovih zrn

• 
1 žlička gorčice

• 
4 stroki česna

• 
lovorjev list

• 
majaron

• 
sol• 
pol žlice moke

• 

Priprava:
Zelje zalij z vodo, soli in kuhaj vsaj pol ure.1. 
Medtem v ponvi popeči na koščke narezano meso, ki mu dodaš čebulo.2. 
Jed praži, dokler čebula ne postekleni.3. 
Dodaj mleto papriko, paradižnikovo mezgo in začimbe.4. 
Jed duši toliko časa, da se meso zmehča.5. 
Na koncu dodaj še podmet, zmešaj skupaj s kuhanim zeljem, kuhaj še 10 6. 
minut in pusti stati nekaj časa, da se okusi povežejo.
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Gobova juha z ajdovo kašo
OŠ Odranci, skupina: Ajdovčki, OŠ Leskovec pri Krškem, skupina: Kuharski 
mojstri, OŠ Podlehnik, skupina: Cook pro, OŠ Janka Kersnika Brdo, skupina: 
Čebelice

Ajdo so k nam pripeljali v času križarskih pohodov krivoverci ali hajdi. Njena domovina je 
vzhodna Azija, vendar pa smo jo Slovenci »posvojili« do te mere, da je postala nujni ses-
tavni del prehrane skoraj vseh slovenskih pokrajin. Zelo pogosto živilo je bila kaša v vlogi 
priloge ali sredstva za zgoščevanje juhe. V tej vlogi nastopa tudi v kombinaciji z gobami, 
ki so bile naraven vir prehranjevanja v poletno-jesenskem obdobju.

30 dag gob
• 

1 čebula
• 

1 korenček
• 

košček paprike
• 

kos zelene
• 

2 stroka česna
• 

10 dag ajdove kaše

• 
lovorjev list, peteršilj, drob-

• 
njak
1 žlica moke

• 
2 dl kisle smetane

• 
4 žlice masla

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Očiščene gobe nareži na lističe in jih prepraži na čebuli.1. 
Dodaj ostalo nasekljano zelenjavo in zalij z vodo.2. 
Začini jed in ko zavre, vmešaj ajdovo kašo.3. 
Jed kuhaj, dokler se kaša ne zmehča in ji na koncu dodaj podmet ter sveže 4. 
začimbe.
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Pražena jetrca
OŠ Kuzma, skupina: Paštetke

Jetrca so pripravljali prav na dan kolin, saj drobovine včasih niso skladiščili. Pripravljali so 
jih v obliki omake, s krompirjem in zelenjavo pa so jih kmetje velikokrat dobili v gostilnah 
za malico. Ta jed je včasih imela posebno veljavo, kar se je odražalo tudi na njeni ceni, ki 
je sovpadala s ceno pečenke.

1 kg svinjskih jeter

• 
4 čebule

• 
4 žlice masti

• 
majaron

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Na drobno nasekljano čebulo popraži na masti in ko postekleni, dodaj na 1. 
tanko narezane lističe jetrc.
Ko jetrca zakrknejo, dodaj začimbe.2. 
Soli in popraj na koncu.3. 
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Krvavice
OŠ Križevci, skupina: Polovjoki

Koline so bile skorajda največji družinski praznik! Veselje ob druženju, pričakovanje slastnih 
dobrot in uživanje ob mizah ter prenajedanje mastnih mesnih jedi, ki so jih običajno spremljale 
še krepke priloge. Tako je bilo na Goričkem še pred dobrimi štirimi desetletji. Koline so bile 
praznik, po številu vabljenih in po količini pijače in jedače skoraj enak gostüvanju, poroki.

Nekdaj so se kuharji, mesar in pomočniki zjutraj zbrali, popili šilce za ogrevanje in odšli 
po prašiča. Po napornem tehtanju na vaški tehtnici so prašiča odpeljali na kraj dogodka. 
Takoj zatem, ko je mesar zaklal prašiča, so kuharji začeli pripravljati prvo tradicionalno 
jed – pečeno kri. Marsikdo danes o takšni jedi niti slišati noče, kaj šele, da bi jo poskusil, 
poznavalci pa začinjeno kri, v katero zamešajo še jajca in mleko ter nato jed spečejo v 
pečici, cenijo kot izvrstno specialiteto prekmurskih kolin.

Ime »krvavice« se je prav prijelo le na Goričkem, v ostalih predelih regije pa so jih imenovali 
kar »klobase«. Gre za enega izmed najpomembnejših izdelkov ob prazniku kolin, če je le 
zanje ostalo dovolj krvi.

svinjska 
• 

glava
kri prašiča

• 
srce• 
polovica 

• 
jeter
pljuča

• 
ledvica

• 
2 kg riža

• 
2 kg • 
ješprenja4 glave 

• 
česna

5 čebul
• 

0,5 kg soli
• 

10 žlic 
• 

suhega 
majaronajušna 

• 
zelenjavavino• 

sol, poper 
• 

Priprava:
Očisti svinjsko glavo in 1. 
jo skuhaj z veliko jušne 
zelenjave.
Drobovino skuhaj ločeno do 2. 
mehkega.
Meso in drobovino zmelji in 3. 
daj v veliko posodo.
Ločeno skuhaj riž in ješprenj, 4. 
a le napol.
Na masti prepraži nasekljano 5. 
čebulo in jo vmešaj v maso.
V vinu namočen česen stri in 6. 
dodaj masi z vinom vred.
Vmešaj kri in začimbe.7. 
Počasi prilivaj juho, da masa 8. 
postane voljna.
Maso daj v goveje črevo in 9. 
ga zaveži na obeh koncih, da 
ne steče. 
Krvavice obari z vrelo vodo, 10. 
da kri zakrkne, ohladi in 
speci v pečici.
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Ajdove klobase
OŠ Kuzma, skupina: Mesarove dekle

Pomoč sorodnikov, sosedov, vaškega mesarja in kuharjev je obrodila slastne sprem-
ljevalne izdelke ob kolinah, to je velikih mastnih kosih mesa, ki so jih skušali »uskladiščiti« 
na različne načine. Da bi bilo hrane kar največ, so k mesu zamešali sestavine, ki so tudi 
sicer dopolnjevale jedilnik. Ajdova kaša je bila takšna pripravna zmes. Ajdove klobase 
so izdelali na dva načina: bele ali takšne, pri izdelavi katerih so uporabili kri ter so bile 
temnejše in okusnejše.

1,5 kg svinjskih pleč

• 
1 kg ajdove kaše

• 
1 dl olja

• 
3 čebule

• 
majaron

• 
mleti poper

• 
mesna juha

• 

Priprava:
Skuhaj meso in ga zmelji, juho pa shrani.1. 
Posebej skuhaj ajdovo kašo in ji dodaj malo olja.2. 
Prepraži nasekljano čebulo in jo zmešaj s kašo ter mesom.3. 
Z maso napolni črevo, obari klobase z vrelo vodo in jih speci v pečici, da 4. 
porjavijo.
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Prosenice
OŠ Kuzma, skupina: Mesarove dekle

Te so bile vedno prava posebnost Goričkega, pozneje pa celotnega Pomurja. Zaradi večje 
količine nemastnega »blaga« so primernejše za uživanje, kljub temu pa so bile še vedno 
dovolj izdatne. Posebna je bila tudi njihova oblika, saj so jih večinoma oblikovali v majhne 
hlebčke in tako so bile še bolj privlačne za vse jedce.

1 kg prosene kaše

• 
sol• 
olje• 
mesna jušna osnova

• 
1 kg mletega svinjskega 

• 
surovega mesa7 strokov česna

• 
piment

• 

Priprava:
Skuhaj proseno kašo in jo vmešaj v ostale sestavine.
Z maso napolni priželjce in hlebčke speci v pečici, da porjavijo.
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Ocvirkove pogače
OŠ Kuzma, skupina: Backi

Ko so otroci prerasli zadolžitev lupljenja česna, so tisti, ki so bili najbolj pridni in že malo 
večji, lahko rezali slanino za pripravo ocvirkov. Gospodinje so slanino navadno cvrle v 
težkih, črnih posodah, samega mešanja pa je bilo kar za nekaj ur, preden so ocvirki postali 
hrustljavi in prave barve. Ocvirki so veljali za enega od glavnih dodatkov različnim jedem. 
So prava posebnost, tako kot ocvirkova mast, ki je bila in je še vedno ena bolj priljubljenih 
in okusnih zabel.

25 dag ostre moke

• 
25 dag gladke moke

• 
3 dag kvasa

• 
1 rumenjak

• 
4 žlice kisle smetane

• 
5 dag margarine

• 
mleko po potrebi

• 
25 dag mletih ocvirkov

• 
5 dag masti

• 
sol, mleti poper

• 

Priprava:
Iz moke, rumenjaka, vzhajanega kvasa, mleka, smetane, masti in margarine 1. 
ter začimb zamesi čvrsto testo.
Pol ure ga pusti počivati, nato testo razvaljaj in namaži s tretjino ocvirkov.2. 
Testo zloži, pusti počivati 15 minut, nato ponovno razvaljaj in premaži z 3. 
drugo tretjino ocvirkov. In nato vse skupaj ponovi še enkrat.
Na koncu razvaljaj testo na debelo in izreži pogačice z modelom.4. 
Premaži jih z jajcem in potresi s sezamom.5. 
Peci jih približno 40 minut na 160 stopinjah.6. 
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Krompirjevi žganci – dödöli
OŠ Kuzma, skupina: Paštetke

Jed pripada Prekmurcem, v sosednji Prlekiji pa poznajo po imenu sorodno jed »oženjeni 
žganci«. Krompir je bil v teh krajih eno od najpomembnejših živil, poleg kaše – in posledično 
moke. Ime »dodoli (+ preglas na O)« pa naj bi prišlo preko meje z Madžarsko, od koder je 
v preteklosti zašel marsikateri recept, ki se je nato prilagodil našim prehranjevalnim nava-
dam. Krompirjevi žganci niso kaka izjemno stara jed, vendar pa so danes nepogrešljivi 
pri ohranjanju prekmurske kulinarične tradicije.

30 dag krompirja
• 

20 dag bele moke
• 

voda• 
zaseka

• 
ocvirki

• 
pol čebule

• 
ščepec rdeče paprike

• 
2 žlici kisle smetane – 

• 
po izbiri
sol• 

Priprava:
Krompir olupi in ga v oblicah kuhaj v slanem kropu 10 minut.1. 
Nato večino vode odlij (pusti je toliko, da pokrije krompir, ostalo prihrani).2. 
V sredini krompirja naredi luknjo in vanjo vsuj moko v kupček.3. 
Kuhaj še 10 minut, nato s kuhalnico pregneti.4. 
Če je masa pregosta, dodaj slan krop, ki si ga prihranil od kuhanega krom-5. 
pirja.
Žgance nastrgaj v skledo.6. 
Nasekljaj čebulico, jo popeci na zaseki, dodaj papriko v prahu in s tem prelij 7. 
dodole (preglas).
Za bogatejši okus lahko preko jedi potreseš tople ocvirke ali pa vroči zaseki 8. 
dodaš kislo smetano.
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Ajdov krapec
OŠ Križevci, skupina: Mojstri, OŠ Ivana Skvarče Zagorje, skupina: Knapi

Po načelu »znajdi se in čim prej nasiti lačna usta« so gospodinje pekle krapce bodisi 
iz ostankov testa za kruh ali pa so ga na hitro zamesile in razvaljale. Nadevi so sledili 
razpoložljivosti domače shrambe. Jed sodi v skupino pogač in je kulinarična posebnost 
predvsem spodnjega, ravninskega dela Pomurja. Ajdov krapec, narečno tudi »krópec«, 
ima značilno okroglo obliko, ki se je uveljavila do danes.

5 dag ajdove moke

• 
3 dag pšenične moke

• 
2 dl vrele vode

• 
30 dag domače skute

• 
2 dl kisle smetane

• 
1 dl kisle smetane za premaz

• 
ščepec soli

• 
sladkor po želji

• 

Priprava:
Ajdovo moko popari s slano vodo in premešaj ter počakaj, da se ohladi.1. 
Primešaj pšenično moko in zamesi gladko testo.2. 
Razvaljaj ga na tanko, položi v pekač in premaži z nadevom.3. 
Nadev pripravi iz skute, smetane, sladkorja in soli.4. 
Peci 30 minut na 220 stopinjah in krapec ponudi še topel.5. 
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5 dag ajdove moke

• 
3 dag pšenične moke

• 
2 dl vrele vode

• 
30 dag domače skute

• 
2 dl kisle smetane

• 
1 dl kisle smetane za premaz

• 
ščepec soli

• 
sladkor po želji

• 

Ajdova ali hajdinska zlejvanka
OŠ Odranci, skupina: Ajdovčki, OŠ Leskovec pri Krškem, skupina: Dobrovoljčki

Zlivanke ali pečenjaki so jedi, ki jih pripravimo iz tekočega testa, običajno brez dodatka 
kvasa ali drugih sredstev za vzhajanje. Ker so zelo hitro pripravljene, nam lahko zelo hitro 
potešijo lakoto oziroma potrebo po sladkem. Spečemo jih v ponvi, lahko pa tudi v pečici. 
Če jih pečemo v ponvi, jih moramo popeči z obeh strani. Tako kot ajdova je tudi koruzna 
zlejvanka posebnost tukajšnjih prebivalcev.

45 dag ajdove moke

• 
15 dag ostre moke

• 
6 jajc• 
25 dag sladkorja

• 
2 vanilin sladkorja

• 
4 navadne jogurte

• 
1 dl belega olja

• 
1 pecilni prašek

• 

Priprava:
Stepi jajca, sladkor in vanilin sladkor.1. 
Vmešaj ajdovo in navadno moko, jogurt, olje in pecilni prašek.2. 
Narahlo premešaj in vlij v dva namaščena pekača.3. 
Pokapaj z marmelado in kislo smetano ter peci 25 minut na 180 stopinjah.4. 
Ohlajeno potresi s sladkorjem v prahu.5. 
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Koruzne pogačice
OŠ Kuzma, skupina: Paštetke, OŠ Križevci, skupina: Prleški kuhari

Pogače in pogačice, simbol pomurske kulinarike, saj brez njih skoraj ni bilo pogrnjene mize. 
Ponujene za dobrodošlico, obvezna praznična priloga ali pa le prigrizek tako za vmes. 
Pomurje je že v preteklosti veljalo za kulinarično bogatejšo regijo in pečenjaki, kot so bile 
vse silne vrste pogač, gibanic, zlivank in manjših koščkov, so bili stalnica in so v nekaterih 
tradicionalnih gostilnah še danes.

4 jajca
• 

1 jogurtov lonček sladkorja

• 
2 lončka ostre pšenične 

• 
moke
4 lončke gladke koruzne 

• 
moke
1 lonček jedilnega olja

• 
2 lončka mleka

• 
2 vanilin sladkorja

• 
2 pecilna praška

• 
8 na drobno naribanih 

• 
jabolk

ščepec soli
• 

Priprava:
Loči rumenjake od beljakov in iz slednjih stepi sneg.1. 
Sladkor in vanilin sladkor penasto zmešaj z rumenjaki ter zmešaj s snegom.2. 
V drugi posodi zmešaj moko, pecilni prašek in sol ter počasi vsuj v jajčno 3. 
maso. Dodaj še mleko in olje ter nežno premešaj.
Na koncu dodaj naribana jabolka.4. 
Maso vsuj v manjše modele in peci 20 minut na 220 stopinjah.5. 
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Ajdova pogača s skuto
OŠ Križevci, skupina: Prleške frajle, OŠ Breg, Ptuj, skupina: Miki piške

Že Valvasor je v Slavi vojvodine Kranjske pisal o ajdi in pa o tem, da jedo črn ajdov kruh 
skoraj po vsej deželi. Ajdova moka je tudi v teh krajih bila pogosto uporabljena sestavina 
na najrazličnejše načine z dodatki, ki so bili pogojeni sezonsko in pogosto pridelani kar 
doma.

Testo:
80 dag 

• 
ajdove 
moke
20 dag 

• 
pšenične moke

4 dl slane-
• 

ga kropa

Nadev:
0,5 l kisle 

• 
smetane

1 kg skute
• 

1 jajce
• 

sol • 
3 žlice 
sladkorja

Premaz:
1 jajce

• 
2 dl kisle 

• 
smetane

Priprava:
Popari ajdovo moko, premešaj in počakaj, da se ohladi.1. 
Testu dodaj pšenično moko, zamesi do konca in ga razdeli na dva dela.2. 
Prvi del razvaljaj in položi v namaščen pekač.3. 
Po testu premaži polovico nadeva in postopek ponovi.4. 
Vrh pogače polij s premazom in peci na 180 stopinjah do zlato rumene 5. 
barve.
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Prleška gibanica
OŠ Križevci, skupina: Polovjoki

To je sladica za posebne priložnosti, največkrat ob trgatvi ali kakem podobnem prazniku. 
Ime je dobila po tankem vlečenem testu, imenovanem guba ali güba po prleško. Je izdatnejša 
kot navadna gibanica, v nekaj primerih polnjena tudi z jabolki. Izvira iz skupine gibanic ali 
pogač, ki so v teh krajih ena od najpogostejših jedi in imajo zato kar največ različic. Nekoč 
so jo jedli kot glavno jed, ker pa se je dodobra zasidrala v kulinarično ponudbo Slovenije, 
je doživela že marsikatero preobrazbo. Gre za preprostejšo sestro prekmurske gibanice, 
nekakšnega kulinaričnega predstavnika severovzhodnega dela Slovenije.

Testo:
50 dag 

• 
moke
1 žlica olja

• 
1 žlica 

• 
svetlega 

kisa
ščepec soli

• 

Nadev:
1 kg skute

• 
5 dl goste 

• 

kisle sme-

tane
20 dag 

• 
masla

3 žlice 
• 

sladkorja

1 vanilin 
• 

sladkor

2 jajci
• 

ščepec soli
• 

malo olja 
• 

in kisa

Priprava:
V večjo skledo vsuj moko in izdolbi jamico, kamor naliješ mlačno vodo, olje 1. 
in kis.
Zamesi testo, ga oblikuj v hlebček, premaži z oljem in pusti počivati dve uri.2. 
Raztopi maslo, vanj vmešaj skuto, sladkor, jajci in vanilin sladkor ter ščepec 3. 
soli.
Testo na tanko razvaljaj, nato ga razvleči z rokami, da bo še tanjše.4. 
Položi ga v okrogel namaščen pekač premera približno 35 cm, tako da 5. 
polovica testa visi čez rob.
Testo, ki visi čez rob, razreži na sedem enakih delov, ki jih nato postopoma 6. 
nalagaš, izmenično s polnilom, v pekač.
Vsakič testo premaži z maslom.7. 
Na vrh položi dve plasti testa, debelo namazani s kislo smetano.8. 
Gibanico peci približno 30 minut na 180 stopinjah.9. 
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Gorička gibanica
OŠ Kuzma, skupina: Mesarove dekle

Jed sodi med posebnosti in je tako, kot marsikatera, dobila ime po nadevu, ki ga je 
pogojeval letni čas, običaj ali razpoložljivost sestavin. Tako še danes srečamo repnjačo, 
gibanico, ki so jo nadevali z repo in je bila na jedilniku predvsem ob dnevu mrtvih, ali pa 
tikvačo, ki so jo nadevali z bučami ali tikvami.

Testo:
1 kg gladke moke

• 
1 dl mleka

• 
malo vode

• 
olje• 
ščepec soli

• 

Nadev:
4 jabolka

• 
malo sladkorja

• 
10 dag mletih orehov

• 

Priprava:
Moko, mleko, vodo, olje in sol zamesi v gladko testo, ki naj počiva pol ure.1. 
Medtem naribaj jabolka, dodaj cimet in sladkor.2. 
Razvaljaj testo, ki naj visi toliko čez rob, da z njim prekriješ nadev.3. 
V mleku stopi sladkor in vmešaj orehe ter gibanico premaži ob koncu 4. 
pečenja.
Peci 30 minut na 180 stopinjah.5. 





Slovenske gorice, Haloze, 
Ptujsko polje
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Krhlenka
OŠ Videm, podružnica Leskovec, skupina: Klopotec

Repa je poljščina, ki se seje okrog 26. julija (na dan svete 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 preprosto 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, timi-

• 
jan, peteršilj

sol, poper
• 

Priprava:
Zelenjavo in meso nareži na kocke in vse skupaj daj v lonec.1. 
Zalij z 2,5 l vode in začini.2. 
Kuhaj približno 45 minut.3. 
Medtem pripravi prežganje in ga vkuhaj 10 minut pred koncem.4. 
Jed potresi s svežimi zelišči.5. 
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Kurji ajmoht
OŠ Podlehnik, skupina: Früstükl, OŠ Drska, skupina: Dolejnčki

Kurja obara ali ajmoht izvira iz okolice Haloz, kjer so to jed po navadi uživali v času 
košnje, ki je bila takrat pomembno kmečko opravilo. Zaradi svoje energijske izdatnosti in 
obenem ugodnih učinkov za želodec so jo ponudili tudi, ko so ljudje potrebovali moč, 
rekonvalescentom in porodnicam.

80 dag različnega kurjega 

• 
mesa s kostmi2 l vode

• 
timijan, lovorjev list, rdeča 

• 
paprika
2 žlici masti

• 
2 žlici moke

• 
3 žlice nasekljane čebule

• 
malo kisa ali vina

• 
1 korenček

• 
1 peteršiljeva korenina

• 
1 rumena koleraba

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Kurje meso razreži na kose in jih kuhaj v vodi z začimbami.1. 
Ko voda zavre, dodaj nasekljano zelenjavo.2. 
Medtem pripravi prežganje iz masti, moke in nasekljane čebule ter rdeče 3. 
paprike in ga dodaj juhi.
Na koncu v juho zakuhaj žličnike in po okusu dodaj vino.4. 
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Piščančja obara
OŠ Breg Ptuj, skupina: Miki piške, OŠ Ljudski vrt Ptuj, skupina: Mladi kuharski 
mojstri, OŠ Kamnica, skupina: Srce na krožniku, OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana, 
skupina: Na 5ke, OŠ Šmarjeta, skupina: Čebelice

Tako kot kurja obara je bil tudi piščančji ajmoht na voljo v prvi vrsti porodnicam, bolnim 
ali ob težjih opravilih, ko so se morali podkrepiti z okusno jedjo. Da se priprava ajmohta 
razlikuje od priprave obare, so vedele že naše babice. Meso in ostale sestavine so pri 
pripravi ajmohta dale kar v lonec, ga zalile z vodo in kuhale, pri obari pa so meso najprej 
popekle in šele nato dodale ostale sestavine, jih zalile z vodo ali kostno juho, ter jih sku-
hale do konca. Ajmoht so običajno zgostile z dodatki v obliki cmočkov, vlivancev ali česa 
drugega, značilnega za posamezno regijo.

60 dag piščančjih prsi

• 
1 čebula

• 
20 dag korenčka

• 
1 peteršiljev koren

• 
malo olja

• 
1 žlica moke

• 
1 dl vina

• 
1 žlica paradižnikove 

• 
mezge

sol• 

Priprava:
Na olju v kozici popraži nasekljano čebulo.1. 
Dodaj na koščke narezano meso in zelenjavo.2. 
Začini, zalij z vodo in kuhaj 40 minut.3. 
Ko voda povre, zalij z vinom, potresi z moko in dodaj vodo.4. 
Kuhaj še pol ure, na koncu dodaj malo paradižnikove mezge.5. 
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Gratinirana repa s krompirjem
OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, skupina: Brassicalinke

V severovzhodnem delu Slovenije so včasih uživali zelo veliko repe na najrazličnejše, 
običajno pa zelo preproste načine. Služila je kot samostojna jed ali priloga h kolinam, njeno 
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 skoraj vse leto. V našem 
primeru pa imamo opravka z nadgradnjo, začinjeno s sodobnim pristopom priprave jedi.

1,6 kg sveže repe
• 

2 kg krompirja
• 

100 g masla
• 

3 čebule
• 

6 strokov česna
• 

50 dag mladega sira

• 
30 dag sladke smetane

• 
šetraj

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Repo in krompir nareži na kolobarje in 3–5 minut kuhaj v slani vodi.1. 
Nasekljaj čebulo in jo popraži na maslu.2. 
Ko postekleni, ji dodaj česen, šetraj in smetano.3. 
V pekač postopoma nalagaj kolobarje repe in krompirja ter nariban mladi sir.4. 
Na koncu zalij s smetanovim prelivom in potresi s sirom.5. 
Peci 45 minut na 180 stopinjah.6. 
Ponudi kot samostojno jed ali prilogo.7. 
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Kipljena gibanica ali kvasenica
OŠ Sladki Vrh, skupina: Sladki kuharčki, OŠ Pesnica, skupina: Širhakli

Pecivo se je peklo ob manj pomembnih cerkvenih praznikih in nedeljah. Pogosto so postregli 
s kvašenkami ob zaključku dela, kot so bila košnja, likof ali spravilo sena. Veljalo je pravilo: 
»Kot si zamisli gospodinja, tako tudi naredi!« in speče prigrizek s pridelki, ki dozorijo 
na polju ali jih pridobi v hlevu. Kvasenica sodi med pogače in je ena izmed kulinaričnih 
posebnosti regije.

Priprava:
Zamesi kvašeno testo in ga pusti vzhajati.1. 
V tem času pripravi nadev.2. 
Testo razvaljaj in razvleči, tako, da robovi gledajo preko pekača.3. 
Nadev namaži po testu in robove upogni nazaj.4. 
Zgornji del premaži z nadevom in potresi s kruhovimi kockami, ki jih preliješ 5. 
s preostankom nadeva.
Peci 25 minut na 190 stopinjah.6. 
Ko je gibanica pečena, jo premaži z oljem in potresi s sladkorjem.7. 

Testo:
1 kg moke

• 
50 dag 

• 
masla

mleko
• 

1 žlička 
• 

sladkorja

4 dag kvasa
• 

ščepec soli
• 

Nadev:
1 kg skute

• 
20 dag slad-

• 
korja

1 vanilin 
• 

sladkor

8 dag rozin
• 

1 jajce
• 

ščepec soli
• 

limonina 
• 

lupinica

kruh (po 
• 

izbiri)

Za preliv:
4 dl kisle 

• 
smetane

2 jajci
• 
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Testo:
50 dag • 
gladke moke2 dag kvasa

• 
žlička soli

• 
žlička slad-

• 
korja
2 žlički olja

• 
3 dl mlačne 

• 
vode

Haloška gobánca
OŠ Videm, podružnica Leskovec, skupina: Klopotec, OŠ Ljudski vrt Ptuj, skupina: 
Mladi kuharski mojstri

V teh krajih gibanico pripravljajo pogosto. Sprva je bila gibanica najverjetneje iz vlečenega 
testa. Haloška gobánca, gíbanca ali gibanica je bila slana ali sladka. Največkrat so jo pekli 
le ob večjih delih na kmetijah, nedeljah in praznikih, saj izvira iz enega najrevnejših področij 
Slovenije. Vendar pa je bila priljubljen prigrizek k vinu, ki ga tam ni manjkalo. Treba je raz-
likovati med haloško in prleško, saj je slednja neprimerno bogatejša glede sestavin.

Nadev:
1 kg skute

• 
2 jajci

• 
4 žlice slad-

• 
korja
2 žlici moke

• 
4 dag 

• 
pšeničnega zdroba

3 dl mleka
• 

maslo za 
• 

pekač
vanilin 

• 
sladkor• 

Preliv:
3 kisle sme-

• 
tane
2 jajci

• 
4 žlice slad-

• 
korja
vanilin 

• 
sladkor

Priprava:
Zamesi kvašeno testo in ga pusti vzhajati na dvojno količino.1. 
Skuhaj pšenični zdrob v mleku in ga ohladi.2. 
Zmešaj skutin nadev in umešaj zdrob.3. 
Razvaljaj testo in ga položi na pekač tako, da robovi gledajo preko roba 4. 
pekača.
Testo obloži s skutinim nadevom in ga prelij s prelivom.5. 
Robove testa zavij nazaj za 2 cm.6. 
V pečici peci 30 minut na 220 stopinjah.7. 



38

Jabolčni kvašeni štrudelj
OŠ Podlehnik, skupina: Cook pro

Dežela kruha, kot osnovnega živila, ali še bolje, kvašenega testa, ki so ga sprva kot košček 
ukradli masi za kruh in pozneje iz njega razvijali najrazličnejše pogače, potice, gibanice, 
krofe in podobno. Kvašeni štrudelj ali zavitek, ki v svoji osnovi iz vlečenega testa prihaja 
iz sosednje Avstrije, je tako dobil domačo, bolj nasitno različico.

Testo:
0,5 kg moke

• 
pol kvasa

• 
sol• 
mleko po potrebi

• 
malo masla ali masti

• 

Nadev:
1 kg jabolk

• 
30 dag orehov

• 
sladkor

• 

Priprava:
Zamesi testo in ga pusti vzhajati.1. 
Razvaljaj, namaži z naribanimi jabolki s sladkorjem, potresi z orehi in zavij.2. 
Peci v krušni peči 40 minut.3. 



Maribor z okolico 
in Dravsko polje
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Štajerska kisla juha
OŠ Sladki Vrh, skupina: Spretni kuharski prstki, 1. OŠ Celje, skupina: Celjske 
kuhle, OŠ Trbovlje, skupina: Perkmandeljčki

Juho, značilno za štajerski konec Slovenije ali skoraj sinonim dediščine kulinarike omen-
jene regije, so pripravljali ob zakolu prašiča iz nogic, repa, uhljev, dela glave, ter jo okisali z 
vinom. Pogosto so jo kuhali v kotlih na prostem, kar lahko ponekod na Štajerskem vidimo 
še danes. Treba je poudariti njeno veliko vlogo pri zdravljenju tegob prekrokanega večera 
ali neprespane noči. Nekateri so jo uživali kar namesto jutranje kave. Nepogrešljiva je bila 
na poročnih ali rojstnodnevnih jedilnikih v trenutku, ko se noč prevesi v jutro.

30 dag svin-
• 

jske ribice

3 srednje ve-
• 

liki krompirji

3 srednje ve-
• 

liki korenčki

1 manjša 
• 

čebula

1 strok 
• 

česna

2 žlici moke
• 

1 skodelica 
• 

kisle sme-

tane
lovorjev list

• 

pol žličke 
• 

timijana

pol žličke 
• 

majarona

pol žličke 
• 

rdeče 

paprike v 

prahu

štiri vejice 
• 

peteršilja

kis ali vino
• 

mast
• 

5 zrn črnega 
• 

popra

1 žlička soli
• 

Priprava:
Na malo maščobe prepraži nasekljana čebulo in korenček.1. 
Dodaj drobno nasekljan česen in na kocke narezano meso.2. 
Začini in duši tako dolgo, da se meso zmehča.3. 
Zalij z vodo in na koncu dodaj posebej skuhan krompir.4. 
Juho zgostiš z ostro moko, da se ne naredijo grudice in pustiš prevreti.5. 
Ko je jed kuhana, dodaj kis, peteršilj in kislo smetano.6. 
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Širhaklova juha
OŠ Pesnica, skupina: Širhakli

Na Štajerskem se je ohranil izraz širhaklova juha, ki ji sicer rečemo tudi krompirjeva ali 
železna juha. Ponekod razlagajo, da je drugo različico imena jed dobila zato, ker so jo 
kuhali v železnem loncu. Ena od razlag, od kod izraz širhaklova juha, pravi, da so v pre-
teklosti gospodinje kuhale na štedilniku na trda goriva in ker se je posoda močno ogrela, 
so jo prestavljale in odmikale kar s širhaklom (grebljico), s katero so sicer drezale v ogenj 
in razporejale žerjavico.

1 kg krompirja
• 

voda• 
3 žlice zaseke

• 
peteršilj

• 
1 čebula

• 
2 korenčka

• 
moka

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Krompir in zelenjavo nareži na koščke ter vse skupaj skuhaj do mehkega.1. 
Nasekljaj čebulo, jo prepraži in ji dodaj moko.2. 
Vmešaj v juho in pretlači krompir.3. 
Pred serviranjem potresi s sveže nasekljanim peteršiljem.4. 
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Štajerska smetanova juha
OŠ Duplek, skupina: Štrukeljčki

Slovenci smo včasih poznali veliko več okusnih juh, ki so žal že odšle v pozabo. Juhe je 
namreč človek začel kuhati takoj, ko je izumil posodo zanje in velik razvoj so juhe doživele 
že v rimskem času. Takrat juhe še niso bile tako zelo pikantne, kar se je pozneje, s prihodom 
najrazličnejših začimb, spremenilo.

Za kuhanje smetanove juhe ni bilo potrebnega veliko znanja in spretnosti, kot tudi ne 
sestavin, zato je bila na jedilniku, kadar v shrambi ni bilo na voljo veliko mesa ali zelenjave. 
Tako najdemo v marsikateri od slovenskih regij, pretežno v vzhodni polovici dežele, veliko 
različic smetanove juhe.

3 l vode
• 

3 dl kisle smetane

• 
3 žlice bele moke

• 
ščepec kumine

• 
1 žlica kisa

• 
drobnjak, origano

• 
0,5 kg polnozrnatega kruha

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Zavri vodo.1. 
V gladko maso zmešaj moko in smetano ter vmešaj v vrelo vodo.2. 
Začini in dodaj kis.3. 
Postrezi z na kocke narezanim popečenim kruhom in posuj z drobnjakom.4. 
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Pohorski pisker
OŠ Prežihov Voranc Maribor, skupina: Kuharjevi kuharji, OŠ Slave Klavore Mari-
bor, skupina: Pohorski lisjaki

Pisker ali lonec z vsebino je jed, ki bi naj v celoti izhajala s Pohorja ali njegovih obronkov. 
Gre za jed, katere vrednost narašča s količino najrazličnejših sestavin in predvsem vsaj 
nekaj vrst mesa. Vsebina se je v preteklosti predvsem prilagajala letnemu času in v nekaj 
primerih je bila tudi brez mesa. Vsekakor pa gre za močno nasitno jed ali enolončnico, 
ki nekako zaznamuje kulinarične posebnosti Pohorja in njegove okolice. Zanimivo je de-
jstvo, da ga vsaka gospodinja pripravi malo drugače in da je zaradi obilja sestavin vsakič 
drobno odstopanje.

30 dag svin-
• 

jine
30 dag gov-

• 
ejih pleč
30 dag 

• 
teletine
15 dag sla-

• 
nine
2 glavi 

• 
čebule 
2 krompirja

• 
2 korenčka

• 
5 dag 

• 
ješprenja3 stroki 

• 

česna
15 dag gob

• 
15 dag 

• 
fižola
šopek 

• 
peteršiljalovor, ma-

• 
jaron
mast ali olje

• 
jabolčnik za 

• 
zalivanje
kisla 

• 
smetana po potrebi

sol, poper
• 

Priprava:
Na segretem olju prepraži čebulo, da porumeni.1. 
Dodaj nasekljan česen ter na koščke narezano govedino.2. 
Posuj z rdečo papriko in soli.3. 
Mešaj, da se ne zažge ter kuhaj na nizki temperaturi.4. 
Po 15 minutah dolij vodo in dodaj teletino ter svinjino.5. 
Po 45 minutah dodaj ješprenj in začimbe.6. 
Zalij z jabolčnikom in kuhaj še 15 minut.7. 
Nato dodaj na koščke narezan krompir, korenje in gobe.8. 
10 minut pozneje dodaj še fižol.9. 
Dodaj toliko vode, kot želiš.10. 
Začini in kuhaj vsaj še pol ure.11. 
Na koncu dodaj podmet in nasekljan peteršilj.12. 
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Radvanjski lonec
OŠ Ludvika Pliberška Maribor, skupina: Ludviki

Gre za eno izmed izpeljank pohorskega lonca, kar nakazuje prej omenjeno dejstvo, da 
je vsaka gospodinja imela neki svoj recept, pa še ta ni bil vedno enak, vsekakor pa je 
treba omeniti značilnosti mikro regije, ki so včasih bile veliko očitnejše in tako najdemo 
odstopanja pri značilnih jedeh od mariborskega Pohorja vse do Rogle.

10 dag svinjskega mesa

• 
10 dag teletine

• 
10 dag prekajenega mesa

• 
10 dag ješprenja

• 
1 korenček

• 
2 krompirja

• 
5 dag gob

• 
košček kolerabe

• 
1 čebula

• 
šetraj, majaron

• 
poper, sol

• 
žlička paradižnikove mezge

• 
žlica moke

• 
žlica sončničnega olja

• 
šopek svežega peteršilja

• 

Priprava:
Na olju prepraži na koščke narezano čebulo in ji dodaj prav tako na koščke 1. 
narezano teletino in svinjino.
Premešaj in dodaj žlico moke ter zalij z vodo.2. 
Začini in dodaj žličko paradižnikove mezge.3. 
Kuhaj 45 minut, proti koncu pa vmešaj na male koščke narezano prekajeno 4. 
meso.
Večkrat premešaj.5. 
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Fižolov golaž
OŠ Sladki Vrh, skupina: Sladki kuharčki, OŠ Duplek, skupina: Fižolčki

Jed je sprva bila na krožnikih dvorov ali bogatih hiš. Po zaslugi Katarine Medičejske, 
predstavnice visokega sloja, so jed zaradi nekaterih neprijetnih stranskih 'učinkov' fižola 
umaknili z jedilnikov in se je nato zasidrala v hišah revežev, kjer so fižol poimenovali tudi 
»meso revežev«. Velikokrat je namreč nadomeščal meso. Od nekdaj je bil fižol cenjen kot 
energijsko polna, nasitna hrana in zelo dobro se ga je dalo kombinirati z ostalimi domačimi 
sestavinami, zato ga najdemo v kuhinjah vseh slovenskih regij.

4 čebule
• 

2 stroka česna
• 

2 korenčka
• 

30 dag sveže svinjine

• 
50 dag prekajene svinjine

• 
15 dag masti

• 
sladka rdeča paprika

• 
sol, poper

• 
lovorjev list

• 
paradižnikova mezga

• 
1 kg fižola

• 

Priprava:
Fižol, ki si ga čez noč namakal v vodi, skuhaj v slani vodi.1. 
Medtem nasekljaj zelenjavo in meso.2. 
Na masti popraži čebulo in česen, dodaj meso, začimbe in korenček.3. 
Praži 15 minut, nato dodaj fižol in kuhaj, dokler se meso ne zmehča.4. 
Dodaj malo paradižnikove mezge, prevri in ponudi.5. 
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Ajdova kaša z zelenjavo
OŠ Kamnica pri Mariboru, skupina: Kuhajmo s srcem, OŠ Leskovec pri Krškem, 
skupina: Dobrovoljčki

Ajda se je kmalu razširila kot ena pomembnejših sestavin za pripravo najrazličnejših jedi 
po vsej Sloveniji. Tako jo najdemo v obliki moke ali kaše z dodatki. Kaša z zelenjavo se je 
v različnih oblikah pojavila po regijah. Tukaj gre za različico, ki so jo sicer uživali tudi kot 
prilogo k ribam ali mesnim jedem.

80 dag ajdove kaše

• 
2 čebuli

• 
6 strokov česna

• 
2 zeleni papriki

• 
2 rdeči papriki

• 
2 korenčka

• 
1 por• 
majaron

• 
sončnično olje

• 
kisla smetana ali jogurt po 

• 
želji
sol, poper 

• 

Priprava:
Skuhaj ajdovo kašo v slani vodi v razmerju 1:2.1. 
Na koščke narezano zelenjavo prepraži in začini.2. 
Dodaj kuhano ajdovo kašo in skupaj praži še 5 minut.3. 
Postrezi s prelivom iz kisle smetane in jogurta po okusu.4. 
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Pohorska omleta
OŠ Sladki Vrh, skupina: Spretni kuharski prstki, OŠ Slave Klavore, Maribor, sku-
pina: Pohorski lisjaki

Biskvitna omleta, nadevana z brusnicami, katerih največji vir je prav pohorsko pogorje, 
in obložena s sladko smetano, je ena bolj značilnih jedi krajev na in ob Pohorju. Gre za 
primer izumljanja dediščine, ki si ga je omislil takratni oskrbnik Železničarskega doma na 
Pohorju nad Mariborom, ko je prišel s šolanja v Franciji, kjer so bile omlete značilen ele-
ment jedilnika. Smiselno jo je dopolnil z lokalno značilnimi in razširjenimi sestavinami ter 
poskrbel, da se je ohranila vse do danes.

3 jajca
• 

3 žlice sladkorja
• 

3 žlice moke
• 

3 žlice brusnične marmelade

• 
malo pomarančnega soka

• 
smetana za dekoracijo

• 

Priprava:
Loči beljake od rumenjakov in jih stepi v sneg.1. 
Rumenjake penasto umešaj s sladkorjem.2. 
Masi zmešaj in dodaj moko.3. 
Na papir za peko vlij v pekač dva kupčka testa in ju v pečici peci 12 minut na 4. 
220 stopinjah.
Ko je jed pečena, jo pokapaj s pomarančnim sokom, namaži z brusnično 5. 
marmelado, prepogni in dodaj sladko smetano.
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Orehov zavitek
OŠ Duplek, skupina: Štrukeljčki

Jed izvira iz skupine štrukljev ali »štrudljev«, katerih izvor je sosednja Avstrija. Pri nas 
se je jed dodobra udomačila in dobila nove različice predvsem v polnilu. Orehov zavitek 
je tudi nekdaj slovel kot močna nasitna hrana. Tudi zaradi orehov, ki so v domovih bili 
cenjeni, ga ni bilo mogoče najti na mizi ob vsakodnevnih kosilih, temveč le ob posebnih 
praznikih ali v meščanskih kuhinjah.

Testo:
1 kg me-

• 
hke bele 

moke
1 jajce

• 
2 dl vode

• 
žlica olja

• 

Nadev:
50 dag 

• 
zmletih 

orehov

5 žlic 
• 

medu
2 jajci

• 
limonin 

• 
sok
10 dag 

• 
rjavega 

sladkorja

cimet
• 

20 dag 
• 

suhih sliv

3 dl sme-
• 

tane
1 jajce

• 

Priprava:
Iz sestavin za testo zamesi vlečeno testo, ki mu dodaš limonin sok, da ga je 1. 
lažje razvleči.
Zmešaj sestavine za nadev.2. 
Testo razvaljaj, ga pokapaj z maslom in premaži z nadevom.3. 
Dobro zavitega položi v pekač in na polovici časa pečenja prelij s smetano in 4. 
jajcem.
Peci, dokler primerno ne porjavi.5. 
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Pečeni štruklji
OŠ Prežihovega Voranca Maribor, skupina: Kuharjevi kuharji

Sprva so štruklje pripravljali na načine, ki niso bili podobni današnjim, kot so na primer 
gluhi štruklji. Takšne štruklje najdemo na Gorenjskem, ali pa kot kruhove štruklje v Ribnici 
… Današnji štruklji so imeli pisano razvojno pot od različnih načinov priprave, kot so 
kuhanje v prtiču, foliji ali kar brez vsega v vodi, in pa seveda pečeni v krušni peči. Najbolj 
pa se ločijo štruklji po sestavi moke in polnilu. Prav pečeni so značilni za širšo štajersko 
regijo, morda zaradi velikega vpliva bližnjih sosednjih držav.

50 dag moke
• 

1 jajce
• 

sol• 
1 žlica olja

• 
mlačna voda

• 
1,5 dl kisle smetane

• 
50 dag skute

• 
1 jajce

• 
1 kg olupljenih jabolk

• 
10 dag sladkorja

• 
malo cimeta

• 
drobtine

• 

Priprava:
Zamesi testo, ki naj počiva vsaj pol ure.1. 
Medtem pripravi nadev, v katerega na koncu vmešaj stepen beljak.2. 
Razvleči testo, ga namaži z nadevom in potresi z naribanimi jabolki, sladkor-3. 
jem in cimetom ter na koncu še z drobtinami.
Zvij, položi v pekač in peci približno 45 minut na 180 stopinj.4. 
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Tomerli
OŠ Duplek, skupina: Fižolčki

Tomerli še danes vzbujajo nostalgijo starejših prebivalcev Štajerske po takratni »babičini 
kuhinji« in mladostni razigranosti, ki so jo dopolnjevali sicer skromni, toda z ljubeznijo 
narejeni prigrizki. Jed je bila zaradi svoje preprostosti, hitre priprave in sestavin, ki so 
običajno bile pri roki, velikokrat na mizi. Osnovni recept za jed je brez sladkorja. Tako so 
lahko bili tomerli velikokrat tudi priloga k enolončnicam in priljubljena jed, na eni strani 
gospodinj zaradi njihove preproste priprave, na drugi strani pa tudi otrok zaradi njihovega 
priljubljenega okusa.

0,75 l mleka
• 

4 jajca
• 

30 dag koruznega 

• 
zdroba

30 dag pšenične ostre 

• 
moke
1 pecilni prašek

• 
6 žlic sladkorja

• 
4 dag margarine za 

• 
pekač

Priprava:
Zmešaj sestavine za testo v tekočo maso in jo vlij v pekač.1. 
V pečici peci 20 minut na 200 stopinj.2. 
Še toplo oblikuj v manjše enote ali pa jih peči v posodicah za mafine.3. 

Alternativna različica nadeva:
3 naribana jabolka• 
ščepec cimeta• 

Naribana jabolka, zmešana s cimetom, pred pečenjem enakomerno potresi 
preko testa.
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Prosena kaša s suhimi slivami
OŠ Kamnica pri Mariboru, skupina: Srce na krožniku, OŠ Franceta Prešerna, 
Kranj, skupina: Vražji Gorenjci, OŠ Sostro, skupina: Superbabice

Starim Slovanom, ki so proso razširili po Evropi, je pomenilo simbol rodovitnosti, zato je 
bila prosena kaša najpomembnejša obredna jed pri ženitovanjih. Proso so kmetje pridelovali 
po vsej Sloveniji, zato jedi iz prosa najdemo v različicah po skoraj v vseh regijah. Njegova 
uporaba je bila pisana, saj so proso uporabljali tako v juhah kot tudi v vlogi priloge ali sladke 
različice. Poleg jabolk in hrušk so bile slive priljubljeno sadje za dodatek k sladkim jedem. 
Uporabljali so tako sveže kot tudi suhe slive, ki so kaši ali testu dale bogat okus.

50 dag prosene kaše

• 
1 l mleka

• 
10 dag masla

• 
10 dag izkoščičenih suhih 

• 
sliv
10 dag rjavega sladkorja

• 
3 jajca

• 

Priprava:
Zavri mleko, maslo in sladkor.1. 
Primešaj kašo in kuhaj približno 20 minut.2. 
Ohlajeni masi vmešaj suhe slive in penasto umešana jajca.3. 
Maso peci v pečici 45 minut na 180 stopinj.4. 
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Narastek iz prosene kaše
OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, skupina: Oplotniške kouhle

Gre še za eno jed iz prosa oziroma prosene kaše, ki se je uveljavila tudi pri pripravi peciva. 
Območje na in ob Pohorju, bogato z drobnim sadjem, kot so bile brusnice, maline in boro-
vnice, je bilo povod za sestavljanje preprostih sladic z regijsko dostopnimi sestavinami.

50 dag prosene kaše

• 
1,5 l mleka

• 
žlička soli

• 
10 dag masla

• 
4 jajca

• 
2 dl sladke smetane

• 
sladkor po okusu

• 
6 velikih žlic sladkorja

• 
vanilin sladkor

• 
25 dag borovnic

• 

Priprava:
V slanem mleku kuhaj proseno kašo 20 minut in jo ohladi.1. 
Beljake stepi v sneg.2. 
V ohlajeno maso dodaj rumenjake s sladkorjem, maslo, smetano in vanilin 3. 
sladkor.
V pekač vlij polovico celotne mase, v polovico pa vmešaj borovnice in z njo 4. 
prelij prvotno maso.
V pečici peci jed 30 minut na 175 stopinjah. 5. 
Ko se ohladi, pecivo potresi s sladkorjem v prahu.6. 



Koroška, Zgornja in 
Spodnja Savinjska dolina
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Rpičeva župa
OŠ Slovenj Gradec, skupina: Pinovce

Krompir ali rpica je imel tako v preteklosti kot tudi danes zelo pomembno vlogo v kuhinji 
v naših krajih. Praviloma je bil v neki obliki na jedilniku vsak dan. Pri tem 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 bilo krompirja pri hiši 
vedno dovolj. Ostali pa so jo jedli le občasno, vsekakor pa ob pepelnici. Bila je 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

• 

Priprava:
Olupi rpico ali krompir, nareži ga na rezine in ga kuhaj v slani vodi.1. 
Dodaj začimbe in na koncu ocvirke, ki si jih pred tem pogrel v ponvi.2. 
V juho vmešaj še podmet in na kocke narezan rženi kruh.3. 
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Oženjena župa
OŠ Mozirje, skupina: Mozirski štrukeljci

Juhe so bile na Koroškem ali v Zgornji Savinjski dolini precej pogosta jed. Spodaj omen-
jeno odlikujeta dva najpogosteje uporabljena elementa koroške kuhinje: nudlni – preprosti 
testeni svaljki in krompir, ki je bil njihov vsakdanjik. Ime »oženjena« izvira iz dialekta oziroma 
besede »ožeti«, saj gre za redko različico juhe. Jušna osnova, v kateri se je le včasih ali 
za praznike kuhal kakšen kos mesa, je nadgradila ali povezala jed. V našem primeru gre za 
vsakodnevno enolončnico, katere poglaviten namen je bil nekdaj nahraniti družino, danes 
pa ima svoj sloves med tradicionalnimi jedmi omenjene regije.

2 kg krompirja
• 

muškatni orešček
• 

česen
• 

drobnjak, peteršilj

• 
sol, poper

• 
1 žlica kisle smetane 

• 
po želji

Štrukeljci:

2 jajci
• 

6 žlic moke
• 

Priprava:
Krompir nareži na kocke in ga kuhaj v rahlo slani vodi.1. 
Ko zavre, dodaj začimbe.2. 
Zamesi štrukeljce in jih zakuhaj v juho.3. 
Kuhaj tako dolgo, da so štrukeljci mehki in krompir skoraj razkuhan.4. 
Dodatno lahko juho izboljšaš s kislo smetano.5. 

1 kg krompirja
• 

3 l vode
• 

majaron, bazilika
• 

čebula
• 

moka
• 

3 rezine rženega kruha

• 
sol• 
ocvirki za zabelo

• 
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Krompirjeva juha ali zos
OŠ Mozirje, skupina: Kuharski mojstrčki, OŠ Leskovec pri Krškem, skupina: 
Makarončki, OŠ F. S. Finžgar, Lesce, skupina: Smrkete

Na neki način samostojne jedi, ki imajo v omenjeni regiji prav posebno mesto in njihov 
sestavni del je običajno krompir, in sicer z namenom zgostitve ali pa kar kot osnovna 
sestavina. Sam izraz 'zos' ne potrebuje posebnega prevoda. Gre namreč za redkejšo 
omako, ki se lahko jé brez priloge, vendar je gostejša od juhe. Morebitna priloga je bil kos 
rženega kruha, ki je v regiji najbolj priljubljen, ker ima malce kiselkast okus. Zos so v veliko 
primerih zgostili tudi s podmetom in zabelili z ocvirki. Takšen krompirjev zos so po navadi 
pripravili za nedeljska kosila, ko so mu dodali še kos mesa.

Priprava:
Na koščke narezan krompir kuhaj v slani vodi in dodaj začimbe.1. 
Ko je kuhan, dodaj prežganje s čebulo, moko, poprom in vinom.2. 
Dodaj paradižnikovo mezgo in na koščke narezane klobasice.3. 
Kuhaj še 15 minut.4. 

60 dag krompirja
• 

5 dag maščobe
• 

5 dag moke
• 

3 dag čebule
• 

strok česna
• 

paradižnikova mezga 

• 
po želji
peteršilj

• 
lovorjev list, majaron

• 
vino• 
klobasice

• 
sol, poper

• 
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Bučna župa
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, skupina: Pohorski kohi

Med že omenjene zose sodi tudi bučna juha, ki je na koroške krožnike prišla malce pozneje 
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 bila že od nekdaj 
pogosto prisotna na koroških jedilnikih. Včasih je bila del vsakdanjih jedi, saj so jo poceni 
in preprosto pridelali, danes pa je nepogrešljiva tudi v mnogih zahtevnejših receptih.

1 kg mesa 
• 

buč
2 kg krom-

• 
pirja
1 čebula

• 
malo olja

• 
3,5 l vode 

• 
ali jušne 

osnove

nekaj žlic 
• 

kisle sme-

tane
timijan, 

• 
majaron

peteršilj
• 

4 stroki 
• 

česna

pol žličke 
• 

muškat-

nega 

oreščka

3 žlice 
• 

bučnega 

olja
zdrobljena 

• 
bučna se-

mena
sol, poper

• 
kos rženega 

• 
kruha

Priprava:
Bučo olupi, odstrani semena in jo nareži na koščke.1. 
Nato olupi in na koščke nareži še krompir.2. 
Zalij z vodo in jušno osnovo ter kuhaj.3. 
Dodaj nasekljano popraženo čebulo, začimbe in kuhaj približno pol ure.4. 
Ko je kuhana, jo pretlači in na koncu dodaj kislo smetano.5. 
Preden ponudiš, juhi dodaj nekaj kapljic bučnega olja, bučnice in popečen 6. 
rženi kruh.
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Gresova župa
OŠ Šmartno pri Slovenj 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, večinoma tekočo, da so si pripravili 'teren' za poznejše uživanje 
močnih jedi. Najaktualnejša je bila navadna prežganka, ki so jo zgostili s pšeničnim zdro-
bom 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. Obenem 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

• 

Priprava:
Zdrob popraži na malo olja, da porumeni in dodaj vodo.1. 
Ko juha zavre, dodaj stepena jajca, soli in posuj s peteršiljem.2. 
Kuhaj 10 minut in preden serviraš, ji dodaj kruhove kocke.3. 
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Kvočevi nudli
OŠ Šmartno pri Slovenj 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 na jedilniku nastopa kot sladica.

Nudli:
50 dag moke

• 
2 jajci

• 
malo soli

• 
3 žlice olja

• 
2 dl tople vode 

• 

Nadev:
40 dag suhih hrušk

• 
1 celo jajce

• 
sladkor po okusu

• 
2 dl kisle smetane

• 
drobtine

• 

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

Koroška je dežela nudlnov ali knedlnov vseh vrst, s polnilom ali brez, postreženih kot sa-
mostojna jed za golo krotenje lakote ali pa kot priloga raznim mesnim ali zelenjavnim jedem. 
Pogosto gre v zadnjem primeru za juhe ali župe. Predvsem pa gre pri nudlnih in knedlnih 
vedno z možnostjo sladke ali slane zabele, med katerimi prednjačijo ocvirki kot slana, orehi 
s sladkorjem kot sladka ali kar drobtine kot nevtralna zabela. »Kipljeni knedlni«, ponekod 
imenovani kipniki, so ime dobili po »kipljenem« ali vzhajanem testu. Kot že marsikatera jed 
v tej knjigi je tudi ta dobila ime po njenem najznačilnejšem kuharskem postopku.

Knedlni:
50 dag moke

• 
2 jajci

• 
4 dag kvasa

• 
3 žlice olja

• 
mleko

• 
sol• 

Zabela:
domači ocvirki

• 
drobtine

• 
malo olja

• 
sladkor

• 
med• 
pest orehovih jedrc

• 

Priprava:
Zamesi kvašeno testo in iz njega oblikuj 3 štručke, ki jih daj ponovno vzhaja-1. 
ti.
Kuhaj jih počasi v slani vodi 15 minut na eni in 15 minut na drugi strani.2. 
Kuhane nareži na kolobarje in jih zabeli z ocvirki ali s sladkimi drobtinami ali 3. 
pa prelij z medom in orehi.
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Presni krapi
OŠ Slovenj Gradec, skupina: Pinovce

Presni krapi so predhodniki danes slavnih trojanskih krofov, ki so svoje različice dobivali 
po Sloveniji glede na značilnosti, ki jih je diktirala lokalna dostopnost sestavin ali kuharske 
navade. Recept naj bi izhajal iz dunajske cesarske kuhinje kot »Cilkine kroglice«, poimenovane 
po takratni cesarjevi kuharici, polnjene z marmelado in ocvrte na maslu. Na našem ozemlju 
so nastajali krofi ali krapi večinoma popolnoma nepravilnih oblik. Svojo najznačilnejšo pa 
so dobili po letu 1961, ko so jih začeli peči na Trojanah, sprva za pusta, danes pa se z njimi 
lahko sladkamo vsak dan. Presni krapi, kot so jim rekli na Koroškem ali v Zgornji Savinjski 
dolini, so se na mizah znašli predvsem ob likofu ali zaključku ostalih težjih del.

1 kg pšenične moke

• 
6 dag kvasa

• 
2,5 dl kisle smetane

• 
1 jajce

• 
1 dl mleka

• 
maščoba za cvrtje

• 
sol• 

Priprava:
Zamesi testo in ga pusti počivati ali vzhajati pol ure.1. 
Nato ga razvaljaj in na deski razreži v krape oblike romba.2. 
Ocvri jih na vročem olju.3. 
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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 bila tam sirarska industrija zelo razvita, in je prav za te kraje značilen 
sirnek, kot izpeljanka iz skute, smetane, kumine in morda nekih dodatkov, skladiščen in 
potemtakem avtohtona 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 mar-
• 

garine

slan krop
• 

maščoba
• 

drobtine za 
• 

zabelo

Čežana:
5 jabolk

• 
malo vode

• 
sladkor

• 
cimet

• 
nageljnove 

• 
žbice

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

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 »pardon« 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.

4 kosi starega kruha

• 
3 do 4 jabolka

• 
sladkor po okusu

• 
cimet

• 
limonina lupina

• 
2 dl kisle smetane

• 
3 jajca

• 
maščoba za pekač

• 

Priprava:
Na majhne kocke nareži kruh in jih zmešaj z naribanimi jabolki, sladkorjem 1. 
in limonino lupinico.
Posebej zmešaj kislo smetano in jajca in umešaj v kruhovo maso.2. 
Z maso napolni posodice, primerne za v pečico in jih peci 20 minut pri 170 3. 
stopinjah.
Zvrni jih na krožnik, prelij z medom in dodaj sladko smetano.4. 
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Koroška skuta
OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu, skupina: Pohorski kohi in skupina: Šmarške 
deklete

Nekoč je skoraj vsaka hiša imela kravo, zato so bili mlečni izdelki vedno 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 predjedi na Koroškem ali v Zgornji Savinjski 
dolini, tudi današnjega časa. V bistvu pa gre tudi za ohranjanje ene najrazvitejših obrti na 
Slovenskem – sirarstva, ki je na začetku 19. stoletja imela visoke cilje po razvoju na nivoju 
ostalih evropskih sirarskih podjetij. Vsekakor 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

• 

Priprava:
Dobro zmešaj skuto in kislo smetano ter soli.1. 
Vmešaj malo bučnega olja ter oblikuj kepo ali pa daj maso v dekorativno 2. 
posodo.
Prelij z bučnim oljem, posuj z bučnicami in na kolobarje narezano čebulo.3. 
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Mohovt
OŠ Mozirje, skupina: Mozirski štrukeljci

Jed je značilna predvsem za severni del Slovenije, pa tudi za predalpski in alpski svet. Od 
kraja do kraja se ime malce razlikuje oziroma prilagaja narečju. Gre za eno bolj priljubljenih 
predjedi ali jedi, kadar je treba za pod zob ponuditi nekaj malega, toda okusnega. V Savinjski 
dolini ga zelo radi uživajo skupaj s savinjskim želodcem, ki je aromatična mesnina.

20 dag skute
• 

pol lončka kisle smetane

• 
2 ščepca soli

• 
ščepec kumine

• 

Priprava:
Skuto dobro prepasiraj.1. 
Dodaj ji ostale sestavine in dobro premešaj v gladko maso.2. 
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Savinjski želodec
OŠ Mozirje, skupina: Mozirski štrukeljci

Gre za zaščiteno živilo s priznano geografsko označbo, kar pomeni, da mora ena od faz 
pridelave potekati na območju, po katerem ima živilo ime. Seveda obstaja danes vrsta 
suhomesnatih izdelkov s tem imenom, ki so plod industrije in se od pravega savinjskega 
želodca razlikujejo. Na Rečici ob Savinji vsako leto prirejajo tekmovanje in ocenjevanje 
najboljšega želodca. Točno obdobje njegovega izvora je težko določiti, je pa znano, da 
izhaja s kmetij Zgornje Savinjske doline, od koder se je le počasi širil v dolino. V pretek-
losti so ga uživali pretežno ob praznikih, predvsem na veliko noč, ko so ga na cerkveni 
obred odnesli v košari in ga pozneje pojedli z vso častjo. Težko pričakovani priboljšek je 
bil tudi na ohcetih in obredih podobnega statusa. Prvotni želodec se je precej razlikoval 
od današnjega že zaradi načina klanja živali, ki se je včasih odvijalo pozneje kot danes. 
Zato se je tudi zorenje savinjskega želodca zavleklo, kar pripomore k njegovi visoki slanosti 
in trdoti.
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Zeljni štruklji
1. OŠ Celje, skupina: Celjske kouhle

Na jedilnem seznamu so bili v Spodnji Savinjski dolini, 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. Zeljne štruklje 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 slad-korja, 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

• 
• 

Zabela:
• 

ocvirki ali 
• 

drobtine

Priprava:
Pripravi kvasec in zamesi kvašeno testo ter ga pusti ponovno vzhajati, nato 1. 
pa ga razvaljaj na tanko.
Medtem, ko testo vzhaja, pripravi nadev tako, da popražiš čebulo in česen 2. 
na olju ter dodaš kislo zelje.
Nato testo namaži z ohlajenim nadevom in narahlo zvij.3. 
S kuhalnico loči štruklje in jih razreži z nožem.4. 
Potresi jih z moko in prekrij s prtom, da vzhajajo.5. 
Kuhaj jih v slani vodi 10 minut in zabeli z ocvirki ali drobtinami.6. 



68

Jajčni jušni štruklji
1. OŠ Celje, skupina: Celjske kouhle

Ne glede na izvor ali poreklo štrukljev so prav jajčni štruklji nekakšna dolenjska posebnost. 
S preseljevanjem narodov v preteklosti so se selili tudi recepti, ki so s potjo doživljali 
raznolike prilagoditve in preobrazbe. Tukajšnji jajčni štruklji nastopajo v vlogi priloge v 
juhi, recept pa je podoben dolenjskim jajčnim štrukljem, ki so bili večinoma na mizi kot 
samostojna jed. Obenem je njihova posebnost ta, da se kuhajo brez ovoja v vodi ali rahli 
juhi in tako na jedi pustijo svoj pečat.

Testo:
1 kg moke

• 
voda• 
sol• 
malo maščobe

• 
malo kisa

• 
3 jajca

• 
peteršilj

• 

Nadev:
2 jajci

• 
3 žlice moke

• 
sol• 
maščoba

• 

Priprava:
Vse sestavine za testo dobro pregneti v gladko maso, da je testo prožno in 1. 
da se loči od posode in rok.
Hlebček premaži z oljem in ga pusti počivati pol ure.2. 
Nato testo razvleci, premaži z oljem, da ostane prožno in na tanko raztegni z 3. 
rokami.
Premaži ga z nadevom, trdno zvij in nareži na 1,5 cm debele rezine.4. 
Na zmernem ognju jih v juhi kuhaj približno 15 minut.5. 
Med kuhanjem dodaj še nasekljan peteršilj.6. 
Razžvrkljaj jajce in mu dodaj malo moke, mleka in soli.7. 
Nadev zmešaj in ga speci na malo maščobe.8. 
Med pečenjem z vilicami zdrobi maso na koščke.9. 
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Boljši praznični kruh
1. OŠ Celje, skupina: Celjske kouhle

Jed, ki jo spoštujejo kjer koli po svetu! Pekli so ga marsikje že pred 5000 leti v prvotni, 
nekvašeni različici, kot je to v veliko primerih pravilo še danes. Tako so nastali še vedno 
trdi hlebčki. Približno 2000 let pred našim štetjem pa se pojavi kvašeno testo, v katerem 
se naredijo mehurčki. Kvas naj bi delali iz koruzne moke in vinskega mošta. Pri nas so za 
kisanje uporabili kar droži, torej testo samo. Majhne hlebčke od prejšnje peke so gospodinje 
pustile skisati, kar se je poleti zaradi visokih temperatur zgodilo precej hitro, in so jih pozneje 
zdrobljene vmešale v novo testo. Takšen kisel kruh je še vedno veliko obstojnejši. Pozneje 
zasledimo razcvet različic tega kruha zaradi uporabe različnih vrst moke in dodatkov, ki so 
obogatili kruh predvsem za praznike ali pomembnejše običaje, kot so bile poroke, rojstvo, 
krst ali kaj podobnega. Pozneje je revščina gospodinje prisilila v peko kruha z dodatki, s 
katerimi so nadomestile sladico ali celo kak obrok.

2 žlici 
• 

mlačnega mleka
2 dag 

• 
kvasa
žlička slad-

• 
korja
žlička 

• 
moke
2 dl tople-

• 
ga mleka1 žlička 

• 
soli
1 žlica 

• 
sladkorja

1 žlica 
• 

masla
60 dag 

• 
moke
2 rumen-

• 
jaka
voda• 

Premaz:
1 lonček 

• 
sladke 
smetane
4 jabolka

• 
sladkor

• 

Priprava:
Zamesi kvašeno testo in ga pusti vzhajati.1. 
V mleko vmešaj še ostale sestavine za testo in zmes ponovno pusti vzhajati 2. 
pol ure.
Testo razvaljaj in ga premaži s sladko smetano ter posuj z naribanimi ja-3. 
bolki.
Zavij in nareži na prst debele rezine, ki jih nalagaš na pekač v primerni 4. 
razdalji, saj med peko narastejo.
Zavitke okrasi z narezanimi jabolki in peci v pečici 20 minut pri 200 stopinjah.5. 





Zasavje
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Zajčji ajmoht s testenimi žepki
OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik, skupina: Perkmandeljci

Ajmoht je bil na mizah ob nedeljah in praznikih. Gre za splet značilnih sestavin rudarske 
kuhinje v krajih, kjer ni bilo v izobilju pridelovalne zemlje in možnosti za postavitev hlevov 
in s tem gojenja živali. Zajec – kot gozdna žival – se je tako znašel v loncu, kadar se je pre-
bivalcem zahotelo mesa, v kombinaciji z najrazličnejšo zelenjavo v obliki goste enolončnice. 
Kot dodaten hranilen element, s katerim so si potešili lakoto, pa so se v zajčjem ajmohtu 
znašli še žepki ali nudlni, polnjeni z jetrci. Ta so ena od značilnih sestavin tamkajšnje 
kuhinje in so svoj okus dajale tudi klobasam – jetrnicam.

Ajmoht:
1,2 kg zajčjih 

• 
beder brez 

kosti
8 dag slanine

• 
2 rdeča 

• 
korenčka

2 rumena 
• 

korenčka

1 koleraba
• 

kos zelene
• 

2 korenini 
• 

peteršilja

5 strokov 
• 

česna

pol čebule
• 

3 žlice olja
• 

svež drob-
• 

njak in 

peteršilj

majaron, 
• 

lovorjev list, 

šetraj

muškatni 
• 

orešček

1 dl belega 
• 

vina
1 dl sladke 

• 
smetane

4 žlice me-
• 

hke moke

sol, poper
• 

Testo za žepke:
pol kg • 
moke
5 jajc• 
sol• 

Polnilo:
10 dag • 
zajčjih jeter
košček • 
čebule
1 dl belega • 
vina
majaron, • 

poper, timi-
jan
1 dl sladke • 
smetane
peteršilj• 



73

Priprava:
Nasekljano čebulo popraži na 1. 
vročem olju.
Dodaj narezano zajčje meso, 2. 
slanino in zelenjavo.
Dodaj česen in zalij z vodo.3. 
Začini in zalij z vinom.4. 
Kuhaj, dokler se meso ne zmehča.5. 
Dodaj podmet in kislo smetano.6. 

Testeni žepki:
Prepraži nasekljano čebulo in jetrca.1. 
Začini, dodaj česen in belo vino.2. 
Prilij smetano, dodaj peteršilj in zmelji.3. 
Razvaljaj testo za rezance.4. 
Oblikuj kroge in jih napolni z nade-5. 
vom.
Kroge prepogni, dobro stisni robove 6. 
in skuhaj.
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Jetrnica
OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik, skupina: Perkmandeljci

Da znajo prave jetrnice ali »jetrnce«, kot jim rečejo po domače, narediti samo v Zasavju, 
se tamkajšnji prebivalci hvalijo še danes. Morda imajo celo prav. Jetrne klobase namreč 
najdemo v več slovenskih regijah, vendar se razlikujejo od zasavskih. Znamenite zasavske 
klobase so polnjene z mešanico svinjskega mesa in jeter, slanine in kaše ali riža, in so 
bile v preteklosti glavna poslastica tamkajšnjega prebivalstva. Njihov izvor je najverjetneje 
plod prečkanja ozemlja raznolikega tujega prebivalstva z zahoda ali s severa Evrope. Jetrna 
klobasa se lahko postreže topla ali hladna.

20 dag kislega zelja

• 
2 žlici zaseke

• 
domača sezonska 

• 
zelenjava1 par jetrnice

• 
nekaj rezin kruha

• 

Postopek:
Kruh nareži in ga po izbiri malo opeci.1. 
Koščke premaži z zaseko, posuj s kislim zeljem in nanj zloži po 1 kolobar 2. 
jetrnice.
Dodaj sezonsko zelenjavo.3. 
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Rudarska krompirjeva juha
OŠ Ivana Skvarče Zagorje, skupina: Knapi

Od kod točno izvirajo posamezne jedi je največkrat težko ugotoviti. Rudnik in spremljajoča 
razvijajoča se industrija sta privabljala ljudi iz različnih krajev in ti so s seboj prinašali tudi 
značilne prehranske navade. Vsaj do 1. svetovne vojne so bile v nekaterih knapovskih 
kolonijah v navadi skupne kuhinje z enim samim zidanim štedilnikom, ki ga je uporabljalo 
več družin hkrati. Pa ne le za kuhanje, temveč so ob njem tudi preživljali večino dneva, 
saj je bilo ob njem lepo toplo.

7 krompir-
• 

jev
1 čebula

• 
4 stroki 

• 
česna

10 dag mes-
• 

nate slanine

1 žlička soli
• 

1 žlica 
• 

moke
2 ščepca 

• 
majarona

2 ščepca 
• 

timijana

8 čajnih 
• 

skodelic 

vode
1 list pora

• 
2 rumena 

• 
korenčka

2 žlici 
• 

oljčnega 

olja
2 žlici masla

• 
ščepec 

• 
popra

drobnjak
• 

opečene 
• 

kruhove 

kocke

sol, poper
• 

Priprava:
Na maščobi prepraži nasekljano čebulo.1. 
Dodaj slanino in praži 15 minut.2. 
Dodaj na koščke narezan krompir in duši še 10 minut.3. 
Začini in dodaj nasekljano zelenjavo ter zalij z vodo.4. 
Kuhaj približno 40 minut.5. 
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Knapovska obara
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, skupina: All In, OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje, skupina: 
Špica

Izjemno težko delo rudarjev in velika iznajdljivost gospodinj je nekdaj oblikovala knapovsko 
kuhinjo. V osnovi kmečka hrana, ki se je preoblikovala in postala značilna delavska hrana, 
je doživljala prilagoditve zaradi migracij prebivalstva iz različnih regij, razpoložljivega 
naravnega bogastva, izmenjave nekaterih sestavin iz kuhinje v kuhinjo in energije, ki so jo 
potrebovali knapi v rudniku. Vendar pa so se v petdesetih letih prejšnjega stoletja razmere 
začele izboljševati in takrat zasledimo prvo sistematično pridelovanje nekaterih vrtnin in 
rejo določenih živali, kar je vsekakor vplivalo na pestrost kulinarike.

1,5 kg svinjine: nogic, re-

• 
pov in mesajušna zelenjava

• 
1 čebula

• 
6 strokov česna

• 
lovorjev list

• 
timijan, majaron, peteršilj

• 
brinove jagode

• 
2 dl vina

• 
2 dl kisle smetane

• 
nekaj zrn popra

• 
pol domače klobase

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Na kose narezano meso daj v hladno vodo, soli in počakaj, da zavre.1. 
Dodaj jušno zelenjavo in začini.2. 
Ko se meso zmehča, dodaj vino in poper ter na kockice narezano domačo 3. 
klobaso.
Ko je juha kuhana, vmešaj kislo smetano.4. 
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Porova juha
OŠ Ivana Skvarče Zagorje, skupina: Perkmandeljčki

Ritem hranjenja v Zasavju je določala narava triizmenskega dela oziroma rudniška sirena, 
ki je klicala »na šiht«. Vroča juha je morala hišnega gospodarja že čakati na mizi, ko se 
je vrnil z dela. Takrat so takšni gosti juhi, kot smo nekajkrat že omenili, rekli tudi »zos«. 
Večinoma je takšna jed bila sestavljena iz ene izmed preprostih in 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• 

Priprava:
Krompir nareži na ploščice.1. 
Por nasekljaj na drobne tanke rezance in ga prepraži na masti.2. 
Preden porjavi, mu dodaj krompir, premešaj in zalij z vodo ter začini.3. 
Iz posebej za to pripravljenih krompirjevih kolobarjev izreži perkmandeljce in 4. 
jih skuhaj v slani vodi, a ne preveč na mehko.
Kuhano juho okrasi s krompirjevimi možiclji in posuj s peteršiljem.5. 
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Matevž
OŠ Trbovlje, skupina: Knapi

V Zasavje so ga prinesli dolenjski priseljenci. Tukaj se je zlahka udomačil, saj ga sestavljata 
fižol in krompir, ki brez dvoma delita prvo mesto na knapovski prehranjevalni lestvici. Matevž 
je bil zelo priljubljena hrana v zimskih mesecih, ko so bili v kleteh veliki sodi kislega zelja in 
repe še polni. Če je bila tudi zaloga fižola pri hiši dovolj velika, je bil na mizi tudi večkrat na 
teden, saj je bil dolgo znan rek, da je fižol meso revežev. Poznana so tudi druga imena, 
kot so »krompirjev mož«, »mavta« in »divji mož«.

0,5 kg fižola
• 

1 kg krompirja
• 

lovorjev list
• 

česen
• 

peteršilj
• 

moka
• 

ocvirki z mastjo
• 

sol• 

Priprava:
Predhodno namočen fižol in krompir skuhaj vsakega posebej.1. 
Ko sta kuhana, ju zmešaj in delno pretlači.2. 
Pregosto maso razredči z vodo, v kateri si kuhal krompir.3. 
Dodaj nasekljan česen in peteršilj ter zabeli z ocvirki in mastjo.4. 
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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 obilo maščobe, so največkrat rudniški delavci nosili s seboj na delo, da bi 
se podkrepili za malico. Ime »rudarsko sonce« je tako povezano z njegovo obliko in na-
menom. 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
• 

2 jajci
• 

2 do 3 dl vode
• 

olje za peko
• 

sol• 
marmelada ali čežana

• 

Priprava:
Sestavine zmešaj v gladko maso.1. 
V ponvi segrej olje in na rahli temperaturi peci 1 do 2 prsta debelo palačinko 2. 
na obeh straneh.
Ponudi ga z domačo marmelado ali jabolčno čežano.3. 
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Krumpantoč
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, skupina: All In

Krumpantoč ali v Trbovljah pogosteje poimenovan krompirjev funšterc so v preteklosti 
pekli kot veliko palačinko. Od kod izvira ime, je težko ugotoviti. Jed pa je preprosta in 
izdatna, kar je značilno za Zasavje, knapovsko ali sicer delavsko življenje. Ponovno se 
potrjuje dejstvo, da je v knjigi že večkrat omenjeni krompir oblikoval vsakdanji jedilnik na 
najrazličnejše, čim izdatnejše načine.

3 krompirji
• 

1 jajce
• 

2 žlici ostre moke
• 

svež peteršilj
• 

olje• 
sol• 

Priprava:
Naribaj surov krompir, soli in zmešaj z jajcem in moko ter peteršiljem.1. 
Na vročem olju peci majhne kroge, ki jih oblikuješ z žlico, toliko da se zlato 2. 
rumeno zapečejo.
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Zagorski kruhek
OŠ Ivana Skvarče Zagorje, skupina: Perkmandeljčki

Kot imamo nešteto različic krompirjeve juhe, tudi pri ostalih jedeh naletimo na enako 
osnovo z različicami, ki so se rojevale s preseljevanjem ljudi ali z zakoni narave. Tako je 
tudi funšterc skozi čas dobil svoje različice in nadgradnje. Zasavsko kuhinjo prav zaradi 
izjemno težavnih razmer pridobivanja različnih prehrambnih sestavin zaznamuje velika 
domišljija in srčnost gospodinj, ki so se trudile popestriti rudarski vsakdan – krožnik.

1 jajce
• 

25 dag moke
• 

1 navaden jogurt
• 

20 dag suhega sadja: 

• 
jabolka, hruške, slive

100 g mletih orehov

• 
2 žlički sode bikarbone

• 
8 žlic olja

• 
cimet

• 
15 dag sladkorja

• 
1 vanilin sladkor

• 

Priprava:
Skuhaj suho sadje in ga ohlajenega nareži na koščke.1. 
Jajca in sladkor penasto umešaj, dodaj jogurt, olje, moko, malo sode bikar-2. 
bone, orehe, suho sadje in cimet.
Peci v ogreti pečici 20 minut pri 180 stopinjah.3. 
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Pečen močnik
OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik, skupina: Perkmandeljci

Čeprav je bila tudi v prvi polovici 19. stoletja prehrana v Zasavju izjemno okrnjena, lahko 
rečemo, da se je le-ta razlikovala glede na družbeni status družin. Hrana uradnikov ali 
inženirjev je bila bogatejša ali vsaj kakovostnejša po izbiri sestavin, med katere prištevamo 
tudi mleko. Žene uradnikov so recepte pridobivale iz kuharskih knjig ali pa so se učile v 
kuharskih šolah. Močnik se je pojavljal na jedilniku kot pogost večerni obrok. V revnejših 
družinah se je kuhal »usukan« močnik, kar pomeni, da so »usukančke« zakuhali kar v os-
oljeno vrelo vodo in jih zabelili z ocvirki.

20 dag bele moke
• 

1 l mleka
• 

20 dag sladkorja
• 

10 dag suhih sliv
• 

8 jajc• 
sveža meta, cimet, klinčki

• 
ščepec soli

• 
1 kg svežih kutin ali jabolk

• 
limonina lupinica

• 
6 dag drobtin

• 
1 dl belega vina

• 
5 dag sladkorja v prahu

• 
10 dag masla za pekač

• 

Priprava:
Iz moke in dveh jajc naredi majhne svaljke in jih skuhaj v mleku s klinčki, 1. 
cimetom in limonino lupinico.
V ohlajen močnik umešaj ostale rumenjake, nasekljane suhe slive in sneg iz 2. 
beljakov.
Dodaj začimbe in zelišča, sladkaj ter zalij z vinom.3. 
Vlij v namaščene modelčke in peci v pečici 25 minut pri 180 stopinjah.4. 
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Ponarejeni krofi
OŠ Ivana Skvarče Zagorje, skupina: Ješprenčkovi

Krompir naj bi v Evropo, najprej v Anglijo, pripeljal neki svetovni popotnik v 16. stoletju. Ves 
navdušen je na krompirjevo pojedino povabil takratno angleško kraljico, vendar ji je namesto 
okusnih gomoljev postregel z zelenimi poganjki. Seveda jed ni bila užitna. Medtem, ko so 
se mornarji na palubi sladkali s krompirjem, so povabljeni gostje vihali nosove. Po tistem je 
minilo skoraj dvesto let, da se je krompir udomačil na evropskih krožnikih. Pri nas je kmalu 
zasedel eno od vodilnih mest v prehrani in postal pomembna sestavina v najrazličnejših 
mešanicah in oblikah. Krofi so v tem delu Slovenije bili priljubljena jed že v preteklosti in 
na podlagi svojega »statusa« so dobili »glasnega« predstavnika na Trojanah.

36 dag moke
• 

30 dag krompirja
• 

10 dag sladkorja
• 

5 dag masla
• 

2 jajci
• 

žlica ruma
• 

zavitek vanilin sladkorja

• 
2 dag kvasa

• 
20 dag marmelade

• 

Priprava:
Skuhaj na kocke narezan krompir.1. 
Pretlačenega primešaj moki in dodaj ostale sestavine.2. 
Zamesi kvašeno testo in ga pusti vzhajati.3. 
Oblikuj kroglice, jih položi na pekač in ponovno pusti vzhajati.4. 
Približno 25 minut peci v pečici pri 180 stopinjah, potresi s sladkorjem v 5. 
prahu in prelij z grozdno marmelado.
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Šnite
OŠ Trbovlje, skupina: Perkmandeljčki

Šnite so bile po eni strani »varčevalni« recept, saj je bil zanje običajno uporabljen star kruh, 
ki se ga v nobenem primeru ni smelo zavreči. Mleko in jajca, ki so jih dobili izjemoma, so 
kruh »pomladili«. Če so bile šnite iz belega kruha ocvrte v drobtinah, posute s sladkorjem 
in premazane s slivovo marmelado, kot so si jih lahko privoščile le redke, premožnejše 
družine, pa so bile prav okusna sladica, iz tujih kuharskih knjig znana pod imenom bavarski 
slivovi pofezi.

rezine starega kruha

• 
1 jajce

• 
malo mleka

• 
olje ali mast za cvrtje

• 
marmelada

• 

Priprava:
Kruh nareži na tanke rezine.1. 
Razžvrkljaj jajca, zmešaj z mlekom in soljo.2. 
V mešanico potopi kruh, da se zmehča in ocvri na vročem olju.3. 
Ocvrte rezine potresi s sladkorjem in cimetom.4. 



Dolenjska in Kozjansko
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Korejevec
OŠ Koprivnica, skupina: Koprivničani

Že ime jedi nam pove, da gre za enolončnico s prevladujočo sestavino, korenjem. Pr-
votno 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 prekritega z 
vlažno zemljo.

50 dag fižola
• 

20 dag rumenega korenja

• 
20 dag rdečega korenja

• 
2 šalotki

• 
4 stroki česna

• 
1 žlica mlete sladke paprike

• 
lovorjev list, majaron

• 
2 žlici svinjske masti z ocvirki

• 
1 žlica bele moke

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Fižol, ki si ga pred tem namočil, skuhaj napol.1. 
Dodaj na lističe narezano korenje in nasekljano ostalo zelenjavo.2. 
Začini in kuhaj skupaj še pol ure.3. 
Juho lahko zgostiš s podmetom in zabeliš z ocvirki.4. 
Nato juho kuhaj še 10 minut in jo malce okisaj, preden jo ponudiš.5. 
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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

• 

Priprava:
Na krhlje narezana jabolka kuhaj v toliko vode, da jih pokrije.1. 
Na pol kuhane pretlači in dolij mleko.2. 
Pripravi majhne čvrste usukance tako, da zmešaš sestavine za testo in 3. 
pripraviš majhne testene koščke.
Ko zavre, vkuhaj usukance, soli in sladkaj.4. 
Kuhaj še 15 minut in ves čas mešaj, da se jabolka razpustijo.5. 
Zabeli s pregreto smetano in cimetom.6. 
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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 opravkih, na delo v vinograd ali na njivo. Ko so po končanem delu prišli domov, 
je bila jed kuhana. Nekoč so pristavljenko kuhali v krušni peči. V lončenem loncu je ni bilo 
treba zgostiti, saj se je zelenjava razkuhala in kar sama zgostila juho.

5 kolerab
• 

3 korenčki
• 

3 krompirji
• 

10 dag fižola
• 

8 dag masti
• 

1 čebula
• 

lovorjev list
• 

peteršilj
• 

ocvirki za zabelo
• 

Priprava:
Zelenjavo nareži na koščke in daj v lonec z vodo.1. 
Dodaj fižol in začimbe ter kuhaj več ur, toda najmanj 2 uri.2. 
Prvič jed zabeli takoj, ko zavre s prepraženo čebulo na masti.3. 
Drugič jo zabeli na koncu z ocvirki ali s pregreto smetano.4. 
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Fižolova juha z lisičkami
OŠ Grm Novo mesto, skupina Grmčani

Dolenjska kuhinja je bila izjemno preprosta in je slovela po veliko brezmesnih jedeh. Ena 
od najbogatejših slovenskih pokrajin z mnogimi naravnimi danostmi – gozdovi, vodami 
in rodovitno zemljo –, kjer uspevajo najrazličnejše rastline in gozdni sadeži, je že v pre-
teklosti gospodinjam nudila mnogo priložnosti za urjenje njihove kuharske domišljije. 
Tako najdemo spodaj omenjeno juho, ki sicer sodi v skupino enolončnic, med boljšimi 
kmečkimi jedmi njihovega vsakdana. Bila je nasitna in je obenem nudila tudi gurmanske 
užitke jesenskega časa.

50 dag 
• 

kuhanega fižola
4 korenčki

• 
4 krompirji

• 
20 dag 

• 
prekajene slanine

5 dag lisičk
• 

2 čebuli
• 

4 stroki 
• 

česna
lovorjev 

• 

list
2 žlici kisa

• 
1 žlica soli

• 
majaron

• 
2 vejici 

• 
peteršilja2 rezini 

• 
gomolja zelene

sol, poper
• 

Priprava:
Narezan krompir in korenček kuhaj v vodi.1. 
Dodaj kuhan fižol in začini.2. 
Z nasekljano čebulo na maščobi prepraži slanino in gobe.3. 
Dodaj česen, vmešaj v juho in kisaj ali zalij s cvičkom.4. 
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Krompirjev golaž
OŠ Drska Novo mesto, skupina: Kuharski mojstrčki

Kot bi rekli zgodovinarji, ki raziskujejo prehrano: ta jed je po eni strani dokaz, da se je 
krompir uveljavil kot eno od najpomembnejših živil ob kruhu in raznih kašah, po drugi strani 
pa gre tudi za dokaz, da je v preteklosti omejenost družinskega proračuna zmanjševala 
kreativno kuhinjo in raznolikost prehrane.

2 kg krompirja
• 

6 dag moke
• 

8 dag masti
• 

2 stroka česna
• 

2 čebuli
• 

rdeča paprika
• 

lovorjev list
• 

kumina
• 

sol, poper
• 

Priprava:
Olupljen krompir razpolovi ali pa ga razreži na četrtine.1. 
Tudi čebulo nareži na večje kose in vse skupaj popeci na vroči masti.2. 
Ko čebula porumeni, dodaj malo vode in duši do mehkega.3. 
Vodo sproti dolivaj, začini in dodaj rdečo papriko ter posuj z moko.4. 
Kuhaj do mehkega.5. 
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Kašnatova juha
OŠ Drska Novo mesto, skupina: Mladi kuharji, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, 
skupina: Mladi kuharji

Tukaj imamo opravka s preprosto jedjo, ki meji na gostljato enolončnico, z namenom nasititi 
se takrat, ko v shrambi ni bilo mesa in skoraj ne več tudi zelenjave. Po gostoti in namenu 
priprave bi jo morda lahko primerjali s polento z drugega konca Slovenije, a gre za nekdaj 
značilno jed regije, ki so jo danes izrinile bogatejše različice enolončnic.

0,5 kg prosene kaše

• 
10 dag masti z ocvirki

• 
1 čebula

• 
2 l vode

• 
kisla smetana

• 
peteršilj

• 
majaron

• 
sol• 

Priprava:
Popraži nasekljano čebulo in dodaj kašo.1. 
Duši nekaj minut in zalij z vodo ter začini.2. 
Kuhaj pol ure in na koncu jed zabeli z ocvirki, ki si jih popekel, in vmešaj 3. 
smetano.
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Orehovi štrukeljci
OŠ Grm Novo mesto, skupina: Grmčani

Gre za staro slovensko jed, katere izvor lahko do neke mere omejimo na Dolenjsko, vendar 
pa njene različice kaj hitro najdemo po vsej regiji, saj recept menda izvira iz stare graške 
kuharske knjige iz leta 1589. Od takrat – po pričevanju zgodovinarjev – prav pečeni ore-
hovi štrukeljci veljajo za praznično jed dolenjskega kmeta, v bogatejših različicah pa 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 smeli manjkati 
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.

Testo:
1 kg • 
pšenične 

moke
20 dag 

• 
masla

10 dag 
• 

sladkorja

0,5 l • 
mleka

1 zavitek 
• 

kvasa

ščepec 
• 

soli

Nadev:
20 dag 

• 
masla

6 jajc• 
20 dag 

• 
sladkorja

4 dl sme-
• 

tane
1 kg • 
mletih 

orehov

limonin 
• 

sok

Priprava:
Zamesi testo in ga pusti vzhajati.1. 
Medtem pripravi nadev, tako da v maslo umešaš jajca in vse ostalo.2. 
Testo razvaljaj pol centimetra na debelo in namaži z nadevom ter posuj z orehi.3. 
Zvij in nareži na 4–5 cm debele štrukeljce.4. 
Položi v pekač in pusti vzhajati pol ure.5. 
Peci v pečici 30 minut pri 180 stopinjah.6. 
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Kozjanska kruhova potica
OŠ Koprivnica, skupina: Koprivničani

Po tej potici je zadišalo, ko je kozjanskim gospodinjam ostalo nekaj starega kruha. Rezine 
starega kruha so tako spremenile v okusno in sočno potico, poleg pa so ponudile še 
jabolčno čežano. A ne nazadnje je to še en dokaz vpliva, ki ga ima revščina na vsako-
dnevne jedilnike in pa predvsem na porabo vseh sestavin, v tem primeru starega kruha. V 
znak tradicije pa se lahko danes pohvalimo z odmevno kulinarično posebnostjo določene 
slovenske regije.

50 dag vlečenega testa (za 

• 
štrudelj)

Nadev:
1 kg belega kruha

• 
1 kg skute

• 
1 kisla smetana

• 
7 jajc• 
20 dag sladkorja

• 
5 dag rozin

• 
1 vanilin sladkor

• 
0,5 l mleka

• 

Priprava:
Pripravi vlečeno testo in ga polovico namesti v pekač.1. 
Nareži kruh in mu odstrani skorjo.2. 
Pripravi nadev iz skute, smetane, jajc in sladkorja.3. 
Po testu položi v mleko namočen kruh, prelij ga s polovico nadeva in potresi 4. 
z rozinami.
Položi novo plast namočenega kruha in prelij z drugo polovico nadeva.5. 
Prekrij z drugo polovico testa in ga premaži z razžvrkljanim jajcem.6. 
Peci v pečici eno uro pri 200 stopinjah.7. 
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Gorjanski poteček
OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina: Vrteče kuhalnice

Ime najbrž izvira iz samega postopka, saj testo in nadev v lončen pekač potlačimo posto-
poma po plasteh. Na jedilnik je jed prišla tudi takrat, ko glavna jed ni bila dovolj nasitna, ali 
pa, kadar so bili pri hiši delavci, saj so sestavine zagotavljale obilo energije. Gre za regijsko 
kulinarično posebnost, ki je svoj čas sredi Gorjancev morala nasititi delavce, a so si jo 
zaradi dodatka jajc lahko privoščili le ob posebnih priložnostih.

40 dag koruzne moke

• 
1 l mleka

• 
2 do 3 jajca

• 
sladkor po okusu

• 
3 dag kvasa

• 
maščoba za pekač

• 
sol• 

Priprava:
Iz koruzne moke in vrelega mleka naredi redko testo in ga ohladi.1. 
Soli, vmešaj jajca in vzhajan kvas.2. 
Za prst debelo namaži testo na pomaščen pekač in preko položi nadev iz 3. 
pretlačene skute in smetane.
Postopek ponovi in na vrhu prekrij testo z maslom.4. 
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4 jajca
• 

5 žlic sladkorja
• 

5 žlic ajdove moke

• 
limonina lupinica

• 
maščoba za pekač

• 
• 

Preliv:
• 

0,5 l grozdnega soka ali vina

• 
2,5 dl vode

• 
20 dag sladkorja

• 
limonina lupinica

• 
klinčki

• 
cimetova skorja

• 

Ajdov trijet
OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina: Kuharski asi

Včasih je Slovencem ajda pomenila veliko več kot danes, saj jo zasledimo skoraj v vseh 
regijah, vendar pa najbolj prav na Dolenjskem. Nedvomno je veljala za hrano nižjih slojev, 
saj so v meščanski kuhinji takrat uporabljali pšenično moko, ki je dala precej mehkejši kruh. 
Ajdove jedi so bile na mizi večinoma trikrat na dan. Od tukaj nemara izvira tudi ime naše 
jedi. Iz nje se je sicer pripravljalo od štrukljev, kruha in žgancev, do najrazličnejših izdelkov, 
ki so nastali bodisi kot plod uporabe ostanka sestavin ali pa kot potreba po oplemenitenju 
jedilnika ob določenih priložnostih. Tukaj gre za preprosto ajdovo pecivo, ki je služilo kot 
podlaga dodatkom, s katerimi so ga prelili.

Priprava:
Zmešaj rumenjake in sladkor.1. 
Iz beljakov stepi sneg in ga primešaj rumenjakom.2. 
Dodaj moko in limonino lupinico ter gosto maso zlij v pekač.3. 
Peci 20 minut na 180 stopinjah in sladico zvrni na pladenj ter napoji s pre-4. 
livom.
Grozdni sok, vodo in dišave segrej do vretja in pusti ohladiti.5. 
Preden preliješ testo odstrani dišave.6. 
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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.

Testo:
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

• 

Priprava:
Pripravi kvašeno testo in pusti vzhajati.1. 
Medtem izkoščiči češplje in pripravi pekač.2. 
Testo razvaljaj in ga položi čez pekač tako, da so pokriti tudi robovi.3. 
Po testu položi češplje in jih rahlo potisni vanj.4. 
Vse skupaj pusti vzhajati še 15 minut.5. 
V pečici peci 25 minut pri 200 stopinjah.6. 
Posuj s sladkorjem in cimetom.7. 
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Koruzna prga
OŠ Leskovec pri Krškem, skupina: Makarončki

Družabni prigrizek ali pogača, ki je na mizi na voljo vsem lačnim ali dobrega grižljaja željnim. 
Daljna sorodnica puhle ali belokranjske pogače, vsaj po obliki, razdeljena na kvadratke, z 
namenom, da se trga in jé kar z rokami. Sicer pa gre za preprost vsakodnevni prigrizek ali 
prilogo k najrazličnejšim omakam.

2 jajci
• 

2 dl mleka
• 

1 žlica kisle smetane

• 
30 dag koruzne moke

• 
1 pecilni prašek

• 
ščepec soli

• 
10 dag sladkorja za 

• 
posipanje

Priprava:
Penasto umešaj rumenjake.1. 
Moko prelij z vrelim mlekom.2. 
Dodaj moko s pecilnim praškom in sneg beljakov.3. 
Testo vlij v namaščen pekač. 4. 
Peci 25 minut na 180 stopinjah.5. 
Ko je testo pečeno in ohlajeno, ga obloži z jabolki, ki si jih dušil v lastnem 6. 
soku.
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Kvašeni flancati
OŠ Drska Novo mesto, skupina: Mladi kuharji, OŠ Krmelj, skupina: Knapčevke

Pust je moral biti »masten okoli ust«, kar so na širšem področju Dolenjske in Posavja vzeli 
zelo zares. Debeli, mastni flancati so morali biti na mizi vsaj za ta praznik. Rekli so jim tudi 
»pohaje« ali kar krofi.

50 dag gladke moke

• 
3 dag kvasa

• 
pol žličke soli

• 
2 celi jajci

• 
2 dl mleka

• 
4 žlice olja

• 
5 dag sladkorja

• 
2 žlici ruma

• 

Priprava:
Iz sestavin zamesi testo v gladko maso, da se loči od posode.1. 
Vzhajano testo razvaljaj pol prsta na debelo in s kolescem izreži kvadrate.2. 
Vanje naredi od 3 do 4 zareze in naj ponovno vzhajajo.3. 
Flancate peci v posodi na vročem olju, ki jo najprej pokrij, ko pa flancate 4. 
obrneš, posode ne pokrij več.
V olje jih polagaj s stranjo, ki je bila na prtu zgoraj.5. 
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Kruhov narastek
OŠ Drska Novo mesto, skupina: Dolejnčki

Kruh je eno najbolj čaščenih živil, pa to ne le pri nas, ampak praktično po vsem svetu. 
Obenem pomanjkanje kruha simbolizira lakoto. Tudi če je bil na mizi le kruh, so bili vsaj 
siti. Zavreči se ni smel niti košček starega kruha. Od tod izvira veliko jedi, pripravljenih na 
osnovi starega kruha, ki jih zasledimo v vseh slovenskih pokrajinah. Kozjanska kruhova 
potica je morda kraljica tovrstnih jedi v omenjeni regiji, pa vendar je dobila tudi nekaj 
preprostejših različic, od katerih je ena tu pred nami.

75 dag belega kruha

• 
3 jajca

• 
12 dag masla

• 
6 velikih jabolk

• 
20 dag orehov

• 
sladkor

• 
cimet

• 
mleko

• 

Priprava:
Rezine kruha namoči v mleko s stepenim rumenjakom.1. 
V namaščen pekač položi rezine kruha in posuj z naribanimi jabolki, sladkor-2. 
jem, cimetom in orehi.
Prekrij s plastjo namočenega kruha in nanjo položi kosmiče masla.3. 
Tik pred koncem pečenja premaži s stepenim beljakom.4. 
Peci 20 minut pri 170 stopinjah.5. 
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Belokranjska povitica
OŠ Leskovec pri Krškem, skupina: Korenčkovih 6

Pogača, ki spominja na burek, prihaja z Balkana, a se je dodobra udomačila pri nas. Gre za 
praznično jed, ki nikoli ni bila sladka, čeprav marsikoga rado zanese. Jed je morda daljna 
sorodnica štrukljev, ki so predvsem na Dolenjskem zelo znani in priljubljeni, a takšnih 
izpeljank z različnim poreklom lahko v teh krajih najdete kar precej.

0,5 kg mehke moke

• 
2 jajci

• 
2 žlici olja

• 
sol• 
malo kisa

• 
mlačna voda

• 
maščoba

• 
• 

Nadev:
• 

0,25 l goste smetane 

• 
(pregrete)

2 do 3 jajca
• 

0,5 kg skute
• 

ščepec soli
• 

Priprava:
Zamesi testo in ga na tanko razvleči.1. 
Pusti ga počivati vsaj pol ure.2. 
Na tanko razvaljanega premaži z nadevom in zalepi na vseh straneh.3. 
V pečici peci 30 minut pri 180 stopinjah.4. 
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Levša
OŠ Leskovec pri Krškem, skupina: Kuharski mojstri

Gre za različico peciva, pri katerem je zaznati vpliv meščanske kuhinje. Izbor sestavin 
narekuje pripravo jedi ob redkih praznikih, pomembnih za kmečko prebivalstvo, sama 
sestava pa je dokaj značilna za Dolenjsko in izurjen čut tamkajšnjih gospodinj za peko 
najrazličnejšega peciva.

40 dag koruzne moke

• 
1 l mleka

• 
sol• 
sladkor

• 
4 jajca

• 
0,5 kg suhih češpelj

• 
1 kvas

• 
maščoba za pekač

• 

Priprava:
Iz koruzne moke in vrelega mleka naredi redko testo.1. 
Ko se malo ohladi, po okusu soli in sladkaj ter vmešaj jajca.2. 
Nazadnje dodaj še suhe češplje in vzhajan kvas.3. 
Testo vlij v pekač na debelino prsta.4. 
Peci 50 minut pri 180 stopinjah.5. 
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Kaša z jabolki
OŠ Drska Novo mesto, skupina: Cooky girls, OŠ Šmarjeta, skupina: Čebelice, OŠ 
F. S. Finžgarja, Lesce, skupina: Leški kuharji

Proso so v naše kraje prinesli stari Slovani. Tako ga lahko smatramo za eno od najstarejših 
prehranskih sestavin, široko razširjeno na Slovenskem še pred pojavom krompirja, koruze 
ipd. Proseno kašo so uporabljali na najrazličnejše načine v enolončnicah kot zakuho, ob 
mesnih ali brezmesnih jedeh, zakuhali so jo v repo ali zelje, samostojno so uživali z dodatki 
– slanimi ali sladkimi, vmešali so jo med druge stročnice, kuhano, pečeno, tudi s sadjem. 
Gre za tradicionalno jed, ki je, kar se regijske pripadnosti tiče, malce ponarodela.

0,5 kg prosene kaše

• 
1 l mleka

• 
1,5 kg jabolk

• 
10 dag sladkorja

• 
limonina lupinica

• 
sol• 
5 dag sladkorja

• 
2 žlici masla

• 

Priprava:
Kaše ne skuhaj premehko.1. 
Narezane kose jabolk duši v posodi s sladkorjem.2. 
V manjši pekač izmenično naloži plast kaše in plast jabolk ter potresi z 3. 
maslenimi kosmiči.
Peci približno 15 minut pri 180 stopinjah in na koncu potresi s sladkorjem v 4. 
prahu.



Ljubljana z okolico
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Trnovska babičina zelenjavna juha
OŠ Trnovo Ljubljana, skupina: Trnovčki

Trnovo je že v zgodovini nudilo zavetje marsikateremu slavnemu umetniku, kot na primer 
Francetu Prešernu, ki se je baje v trnovski cerkvi zaljubil v Primičevo Julijo, Jožetu Plečniku, 
ki se je tam rodil in umrl, ali pa Franu Saleškemu Finžgarju, ki je tam opravljal delo župnika. 
Vendar pa je svoj sloves Trnovo dobilo tudi po izjemnih solataricah, ki so poleg solate 
na tržnici prodajale tudi zelenjavo in zelišča. Tako je trnovska kuhinja v prvi vrsti temeljila 
na zelenjavnih jedeh, kjer so bile seveda v prvi vrsti juhe, začinjene s svežimi zelišči, kot 
so šetraj, timijan, majaron, luštrek, pehtran in druga podobna zelišča z domačih vrtov, in 
pa na polnih skledah solate. Nizke hiše z velikimi vrtovi, katerih ostanke lahko vidimo še 
danes, in plodna zemlja so ta kraj postavili na kulinarični piedestal Osrednje Slovenije. 
Obenem pa seveda ne smemo zanemariti bližine tržnice, kjer so gospodinje meščanskih 
družin kupovale različne pridelke in si z branjevkami delile kuharske izkušnje.

pol • 
cvetače

četrt • 
zeljne 

glave
dva • 
korenčka

četrt pora
• 

pol čebule
• 

malo ze-
• 

lene
četrt kol-

• 
erabe

sol• 
peteršilj, 

• 
majaron, 

luštrek, 

lovorjev 

list

Prežganje:

četrt • 
čebule

malo 
• 

moke
maslo• 

Priprava:
Na koščke nareži zelenjavo in jo dodaj popraženi čebuli.1. 
Zalij in kuhaj, da se zelenjava zmehča.2. 
Pripravi prežganje in ga na koncu vmešaj v juho.3. 
Začini in po potrebi dosoli.4. 
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Rokovnjaški lonec
OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici, skupina: Kuharske glavce

Rokovnjaški lonec naj bi bil doma iz Črnega grabna pri Lukovici, kjer so se včasih po goz-
dovih skrivali rokovnjači. Uganjali so vse sorte, za preživetje pa so lovili divjad. Tako je 
nastal mit o rokovnjaškem loncu, katerega sestavine so preproste, nalovljene in pokradene: 
divjačina, krompir, rumena koleraba, rumeno ali po domače »svinjsko« korenje in čebula. 
Moški so ulovili divjad, ženske, tako imenovane »rokovnjaške babe«, pa so po okoliških 
vrtovih pokradle zelenjavo in jo z mesom cele dneve kuhale v svojih kotlih.

1,2 kg divjačine
• 

1,2 kg čebule
• 

3 žlice domače masti

• 
0,5 kg rumene kolerabe

• 
0,5 kg rumenega korenja

• 
4 žlice ajdove kaše

• 
2 dl črnega vina

• 
malo paradižnikove mezge

• 
sladka in pekoča paprika, ma-

• 
jaron, lovorjev listsol, poper 

• 

Priprava:
Na svinjski masti prepraži čebulo in jo zalij z vodo.1. 
Kuhaj, dokler voda ne izpari in začini.2. 
Dodaj nasekljano meso in mešaj, da posivi.3. 
Zalij z vodo.4. 
Kuhaj približno eno uro, da se meso zmehča.5. 
Nato dodaj zelenjavo in kuhaj še pol ure.6. 
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Ričet, ješprenj, ješpraj, ječmenovka ali 
ješprenjeva juha
OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana, skupina: Ješprenčki, OŠ Šmarjeta, skupina: 
Vrtičkarji, OŠ F. S. Finžgarja, Lesce, skupina: Zbirčneži, OŠ Ivana Skvarče 
Zagorje, skupina: Ješprenčkovi, OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Novi Gorici, sku-
pina: Smrkci

Tukaj imamo opravka z jedjo, ki jo prištevamo med najstarejše, saj njena zgodovina sega 
že v dobo Rimljanov, ječmen pa so sejali že stari Egipčani in Feničani. Iz zgodovine rimske 
kuhinje je razbrati, da so kuhali gosto ječmenovo juho, ki je bila predhodnica današnjega 
ričeta. V novejšem času je to značilna jed za osrednjo slovensko regijo, vendar lahko 
tudi zanjo rečemo, da je »ponarodela« in se uveljavila kot priljubljena jed v marsikateri od 
slovenskih regij, kjer je dobila svoje različice v raznih dodatkih, od klobas, rebrc, kosov 
prekajenega mesa, fižola in gostote, saj jo včasih najdemo tudi kot redkejšo juho. Na ve-
selje vseh hribolazcev ričet običajno ne manjka na jedilnikih gorskih postojank, najdemo 
pa ga tudi v marsikateri domači gostilni. Ime izvira iz nemškega narečja oziroma prevoda 
besede »spolzek«, kar kuhan ješprenj nedvomno je.

20 dag 
• 

ješprenja

20 dag fižola
• 

40 dag 
• 

prekajenih 

svinjskih 

rebrc
1 rumen 

• 
koren
1 rdeč koren

• 
1 korenina 

• 
peteršilja

pol gomolja 
• 

zelene

1 por
• 

2 krompirja
• 

3 stroki 
• 

česna

pol čebule
• 

lovorjev 
• 

list, luštrek, 

majaron

peteršilj
• 

malo 
• 

paradižni-

kove mezge

sol, poper
• 

Priprava:
Zelenjavo olupi in nareži na majhne kocke.1. 
V dveh litrih vode približno 40 minut kuhaj ješprenj in namočen fižol, 2. 
začimbe in meso.
Nato dodaj zelenjavo in druge sestavine, nareži meso na male koščke in 3. 
pokuhaj še nekaj minut, da se okusi navzamejo.
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Domači lonec
OŠ Božidarja Jakca Ljubljana, skupina: Ptički

Lonec ali gosta enolončnica je po eni strani posledica kmečkega načina prehranjevanja, 
saj gre v našem primeru za obrobje Ljubljane, ki je bilo še na začetku prejšnjega stoletja 
oddaljeno vaško območje, kjer so vzeli in dali v lonec to, kar je v določenem letnem času 
pač raslo na vrtu, v okolici hiše ali hleva. Po drugi strani pa je že čutiti oplemenitenje jedi 
zaradi meščanskih vplivov.

20 dag fižola
• 

pol svinjske prekajene krače

• 
15 dag prekajene slanine

• 
pol čebule

• 
5 klinčkov

• 
lovorjev list

• 
četrt zeljne glave

• 
25 dag pora

• 
25 dag piščančjih prsi

• 
pol kranjske klobase

• 
15 dag belega kruha

• 
1 dl oljčnega olja

• 
2 stroka česna

• 
pol žličke timijana in bazilike

• 
sol, poper, peteršilj

• 

Priprava:
Predhodno namočen fižol kuhaj skupaj s kračo, slanino, čebulo in začimbami 1. 
približno eno uro.
Dodaj na trakove narezano zelje, preostalo nasekljano zelenjavo, na koščke 2. 
narezano piščančje meso in klobaso.
Kuhaj do mehkega in meso loči od kosti ter ga nareži na kose in daj nazaj v 3. 
lonec.
Popraj in kuhaj še 5 minut.4. 
Ponudi s pečenimi in s česnom natrtimi kruhovimi kockami.5. 
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Jabolčni in skutin zavitek
OŠ Trnovo Ljubljana, skupina: Trnovčki, skutin zavitek so pripravili: OŠ Ton-
eta Čufarja, Jesenice, skupina: Šalca, OŠ Ivana Roba, skupina: Smrkci, jabolčni 
zavitek so pripravili: OŠ Dobrovo, skupina: Rjave bekce, pehtranov zavitek pa so 
pripravili: OŠ Ivana Cankarja, Trbovlje, skupina: Špica.

Jabolčni in skutin zavitek je nadgradnja ene izmed najstarejših jedi na našem ozemlju, ki igra 
pomembno vlogo še danes. Ni pa slovenska, saj je k nam prišla iz sosednje Avstrije, kjer se 
je prvotno govorilo o štrukljih. Štruklji so bili sprva ali v večini kuhana jed z najrazličnejšimi 
polnili, ki jih je narekoval letni čas, regijske značilnosti in pomembnost dogodka. Sprva 
narejeni iz vlečenega testa so pozneje dobili tudi drugačne različice, med drugim tudi 
pečene. »Štrudelj«, kar pomeni nekaj zavitega, je v najbolj klasični obliki – z jabolčnim ali 
s skutnim polnilom – ena izmed značilnih in čaščenih jedi pri nas.

Testo:
0,5 kg moke

• 
2 dl mlačne 

• 
vode
3 žlice olja

• 
1 jajce

• 
žlička soli

• 

Jabolčni nadev:

9 jabolk
• 

sok 1 li-
• 

mone

četrt masla
• 

pest drobtin
• 

cimet
• 

sladkor
• 

Skutin nadev:

1 kg skute
• 

1 kisla 
• 

smetana

1 jajce
• 

malo slad-
• 

korja
pest rozin

• 
malo ruma

• 

Priprava:
Pripravi testo za zavitek in ga pusti počivati vsaj pol ure.1. 
Pripravi nadeva, vsakega posebej.2. 
Testo razvaljaj in polovico premaži z jabolčnim, drugo polovico pa s skutnim 3. 
nadevom.
Premaži z oljem in peci v pečici 45 minut pri 180 stopinjah.4. 
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Pečeni pehtranovi štruklji
OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, skupina: Mladi kuharji, OŠ Janka Kersnika, Brdo 
pri Lukovici, skupina: Kuharske glavce

Kot je bilo omenjeno že prej, gre pri štrukljih za tradicionalno staro jed, katere recept je bil 
zapisan že v 16. stoletju, in sicer leta 1589 v stari graški kuharski knjigi. Recept za pehtra-
nove štruklje je zapisal dvorni kuhar vojvode Franca I. v svoji rokopisni knjigi med 600 
ostalimi recepti, med katerimi poleg omenjenega najdemo še recept za kranjsko sirovo 
juho ali sirnico. Pehtranovi štruklji so se kot priljubljena meščanska jed pri nas uveljavili 
v 17. stoletju.

Testo:
• 

0,5 kg mehke moke

• 
2 jajci

• 
2 žlici olja

• 
ščepec soli

• 
2 žlici limoninega soka

• 
2,5 dl mlačne vode

• 
olje za premaz testa

• 

Polnilo:
5 žlic sladkorja

• 
2 jajci

• 
10 dag masla

• 
1 kg skute

• 
2 žlici pehtrana

• 

Priprava:
Pripravi vlečeno testo in ga razdeli v dva hlebčka ter pusti počivati vsaj pol 1. 
ure.
Raztopi maslo.2. 
V drugi posodi zmešaj jajca, sladkor, skuto in pehtran ter dodaj maslo.3. 
Premaži čez na tanko razvlečeno testo do treh četrtin, preostalo testo le 4. 
namaži z maslom in zavij.
Enako ponovi z drugo polovico testa.5. 
Peci v pečici 40 minut pri 170 stopinjah.6. 
Pečenega potresi s sladkorjem v prahu.7. 
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Polnjena pečena jabolka
OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici, skupina: Čebelice, OŠ F. S. Finžgarja, Lesce, 
skupina: Smrkete, OŠ Šturje, Ajdovščina, skupina: Šturski mojstri

Poobedek, ki v večini primerov pomeni sladico, je relativno nova navada. Pred tem so se 
sladke jedi stregle skupaj z ostalimi – mesnimi in zelenjavnimi –, ki so se dopolnjevale ali 
nadgrajevale. Seveda gre za običaj grajskih ali cesarskih kuhinj, pozneje pa tudi samostanskih. 
Prav samostanska kuhinja je bila namreč »valilnica« najrazličnejših inovativnih receptov, 
saj so se tja 'stekali' menihi z vsega sveta, ki so s seboj prinesli različne surovine – tudi v 
obliki sadik ali semen – začimbe in drugačne recepte. Sladice so bile skoraj nepogrešljive 
v dunajski kuhinji in od tod smo se navzeli te sladke razvade tudi Slovenci. Okoli leta 
1800 so sladice v gostilnah postale nepogrešljiv element na koncu kosila ali večerje. Treba 
pa je poudariti, da so zato, da so dosegli učinek sladkosti, zelo dolgo časa uporabljali 
izključno med. V kombinaciji s sadjem in orehi so tako ustvarili regijsko značilno, okusno 
sladico – polnjena pečena jabolka.

10 drobnih jabolk
• 

0,5 kg mletih orehov

• 
15 žlic medu

• 
sok 1 limone

• 
limonina lupinica

• 
cimet

• 
cimetove palčke

• 
maslo• 
pest rozin

• 

Priprava:
Namoči rozine in namaži pekač.1. 
Zmešaj orehe z medom, rozinami in začini.2. 
Izreži jabolka in jih napolni z maso.3. 
Peci jih v pečici 30 minut pri 160 stopinjah.4. 
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Pečena polenta z jabolki
OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana, skupina: Ješprenčki

Gre za revnejšo sladico, ki je krasila krožnike različnih slojev prebivalstva, nekakšno mešanico 
regijskih kulinaričnih značilnosti v pripravi hrane in uporabi sestavin. S trgovskimi potmi, ki 
so potekale preko našega ozemlja, se je pri nas namreč zasidralo kar nekaj tako imenovanih 
»mešanih« receptov, ki so z novim domom dobili nove različice.

30 dag polente
• 

1,2 l mleka
• 

10 dag sladkorja
• 

12 dag masla
• 

1 kg jabolk
• 

3 dl sladke smetane

• 
4 jajca

• 
2 vanilin sladkorja

• 
cimet

• 

Priprava:
Polento skuhaj na mleku.1. 
Dodaj maslo in sladkor ter na pol kuhano jed odstavi in jo vlij v pekač.2. 
Jabolka olupi, naribaj in ožemi.3. 
Položi jih na polento, potresi z vanilin sladkorjem in cimetom.4. 
Jajca stepi in vmešaj sladko smetano.5. 
Zmes polij čez jabolka in peci približno 25 minut pri 220 stopinjah.6. 
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Ptički
OŠ Božidarja Jakca Ljubljana, skupina: Ptički

Ko se je bilo potrebno posladkati in ko si je gospodinja revnejšega dela prebivalstva lahko 
privoščila košček testa, ki je ostal od peke kruha, ter ga oplemenitila z jajci, je nastala 
preprosta sladica, ki je oplemenitila reven kmečki jedilnik.

0,5 kg moke
• 

1 dl olja
• 

2 dag kvasa
• 

malo vode
• 

2 jajci
• 

rozine
• 

sol• 

Priprava:
Iz sestavin zamesi testo in ga pusti vzhajati.1. 
Dobro ga pregneti in oblikuj svaljke, dolge približno 7 cm.2. 
Na tretjini jih zaveži in iz krajšega konca oblikuj kljun.3. 
Daljši konec splošči in zareži v rep.4. 
Iz rozin naredi oči in premaži ptičke s stepenim jajcem.5. 
Peci jih v pečici 15 minut pri 250 stopinjah.6. 



Gorenjska
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Kašnata repa ali burkaša
OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Burkaši

Že konec 18. stoletja je neki priljubljeni avtor pisal o proseni kaši na Gorenjskem in o 
njenem mešanju z zeljem ali repo. V nobenem predelu Slovenije baje niso znali iz prosene 
kaše pripraviti toliko okusnih jedi, kot prav na Gorenjskem. Ena značilnejših jedi je bila prav 
kašnata repa. Najrajši so jo jedli s krvavico, če pa je bila izdatno zabeljena, je bila lahko na 
jedilniku tudi kot izvrstna samostojna jed.

0,5 kg kisle repe
• 

10 dag prosene kaše

• 
1 strok česna

• 
lovorjev list

• 
rdeča mleta sladka 

• 
paprika

moka
• 

sol, poper
• 

ocvirki ali zaseka za 

• 
zabelo

Priprava:
V več slane vode, kot je to običajno potrebno, skuhaj repo le na polovico.1. 
Dodaj kašo in začimbe ter kuhaj še polovico časa, da se repa in kaša 2. 
zmehčata, vendar ne razkuhata.
Vmešaj moko, da se malce zgosti.3. 
Na koncu zabeli z ocvirki ali zaseko.4. 
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Govnač
OŠ Toneta Čufarja Jesenice, skupina: Šalca

Gre za zelo staro jed, ki jo je v časih, ko v naših krajih še niso poznali krompirja, nadomeščala 
prosena kaša ali podmet. Ime izvira iz značilne uporabe zeljnate glave – »glavnjače« – na 
Gorenjskem, vendar se je v različnih oblikah razširila po vsej Sloveniji. Največkrat je služila 
kot priloga h kuhani govedini ali k ostalim mesnim jedem.

Priprava:
Zelje in krompir nareži na koščke, začini in v vodi kuhaj do mehkega.1. 
Malce pretlači in zabeli s prepraženo čebulo in moko.2. 

pol glave svežega zelja

• 
1 velik krompir

• 
1 čebula

• 
maščoba za zabelo

• 
malo moke

• 
majaron, lovorjev list

• 
sol, poper

• 
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Ajdov mlečni močnik
OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Trničice

Kruh so v teh krajih uživali le malo. Prednjačile so jedi, ki so sicer temeljile na moki, vendar 
v redkejših oblikah. Cenejša je bila različica, ki so jo imenovali sok ali močnik, običajno 
kuhana kar na vodi, le v obdobjih obilja so ji dodali mleko in maslo. Nekdaj so jed postregli 
kar v loncu, v katerem se je kuhala, saj je tako še dolgo ostala topla.

50 dag ajdove moke

• 
1 žlica sladkorja

• 
2 l mleka

• 
ščepec soli

• 

Priprava:
Popari moko in oblikuj majhne cmoke.1. 
Zakuhaj jih v slano mleko in dodaj sladkor.2. 
Počasi kuhaj 15 minut.3. 
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Krompirjeva juha z ajdovo kašo
OŠ Franceta Prešerna Kranj, skupina: Prešernove Francke

Poleg pšenice je bila na Gorenjskem najbolj cenjena ajda. Veliko jedi so pripravljali tako 
iz njene moke kot tudi iz kaše, kot dodatka ali priloge. Prav tako, kot v marsikateri drugi 
slovenski pokrajini, je tudi tukaj krompir imel sloves enega izmed glavnih živil. Takšno 
juho so zaradi njene nasitnosti v velikokrat uživali v postnem času, ko so se morali mesu 
izogibati.

50 dag krompirja
• 

3 dag maščobe
• 

1 čebula
• 

2 stroka česna
• 

1 žlica ajdove moke

• 
2 žlici kisle smetane

• 
1 žlica kisa ali vina

• 
lovorjev list, majaron, 

• 
peteršilj
5 dag ajdove kaše

• 
1 žlica kisle smetane

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Na kocke nareži krompir in ga kuhaj v slani in začinjeni vodi.1. 
Na maščobi prepraži nasekljano čebulo, jo potresi z moko in zalij z vodo, 2. 
pokuhaj in primešaj juhi.
Dodaj poper in kis ali vino ter začini.3. 
Posebej skuhaj ajdovo kašo in jo dodaj juhi.4. 
Na koncu po želji vmešaj kislo smetano.5. 
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Šara
OŠ Franceta Prešerna Kranj, skupina: Vražji Gorenjci, OŠ Sostro, skupina: Su-
perbabice

Šara označuje posebno poglavje v slovenski kulinariki. Ime je nedvomno dobila zaradi svoje 
sestave oziroma zaradi številnosti njenih sestavin, ki so s svojo pisanostjo pripomogle 
k »šarenemu« ali pisanemu videzu jedi. Sodi med tradicionalne jedi iz lonca – med juhe 
in ne enolončnice. Juhe so v naše kraje prišle relativno pozno. O tem je pisal že Valentin 
Vodnik v svojih kuharskih knjigah.

60 dag svinjskih pleč

• 
1 rumena koleraba

• 
1 sladka repa

• 
3 korenčki

• 
1 gomolj zelene

• 
1 korenina peteršilja z listi

• 
0,5 kg krompirja

• 
2 stroka česna

• 
lovorjev list, majaron

• 
5 zrn strtega popra

• 
sol• 

Priprava:
Meso v kosu kuhaj v vodi in ko zavre, dodaj na koščke narezano zelenjavo.1. 
Začini in ko je šara kuhana na pol, dodaj na koščke narezan krompir.2. 
Kuhaj še pol ure.3. 
Meso vzemi iz juhe, ga nareži na koščke ter vrni nazaj v juho.4. 
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Močnikova juha
OŠ F. S. Finžgarja Lesce, skupina: Leški kuharji

Izpeljanka jedi, ki so jo imenovali sok, zakuhane slane vode z malo moke, prej bolj redke 
kot goste. Za sokom je na naše mize prišel močnik, tudi v obliki juhe. Najbolj poznan je 
sicer usukan močnik, vendar gre v našem primeru za gostljato enolončnico, ki je bila na 
mizah ob pomanjkanju mesa ali ob postnih dnevih.

Usukanci:
1 jajce

• 
15 dag moke

• 

Juha:
4 žlice olja

• 
1 manjša čebula

• 
sveži peteršilj

• 
šetraj

• 
sol• 
1l vode

• 

Priprava:
Iz moke in jajca naredi usukance – testenine nepravilnih oblik za juho.1. 
Na olju prepraži čebulo, dodaj polovico usukancev in premešaj ter zalij z 2. 
vodo.
Ko zavre, dodaj še preostale usukance.3. 
Pazi, da se ne prime dna in ne prekipi.4. 
Začini in počasi kuhaj še 15 minut.5. 
Na koncu dodaj nasekljan peteršilj.6. 
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Telečja obara
OŠ Toneta Čufarja Jesenice, skupina: Šefla

Meso so praviloma uživali ob nedeljah in praznikih ali na semanje dni. Ob tem je prav 
telečja obara bila večkrat na jedilniku. Na Gorenjskem je obara imela več različic in se 
pojavila kot golaž ali čompovc, kjer je bil dodatek ali glavna sestavina krompir. Za žgance 
pa lahko trdimo, da so ena najbolj množičnih vsakdanjih jedi alpskega predela Slovenije, 
ki so se razširili po vsej regiji. Gre za samostojno jed ali prilogo, zabeljeno z ocvirki in v 
največ primerih iz ajdove ali koruzne moke. So nekakšen steber preživetja širokega kroga 
prebivalstva ob vsakem letnem času, ki se je ponazarjal predvsem pri prilogah. Obenem 
niso bili značilni za določen dnevni obrok. Uživali so jih pravkar kuhane za zajtrk, pozneje 
popečene na zabeli za kosilo ali malico. Obogatili so krožnike kmečkega ali mestnega 
prebivalstva in se ohranili kot ena najznačilnejših jedi vse do danes.

Obara:
40 dag telečjih pleč

• 
2 korenčka

• 
malo zelene

• 
peteršilj s korenino in listi

• 
1 čebula

• 
lovorjev list, majaron, 

• 
limonina lupinica

2 žlici moke
• 

maščoba
• 

sol, poper
• 

Priprava:
Meso in zelenjavo nareži na male koščke.1. 
Na olju prepraži čebulo, dodaj meso in zelenjavo in zalij z vodo.2. 
Začini in kuhaj približno eno uro.3. 
Proti koncu jed lahko zgostiš s prežganjem in dodaš malo vina.4. 
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Blejska kremna rezina
OŠ Franceta Prešerna Kranj, skupina: Prešernove Francke

V življenje jo je »spravil« Ištvan Lukačević leta 1953, medtem ko je služboval v pekarni Ravnik 
na Bledu in pri tem naletel na stare zapiske s popotovanja in izobraževanja peka Ravnika 
po Nemčiji in Avstriji. Našel je recept za vaniljevo kremo, ki je še danes glavni sestavni 
del kremne rezine. Te izjemne sladice se je domislil med svojim poznejšim delom v hotelu 
Park, ki je nadomestila že uveljavljeno penasto šnito. Tako je ustvaril eno največjih sladkih 
atrakcij Slovenije, predvsem pa turističnega Bleda.

35 dag listnatega testa

• 
1,25 l mleka

• 
12,5 dag kristalnega sladko-

• 
rja
2,5 dl vode

• 
20 dag mehke moke, tipa 

• 
400
7 rumenjakov

• 
vanilin sladkor

• 
malo ruma

• 
7 beljakov

• 
20 dag sladkorja

• 
6 dl sladke smetane

• 

Priprava:
Pripravi in speci listnato testo.1. 
Zavri mleko in sladkor.2. 
Mešaj vodo, moko, rumenjake in začimbe.3. 
V maso vmešaj najprej polovico mleka, nato zmešaj vse.4. 
Mešaj 5 minut in nato stepi sneg iz beljakov.5. 
Dodaj sladkor v maso in na koncu na rahlo vmešaj še sneg.6. 
Maso vlij na testeni podstavek, premaži s stepeno sladko smetano in pokrij z 7. 
drugo polovico testa.
Preden sladico ponudiš, naj bo vsaj eno uro v zelo hladnem hladilniku.8. 
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Praženec iz suhih žemelj
OŠ Toneta Čufarja Jesenice, skupina: Šefla

Nekdaj so imeli malico le v poletnem in jesenskem času, ko so se na polju opravljala težja 
dela vse do svetega Mihaela (29. september), ko so se dela končala in je veljal pregovor: 
»Sveti Mihael, malico snel«. Tudi večerje niso bile prav obilne. Običajno so porabili suh 
kruh, ki je ostal od dneva in ga prelili z mlekom ali pa z malce domišljije pripravili okusno 
jed po vzoru tujih kuharskih knjig, ki so v naše kraje pripeljale praženec.

3 do 5 starih žemelj

• 
sladkor po okusu

• 
mleko, da se žemlje prepojijo

• 
2 jajci

• 
1 sladka smetana

• 
pol kisle smetane

• 
cimet

• 
sladkor v prahu

• 

Priprava:
Stare žemlje nareži ali natrgaj na koščke ter prelij z mlekom, da se napojijo.1. 
Dodaj rumenjake, sladkor, kislo smetano in sneg beljakov.2. 
Peci v pečici toliko časa, da praženec lepo porumeni.3. 
Na koncu ga potresi s sladkorjem in cimetom.4. 
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Hruške v hruškovi kremi
OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Trničice

Na Gorenjskem so vedno uživali veliko surovega sadja, predvsem jabolk in hrušk. Pozneje 
so ga posušili ali skuhali v marmelade, kompote ali sokove. Predvsem suho sadje se po-
javlja v marsikateri močnati ali testeni različici tradicionalne jedi. Tokrat imamo opravka z 
malce modernejšo obliko sadne sladice, ki jo sestavljajo lokalno značilne in tradicionalne 
sestavine.

5 hrušk
• 

6 žlic medu
• 

1 maslo
• 

malo moke
• 

cimetova skorja
• 

klinčki
• 

mleti cimet
• 

nekaj žlic rdečega vina

• 

Priprava:
Hruške olupi, razpolovi in jim odstrani koščice.1. 
Razkosane hruške duši na pol pokrite z vodo, ki si ji dodal nageljnove žbice 2. 
in cimetovo skorjo, približno 10 minut.
Na maslu prepraži moko, zalij z vodo, v kateri so se kuhale hruške, ter dodaj 3. 
med in rdeče vino.
Hruške daj v ponev, prelij s sladko maso in zavri.4. 
Preden jih ponudiš, jih potresi s cimetom.5. 
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Skuta s sadjem
OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Burkaši

Gre za še eno različico sadne jedi, ki se je pojavila zaradi obilo sadja, ki je bilo na voljo, 
in dobro razvite sirarske obrti, katere najpogostejši izdelek je bil prav skuta.

1 kg skute
• 

2 dl mleka
• 

1 vanilin sladkor
• 

2,5 dl sladke smetane

• 
malo sladkorja

• 
0,5 kg jabolk

• 
1 limona

• 
mleti cimet

• 

Priprava:
Zmešaj skuto z mlekom in dodaj sladkor.1. 
Naribaj jabolka, jih pokapaj z limoninim sokom in primešaj skuti.2. 
Na koncu dodaj stepeno smetano in jo narahlo vmešaj v maso.3. 
Jed začini z limonino lupinico in cimetom ter ponudi hladno.4. 



Zgornje Posočje, Goriška z 
Goriškimi Brdi, Vipavska 
dolina, Slovenska Istra
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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 bolj pogosto 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 gospodinje 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 na vrtu izkopali 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

• 
sol• 
poper

• 
leviš – zel, katere vonj 

• 
spominja na limono

malo olja ali masti

• 

Priprava:
Skuhaj na manjše lističe narezan krompir in ga pretlači.1. 
Pršut ali panceto nareži na kocke ter jo skupaj z na lističe narezano zeleno 2. 
prepraži v ponvi na zabeli.
Ko jed zadiši, jo dodaj pretlačenemu krompirju ter vmešaj na koščke narezan 3. 
korenček.
Po potrebi dodaj vodo.4. 
V jed vmešaj še zeleni del zelene in jo začini.5. 
Pusti, da zavre in nato juho odstavi.6. 
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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 ob postnih petkih, so zabelili s slanino, ki jim 
je dala močan okus. Ker pa so večinoma bile edina jed za kosilo, se je v njih kuhal tudi 
kak večji kos mesa, ki so ga pozneje pojedli s polento ali kruhom. Ob obilju 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

• 

Priprava:
Nasekljano zelenjavo prepraži na čebuli in zalij z vodo.1. 
Dodaj pršut in rahlo posoli.2. 
Na koncu vmešaj fižol in koruzo ter kuhaj pol ure.3. 
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Grahov toč s šalamom
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. Takšnemu toču brez mesa so rekli tudi »toč furbo«, način priprave 
pa je bil skoraj enak kot pri mesnem, le da je bil prej gotov. Za šalam ali salamo so po-
rabili najkakovostnejše meso, ki so mu poleg zelišč dodali malo slanine, popra in v vinu 
namočenega česna.

50 dag graha
• 

peteršilj
• 

divji koromač
• 

paradižnikova mezga

• 
maslo• 
10 debelejših rezin šalama

• 
1 čebula

• 
žlica moke

• 

Priprava:
Na maslu popeci na koščke narezan šalam in ga odstrani iz posode.1. 
Nato na istem maslu prepraži čebulo, dodaj grah in praži, dokler se grah ne 2. 
zmehča.
Dodaj žlico moke, nasekljan koromač, paradižnikovo mezgo, peteršilj in zalij 3. 
s pol litra vode.
Vmešaj šalam in kuhaj, dokler se primerno ne zgosti.4. 
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Špinačna mineštra
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Novi 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 • 

Priprava:
Naribaj čebulo in na kocke nareži krompir.1. 
Oboje prepraži do mehkega in dodaj jušno zelenjavo.2. 
Na tanke rezine nareži špinačo in jo vmešaj tik pred koncem.3. 
Zalij z vodo, začini in kuhaj še 5 minut.4. 
Na koncu vmešaj sladko smetano in jed posuj z naribanim sirom.5. 
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Primorski žvarcet
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Novi Gorici, skupina: Račke

Jed v prvi vrsti prištevamo med hrano solinarjev. Po napornem delu so se morali okrepčati 
z nečim izdatnim in okusnim. Skoraj vsaka solinarska hišica je imela tudi svoj vrtiček z 
zelenjavo ter različna zelišča, ki so uspevala na zelo slanih tleh. Uporabljali so jih kot do-
datek najpogostejši in zelo priljubljeni hrani, ki je bila ribji brodet ali »žvarcet« ali »žgvacet«, 
kot so mu rekli. Kuhali in jedli so v glinenih posodah. Jedilna miza je bila po navadi kar ob 
ognjišču. V bakrenih posodah pa so pripravljali najznačilnejšo prilogo – polento.

juha ali voda
• 

0,5 kg telečjega mesa

• 
2 žlici masla

• 
2 žlici drobtin

• 
vejica majarona

• 
košček limonine lupine

• 
sol, poper

• 

Priprava:
Meso nareži na male koščke in ga duši v posodi v lastnem soku, dokler se 1. 
tekočina ne pokuha.
V ponvi raztopi maslo in prepraži drobtine.2. 
Drobtine primešaj mesu ter zalij z vodo le toliko, da je meso prekrito.3. 
Začini in kuhaj pol ure, da sok postane rumen in gost.4. 
Zabeli ga z maslom in ponudi s polento.5. 
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Hitra enolončnica ali mineštra
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Novi Gorici, skupina: Super korenčki

Gre za mineštro, ki je v teh krajih bila ena najpogosteje pripravljenih vsakdanjih jedi. Ra-
zlikovale so se glede na letni čas in čas, ki ga je gospodinja ta dan namenila kuhi. Ob 
predpostavki, da je bilo dela vedno veliko, so poenostavljeno ali hitro enolončnico uživali 
velikokrat. Zanjo je bilo treba izbrati surovine, ki niso zahtevala nekajurne kuhe.

20 dag fižola
• 

1 čebula
• 

paradižnikova mezga

• 
2 žlici jabolčnega kisa

• 
0,5 kg krompirja

• 
jušna osnova

• 
oljčno olje

• 
so• l, poperdomače testenine

• 

Priprava:
Na kose narezano čebulo prepraži na oljčnem olju, da porumeni.1. 
Odstrani jo iz posode in prepraži krompir.2. 
Dodaj paradižnikovo mezgo in zalij z vodo, okisaj in dolij fižolovo vodo.3. 
Začini in kuhaj 15 minut.4. 
Krompir pretlači, dodaj fižol in na koncu kuhane testenine.5. 
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Brzotovka ali vrzote
OŠ Šturje Ajdovščina, skupina: Šturski mojstri

Brzotovka je okusna gosta ohrovtova enolončnica. Ponekod jo imenujejo tudi vrzotovka 
ali, krajše, vrzote. Priljubljena je tako 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 pa 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

• 

Priprava:
Ohrovt nareži na 1 cm debele trakove.1. 
Kuhaj ga v slanem kropu, da se zmehča.2. 
Zmečkaj ga z lesenim tolkačem.3. 
V drugem loncu skuhaj krompir in ga prav tako pretlači.4. 
Zmešaj z ohrovtom in fižolom ter zavri.5. 
Na masti prepraži moko z nasekljanim česnom in vmešaj v mineštro.6. 
Dosoli in kuhaj, dokler se ne zgosti.7. 
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Fižolova mineštra z lazanjami ali paštafažoj
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina: Škofijski grmiči, OŠ Pohorskega bataljona, 
Oplotnica, skupina: Oplotniške kouhle

Gre za – ob bobičih – najbolj značilno istrsko jed, ki so jo poimenovali kar istrska mineštra. 
Izdatna, okusna in primerna predvsem za čas od jeseni do pomladi (sicer so v teh krajih 
rajši uživali svež fižol v stročju), se je zlahka razširila po vsej deželi in dobila svoje regijsko 
značilne različice. Sicer pa je primorska kuhinja temeljila na doma izdelanih testeninah, ki 
so služile kot priloga ali samostojna jed v obliki lazanj, fužev, blekov … Pšenični moki so 
dodali jajca, količina slednjih pa je bila odvisna od vzroka priprave, kot je bil prihajajoči 
praznik, ko so pašti namenili več jajc, v ostalih primerih pa seveda manj.

Mineštra:
50 dag 

• 
suhega 
fižola
30 dag 

• 
krompirja2 korenčka

• 
3 stroki 

• 
česna
1 čebula

• 
lovorjev list

• 
50 dag 

• 
suhih reber 

ali preka-jene vra-tovine
sol• 
olje• 
2 žlici moke

• 

Rezanci:
50 dag 

• 
moke
2 jajci

• 
sol• 

Priprava:
Namočen fižol kuhaj z narezanim korenčkom, suhim rebrom ali vratovino 1. 
približno 2 uri.
Medtem prepraži nasekljan česen in čebulo ter potresi z moko, da dobiš 2. 
prežganje.
Sestavine zmelji, dodaj fižolu in začini.3. 
Dodaj še kuhane domače rezance, ki si jih izrezal iz pripravljenega testa in 4. 
jed ponudi.
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Špargljeva mineštra
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina: Ištrijani

V Istri so največkrat dnevne obroke narekovali letni časi ali pa je bil vsakdanji jedilnik 
odvisen od socialnega položaja družine. Predvsem na Primorskem so se veliko uporabljala 
zelišča in zelenjava, ki je rasla okoli hiše ali v bližnjem gozdu. Šparglji so bili ena izmed 
pomembnejših prehrambnih sestavin v spomladanskem času, saj so pomagali očistiti telo 
pozimi pridobljene maščobe in premagovati spomladansko utrujenost.

70 dag divjih špargljev

• 
50 dag krompirja

• 
1 čebula

• 
1 koren

• 
kos gomolja zelene

• 

Pesto:
20 dag prekajene slanine

• 
5 dag peteršilja

• 
1 glavica česna

• 

Priprava:
Drobno nasekljaj česen, peteršilj in slanino ter zmešaj.1. 
Nasekljano čebulo prepraži na oljčnem olju in ko porumeni, ji dodaj 2. 
mešanico iz česna.
Vmešaj narezan krompir, korenček in zeleno ter na nizki temperaturi duši z 3. 
malo vode.
Na koncu dodaj šparglje in začini ter kuhaj, dokler šparglji ne postanejo 4. 
mehki.
Začini in zalij z vodo, v kateri si skuhal olesenele dele špargljev.5. 
Juho pred jedjo pretlači.6. 
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Jota s klobaso
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Novi Gorici, skupina: Zlata žlica

Gre za še eno od najznačilnejših in pozneje »ponarodelih« jedi širše primorske regije. 
Od lokalnega okolja in navdiha posamezne gospodinje pa je bilo odvisno, kako je bila 
pripravljena, oziroma kakšni dodatki in koliko jih je delalo družbo kislemu zelju. Jed lahko 
pripravimo z ali brez krompirja. Tako imenovana tržaška jota se od istrske razlikuje po tem, 
da ne vsebuje krompirja, temveč so jo po želji zgostili s podmetom, ali pa je bila redkejša, s 
fižolom in ostalimi mesnimi dodatki. V kraškem svetu pa je kislo zelje po navadi zamenjala 
kisla repa ali pa se je v loncu znašlo oboje.

5 klobas
• 

7 krompirjev
• 

5 strokov česna
• 

kuhan fižol
• 

0,5 kg kislega zelja

• 
poper, sol

• 
moka

• 
olje• 

Priprava:
Skuhaj krompir.1. 
V drugem loncu skuhaj kislo zelje.2. 
V krompir vmešaj nasekljan česen, kuhan fižol in začini.3. 
Dolij toliko vode, da preliješ krompir in kuhaj približno 45 minut.4. 
Zelju dodaj prežganje, zmešaj s krompirjem in kuhaj približno eno uro.5. 
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Broskve na župo
OŠ Dekani, skupina: Istrijani

Broskve so vrsta kapusnic, ki so se v starih časih pojavljale kot plevel ali pa kot tujerodna 
rastlina okoli hiše. 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. Morda od tod izvira regijsko 
'prirojen' občutek za ustvarjalno kuhinjo in imamo posledično opraviti z bogato tradicijo 
izjemno okusnih, inovativnih jedi, ki so jih zlahka sprejeli tudi drugje. Broskve kot rastlino 
še danes gojijo v Moravžu. Gre za nekakšno daljno sorodnico ohrovta ali po domače 
vrzote. Rastlina je boljšega okusa, če preledi. Zato je bila dobrodošla 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

• 

Priprava:
Očisti srca in ostale liste ter jih nareži na trakove ali kvadrate.1. 
Skuhaj jih v slani vodi z oljčnim oljem.2. 
Dodaj krompir in pest riža, začini ter kuhaj do mehkega.3. 
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Prežganka ali pužganca s prekajeno skuto
OŠ Dekani, skupina: Pinčiči

Prežganka ali pužganca je bila ena od juh, ki je bila na mizi večkrat, saj so sicer juhe jedli le 
ob praznikih ali ko je v hiši bila porodnica ali bolnik. Nadomestila je kokošjo juho in vrnila 
želodcu milino in malce moči ali pa preprosto nasitila lačne. Da so to načeloma pusto jed 
oplemenitili, so ji ob posebnih dnevih dodali kaj krepkega ali slastnega. Takšna s prekajeno 
skuto je krepka jed iz Podgorja.

malo olja
• 

malo bele moke
• 

voda• 
dimljena kravja ali ovčja 

• 
skuta
rezina starega kruha

• 

Priprava:
Na segretem olju prepraži malo moke, da porumeni.1. 
Zalij z vodo in kuhaj nekaj minut.2. 
Ko dobro prevre, dodaj na lističe narezano dimljeno skuto in pusti vreti še 3 3. 
minute, da se sestavine prepojijo.
Skuta je slana in zato ti jedi ni treba soliti.4. 
Na krožnik položi koščke starega domačega kruha in zalij z juho.5. 
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Kokošja juha z nadevom
OŠ Dekani, skupina: Pinčiči

Kokošja juha je v starih časih bila prva v vrsti ob občasni goveji juhi, ki so jo predvsem ob 
praznikih pripravljali za kosilo. Deležne so je bile tudi nosečnice, porodnice ali bolniki. Moč 
ustvarjanja v kuhinji domačih gospodinj in naravne danosti ali nuja po izkoristku vseh 
sestavin, ki so ostale od prejšnjih dni, so bili poglavitni razlogi, da so se v juhi znašli okusni 
dodatki v obliki nadeva, ki se je kuhal kar v kokoši. Gre za izpeljanko istrskih štrukljev, ki 
pa so veljali bolj za praznično jed.

1 cela kokoš
• 

kos gomolja zelene z listi

• 
1 čebula

• 
1 večji zrel paradižnik

• 
sol• 
6 jajc• 
2 pesti naribanega sira

• 
sredica štruce starega be-

• 
lega kruha

Priprava:
Jajca, sir in sredico kruha zmešaj v veliki posodi.1. 
Zmes se mora dobro držati skupaj, sicer dodaj še nekaj sira in kruha.2. 
Z nadevom napolni kokoš in jo zašij ter kuhaj v velikem loncu z zelenjavo in 3. 
začimbami približno 2 uri.
Nadev vzemi iz kokoši in ga razreži v juhi.4. 
V primeru, da imaš le dele kokoši, kuhaj nadev v prtičku skupaj z mesom.5. 
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Župa od pršuta iz Sočerge
OŠ Dekani, skupina: Strokovnjaki

V pripravo hrane je možno dodati ljubezen, ki pozneje odpotuje skozi želodec. Vendar pa 
je skozi jedi moč pretakati raznolika čustva kuharic, ki se pozneje odražajo na krožniku. 
Pokrajina s specifičnim podnebjem in svojimi zemeljskimi danostmi vpliva na življenje in 
značaj tamkajšnjega prebivalstva, katerega pomemben del je prehranjevanje. Prepletanje 
morskega sveta, sveta zelenjave, dišavnic in mesa ustvarja eno bolj občudovanih kuhinj 
v širši regiji. Zgodovinar Alberto Pucer pravi, da ljubiti Istro pomeni spoznati njen včeraj. 
Obsežen del tega pogojuje kulinarika in odlične, toda preproste jedi tamkajšnjega pre-
bivalstva. Tako je njihova značilna gospodarnost, ali z drugimi besedami »Ničesar ne vrzi 
stran!«, bila podlaga za kulinarične inovacije takratnega in ponos današnjega časa. Značilen 
čas za pripravo te juhe je bil praznik svetega rešnjega telesa, ki se obhaja šestdeset dni 
po veliki noči. Pri Štanjelu pa so jo kuhali ob trgatvi.

kost, na kateri je ostalo še 

• 
nekaj pršutanekaj vejic divjega 

• 
koromača2 zrela paradižnika

• 
poper v zrnju

• 
1 por ali čebula

• 

Priprava:
Pršutovo kost kuhaj v vodi do vretja, nato vodo odlij, da se razsoli.1. 
V sveži vodi počasi kuhaj pršutovo kost in dodaj paradižnik, čebulo in poper.2. 
Pusti, da tekočina povre na tretjino.3. 
Proti koncu dodaj vejice divjega koromača in meso odstrani s kosti, nareži in 4. 
vrni v juho.
Ponudi s polento.5. 
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Močna marenda
OŠ Dekani, skupina: Pinčiči

Marenda ali kalcjon je ime za močno malico, ki je bila namenjena možem, ki so garali 
od zgodnjih jutranjih ur na njivah, travnikih ali v gozdu, kot je bil to običaj v Podgorju, 
od koder naj bi ta jed tudi izvirala. Potrebovali so kalorično hrano, ki jim je nadomestila 
izgubljeno energijo, dala novih moči, obenem pa je kis kot dodatek k jedi odganjal žejo 
oziroma osvežil delavce.

par domačih klobas

• 
4 jajca

• 
4 rezine dva dneva starega 

• 
domačega kruha

3 šalotke
• 

malo oljčnega olja

• 
1 dl vinskega kisa

• 
2 dl vode

• 

Priprava:
Na olju svetlo prepraži šalotko in jo zalij z vodo in kisom.1. 
V tekoči mešanici skuhaj klobaso in ko tekočina delno povre, jed odstavi.2. 
V rahlo ohlajeno tekočino vmešaj stepena jajca in kuhaj, dokler ne zakrknejo.3. 
V vrč nadrobi star kruh in prelij z maso ter pokrij za nekaj minut, da se prepoji.4. 
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Obeljena polenta
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina: Plentarji

Obeljena polenta je bila nekdaj okusna in energijsko polna malica pastirjev, ki so preko 
poletja pasli drobnico po planinah. Polenti, ki jo poznamo kot eno najpogostejših prilog k 
najrazličnejšim jedem ali samostojno jed, in ki je večkrat nadomestila kruh, so dodali še 
sestavino, ki jim je bila vedno pri roki. Skuta je jedi dala svežino, pastirjem pa dopolnila 
obrok. Včasih so jo z namenom kosila nesli s seboj v senožeti. Obstaja kar nekaj različic 
njene priprave, kakor tudi njenega poimenovanja: abeljena, zabeljena ali nadelana.

50 dag koruzne moke

• 
1,5 vode

• 
sol• 
skuta• 
slanina po okusu

• 
mleko

• 
ocvirki

• 
sveži sir

• 

Priprava:
V slan krop zakuhaj koruzno moko in mešaj približno 45 minut na nizki tem-1. 
peraturi.
Kuhano polento zvrni na desko.2. 
Z vilicami zdrobi skuto in jo zmešaj z mlekom in soljo.3. 
Na belo skutno podlago naloži polento, potresi s toplimi ocvirki in domačim 4. 
sirom.
Lahko pa jed začiniš še s slanino.5. 
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Kobariški štruklji
OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina: Plentarji

Gre za neke vrste testenih žepkov, s poreklom nastanka v srednjem veku, ki so enkratna 
kulinarična posebnost tamkajšnjih krajev. Točno določena mikrolokacija izdelkov se zazna 
glede na njihovo obliko, polnilo in včasih zabelo. Praznična jed, ki ni prerasla v množično 
produkcijo, saj izdelava te okusne kulinarične posebnosti zahteva veliko ročne spretnosti 
in natančnosti pri izbiri sestavin, je po obliki in polnilu značilna za Kobarid. Še danes pa 
jih ponujajo domače gostilne in s tem ohranjajo kulinarično tradicijo lastnega kraja.

Testo:
50 dag pšenične moke

• 
4 dl vrele vode

• 

Nadev:
30 dag orehov

• 
15 dag krušnih drobtin

• 
12,5 dag masla

• 
limonina lupina

• 
pest rozin

• 
malo ruma

• 
sladkor po okusu

• 
ščepec pravega kakava v 

• 
prahu

Priprava:
Zmelji orehe in prepraži krušne drobtine na maslu.1. 
Zmešaj in dodaj mlačno mleko in kakav.2. 
Primešaj sladkor, rozine, ki si jih pred tem namočil v rum, in limonino lu-3. 
pinico.
Vse skupaj zmešaj v čvrst nadev ali »buljo«.4. 
V večji skledi popari pšenično moko in zgneti testo.5. 
Oblikuj ga v tanko rulado in razreži na koščke, iz katerih oblikuješ kroglice.6. 
V okroglo krpico položi nadev, stisni na robovih, da med kuhanjem ne 7. 
»pobegne« v vodo, in štruklje kuhaj v slani vodi, dokler ne priplavajo na 
površje.
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Istrski sladko-slani štruklji
OŠ Dekani, skupina: Strokovnjaki

Za kuhanje štrukljev se je gospodinja pripravila že veliko prej, saj je morala postopek 
načrtovati in zagotoviti sestavine. Vsaj teden dni pred pripravo štrukljev je dajala na stran 
skorjice kruha, domači sir in jajca. Nadev je vedno pripravila dan prej, da so se okusi pre-
pojili. Običajno si je družina štruklje »zaslužila« za kakšen velik praznik, birmo ali obhajilo 
in ob veliki noči, ko je miza smela biti bogato obložena. V preteklosti so štruklje pripravljali 
večinoma iz vlečenega testa.

Testo:
1 kg moke

• 
2 dag kvasa

• 
1 jajce

• 
sol• 
3 jajca za premaz testa

• 

Nadev:
1,5 kg polsuhega belega kruha

• 
20 dag rozin

• 
2 čebuli

• 
1 jogurtov lonček olja

• 
15 dag sladkorja

• 
15 dag suhega naribanega sira

• 
košček pršuta

• 

Priprava:
Zamesi čvrsto testo.1. 
Na olju počasi cvri na drobno nasekljano čebulo in ji proti koncu dodaj 2. 
nasekljan pršut.
Ko se ohladi, zmešaj z naribanim kruhom.3. 
Vmešaj namočene rozine in dodaj nariban sir ter sladkor.4. 
Dobro premešaj in maso pusti stati čez noč ali vsaj nekaj ur.5. 
V treh delih razvaljaj testo, ga premaži s stepenim jajcem, dodaj nadev in 6. 
zavij ali zašij, da nadev ne »pobegne« v vodo.
Štruklji naj pred kuhanjem počivajo vsaj pol ure, nato jih položi v toplo slano 7. 
vodo.
Kuhaj jih približno pol ure.8. 
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Zeliščna frtalja
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Novi Gorici, skupina: Peteršiljčki

Briški kuhinji so že od nekdaj dajale pestrost začimbe oziroma zelišča, ki so divje po-
ganjala po travnikih in na robovih vrtov. Jajca pa so sicer najrajši 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 je bila frtalja 
večkrat na mizi z najrazličnejšimi dodatki, ki jih je ta dan ponudila narava okoli hiše ali 
domača zelenjava. Jedli so jo s kruhom ali polento, da so se dodatno nasitili. Pripravljali 
so jo porodnicam in bolnikom. Če so si jo zaželeli v zimskem času, se je v njej znašla tudi 
kaka klobasa ali kos mesa. Še danes največjo frtaljo pripravijo v vasi Pomjan nad Koprom, 
kjer se z njo bahajo celo v Guinnessovi knjigi rekordov glede števila uporabljenih jajc.

6 jajc• 
7 žlic moke

• 
2 dl mleka

• 
5 žlic nasekljanega peteršilja

• 
5 žlic nasekljanih stebel 

• 
mlade čebule

2 žlici nasekljanega drobn-

• 
jaka
4 žlice nasekljane špinače

• 
1 žlička soli

• 

Priprava:
Jajca, mleko in moko zmešaj v gladko maso ter dodaj zelišča.1. 
Speci frtaljo na vročem oljčnem olju na obeh straneh.2. 
Ponudi še vročo skupaj s sezonsko solato.3. 
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Pocukrana frtalja
OŠ Dobrovo, skupina: Rdače črješnje

Obvezno je frtalja morala biti na mizi za likof ali ob vaških praznikih, saj je uporabljena 
količina jajc narekovala pomembnost te jedi. Večinoma zeliščno frtaljo, in kot takšno 
slanega okusa, so si včasih zaželeli tudi kot posladek. Preprosto so frtaljo posladkali in 
ji rekli pocukrana.

5 jajc• 
6 žlic moke

• 
1,5 dl mleka

• 
3 žlice nasekljane madrjalce

• 
3 žlice nasekljanega srčnega 

• 
zelja
3 žlice nasekljanega divjega 

• 
koromačasol• 

sladkor
• 

oljčno olje
• 

Priprava:
V stepena jajca vmešaj moko, mleko in sol.1. 
V gladko maso nasekljaj zelišča in frtaljo speci v ponvi na vročem olju, tako 2. 
da sta obe strani enakomerno pečeni.
Ponudi jo narezano na trikotnike.3. 
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Hroštoli ali štraube ali flancati
OŠ Dekani, skupina: Pinčiči, OŠ Kamnica pri Mariboru, skupina: Kuhajmo s 
srcem, OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana, skupina: Na 5ke

Hroštole so gospodinje v Istri pripravljale ob večjih praznikih, tako cerkvenih kot tudi osebnih, 
in nujno so bile na mizi za pusta. Receptov zanje obstaja mnogo, vendar so najznačilnejše 
kvašene. Tudi na Štajerskem, kjer jih imenujejo flancati, so bili vedno praznična jed. Tako jih 
pod različnimi imeni najdemo tudi v drugih slovenskih pokrajinah. Na zahodnem Koroškem 
so jih pripravljali ob krstu. Flancate so pekli ob raznih opravilih v vinogradih, danes pa jih 
večinoma pečemo le za pusta. Recept za flancate se seli iz roda v rod.

0,5 kg bele moke
• 

4 jajca
• 

10 dag sladkorja
• 

3 žlice žganja
• 

2 žlici belega vina
• 

sok pol limone
• 

10 dag masla
• 

ščepec soli
• 

sladkor v prahu za posip

• 

Priprava:
V skledi razžvrkljaj jajca, dodaj sladkor, sol in zmehčano maslo.1. 
Vse skupaj premešaj in vmešaj moko, žganje in vino ter limonin sok.2. 
Zamesi gladko testo in ga razvaljaj na tanko ter razreži na trakove.3. 
Oblikovane hroštole ocvri v vročem olju in posuj s sladkorjem.4. 
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Fritole ali fancli
OŠ Dekani, skupina: Istrijani, OŠ Ivana Roba Šempeter pri Novi Gorici, skupina: 
Zlata žlica

Pekli so jih na šargo, kar je arhaičen izraz za vaško veselico, na kateri so fantje prirejali 
ples. Šarge so se dogajale po vaseh ob nedeljah ali praznikih, od velikonočnega ponedeljka 
do svetega Martina in od svetega Štefana do pusta. Ob božičnih praznikih so jih napekli 
toliko, da so bile na voljo za vse obiskovalce vse tja do svetih treh kraljev.

Prva različica:0,5 kg moke
• 

3 dag kvasa
• 

0,25 l mleka
• 

4 dag sladkorja
• 

mast za cvrtje
• 

malo soli
• 

za en oreh 
• 

masti
malo žganja ali 

• 
vina
5 dag rozin

• 

Druga različica:
2 jajci• 
2 navadna jogurta

• 
1 pecilni prašek

• 
4 žlice sladkorja

• 
4 lončki moke

• 
2 žlici masla

• 
sladkor v prahu

• 
olje• 

Priprava prve različice:
Rozine očisti in jih namoči v topli vodi, da nabreknejo.1. 
Pripravi kvas in ga zmešaj v moko.2. 
V drugi posodi zmešaj jajca, sladkor in sol ter dodaj mlačno mleko.3. 
Vse skupaj zmešaj in stepaj tako dolgo, da testo odstopi od posode.4. 
Pusti vzhajati vsaj pol ure, nato ocvri za žličko velike miške in jih odcedi na 5. 
papirnati brisači.

Priprava druge različice:
Zmešaj vse sestavine v testo, ki naj počiva 10 minut.1. 
Z žlico oblikuj miške in jih ocvri v vročem olju.2. 
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Istrske supe ali močič
OŠ Oskarja Kovačiča, Škofije, skupina: Škofijski grmiči

Porodnica v hiši je bila deležna velike pozornosti in predvsem izjemno izdatne hrane. Ob 
kokošji juhi so bile jedi z jajci v prvem planu. Kot boljša jed so supe bile na sporedu tudi ob 
krstu. Večinoma pa so jih kot sladico ponudili otrokom v malce »revnejši« različici, ko je bilo 
treba porabiti ostanke kruha. Odrasli so jih z veseljem uživali pomočene v rdeče vino.

1 l mleka
• 

14 rezin belega kruha

• 
7 jabolk

• 
malo ruma

• 
1 vanilin sladkor

• 
1 maslo

• 

Polivka:
1 lonček kisle smetane

• 
1 dl sladke smetane

• 
10 dag sladkorja

• 
4 jajca

• 
rum• 
1 vanilin sladkor

• 

Priprava:
Rezine kruha namoči v hladnem mleku in jih zloži v namaščen pekač.1. 
Naribaj jabolka in zmešaj s sladkorjem in rumom ter potresi preko kruhovih 2. 
rezin.
Prekrij s kruhovimi rezinami in prelij s polivko.3. 
Peci približno 20 minut pri 180 stopinjah.4. 



149

Refoškove palačinke
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina: Ištrijani

Refošk je sicer vino, a ga v nekaterih primerih uporabljamo tudi kot naravno intenzivno 
barvilo rubinasto rdeče barve. Z lahkoto mu rečemo kar črno vino. Ob tem ga krasita visoka 
svežina in nizka alkoholna vrednost. Njegova aroma spominja na sadno jagodičevje in tako 
je kot dodatek dobrodošel prenekateri okusni jedi. Palačinke same po sebi niso sloven-
ska tradicionalna jed. K nam so prišle iz tujine, pa vendar so se tu udomačile na regijsko 
značilne načine z dodatki v testu in nadevi, ki ustrezajo letnemu času in razpoložljivosti 
domače shrambe.

5 jajc• 
1 kg moke

• 
2 dl mleka

• 
1 dl refoška

• 
voda, v primeru, da je masa 

• 
pregosta
malo soli

• 
domača figova ali grozdna 

• 
marmelada

Priprava:
Sestavine zmešaj v gladko maso in speci palačinke v ponvi na oljčnem olju.1. 
Napolni jih z domačo grozdno ali figovo marmelado.2. 
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Palačinke iz pečice
OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Novi Gorici, skupina: Super korenčki

Jed domnevno izhaja še iz starogrških ali rimskih časov. Gre za ploščate testene pod-
lage, običajno z namenom napolniti jih kar najokusneje. Mednarodno izjemno poznana 
in priljubljena jed je na podlagi popotovanj našla svoje mesto tudi v širši Vipavski dolini, 
čeprav o neke vrste novodobni slovenski jedi – skutnih palačinkah – govorimo predvsem 
v ljubljanski kotlini. Tam je bila priljubljena jed k fižolovi juhi.

Testo:
4 jajca

• 
0,5 l mleka

• 
3 dl miner-

• 
alne vode

kavna 
• 

žlička soli

žlica slad-
• 

korja
35 dag 

• 
moke
maščoba

• 

Nadev:
500 g skute

• 
0,5 l kisle 

• 

smetane

3 jajca
• 

2 žlici slad-
• 

korja
3 žlice 

• 
drobtin

5 žlic rozin
• 

Preliv:
2 dl kisle 

• 
smetane

2 jajci
• 

sladkor
• 

0,5 l sladke 
• 

smetane

Priprava:
Pripravi maso za palačinke in jih speci v ponvi.1. 
Zmešaj polnilo in z njim premaži palačinke ter jih prereži na pol.2. 
Zloži jih v pekač in prelij s prelivom ter peci približno 15 minut pri 200 3. 
stopinjah.
Preden jih ponudiš, jih potresi še s sladkorjem in dodaj stepeno sladko 4. 
smetano.
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Snežne kepe
OŠ Šturje Ajdovščina, skupina: Šturski spretni prstki

Snežne kepe so zelo stara sladica, ki je k nam domnevno zašla skupaj s trgovci, ki so naše 
kraje prečkali s severa proti jugu. Vipavska dolina je bila ena glavnih poti, zato tukaj naj-
demo različice jedi severnih regij. Gre za jed, ki so jo gospodinje pripravljale le ob posebnih 
priložnostih, saj so bila jajca dragocena in so predstavljala pomemben vir zaslužka, tako 
da je bila družina jajc deležna le ob praznikih. Snežne kepe so po pripovedovanju nekaterih 
starih gospodinj pripravljali ob praznikih, ko so se v pečicah pekle potice, otrokom pa so iz 
beljakov, ki so ostali, pripravili snežne kepe. Sladica s snežnimi kepami ni poznana v vseh 
vaseh po dolini. Nekje bolj, drugje manj.

3 jajca
• 

3 žlice sladkorja
• 

1 l mleka
• 

strok vanilje
• 

ščep soli
• 

malo moke
• 

Priprava:
V široki posodi zavri mleko z vaniljo in ko zavre, zmanjšaj temperaturo.1. 
Beljake stepi v sneg, ki ga po žlicah daješ v vroče mleko, da kepe zakrknejo.2. 
Rumenjake zmešaj s sladkorjem in moko ter dvema žlicama mrzlega mleka.3. 
Maso vmešaj v mleko in kuhaj, da se krema malce zgosti.4. 
Z ohlajeno kremo prelij snežne kepe.5. 
Ponudi hladne ali tople.6. 
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Spomladanski kruhki iz Kobarida
OŠ Kobarid, skupina: Plentarji

Frtalja:
luštrek, koprive, pokalice, 

• 
rman, travniška kadulja, 

meta
jajca, maslo, sol

• 

Frika:
jajca, sir

• 
nekaj kosov belega kruha

• 

Priprava:
Za frtaljo nasekljaj zelišča in jih prepraži na maslu ter v ohlajeno jed primešaj 1. 
jajca.
Za friko naribaj sir in primešaj razžvrkljanim jajcem.2. 
Izdolbi debelejše rezine kruha.3. 
V izdolbine vlij eno ali drugo polnilo ali pa ju zmešaj ter speci v pečici.4. 
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Jedi, zbrane v tej knjigi so kuhali, 

pekli in oblikovali učenci slovenskih 

osnovnih šol:

OŠ Križevci

skupina Prleške frajle

skupina Polovjoki

skupina: Prleški kuhari

skupina: Mojstri

mentorici: Slavica Kolbl, Kristina Kocuvan

OŠ Kuzma

skupina: Paštetke

skupina: Mesarove dekle

skupina: Backi

mentorice: Irena Podpečan, Jožica Fuekaš, 

Lidija Navotnik

OŠ Odranci

skupina: Ajdovčki

mentorica: Barbara Lešnjek

OŠ Sladki Vrh

skupina: Spretni kuharski prstki

skupina: Sladki kuharčki

mentorica: Irena Tarkuš Trikić

OŠ Videm, podružnica Leskovec

skupina: Klopotec

mentorica: Marjana Notersberg

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj

skupina: Brassicalinke

mentorica: Marija Lesjak

OŠ Breg Ptuj

skupina: Miki Piške

mentorica: Nevenka Petek

OŠ Ljudski vrt Ptuj

skupina: Mladi kuharski mojstri

mentorica: Mihaela Kukovec

OŠ Podlehnik

skupina Früstükl

skupina: Cook Pro

mentorica: Mojca Pajek

OŠ Duplek

skupina: Štrukeljčki

skupina: Fižolčki

mentorica: Marjetka Bezjak

OŠ Pesnica

skupina: Širhakli

mentorica: Sonja Ekart

OŠ Ludvika Pliberška Maribor

skupina: Ludviki

mentorica: Brigita Godec Kopčič

OŠ Prežihovega Voranca Maribor

skupina: Kuharjevi kuharji

mentorica: Tea Mitrović

OŠ Slave Klavore Maribor

skupina: Pohorski lisjaki

mentor: Matej Pangerl

OŠ Kamnica

skupina: Srce na krožniku

skupina: Kuhajmo s srcem

mentorica: Petrina Stojkovič

OŠ Mozirje

skupina: Kuharski mojstrčki

skupina: Mozirski štrukeljci

mentorici: Urška Finkšt, Marjeta Menih
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OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

skupina: Oplotniške kouhle

mentorica: Danuška Hauptman

OŠ Celje

skupina: Celjske kuhle

mentorica: Nevenka Čater Jeušnik

OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu

skupina: Pohorski kohi

skupina: Šmarske dekle

mentorica: Irma Hartmen Javornik

OŠ Slovenj Gradec

skupina: Pinovce

mentorica: Tatjana Peršak

OŠ Ivana Skvarče Zagorje

skupina: Knapi

skupina: Perkmandeljčki

skupina: Ješprenčkovi

mentorici: Nada Brezovar, Milanka Pavšek

OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik

skupina: Perkmandeljci

mentor: Branko Podmenik

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

skupina: All in

skupina: Špica

mentorici: Sabina Potrbin, Irena Štusej

OŠ Trbovlje

skupina: Perkmandeljčki

skupina: Knapi

mentorici: Petra Čede, Urška Jerman

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

skupina: Mladi kuharji

mentorica: Mojca Trontelj

OŠ Sostro

skupina: Superbabice

mentorica: Tina Pucihar Balant

OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici

skupina: Kuharske glavce

skupina: Čebelice

mentorica: Urška Presečnik

OŠ Jožeta Moškriča

skupina Na 5ke

mentorica: Andreja Zrimšek Vrečar

OŠ Božidarja Jakca

skupina: Ješprenčki

skupina: Ptički

mentorici: Elvira Sušec, Meta Cedilnik

OŠ Trnovo

skupina: Trnovčki

mentorica: Vida Rupert

OŠ Grm Novo mesto

skupina: Grmčani

mentorica: Valentina Žefran

OŠ Koprivnica, skupina: Koprivničani

mentorica: Metka Srebotnik

OŠ Šmarjeta

skupina: Vrtičkarji

skupina: Čebelice

mentorica: Irena Zupančič

OŠ Frana Metelka Škocjan

skupina: Vrteče kuhalnice

skupina: Kuharski asi
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mentorja: Sabina Klemenčič, Janez Turk

OŠ Drska

skupina: Dolejnčki

skupina: Cooky girls

skupina: Kuharski mostrčki

skupina: Mladi kuharji

mentorica: Jožica Muhič

OŠ Leskovec pri Krškem

skupina: Dobrovoljčki

skupina: Makarončki

skupina: Korenčkovih 6

skupina: Kuharski mojstri

mentorici: Edita Gubenšek, Bojana Abram

OŠ Krmelj

skupina: Knapčevke

mentorica: Tatjana Selak

OŠ Ivana Roba, Šempeter pri Novi Gorici

skupina: Super korenčki

skupina: Zlata žlica

skupina: Peteršiljčki

skupina: Račke

skupina: Smrkci

mentorica: Vesna Levpušček

OŠ Šturje Ajdovščina

skupina: Šturski spretni prstki

skupina: Šturski mojstri

mentorica: Petra Usaj

OŠ Dobrovo

skupina: Rdače črješnje

skupina: Rjave bekce

mentorica: Vojka Gregorič Mozetič

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid

skupina: Plentarji

mentorica: Marica Benko

OŠ Dekani

skupina: Istrijani

skupina: Pinčiči

skupina: Strokovnjaki

mentorica: Nadja Jakomin

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

skupina: Škofijski grmiči

skupina: Ištrijani

mentorici: Loredana Bembič, Vlasta Baraga





Kuhati so nam pomagali:

Gorenje GTI, d. o. o.

Debitel, d. d.

Kotanyi, d. o. o.

Droga Kolinska, d. d.

Radenska, d. d.

Zvijezda, d. o. o.

Košaki TMI, d. d.

Pomurske mlekarne, d. d.

Emo ett, d. o. o.

Sava hotels and resorts:

Terme 3000 Moravske Toplice

Terme Ptuj

Sava hoteli Bled

Slorest, d. o. o.

Terme Krka:

Šmarješke toplice

Talaso Strunjan

Gostilna Klek Trbovlje

Narodni dom Maribor

Časopisna hiša Delo z OK – Odprto kuhinjo, prilogo Nedela

Ribogojnica Fonda

Pomorski muzej in Akvarij Piran

Studio Gorenje Velenje in Ljubljana

Za mentorstvo in strokovno pomoč ter 

pomoč pri izvedbi finala se zahvaljujem:

Janezu Bratovžu, Restavracija JB

prof. dr. Janezu Bogataju

Albertu Pucerju

Urošu Mencingerju




