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Uvod
Četrta etapa projekta raziskovanja lastne prehranske kulturne dediščine s slovenskimi osnov-
nošolci je dokazala, da je zakladnica jedi naših prednikov nepopisna. Obenem pa z velikim 
veseljem ugotavljamo, da je želja po usvajanju znanj o nekdanjih postopkih priprave jedi, 
njihovem poreklu in vzrokih priprave v preteklosti ter o vključevanju lokalnih sestavin v avtoh-
tone ali regijsko značilne jedi, vedno večja, predvsem pri veliki ali vedno večji skupini osnov-
nošolcev.

Želja po sodelovanju je mnogo šol pripeljala do dejstva, da so izvajali predtekmovanja, kasne-
je so se o veščinah naših prednikov pripravljali celotni razredi pri gospodinjskem pouku ali 
sorodnih predmetih. To nas je pripeljalo do izvedbe kar enajstih regijskih tekmovanj, ki smo 
jih ponovno izvedli na priznanih gostinskih lokacijah po Sloveniji ali pri priznanih prideloval-
cih lokalne ali celo avtohtone hrane. 

Projekt Kuhna pa to prehaja v gibanje, ki povezuje mladostnike s strokovnjaki na področju 
lokalne hrane, kuharstva, etnologije in turizma. Z medgeneracijsko komunikacijo se ohranjajo 
včasih ene najpomembnejših veščin: pridelava in priprava hrane ter predvsem tudi vzroki 
priprave le-te. Kultura prehranjevanja ali njena ponovna vzpostavitev je eden temeljnih dejav-
nikov ali prizadevanj na svetovnem nivoju ali pa bi lahko rekli zaščitni znak vsake pokrajine ali 
regije. Hrana je ali pa bi vsaj morala biti tisto, kar privablja obiskovalce. Na podlagi dediščine 
mora biti povezana z  regijo, a s pridihom sodobnih trendov bližja javnosti. 

Marsikatero tematiko smo skozi projekt že obdelali in tako smo med ljudi v treh preteklih 
knjigah ponovno postavili že preko 800 receptov, ki bi sicer odšli v pozabo. Tudi v četrti etapi 
nismo odstopali od želje po pridobivanju pozabljenih avtohtonih ali regionalno značilnih re-
ceptov. V prvi vrsti smo se tematsko posvečali žitnim jedem in kašam ali grobo obdelanim 
mokam. Naslednja kategorija pa je osnovnošolcem navrgla izziv: pripraviti mlečni izdelek ali 
jed, kjer ima mlečni izdelek glavno vlogo in ki bi si ga oni želeli užiti za šolsko malico. In zgo-
dilo se je marsikaj okusnega, slišali smo zgodbe otrok, ne le o pridobivanju receptov, tudi o 
šolskih malicah, ko so jed ponudili šolski kuhinji, pohvale sošolcev in želje po vnovični 
predstavitvi jedi med vrstniki, kar je eden od glavnih ciljev projekta. 

Slišati in videti otroška doživetja na tekmovanjih, kjer bi kuharske veščine lahko primerjali z 
marsikaterim priznanim kuharskim mojstrom, in tudi po njih na številnih nastopih, je nepre-
cenljivo, njihov entuziazem in volja njihovih mentorjev nam kažeta pot za naše skupno dobro 
in za nadaljnje bolj ali manj tekmovalne podvige. 

Anka Peljhan
vodja projekta





Uvodnik ministr a 
(september 2015)

Spoštovani,

lokalno značilne jedi oziroma jedi, ki so jih pripravljali naši predniki in so bile samoumeven 
del življenja, tudi kulture posamezne skupine prebivalcev, so pogojevale poseganje po lokal-
nih sestavinah. Uporaba lokalne hrane, med katero prištevamo avtohtone sorte živil, hrano, 
pridelano v lastni okolici, tudi na sosednjih kmetijah ali pa celo nabrano v naravi in pogojeno 
z letnim časom, s katerim je sovpadala narava jedi, je predstavljala edini in logičen način 
prehranjevalnega procesa. 

Danes uporaba lokalne hrane pomeni zdravje, pomeni ponovno vzpostavitev kulture prehra-
njevanja, spodbudo pridelave manjših in večjih pridelovalcev iz okolice, posredno zagotavlja-
nje in kreiranje novih delovnih mest, skrb za trajnostni razvoj in varstvo okolja ter nenazadnje 
kakovost bivanja vseh nas.

V izogib dejstvu, da lokalne ali regijsko značilne jedi postajajo le še zapisani (ali pa celo le 
ustni) spomini, ki z odhajanjem starejših generacij tonejo v pozabo, si z vsemi sredstvi priza-
devamo obrniti kolo v prid kakovosti življenja nas in generacij za nami, oživeti spoštovanje in 
zavedanje do hrane, pridelane doma, se jo naučiti uporabljati, ustvarjati nova delovna mesta, 
skrbeti za zdravje in postati odgovoren do sebe in okolice ter s ponosom širiti pridobljene 
informacije naprej.

Prav ciljno skupino otrok – osnovnošolcev ocenjujemo za najdovzetnejšo pri črpanju infor-
macij o pomembnosti lokalne hrane, ki jih bodo znali na dolgi rok ceniti in s tem ohranjati 
posebnosti kulinarične ali prehranske razpoznavnosti Slovenije. Če otrokom ponudimo te 
vsebine na njim primerne, atraktivne načine, je do dobrih rezultatov na tem področju le še 
kratka pot. In ni treba posebej poudarjati, da sodita kulinarika in gastronomija med temeljne 
vsebine gostinskega, turističnega in kulturnega delovanja, katerim se tudi na svetovnem nivo-
ju v zadnjem času posveča veliko pozornosti. 

Da bi teza “nazaj k naravi” ne ostala le “trendovska floskula”, smo se jo odločili udejanjiti na 
najkoristnejši način: prisluhniti naravi, kulturam, ki so pustile temelje današnjega razvoja in 
prehranjevalnega sistema ter jedi znati “obdelati” z adaptacijami v smislu lokalno značilnih 
sestavin današnjega časa in jih na sodoben vizualen način postaviti na mizo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s svojimi vsebinami in organizacijo dogod-
kov v okviru projekta Lokalna kakovost podpira projekt in pomaga pri razvoju visokega nivoja 
spoštovanja prebivalstva do lokalne hrane in vseh sorodnih procesov.



Letošnji repertoar: uporaba žit v obliki zrnja, kaš, grobo mlete moke: temelj prehranjevalnih 
sestavin v preteklosti ter uporaba mlečnih izdelkov z namenom kreacije šolske malice – v re-
ceptih naših prednikov.

Gre za dve zelo pomembni kategoriji živil, ki sta v Sloveniji vedno pomenili temelj ali osnovo 
in se v zadnjem času izmikata iz domačih kuhinj. 

Lokalna hrana, lokalna kakovost in kulturna kulinarična dediščina so tisti paradni konji, ki 
vlečejo voz naše nacionalne identitete v smeri razvoja in obstoja. Zato želim projektu Kuhna 
pa to še veliko kulinaričnih “dosežkov”!

Mag. Dejan Židan
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano



Nagovor evropskega poslanca 
Franca Bogoviča

Ko je pred nami knjiga, tako živa, da jo vidimo živeti, da nam zadiši po domači slovenski jedi, 
postanemo preprosto lačni. Pravzaprav željni domače in zdrave hrane, hrepeneči po okusih, 
ki se jih spominjamo iz otroštva in s krožnikov naših babic ter prababic. 

Marsikateri tradicionalni slovenski kuharski recept se v krogu družine deli iz roda v rod, se z 
leti in desetletji spreminja in razvija. Ostaja tradicionalen, a inovativen. A marsikateri tako 
razvijajoči se kuharski recept, z vsemi slovenskimi lokalnimi posebnostmi, ne bi danes našel 
poti do toliko krožnikov in jedcev, če ne bi bilo tako navdihnjenih posameznikov, kot jih zdru-
žuje projekt “Kuhna pa to”. 

Za to plemenito skrb za ohranjanje slovenske kulinarične kulturne dediščine z vsemi poseb-
nostmi vsake posamezne slovenske regije čestitam idejni vodji projekta gospe Anki Peljhan 
za vizionarsko idejo, ki jo z vsem srcem uresničuje, ter vsem, ki v projektu sodelujejo s prav 
istim srčnim navdušenjem: učiteljicam in njihovim šolam, ki so se vključile v projekt, strokov-
nim kuharskim in znanstvenim etnološkim mentorjem, podpornikom projekta, predvsem pa 
vsem najmlajšim osnovnošolskim nadebudnim kuharjem, ki svoje kuharske talente in zave-
danje o pomenu doma pridelane, zdrave hrane z veseljem izkazujejo na tem ustvarjalnem 
kuharskem tekmovanju.

Poslanstvo projekta “Kuhna pa to” pa vidim še veliko širše, kot je negovanje slovenske kulina-
rične tradicije in vzgajanje mladih s spoznanji, da doživetja v današnjem sodobnem svetu 
niso le v tehnologijah in računalnikih, temveč tudi med lonci, ponvami in kuhalnicami. Uči 
nas zavedanja o pomenu hrane kot ene izmed izredno pomembnih dobrin, in dejstva, da je 
pridelava hrane, torej celotna kmetijska panoga, še kako pomembna reč. V Sloveniji in Evropi 
smo skozi zadnja desetletja vlagali veliko naporov, da smo v kmetijstvu naše celine zagotovi-
li visoke standarde pri pridelavi kmetijskih in prehrambnih izdelkov, ki nam zagotavljajo varno 
in zdravo hrano. In evropska kmetijska politika si tudi v prihodnje prizadeva narediti vse, da 
bo v tem globaliziranem svetu ohranila vrednoto zdrave domače hrane kot temeljni evropski 
standard.

In “Kuhna pa to” je ravno takšen projekt, ki v celoti zajema vso to preprosto filozofijo: s pri-
pravo lokalnih jedi podpirati razvoj domače kmetijske panoge in uporabljati domače sveže 
pridelke in prehrambne izdelke iz najbližje okolice, še posebej pridelke in rastline, ki uspevajo 
ravno v posameznih regijah. S tem se podpira tudi male kmete in družinske kmetije, hkrati pa 
prispeva k večji samooskrbi Slovenije z lastno hrano. Od prvega trenutka, ko mi je bil predsta-
vljen projekt “Kuhna pa to”, sem vedel, da je to to. Z največjim veseljem sem osebno in kot 
slovenski poslanec Evropskega parlamenta, ki prisegam na zdravo in domačo hrano, v letu 
2015 podprl projekt s predlogom, da najboljše mlade kuharje na tekmovanju za nagrado go-
stimo v Bruslju. Tako so mladi lahko svoje mladostniške kuharske veščine pokazali tudi naj-



zahtevnejšim gostom na dveh sprejemih ob dnevu slovenske državnosti letos v Bruslju, ter si 
ob tem privoščili še čas za ogled znamenitosti Bruslja kot tudi Evropskega parlamenta.  

Vsem bralkam in bralcem želim, da se preizkusite v čim več pripravah jedi po receptih priču-
joče knjige, ki naj vam uspejo tako odlično, kot so uspele vsem osnovnošolcem, ki so se po-
dali v kuharske podvige letošnjega tekmovanja “Kuhna pa to”. Sam se zavezujem, da bom 
projekt kot evropski poslanec po svojih močeh še naprej podpiral.

Negovanje slovenskih tradicionalnih jedi naj bo naša skupna skrb in veselje. Pa tudi užitek. 

Dobro kuhanje in dober tek!

Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP)



The Weston A. Price Foundation is proud to be a sponsor of the Slovenian program “Cooking 
Kids”, a program very important for not only Slovenia, but for families everywhere. 

These days cooking has become a lost art and many families survive on fast foods and junk 
foods that are quick and easy. The results in the US and the rest of the world are apparent: 
rising rates of obesity, diabetes and cancer among even the youngest children. People are 
unwell and medical costs are soaring. In America, genetically modified foods and toxins are 
everywhere in the food chain. 

The “Cooking Kids” program is a brilliant strategy to put us on the right path back to health 
by re-introducing cooking and the use of healthy, local, and natural ingredients into our 
everyday lives first by reaching out to our children. Not only does the program foster self- 
confidence in the kitchen, but also team work among team members. It also ensures that 
Grandma’s recipes for traditional foods, which are part of the national heritage, will not only 
be preserved, but will become a part of family meals again. 

The mission and goals of “Cooking Kids” are the same as those of Weston A. Price Foundation: 
to help people, especially children, achieve optimum health and wellness through good 
nutrition by supporting artisan producers, local farmers, and by promoting the use of high 
quality ingredients, and home cooking in family meals.

Sally Fallon Morell, President
The Weston A. Price Foundation
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23 Prekmurje, Prlekija, Slovenske gorice 23 Prekmurje, Prlekija, Slovenske gorice

50 dag govedine brez kosti

50 dag svinjine

25 dag divjačine

6 srednje debelih čebul

3 stroki česna

10 dag svinjske masti

2 rdeči papriki

1 paradižnik

1 kg olupljenega krompirja

1–2 dl vina

lovorjev list, ščep timijana, 

1 feferon ali več

poper, sol, rdeča paprika, 

kumina, piment, majaron, 

brinove jagode, rožmarin

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

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

3. Goveje meso narežemo na 2 x 2 cm velike koščke in ga 
dodamo čebuli ter dodamo svežo papriko in paradižnik. 

4. Na to potresemo mleto rdečo papriko. 

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

6. Začinimo in počasi kuhamo pribl. 15 min. 

7. V posodo dodamo narezano divjačino, naribamo dva surova 
krompirja, da se kasneje zgosti. 

8. Prevremo in potem počasi kuhamo pribl. 15 min. 

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

10. Na koncu dodamo preostali na koščke narezan surov 
krompir, ki naj bo podobne velikosti kot meso. 

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

12. Za bolj pekoč okus dodamo feferon. 

13. Ko je krompir kuhan, je naš bograč gotov. 

Gre za eno najrazpoznavnejših in zelo priljubljenih tradicionalnih prekmurskih jedi v obliki 

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

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

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

Še vedno je zelo pogosto na jedilnikih  kot glavna jed na rojstnodnevnih in drugih zabavah 

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

Bograč

OŠ Kuzma, skupina Roftarska kijanica
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1 l vode

2 srednje debela krompirja 

mala žlička soli

20 dag ostre bele moke

ZABELA

1 čebula

1 žlica zaseke

kisla smetana

1. V slano vodo damo na ploščice narezan krompir in kuhamo 
do polovice. 

2. Nato dodamo moko in kupček prebodemo s kuhalnico. 

3. Lonec dobro pokrijemo in počasi kuhamo 25 minut. 

4. Odlijemo malo žgančevke v lonček in jo shranimo. 

5. Temperaturo znižamo in žgance temeljito premešamo. 

6. Po potrebi dodajamo žgančevko in mešamo. 

7. S pomočjo kuhalnice in vilic jih nadrobimo in prelijemo 
z zabelo. 

8. Za zabelo prepražimo čebulo na zaseki. Prelijemo jo čez 
dödöle in dodamo kislo smetano.

Dödöle, tradicionalne ‘krompirjeve žgance’, ki jih še danes srečamo v prenekaterih 

prekmurskih gostilnah, so običajno jedli kot samostojno jed v zimskem času ali k bujti repi. 

Jed je bila še posebej pogosto na mizi, ko so imeli sveže zmleto moko ali ob kolinah, 

ko so bili na voljo sveži ocvirki. 

OŠ Kuzma, skupina Roftarska kijanica

Dödöli



25 Prekmurje, Prlekija, Slovenske gorice

1 kg krompirja

240 g koruzne moke

sol

PRELIV

4 čebule

3 dag masti

2 dl kisle smetane

1. Krompir olupimo in narežemo na koščke, ki jih kuhamo 
v slanem kropu. 

2. Vode naj bo približno enkrat več, kot je krompirja v loncu. 

3. Ko je krompir na pol kuhan, dodamo moko.

4. Ko prevre, naredimo v sredino moke s kuhalnico luknjo 
in kuhamo približno pol ure. 

5. Precej žgančnice odlijemo in jo shranimo, krompir in moko 
pa dobro premešamo. 

6. Po potrebi dodajamo odlito vodo.

7. Čebulo narežemo na kolobarje in jih na maščobi prepražimo 
zlato rumeno. 

8. Polovico čebule odvzamemo, k drugi polovici dodamo 
smetano.

9. Čebulo in preliv polijemo po dödölih.

Dödöli so značilna prekmurska jed, ki zadnje čase ponovno dobiva na veljavi. Z brskanjem 

po kulinarični dediščini kraja se je razkrilo dejstvo, da so nekoč pripravljali tudi koruzne – 

kukrčne. 

OŠ Sv. Jurij, skupina Jurijski polžki

Kukrčni dödöli



26 Domača kuhna pa to

2–3 sveže kumarice

1 ptujska čebula

2 krompirja

mleta sladka rdeča paprika

1 žlica svinjske masti

sol, poper, česen

2 žlici kisle smetane

pol žličke moke

1. Na raztopljeni svinjski masti prepražimo narezano čebulo. 

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

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

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

5. Sestavine v loncu solimo, popramo in po okusu dodamo 
nasekljani česen. 

6. Vse skupaj kuhamo približno 15 min. 

7. Vühorkov zos zabelimo s podmetom, ki ga pripravimo tako, 
da smetano, moko in rdečo papriko z dodano vodo zmešamo 
v gladko zmes in podmet počasi vlijemo v posodo. 

8. Prevremo in jed je gotova.

V sezoni kumaric, ki jim narečno pravijo tudi vühorki, se na jedilniku pogosto znajde 

vühorkov zos. Kumarice so tradicionalna sestavina ali drugače: zaznamujejo nekatere 

tradicionalne prekmurske jedi. Gre za bolj poletne jedi, saj se niso dale uskladiščiti. 

Obenem so znane po svežini, zato so jih uživali med delom na polju. V kombinaciji 

s kislo smetano, veliko česna ali čebule ter v nekaj primerih krompirja jih še danes uživajo. 

OŠ Središče ob Dravi, skupina Obrške mühe

Vühorkov zos



27 Prekmurje, Prlekija, Slovenske gorice

30 dag svežih sliv 

voda

1 l polnovrednega mleka

2 dl sladke smetane

sol

2 večja krompirja ali 10 dag 

prosene kaše

1. V posodi z vodo skuhamo slive. 

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

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

4. Kuhanega zmečkamo in dodamo juhi.

5. Lahko pa vmešamo kuhano proseno kašo.

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

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

v prvi vrsti znana po svoji svežini. V poletnem času so jo radi uživali ob vročih dnevih 

ali se z njo sladkali ob kosilih. 

Slivova  juha

OŠ Križevci pri Ljutomeru, skupina Prlečke



28 Domača kuhna pa to

1 l mleka

3 žlice ostre moke

1 jajce

sol

1. Mleko solimo in ga zavremo. 

2. Jajce in moko umešamo v gosto maso.

3. Majhne žličnike – parflce – zakuhamo v vrelo mleko.

4. Vse skupaj kuhamo še 10 minut.

5. Začinimo lahko z ocvirki.

Juho, ki je nekakšna redkejša izpeljanka močnika, so uživali predvsem za večerjo. Kjer so 

bili otroci pri hiši, je bila juha zelo pogosto na jedilniku. Taka juha je v različnih oblikah 

(in z različnimi imeni) znana po celotni Sloveniji. Pri revnejših družinah ali pri družinah 

z veliko otroki so k mleku dolivali vodo.

OŠ Velika Nedelja, skupina Top 4

Mlečna juha s parflci



29 Prekmurje, Prlekija, Slovenske gorice

15 dag ajdove kaše

2–3 jurčki

1 lonček kisle smetane

voda

lovorjev list, poper, sol

1. V slanem kropu skuhamo ajdovo kašo. 

2. Začinimo. 

3. Jurčke dodamo juhi in kuhamo približno 20 minut.

4. Dodamo kislo smetano. 

5. Po okusu dosolimo in popopramo.

Že prej omejeno družino mlečnih juh je zaznamovala tudi taka z ajdovo kašo in gobami, 

ki je na mizi seveda bila v jesenskem času. Prilegla se je ob večerih ali za lažje kosilo kot 

vsakodnevni obrok.

OŠ Bogojina, skupina Novinke v kuhinji

Mlečna ajdova  juha z jurčki



30 Domača kuhna pa to

4–5 debelih krompirjev

1 čebula

1 žlička sladke paprike

1 žlica kisa

lovorjev list, kumina, timijan

poper, sol 

mast in moka za prežganje – 

po želji

1. Najprej olupimo krompir, ga narežemo na kocke in damo 
kuhat v slano vodo. 

2. Ko je krompir na pol kuhan, vodi dodamo nasekljano čebulo, 
lovor, sol, kumino in timijan. 

3. Krompir skuhamo do mehkega, mu dodamo prežganje in ga 
pretlačimo, da dobimo gladko maso. 

4. Na koncu dodamo še kis in ponovno prevremo.

5. Ponudimo s tünko in domačim rženim kruhom.

Kot bi rekli zgodovinarji: še en dokaz, da se je krompir uveljavil kot eno najpomembnejših 

živil ob kruhu in kašah, po drugi strani pa dokaz, da finančne možnosti niso dopuščale 

kreativne kuhinje in raznolike prehrane. Ime ‘zos’ izhaja iz dejstva, da je juha z gostoto 

mejila na omako in je bila lahko priloga k mesu ali zelenjavi. Ob tem so lahko v ‘zos’ 

pomakali kruh in se tako prej nasitili. 

OŠ Juršinci, skupina Pretkani kuharji

Krompirjev zos s tünko



31 Prekmurje, Prlekija, Slovenske gorice

3 dl ajdove moke

1 dl bele pšenične moke

1 jajce

malo soli

1 jogurt

malo mleka

1. Pekač namažemo z mastjo, lahko tudi z bučnim oljem. 

2. Vse sestavine zmešamo in pripravljeno maso vlijemo 
v pekač.

3. Zlivanka naj bi bila visoka 1 centimeter.

4. Pečemo 10–15 minut na 170 °C ali v ponvi. 

Edinski šterc ali hajdinska zljevanka ali ajdova zlivanka ponazarja jed, ki je bila pripravljena 

v zelo kratkem času, tako rekoč priloga vedno pri roki ali pa so jo kot samostojno uživali kot 

prigrizek. V večini so jo ponudili za zajtrk ali za večerjo. Ponudili so jo skupaj z belo kavo, 

v nekaterih družinah tudi z ocvirkovo mlečno juho. Pekli so jo v ponvi ali v pekaču. Ime pa 

ponazarja dejstvo, da so testo (ki je bilo lahko iz kakršne koli moke) zlili v posodo.

OŠ Kuzma, skupina Roftarska kijanica

Ajdova  zljeva nka ali edinski šterc
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33 Prekmurje, Prlekija, Slovenske gorice

TESTO

50 dag moke

pol kocke kvasa

ščepec sladkorja

ščepec soli

0,5 dl olja

0,5 dl mlačne vode

SKUTNI NADEV

50 dag skute

2 žlici sladkorja

naribana limonina lupina

1 jajce

OREHOV NADEV

40 dag mletih orehov

1 jajce

3 žlice medu

2–3 dl mleka 

PRELIV

1 jajce

4 žlice kisle smetane

2 žlici sladkorja

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

2. Nato ga ponovno pregnetemo, razvaljamo po pekaču in 
dvignemo robove.

3. Za skutni nadev zmešamo vse naštete sestavine in testo 
najprej premažemo z njim.

4. Nato z vročim mlekom prelijemo orehe in pustimo, da se 
malce ohladi, dodamo med in na koncu umešamo še jajce.

5. Premešamo in pokrijemo pogačo z orehovim nadevom.

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

7. Pečemo 45 minut na 180 °C.

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

postregli s tovrstnimi pogačami ob zaključku dela, kot je bila košnja, likof ali spravilo sena. 

Veljalo je pravilo: kot si zamisli gospodinja, tako pa naredi. In speče prigrizek s pridelki, ki 

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

posebnosti Pomurja.

OŠ Juršinci, skupina Pretkani kuharji

Orehova  pogača s skuto



34 Domača kuhna pa to

4–5 dl mleka

2 jajci

5 žlic sladkorja

kos masla

4 žlice riža

2 žlici sladkorja

3 žlice prosene kaše

maslo in sladkor za pekač

naribana limonina lupinica

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

2. Po 15 minutah odcedimo in ohladimo.

3. Ločimo jajci. 

4. Rumenjake umešamo s sladkorjem in dodamo maslo. 
Zmešamo z rižem in kašo.

5. Beljake stepemo v sneg, dodamo limonino lupinico in vse 
skupaj narahlo dodamo zmesi.

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

7. Vanj vlijemo maso in pečemo 20–30 minut na 180 °C.

Uveljavitev riža, sprva v mestih, se je počasi širila tudi na podeželje in tako zaznamovala 

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

področju domovale že od nekdaj.

OŠ Križevci pri Ljutomeru, skupina Prlečke

Rižev narastek s proseno kašo



35 Prekmurje, Prlekija, Slovenske gorice

TESTO

8 dag ajdove moke 

3 dl slanega kropa

12 dag pšenične moke

ščep soli, 2 dag kvasa

NADEV

25 dag skute, 2 jajci

4 žlice sladkorja

2 žlici pšeničnega zdroba

2 žlici kisle smetane

1. Poparimo ajdovo moko, premešamo jo s kuhalnico 
in pustimo, da se ohladi. 

2. Medtem pripravimo kvasec in ga pustimo vzhajati. 

3. Pšenično moko dodamo k ajdovi, vmešamo kvas in ščepec 
soli ter dobro pregnetemo. 

4. V primeru, da je testo lepljivo, dodamo moko. 

5. Na toplem ga pustimo vzhajati pol ure.

6. Za nadev penasto umešamo jajci s sladkorjem in dodamo skuto.

7. Vmešamo zdrob in kislo smetano.

8. Vzhajano testo razvaljamo na debelino 1 cm in ga položimo 
v pekač. 

9. Naredimo tudi robove! 

10. Maso vlijemo na testo in pečemo najprej 10 minut na 200 °C, 
potem pa še približno 25 minut na 180 °C. 

Že Valvazor je v Slavi vojvodine Kranjske pisal o ajdi in o tem, da jedo črn ajdov kruh domala 

po vsej deželi. Ajdova moka je bila tudi v teh krajih na najrazličnejše načine uporabljena 

sestavina z dodatki, ki so bili pogojeni sezonsko ali enostavno pridelani doma. Priprava 

pogač je kot peka potice postala tradicionalen postopek priprave jedi naših prednikov 

in različic je toliko, kot je krajev ali vasi na Slovenskem.

OŠ Velika Nedelja, skupina Top 4

Hajdinska pogača



dodamo še eno slikico
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Štajerska, 
Dravsko in 

Ptu jsko polje
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39 Štajerska, Dravsko in Ptujsko polje

TESTO

50 dag bele moke

1 jajce

4 dl tople vode

sol

NADEV

8 jajc (4 za nadev s skuto, 

4 za juho)

50 dag polnomastne skute

4 zvrhane žlice drobtin

2 žlici olja 

1 žlica soli

2 litra vode 

2 vejici peteršilja

4 žlice ocvirkov

1. Vse sestavine za testo z občutkom zgnetemo. 

2. Damo v namaščeno vrečko in pustimo stati na hladnem 
najmanj 2 uri, lahko tudi čez noč. 

3. Iz skute, jajc in drobtin si pripravimo nadev. 

4. Testo razvaljamo in na polovico testa enakomerno 
razporedimo nadev. 

5. Nato pričnemo z zvijanjem. 

6. Štruklje oblikujemo z rezanjem: narežemo jih na majhne 
in enake kvadratne kose. 

7. Sledi kuhanje v osoljeni, vreli vodi, v kateri smo pred tem 
10 minut kuhali 2 vejici peteršilja.

8. Štruklji morajo vreti počasi, najmanj 15 minut. 

9. Tik pred koncem kuhanja dodamo še pečena, razžvrkljana 
jajca, ki smo jih med kuhanjem štrukljev spekli na svinjski 
masti z ocvirki. 

Priprava skutnih štrukljev, dopolnjenih s smetano ali drugimi dodatki, se je razširila po 

vsej Sloveniji. V našem primeru pa gre za zapuščino prebivalstva Dravske doline in okolice 

z namenom na mizo postaviti jed, ki bo zadostila dvema poglavjema kosila: juhi in glavni 

jedi. Postrežena na ta način je tipična za štajersko regijo.

OŠ Vojnik, skupina Vojčice

Štr uklji v juhi



40 Domača kuhna pa to

20 suhih češpelj

4 žlice ajdove kaše

pol žlice soli

1 l vode

1 – 2 dl sladke smetane

OBROŠENJE (ZAKUHA)

4 žlice moke, 1 jajce

2 žlici vode, sol

4 žlice moke, 1 jajce

1. Češplje drobno nasekljamo in jih damo v vrelo vodo. 

2. Kuhamo na nizki temperaturi približno pol ure. 

3. Dodamo 4 velike žlice ajdove kaše ali druge žitarice. 

4. Ponovno kuhamo približno 15 minut. 

5. Iz sestavin za zakuho zamesimo čvrsto testo in ga pustimo 
počivati vsaj 15 minut.

6. Zakuhamo jo kot drobne vlivance.

7. Na koncu dodamo sladko smetano. 

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

Ne le zavoljo sladkega okusa, z njo so otrokom namreč zagotovili zadosten vnos 

energije, železa in nekaterih ostalih pomembnih sestavin.

OŠ Vojnik, skupina Vojčice

Češpljeva  juha z ajdovo kašo



41 Štajerska, Dravsko in Ptujsko polje

50 dag krompirja

5 dl kislega mleka

1 žlica kisle smetane

vejica peteršilja, majaron, 

šetraj

sol, poper

1. Krompir narežemo na kocke in skuhamo v majhni količini 
slanega kropa. 

2. Kuhan krompir pretlačimo, prilijemo kislo mleko in smetano. 

3. Solimo in popramo po okusu. 

4. Okus jedi izboljšamo z nasekljanim peteršiljem in ostalimi 
začimbami.

Vsakodnevna jed naših prednikov je bila namenjena predvsem poletnim malicam. Včasih 

so jo pogosto pripravljali tudi za večerjo. Pridelavo krompirja je zapovedala Marija Terezija, 

ki je tako ljudem omogočila osnovno prehransko sredstvo. Krompirjeva juha v enostavni 

obliki je postala stalnica na slovenskih mizah. V več primerih so v juho pomočili še kos 

svinjskega mesa – zaradi boljšega ali bolj polnega okusa, ali pa le naredili podmet 

iz smetane in masti ali zaseke. OŠ Mladika, skupina Fižolčki

Krompirjeva  juha s kislim mlekom
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40 dag suhega fižola 

15 dag prekajene svinjine 

20 dag sveže svinjine

3 dag maščobe

1 velika čebula

2 stroka česna

10 dag korenja

žlička paprike

žlica paradižnikove mezge

lovorjev list, sol, poper, mleta 

kumina

1. Čez noč namočeni fižol kuhamo v rahlo osoljeni vodi, kateri 
po 30 minutah dodamo narezano prekajeno svinjino. 

2. Na segretem olju ali masti prepražimo nasekljano čebulo 
in narezano svežo svinjino.

3. Dodamo na kolobarje narezano korenje, nasekljan česen 
in vse ostale začimbe razen paradižnikove mezge. 

4. Dodamo fižolu in kuhamo do mehkega. 

5. Pred koncem dodamo paradižnikovo mezgo, nekaj minut 
pustimo vreti in po potrebi zgostimo s podmetom.

Fižolov golaž, kjer Štajerci radi dodajo še besedo ‘štajerski’, čeprav se ga najde v marsikateri 

od slovenskih regij, je bila in je v večini še danes vsakodnevna jed kot glavni obrok, 

še posebej, če je noter kuhan kos mesa ali klobasa. Bolj pogosta je bila v zimskem času, 

ko ni bilo toliko sveže zelenjave.

OŠ Mladika, skupina Fižolčki

Fižolov golaž



43 Štajerska, Dravsko in Ptujsko polje

50 dag pšenične moke

3 dl toplega mleka

pol kocke kvasa

5 dag masti

3 žlice sladkorja

3 jajca

ščepec soli 

10 dag rozin

žlica sladkorja v prahu

1. Pripravimo kvasec. 

2. Ko narase, ga zmešamo s sladkorjem, mastjo in soljo. 

3. Nato dodamo mleko, rozine in moko. 

4. S kuhalnico stepemo sestavine v testo in ga položimo 
v posodo. 

5. Vzhaja naj 20 minut. 

6. Pečemo pri 190 °C 45 minut. 

7. Pečenega potresemo s sladkorjem v prahu.

Bider, narejen po vzoru nekaterih kolačev, ki so bili in so še vedno značilni za sosednjo 

Avstrijo, je znan kot bogata sladica, ki se je predvsem v času naših babic ponudila le 

ob izjemnih priložnostih. Skoraj nepogrešljiva sladica je bila na porokah oz. gostijah 

ali jubilejih. Ime je dobil po okrogli posodi z rebri ob strani, v kateri včasih pečemo 

tudi potico.

OŠ Mladika, skupina Kramperčke

Bider
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45 Štajerska, Dravsko in Ptujsko polje

pol večjega fileja 

dimljene ribe 

2 šalotki

4 žlice ješprenjeve kaše

2 žlici masla

1 dl sladke smetane

2 žlici navadnega 

domačega jogurta

2 žlici naribanega hrena

čemaž, ko se ga da nabrati, 

lahko tudi drobnjak

oljčno olje

sol

ZA DEKORACIJO

sveže zelenje 

1. Ješprenj kuhamo v vreli slani vodi skoraj do konca. 

2. Čebulo na drobno nasekljamo in jo v ponvi na maslu 
popražimo, da postekleni. 

3. Dodamo nacefrano dimljeno postrv, premešamo in vmešamo 
hren. 

4. Vse dobro premešamo in dodamo ješprenj ter zalijemo 
s smetano. 

5. Dušimo še nekaj minut in pazimo, da se ješprenj ne razkuha, 
vendar masa postane čvrsta. 

6. Dve minuti pred koncem dodamo na drobno nasekljan 
čemaž in maslo. 

7. V posodico zlijemo jogurt, preko pa poveznemo kepo 
ješprenja z dodatki. 

8. Pokapljamo z oljčnim oljem in okrasimo.

Ribogojstvo predstavlja eno izmed najstarejših samostanskih panog. Za ribnike je skrbel 

poseben menih, magister piscium. Znan je podatek, da so leta 1749 v Žički kartuziji imeli 

okoli 40 ribnikov. Velike količine rib so zadostovale za obilne pojedine, vodni živelj iz svojih 

ribogojnic pa so menihi prodajali tudi na tržnicah. Ob tem gre za raznolikost samostanskih 

jedi, ki so na podlagi prihoda menihov domala z vsega sveta vsebovale začimbe in razne 

dodatke, ki jih takrat slovenska kuhinja še ni poznala oz. so bile sestavine prebivalstvu 

nedostopne.

OŠ Pod goro, skupina Špeglarji

Mala kartu zijanska južina
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    gornja in Spodnja 
Savinjska dolina, 

Koroška
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49 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

5 dag svinjskega hrbta 

ali vratu

3 korenčki

svež peteršilj

pol gomolja zelene

2 stroka česna

pol čebule

lovorjev list, sol, poper 

v zrnju, majaron

1,5 l vode

ŠTRUKELJCI

2 dl krvi

5 dag ajdove moke

5 dag pšenične moke

1. Meso damo kuhat v hladno vodo in začinimo.

2. Dodamo zelenjavo.

3. Kuhamo približno 1 uro.

4. Medtem pripravimo zmes za štrukeljce, ki naj stoji vsaj 
20 minut. 

5. Kuhano juho precedimo, ji vrnemo narezano zelenjavo 
in izkoščičeno meso.

6. Vanjo vkuhamo zelo drobne štrukeljce in pustimo vreti 
približno 10 minut.

7. Pred serviranjem lahko dodamo 1 žlico jabolčnega kisa.

Firuš ali firovž je ime za tradicionalno jušno zakuho, ki je bila ena od značilnih jedi v času 

kolin. Takrat se je namreč jedlo sestavine, kot so drobovina, priželjci ipd., ki se niso dale 

‘uskladiščiti’ v obliki suhomesnatih izdelkov ipd. Ena takih, ki jo je bilo treba uporabiti takoj, 

je bila kri. Nekateri so jo spekli, drugi zakuhali v omake ali pa uporabili kot dodatek zakuhi, 

ki je v času kolin nadomestila jajca.

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Pravih pet, OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina T‘hinski ostanki

Firuš ali firovž
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51 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

40 dag rajželjca

20 dag priželjca

25 dag en dan starega 

belega kruha

1,25 dl mleka

1,5 dl sladke smetane

6 jajc

šopek svežega peteršilja 

in drobnjaka

1 večja čebula

1 žlica svinjske masti

sol, poper v zrnju in prahu

cimet, piment, klinčki, 

timijan, majaron, lovor

svinjska mrežica za zavijanje 

1. Rajželjc (črevo mladega teleta) skuhamo v vodi, ki smo ji 
dodali lovor, poper in pol čebule.

2. Kuhamo na zmernem ognju vsaj eno uro, oziroma dokler 
se ne zmehča. 

3. Priželjc solimo, rahlo popramo, naoljimo ter pečemo na 
160 °C vsaj 30 minut.

4. Rajželjc in priželjc ohladimo ter narežemo na manjše kocke. 

5. Peteršilj in drobnjak narežemo, a ne predrobno. 

6. Preostanek čebule nasekljamo in jo na masti popražimo. 

7. Ločimo jajčne rumenjake od beljakov. 

8. Rumenjake razžvrkljamo, iz beljakov pa stepemo sneg.

9. Na kocke narezan kruh damo v večjo v skledo in ga dobro 
prepojimo z mlekom in sladko smetano.

10. Dodamo rajželjc in priželjc, peteršilj in drobnjak, praženo 
čebulo, rumenjake, sol, poper, cimet, piment, klinčke, majaron 
in timijan. 

11. Vse sestavine dobro, a na rahlo premešamo ter na koncu 
vmešamo sneg iz beljakov in oblikujemo v štruco, ki jo 
zavijemo v mrežico in položimo v pomaščen pekač.

12. Pečemo v pečici pri 190 °C približno 40 do 45 minut, odvisno 
od debeline štruce.

Rajzlc, poznan pod imenom rajželjc, pripravljajo v nekaj slovenskih pokrajinah, vendar 

na zelo različne načine. Le redki pa vedo, da gre za pripravo dela črevesa mladega teleta, 

ki je bilo vzrejeno le z mlekom. Ponekod ga pripravljajo v omaki, drugod cvrejo z jajci, 

delajo rajželjcev pečenjak ali rajželjcevo obaro. Rajzlc, kot so ga nekoč pripravljali v Zgornji 

Savinjski dolini, je veljal za cenjeno jed. Poleg rajželjca so dodali narezan popečen priželjc, 

če pa tega ni bilo, pa ostanke telečje pečenke. S smetano, jajci in začimbami niso varčevali, 

saj je bila jed pripravljena le ob posebnih priložnostih, kot so bili večji prazniki, birme, 

poroke ali svečanost po novi maši. Kruh v jedi se lahko nadomesti tudi z ajdovo ali proseno 

kašo. Ob rajzlcu so običajno ponudili krompirjevo solato.

OŠ Ljubno ob Savinji, skupina L‘binski flosarji

Rajzlc po radmirsko



52 Domača kuhna pa to

0,5 l mleka

10 dag ajdove moke

1 jajce

žlica masla

pol žličke olja

sol

med

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

2. Vmešamo ajdovo moko in oblikujemo štrukeljce.

3. Prepražimo jih na maslu in zalijemo z mlekom.

4. Kuhamo jih 10 minut v rahlo slanem mleku.

5. Na koncu dodamo med.

Juhe so bile na Koroškem ali v Zgornji Savinjski dolini precej pogosta jed. Pripravljale so se 

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

zjutraj ali za večerjo. V našem primeru gre za vsakodnevno enolončnico, katere poglavitni 

pomen je bil nahraniti družino, danes pa ima svoj sloves med tradicionalnimi jedmi 

omenjene regije.

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Štiriperesna deteljica

Ajdova  župa



53 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

6 suhih žemelj

2 jajci

4 žlice sladkorja

kos masla

4 jabolka (ali več)

cimet

1 lonček kisle smetane

0,5 l sladke smetane

1. Pekač na debelo namažemo z maslom. 

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

3. Po vrhu naribamo jabolka. 

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

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

6. Pečemo 30 minut na 160 °C. 

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 z uporabo preprostih, lokalno 

značilnih ali pač dosegljivih sestavin ter iz njih naredile okusno, privlačno in izdatno jed. 

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

Beračeva torba
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55 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

300 g prosene kaše

1 l mleka

1 dl sladke smetane

voda po potrebi

pol žličke soli

1 žlička sladkorja

250 g masla

4 jajca 

1. V slanem mleku kuhamo proseno kašo toliko časa, da se 
zmehča in zgosti.

2. Medtem neprestano mešamo in po potrebi dodajamo mleko.

3. Tik pred koncem dodamo še sladko smetano in sladkor ter 
kuhamo še kakšno minuto. 

4. Kuhano kašo zvrnemo v primerno skledo in vanjo naredimo 
vdolbino – luknjo.

5. Kašo prelijemo s stopljenim maslom.

6. Na ostanku masla spečemo jajca in cvrčo zvrnemo v luknjo.

Jed, nekdaj izjemno značilno za predele Zgornje Savinjske doline, ki je pa danes skoraj ne 

poznajo več, so poimenovali zaradi vdolbine – luknje, ki se naredi v sredini prosene kaše 

v skledi. Pogosto so jo jedli ob težjih kmečkih opravilih, saj je zelo kalorična. Nikakor pa 

ni smela manjkati ob likofu (zaključku) mencanja prosa. Gre za staro kmečko opravilo, ki 

sledi žetvi in mlatenju. Sredi prejšnjega stoletja so ga začeli izpodrivati stroji. Mencanje je 

pomenilo luščenje in takrat je bilo treba proso v obliki luknje postaviti na mizo. Če jedi ni 

bilo, si je gospodinja prislužila veliko negodovanja sodelavcev, zato so si kmečki fantje 

prizadevali luknjo ukrasti ali skriti za nekaj časa kljub jezi vseh ostalih. Na koncu so jo, tudi 

hladno, pojedli skupaj. Skoraj obvezna jed žena je bila luknja tudi pred porodom ali po 

njem. Radi pa so jo kmetje in pastirji jedli ob ‘cirngi’ ali takrat, ko je kmet pastirju prinesel 

hrano na planino, da bi le-ta brezskrbno pasel njihovo živino.

OŠ Ljubno ob Savinji, skupina L‘binski flosarji, OŠ Rečica ob Savinji, skupina Pravih pet

Luknja
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57 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

TESTO

200 g moke

2 jajci

1 žlica olja

voda po potrebi

POLNILO

200 g suhih hrušk

50 g masla

50 g drobtin

cimet v prahu

sladkor

smetana ali hruškovo žganje

PREMAZ ZA TESTO

1 jajce

1. V skledi zmešamo sestavine za testo in ga dobro zgnetemo 
v gladko maso.

2. Naj bo mehkejše kot za rezance.

3. Pustimo ga počivati vsaj pol ure.

4. Hruške zmeljemo na mesoreznici. 

5. Na maslu prepražimo drobtine ter dodamo cimet in sladkor. 

6. Vmešamo hruške in razredčimo s sladko smetano ali 
hruškovim žganjem.

7. Na tanko razvaljano testo, premažemo z razžvrkljanim jajcem.

8. Nanj polagamo kroglice nadeva, prekrijemo z drugo polovico 
in s prsti med nadevom pritiskamo ter zlepimo. 

9. Razrežemo in kuhamo v slanem kropu na nizki temperaturi 
približno 10 minut.

10. Ponudimo lahko z jabolčno čežano.

Po imenu gre za tipično koroško jed, ki je pa svoje različice dobila v več slovenskih 

pokrajinah. Izraz ‘kvoce’ ali ‘kloce’ v koroškem narečju pomeni suhe hruške – od tod ime 

‘kvočevi ali kločevi nudlni’. ‘Nudlni’ je 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. Danes lahko služi tudi 

kot priloga k mesu ali pa kot sladica.

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Princese kuharice

Kvočevi nudli
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59 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

0,5 kg ajdove moke

0,5 kg pšenične moke

0,5 kg mletih orehov

5 dl mlačnega mleka 

7 dl vrele vode

2,5–3 dl medu

malo sladkorja

malo soli

6 dag kvasa

1. Ajdovo moko poparimo s slanim kropom in dobro 
premešamo ter pustimo, da se ohladi.

2. Medtem pripravimo kvasec, ga vmešamo v pšenično moko 
in mu dodamo ajdovo zmes.

3. Mehko testo naj vzhaja vsaj 15 minut.

4. Medtem pripravimo orehe in rahlo segrejemo med, da 
postane tekoč.

5. V namaščen pekač vlijemo tretjino testa, posujemo z orehi 
in pokapljamo z medom. To ponovimo še dvakrat.

6. Na vrhu naj ostane testo, ki ga prelijemo z mlačnim mlekom.

7. Vse skupaj pustimo vzhajati še 20 minut, ga nekajkrat na 
rahlo prebodemo in pečemo v pečici na 180 °C približno 
40 minut.

8. Ko je pečen, ga za nekaj časa pokrijemo s krpo. Preden ga 
ponudimo, ga posujemo s sladkornim prahom.

Ajdnek je bil ena prvih sladic, ki so jo pripravljali v Zgornji Savinjski dolini že nekaj stoletij 

nazaj. Je dragocena ajdova potica z orehi in medom, ki je ponovno pridobila veljavo 

v zadnjih desetletjih. Sicer pa so ajdnek pripravljali na praznik vseh svetih kot tudi ob 

drugih pomembnejših praznikih. Ker je bila takrat ajda slabo cenjena, bela moka pa simbol 

blaginje, so namesto zdaj poznane orehove potice pekli ajdnek. Prav veseli so ga bili flosarji, 

če so ga dobili za na pot ali pa jih je pričakal, ko so se po dolgih tednih utrujeni vrnili 

domov. Ni več veliko gospodinj, ki bi znale speči pravi vlivan ajdnek. 

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Rečiški kuharji

Ajdnek
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61 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

30 dag kuhanega fižola

20 dag sočne skute

3 žlice kisle smetane

pest sirneka

pol čebule ali pest čemaža 

(spomladi)

sol, bučno olje, kumina

1. Topel, slabo odcejen fižol damo v skledo. 

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

3. Solimo in še hladno maso poveznemo čez topel fižol. 

4. Pokapljamo z bučnim oljem in potresemo s kumino.

5. Čez naribamo solčavski sirnek kot avtohtono začimbo.

Naši predniki so v kuhinji veliko uporabljali fižol, še posebej kot nadomestek mesa 

v postnem času ali ko je mesa primanjkovalo. Skuta pa je še posebej značilna za Zgornjo 

Savinjsko dolino, zato so jo radi dodajali, da bi zagotovili polnovreden obrok. Sirarske 

tehnologije ‘po domače’ so se najdlje ohranile v Zgornji Savinjski dolini oziroma pri 

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

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

ki ga lahko uporabimo kot začimbo ali dodatek.

OŠ Mozirje, skupina Mozirske šprudle

Fižol s sirnekom
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63 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

CMOKI

2,5 dl mleka

2,5 dl vode

3 žlice margarine

20 dag zdroba

3 jajca

sol po okusu

suhe slive brez koščic

OMAKA

zavitek razkoščičenih sliv

košček masla

ščepec sladkorja in ščepec 

soli

cimet, klinčki, limonina 

lupinica

belo vino

1. Mleko, vodo, margarino in sol zavremo ter zakuhamo zdrob. 

2. Ko se zgosti in odstopi od posode, odstavimo in ohladimo.

3. Dodamo jajca. 

4. Dobro premešamo in oblikujemo cmoke. 

5. V sredino zavijemo prej namočeno suho slivo.

6. V slanem vrelem kropu kuhamo cmoke na nizki temperaturi 
približno 15 minut.

7. Medtem v vinu z ostalimi sestavinami za omako skuhamo 
slive in jih skupaj s tekočino zmeljemo.

8. Prelijemo jo čez cmoke.

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

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

ali kompotom. 

OŠ Mozirje, skupina Mozirske šprudle

Gresovi cmoki s slivami
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65 Zgornja in Spodnja Savinjska dolina, Koroška

TESTO

20 dag moke

2 jajci

malo vode

sol

NADEV

1 majhna čebula

česen

1 domača dimljena klobasa

1 jajce

drobtine

OMAKA

domači ocvirki

suhe slive

kisla smetana

1. Zamesimo testo, malce mehkejše kot za rezance, in ga 
pustimo stati vsaj pol ure.

2. Nato ga razvaljamo za nožev rob na debelo in izrežemo 
kroge.

3. Čebulo prepražimo na masti in dodamo na majhne kocke 
narezano klobaso. 

4. Dodamo strt česen, jajce in drobtine. 

5. Iz nadeva oblikujemo kroglice, ki jih polagamo v sredino 
izrezanih krogov. 

6. Robove stisnemo z vilicami, da se zlepijo.

7. Pripravljene žlinkrofe kuhamo 10–15 minut v slani vodi.

8. Suhe slive in ocvirke zmeljemo ali nasekljamo. 

9. Prepražimo v ponvi in dodamo kislo smetano. 

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

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

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

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

izročilo pravi, da so gospodinje včasih skuhale tudi po 700 žlikrofov. Idrijski žlikrofi so 

danes uradno zaščitena jed. Tudi ta jed je pod imenom ‘žlinkrofi’ ubrala pot po različnih 

regijah s preobrazbo predvsem pri polnilu in obliki. Najdemo jih še na področju Dolenjske, 

Koroške, v okolici Cerknice in v Savinjski dolini.

OŠ Mozirje, skupina Mozirski kuharji

Žlinkrofi z ocvirkovo omako
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69 Zasavje, Kočevsko

1,5 kg svinjskih nogic in 

repov ali svinjske glave

5 dag masti

1 čebula

6 strokov česna

2 dl vina

2 dl kisle smetane

timijan, majaron, peteršilj, 

brinove jagode, lovor

1 žlička jabolčnega kisa

sol, poper v zrnju

pol domače klobase

jušna zelenjava: koleraba, 

zelena, cvetača, korenje, 

koren peteršilja, por

1. Na masti prepražimo nasekljano čebulo in strt česen. 

2. Dodamo na kocke narezano meso in na kocke narezano 
zelenjavo. 

3. Premešamo, zalijemo z vodo in začinimo. 

4. Po desetih minutah kuhanja dodamo klobaso v celem.

5. Kuhamo do mehkega. 

6. Na koncu klobaso narežemo na kolobarje, dodamo kislo 
smetano in po želji vino. 

Od kod točno izvirajo posamezne jedi, je največkrat težko ugotoviti. Rudnik in spremljajoča 

razvijajoča se industrija sta privabljala na delo veliko ljudi iz različnih krajev in ti so s sabo 

prinašali tudi prehranske navade. Vsaj do 1. svetovne vojne so bile v nekaterih knapovskih 

kolonijah skupne kuhinje z enim samim zidanim štedilnikom, ki ga je več družin hkrati 

uporabljalo ne le za kuhanje, pač pa tudi za preživljanje večine dneva, saj je bilo ob njem 

toplo. Izjemno težko delo rudarjev in velika iznajdljivost gospodinj sta kreirala takratno 

knapovsko kuhinjo. V osnovi kmečka hrana, ki je kmalu prešla v delavsko, je doživljala 

adaptacije s prihodom prebivalstva različnih regij, naravnega bogastva, izmenjave nekaterih 

sestavin iz kuhinje v kuhinjo in potrebe po energiji, ki so jo potrebovali knapi v rudniku. 

Vendar pa so se razmere v petdesetih letih 20. stoletja začele relativno izboljševati in takrat 

zasledimo pridelovanje nekaterih vrtnin in rejo določenih živali, kar je vplivalo na pestrost 

kulinarike.

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, skupina Kuharske zvezde Trbovelj

Rudarska kisla juha
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20 dag ostankov 

starega kruha

mleko in voda

kos masla 

3 žlice kisle smetane

2 jabolki

2–3 žlice skute

2 žlici sladkorja

1. Kruh narežemo na kocke, ga polijemo z mrzlim mlekom, 
primešamo malo smetane in jajca ter vse skupaj dobro 
premešamo. 

2. V dobro namaščen manjši pekač ali železno ponev naložimo 
plast kruha, naribamo plast olupljenih jabolk, potresemo 
s skuto in sladkorjem, sledi ponovno plast kruha.

3. Ponavljamo, dokler ne zmanjka sestavin (ali posode). 

4. Pečemo v pečici na 160 °C približno 20 minut. 

Gre za eno manj znanih zasavskih jedi, ki je tako kot številne obtičala med pozabljenimi 

babičinimi recepti. Zaradi svoje preprostosti je zaznamovala delavsko kuhinjo in nujo 

preživetja. Med recepti Zasavja prevladujejo varčne in sitostne jedi, saj je veljalo pravilo 

‘Bolje prišparano kot pojedeno’. To je pomenilo, da so se ostanki jedi predelali v druge jedi. 

S hrano so skrbno ravnali in se pod nobenimi pogoji ni smela zavreči.

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi, skupina Škrince

Grmada



71 Zasavje, Kočevsko

TESTO

20 dag navadnih testenin 

(najbolje v obliki polžkov)

20 dag polnozrnate moke

pol kocke kvasa

2 dl mleka, sol

PREMAZ

pest mletih mandeljnov 

2 žlici mleka, sladkor 

1 dl sladke smetane, cimet

1. Testenine namočimo v vodi za vsaj 1 uro.

2. Medtem iz ostalih sestavin zamesimo testo in ga pustimo 
vzhajati.

3. Testenine zdrobimo ali zmeljemo in primešamo testu ter ga 
ponovno pustimo počivati za 15 minut.

4. Oblikujemo kolobarje in jih premažemo.

5. Za premaz v mleku skuhamo mandlje in dodamo ostale 
sestavine. Premažemo testene kolobarje in jih pečemo 
v pečici 20 minut na 160 °C.

Globoka revščina in močna volja po preživetju sta narekovali pripravo kruha, tudi iz testenin, 

ki so jih topili v vodi in pojedli vse, kar jim je prišlo pod roke, zavoljo vsaj približne sitosti 

in energije za težko delo v rudnikih.

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, skupina Abraham

Testeninski kruh
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73 Zasavje, Kočevsko

20 dag mletega svinjskega 

mesa

10 dag mletih jetrc

10 dag kuhane prosene kaše

1 čebula

3 stroki česna

1 dl sladke smetane

mast

OMAKA

pest kopriv

mleta kumina, muškatni 

orešček

sol, poper

1. Česen olupimo in skuhamo v malo vode, odcedimo 
in ga pretlačimo.

2. Nasekljamo in prepražimo čebulo.

3. Proseno kašo do mehkega skuhamo v slanem kropu.

4. Meso in jetrca zmešamo s kašo in zgoraj omenjenimi 
sestavinami v gladko maso in oblikujemo kroglice.

5. Kroglice opečemo v ponvi na masti.

6. Nato jih zavijemo v cunjo in jih kuhamo v slani vodi 
še 10 minut.

7. Koprive za omako kuhamo v slanem kropu 10 minut.

8. Odcedimo jih in nasekljamo, dodamo malo muškatnega 
oreščka, kumine in sladke smetane.

9. Zmes zmeljemo v gladko omako in ponudimo h kroglicam.

10. Namesto kopriv lahko uporabimo zelišča, ki so pri roki.

Jetrnce ali jetrne klobase so tipična zasavska jed ali mesni pridelek, ki ga uporabljajo na 

najrazličnejše načine, v zadnjem času tudi sodobnejše. Prave jetrnice ali jetrnce, kot jim 

rečejo po domače, znajo narediti samo v Zasavju, se hvalijo Zasavci še danes. Morda imajo 

prav, saj podobnih ne najdemo v drugih slovenskih regijah. Znamenite klobase so polnjene 

z mešanico svinjskega mesa in jeter, slanine in kaše ali riža in so bile glavna poslastica 

tamkajšnjega prebivalstva, njihov izvor pa je najverjetneje plod prečkanja ozemlja 

raznolikega tujega prebivalstva iz zahoda ali severa Evrope. Jetrna klobasa se lahko 

postreže topla ali hladna.

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, skupina Abraham

Jetrne kroglice
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75 Zasavje, Kočevsko

TESTO

30 dag moke

2 jajci

voda

drobnjak

sol

NADEV

20 dag ostankov kuhanega 

ali pečenega mesa

1 jajce

2 krompirja

1 čebula

peteršilj 

ocvirki

sol, poper

regrat, kis in ocvirki 

za posteljico

1. Naredimo testo za rezance, vanj vmešamo nasekljan 
drobnjak, ga razvaljamo in razrežemo na kroge. 

2. Krompir skuhamo, ga pretlačimo, vmešamo natrgane 
koščke mesa in začinimo.

3. Dodamo pečeno čebulo z ocvirki in premešamo.

4. Z maso napolnimo testo, zalepimo in oblikujemo ptičke.

5. Skuhamo jih v slanem kropu in postrežemo na okisani 
regratovi posteljici.

6. Prelijemo s pogretimi ocvirki.

Zelo priljubljena jed, ki je zaradi koščkov slanine že malo dišala po mesu in zato razbijala 

vsakodnevno brezmesno enoličnost. Špehov regrat je bil več kot samo solata in spada med 

najbolj priljubljene knapovske priloge relativno pustim jedem. 

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi, skupina Škrince

Žlinkrofi z ostanki na špehovem regratu 
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77 Zasavje, Kočevsko

40 dag kunčjih jetrc

1 čebula

5 dag ocvirkove masti

30 dag kruha

2 dl mleka

4 jajca

rezine slanine

sol, poper, muškatni orešček 

drobnjak za dekoracijo

1. Kunčja jetra najprej očistimo in jih narežemo na tanke 
trakove. Nekaj trakov zavijemo v slanino in jih prihranimo 
za okras.

2. Čebulo olupimo in jo narežemo na tanke rezine ter spražimo 
na masti. 

3. Dodamo jetrca, jih prepražimo, začinimo in ohladimo.

4. Kruhovo sredico nadrobimo v skledo, jo prelijemo z mlekom 
in rumenjaki, da se dobro prepoji, ter začinimo. 

5. Iz beljakov stepemo sneg.

6. Kruhu dodamo ohlajena jetra, nato pa rahlo vmešamo trd 
sneg. 

7. Na preostanku ocvirkove masti spečemo enote, ki jih z roko 
oblikujemo iz kruhove mase.

8. Na vsaki strani jih pečemo približno 3 minute.

9. Okrasimo z jetrci, pečenimi v slanini, in postrežemo 
z regratom.

Funšterc je tipična zasavska jed, vključena v tamkajšnjo gastronomsko strategijo. Ime 

‘rudarsko sonce’ je povezano tako z njegovo obliko kot z namenom. Že od nekdaj velja za 

boljšo in predvsem izdatnejšo hrano, ki je služila predvsem rudarjem za malico v rudnikih. 

Iz žepov so jim ga velikokrat snedle podgane, zato so se šalili, da jim nagaja škrat po imenu 

Perkmandeljc. Kljub temu, da so družine redile kokoši, jajca niso bila pogosto živilo, ampak 

priboljšek ali izjema. Funšterc je lahko skupaj s solato dobro kosilo ali večerja in tako ostaja 

na naših mizah ne glede na spremenjene prehranske navade.

OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnika, skupina Perkmandeljci

Kruhov funšterc



foto: qui natem nonsequis dolloriae pori omnis earunt ea conem nonse nobis auta conet eos conseque ma si

dodamo še eno slikico



Posavje, 
Bizeljsko, 
Kozjansko
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81 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

TESTO

60 dag ajdove moke

20 dag ostre moke

2 dl kisle smetane

1,5 l vode, sol

NADEV 

2 kg skute

3 jajca

sol

15 dag masla

kisla smetana za premaz

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

2. Zamesimo testo ter ga razdelimo na dva ali tri dele. 

3. Iz skute in jajc zmešamo gladko maso za nadev.

4. Testo na tanko razvaljamo in ga namažemo z nadevom ter 
prekrijemo s kosmiči masla. 

5. Nato kolač zvijemo kot zavitek in ga položimo v namaščen 
pekač.

6. 20–30 minut pečemo pri najvišji temperaturi (180–200 °C), 
nato temperaturo zmanjšamo (160–170 °C) in tedaj kolač 
premažemo še s kislo smetano (lahko tudi dvakrat) ter 
spečemo do konca. 

7. Lažje ga razrežemo, ko se malo ohladi.

Zaščitni znak Bizeljskega niso le ‘pokončni’ vinogradi, modra frankinja, bizeljčan, starodavni 

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

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

okolice. Gospodinje so ga pekle in postregle ob različnih priložnostih, največkrat za 

praznike, kot sta velika noč in dan vseh svetih ter seveda za božično večerjo, pri kateri skoraj 

ni smel manjkati. Na Bizeljskem vsako leto poteka razstava bizeljskega ajdovega kolača. 

Namen je čim več gospodinj pritegniti k peki jedi in ohranjati prehransko kulturo.

OŠ Bizeljsko, skupina Vinogradniki

Bizeljski ajdov kolač



82 Domača kuhna pa to



83 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

RAZLIČICA NAŠIH BABIC

3 olupljena in na krhlje 

narezana jabolka 

20 dag fižola

1 žlica koruzne moke 

1 dl vode za podmet

1 žlica masla

sol

RAZLIČICA PO NAŠE

3 olupljena in naribana 

jabolka

40 dag fižola

15 dag praženih lešnikov 

2 dl sladke smetane

3 žlice sladkorja 

1 žlica masla

1 žlica moke

2 žlici ruma

1 velika žlica medu

1 vaniljev sladkor

sol

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

2. Jabolka naj se kuhajo 10 minut. 

3. Ko se med kuhanjem zmehčajo, jim dodamo kuhani fižol. 

4. Medtem napravimo koruzni podmet (gladko zmešamo 
1 žlico koruzne moke z 1 dl vode) in ga dodamo h kuhanim 
jabolkom ter dosolimo po potrebi. 

5. Jed obogatimo z dobro žlico masla. 

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

2. Spasiramo ga v pire, skupaj z 1 dl smetane, vaniljevim 
sladkorjem, žlico sladkorja in rumom.

3. Olupimo in naribamo jabolka. 

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

5. Zmes zgostimo z moko. 

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

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

8. Jed zložimo v kozarce za desert v naslednjem zaporedju: 
fižolov pire, jabolčna čežana, ostanek smetane, karamelizirani 
lešniki.

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

in cenovno ugodna ter dokaj hitro pripravljena. Po navadi so jedi dodajali svinjsko mast 

z ocvirki ali praženo čebulo, kar je še dodatno povečalo njeno kalorično vrednost. Običajno 

so za jed uporabljali jabolka sorte ‘kanada’ in ‘mošanke’, ki pa jih danes skorajda ne 

najdemo več.

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, skupina Vesele kohače

Jabolčnik s fižolom
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50 dag fižola

sol

poper

40 dag korenja

2 šalotki 

2 žlici svinjske masti 

z ocvirki

4 stroki česna

2 žlici vinskega kisa

lovor, majaron, sladka 

paprika

1. Fižol čez noč namočimo.

2. Naslednji dan ga odcedimo in do polovice skuhamo v vodi. 

3. Dodamo mu na lističe narezano korenje, nasekljan česen 
in šalotko ter začinimo. 

4. Kuhamo še 30 minut, da se zgosti.

5. Zabelimo z mastjo z ocvirki, potem pa naj še enkrat prevre.

6. Preden postrežemo, jed okisamo z vinskim kisom.

Korejevec je pretežno zelenjavna enolončnica oz. vrsta juhe, ki je dobila ime po korenju. 

Prvotno so za njegovo pripravo uporabljali le rumeno ali belo korenje, danes pa dodajajo 

tudi rdečega. Jed so nekoč pripravljali zlasti v poznem jesenskem in zimskem času, 

še posebej če je bila dobra letina in je bilo v kleteh dovolj korenja. 

OŠ Bizeljsko, skupina Bizeljski kulinariki

Korejevec



85 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

60 dag krompirja

1 jajce

1 žlica moke

drobnjak

sol, poper, domača zelišča

mast za pečenje

1. Krompir naribamo in ožamemo.

2. V skledo dodamo ostale sestavine in dobro premešamo.

3. V ponvi segrejemo mast in v njej na obeh straneh opečemo 
krompirjeve kupčke. 

4. Ponudimo jih posute s svežim drobnjakom in sezonsko 
solato.

OŠ Krmelj, skupina Knapec

Fanikohen ali krumpantoč
Stara samostojna jed najprej hrastniških steklarjev, kasneje delavskega prebivalstva okolice, 

predvsem rudarjev, je bila na krožnikih predvsem za kosilo ali večerjo. Z ustanovitvijo 

steklarne in zaradi potrebe po delavcih v rudnikih se je namreč na področje Posavja 

stekala delovna sila iz Nemčije in Češke, ki je s seboj prinesla recepte na bazi krompirja 

oz. krompirjevega testa, ki so se skozi čas prilagodili regijskim zahtevam in danostim.
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87 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

pol glave zelja

1 čebula

1 strok česna

2,5 dl domače paradižnikove 

omake

1 l vode

1 par domačih klobas

10 dag domače pancete

2 žlici masti in 1 žlica moke 

za podmet

10 dag kuhanega fižola

sol, poper

1. Na maščobi najprej prepražimo nasekljano čebulo. 

2. Preden porumeni, dodamo na kockice narezano panceto 
in jo malo popražimo. 

3. Dodamo česen in na rezance narezano zelje ter prilijemo 
vodo, da je zelje prekrito. 

4. Kuhamo približno 30 minut skupaj s klobaso. 

5. Na koncu dodamo podmet in prilijemo še paradižnikovo 
omako. 

6. Po potrebi dodamo še malo vode. 

7. Kuhano klobaso narežemo na kolobarje in jo vrnemo nazaj 
v lonec. 

8. Noter dodamo tudi skodelico kuhanega fižola, solimo, 
popramo in nato prevremo. 

9. Zraven ponudimo domač kruh.

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

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

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

‘prisilili k zmehčanju’, so si izboljšali z domačo klobaso ali vinom. Omenjeno jed so 

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

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

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

OŠ Boštanj, skupina Rumene voščenke

Posiljeno zelje
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89 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

50 dag zajčjega mesa 

brez kosti

2 korenčka

svinjska mast

2 žlici moke

1 čebula

2 stroka česna

2 l vode

ščepec vrtnega šetraja

ščep peteršilja ali drobnjaka

sol

ZAKUHA

vlivanci ali bleki

1. V vodo damo narezano zajčje meso, korenje, česen 
in kuhamo. 

2. Medtem v ponvi na vroči maščobi prepražimo moko. 

3. Ko je prežganje zlato rumeno, dodamo nasekljano čebulo 
in popražimo. 

4. Vse skupaj vlijemo v lonec, v katerem kuhamo meso 
in korenje, ter solimo. 

5. Začinimo in vkuhamo vlivance ali bleke. 

Geografska lega Posavja in Zasavja, celodnevno delo tudi v rudnikih ter visoka stopnja 

revščine niso dovoljevali posesti hleva in pogojeno s tem tudi živine, zato so željo po mesu 

zadovoljevali predvsem z lovom. Zaradi relativno hribovitega značaja pokrajine so bili 

na dosegu v večini zajci. Tako so se zajčje jedi, ki danes sodijo med specialitete, znašle 

na vsakdanjih krožnikih tamkajšnjih delavskih družin.

OŠ Marjana Nemca Radeče, skupina Sladkosnedke

Zajčji ajmoht
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91 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

TESTO 

50 dag koruzne moke

3 dl mleka

1 dl kisle smetane 

(lahko je tudi sladka)

1 jajce

5 dag kvasa

kavna žlička soli

NADEV 

50 dag skute

2 žlici kisle smetane

2 jajci

maščoba za pekač

REGRAT Z ‘NAPRAVO’ 

regrat

slanina

jajca

fižol 

kis 

sol

voda

1. Mleko, ki smo mu dodali smetano, zavremo in z njim 
prelijemo moko v skledi.

2. Solimo, dobro premešamo in počakamo, da se ohladi.

3. Ko je zmes dovolj ohlajena, ji dodamo jajce in nadrobljen 
kvas. 

4. Zmes dobro premešamo in dolijemo še toliko mleka 
(ali sladke smetane), da dobimo dobro gladko in brez grudic, 
delno tekočo zmes. 

5. Če želimo koruzno prgo nekoliko obogatiti, ji vmešamo 
še nadev. 

6. Zmes vijemo pekač, ki smo ga predhodno namastili. 

7. Pri temperaturi 180–200 °C pečemo približno 30 minut. 

8. Zlato rumeno zapečeno jed razrežemo za kose in ponudimo 
z regratom z ‘napravo’.

1. Narežemo slanino, jo rahlo zapečemo, dodamo vodo in kis. 

2. To prelijemo po regratu, ki smo ga prej očistili in narezali. 

3. Posujemo s fižolom in trdo kuhanimi jajčki ter solimo 
po okusu. 

4. Postrežemo še toplo.

Koruzna prga je najbolj razširjena pogača v Posavju. Narejena je iz kvašenega koruznega 

testa in se odlično prilega k regratovi solati ali beli kavi. Bila je tudi priboljšek k nedeljskemu 

zajtrku. Včasih so jo gospodinje pripravljale predvsem za delavce v vinogradu in na polju, 

zlasti ob žetvi. Danes jo zasledimo predvsem v ponudbah posameznih turističnih kmetij.

OŠ Bizeljsko, skupina Vinogradniki

Koruzna prga ali pršjača
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93 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

KVAŠENO TESTO

30 dag bele moke

2 dag kvasa

1 dl mleka, 2 rumenjaka

4 dag masla, 2 žlici sladkorja

limonina lupina

TESTO ZA MLINCE

20 dag bele moke

1 jajce

sol

1 dl vode

vrelo mleko

NADEV

50 dag skute

10 dag sladkorja

1 vaniljev sladkor

limonina lupina

2 jajci

20 dag mletih orehov

5 dag sladkorja

2 dl kisle smetane

8 dag rozin, cimet

1. Iz sestavin zamesimo kvašeno testo, ga razvaljamo in z njim 
obložimo okrogel ali oglat globlji pekač za mlinčevko. 

2. Iz sestavin zamesimo testo za mlince, jih čim tanjše 
razvaljamo, spečemo in pečene ter ohlajene poparimo 
z mlekom. 

3. Pripravimo nadev, tako da zmešamo vse sestavine.

4. Na razvaljano testo, s katerim smo obložili pekač, položimo 
tanko plast nadeva, nato poparjen mlinec, spet nadev in spet 
mlinec … 

5. To ponavljamo, dokler ne porabimo vseh sestavin in je model 
poln.

6. Testo, ki sega čez rob pekača, zapognemo proti sredini 
in počakamo, da pogača nekoliko vzhaja. 

7. Vzhajano pogačo prelijemo s kislo smetano in pečemo 
približno 45 minut v pečici na 180–200 °C.

Ob različnih jedeh se je kot z neke vrste sladico postreglo posebno vrsto mlinčevke ali 

mlinčeve potice, čeprav bi ji lahko rekli tudi pogača. Samo mlinčevko so ženske največkrat 

pekle ob porokah ali visokih jubilejih, praznikih ali ob večjih delih na polju in v vinogradu. 

Nadevana je s skutnim nadevom med tankimi plastmi mlincev in oznanja tamkajšnjo 

kulinarično posebnost.

OŠ Bizeljsko, skupina Bizeljski kulinariki

Bizeljska mlinčevka
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POGAČICE

50 dag koruzne moke

50 dag pšenične moke

0,7 l vode, 3 žlice masti, 1 jajce

zavitek kvasa, 1 žlička sladkorja 

in 1 dl mleka za kvasec

NAMAZ

50 dag skute

3 žlice prekuhanih pišečkih 

marelic, 3 žlice kisle smetane

1. V posodo vsujemo koruzno moko in jo prelijemo z vročo 
vodo s stopljeno mastjo.

2. Pripravimo kvasec, ga vlijemo v koruzno zmes in premešamo. 

3. V zmes vsujemo še pšenično moko in testo dobro 
pregnetemo. 

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

5. Položimo ga v pekač, pokrijemo s krpo in ga pustimo vzhajati 
na dvojno velikost. 

6. Vzhajano testo premažemo s stepenim jajcem in ga pečemo 
približno 45 minut na 180 oC.

7. Skuto, smetano in marelice zmešamo v gladko zmes in z njo 
premažemo pogačice.

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

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

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

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

marmelade so jo uživali kot prilogo najrazličnejšim jedem.

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, skupina Vesele kohače

Koruzne pogačice s pišečko marelico



95 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

13 dag prosene kaše

0,5 l mleka 

ščepec soli

1 žlica masla, 3 jajca

2 žlici sladkorja

2 vaniljeva sladkorja

2–3 žlice kisle smetane

1 jabolko – voščenka

20 dag suhih sliv

sok polovice pomaranče

1. Proseno kašo kuhamo v slanem mleku 30 min. oz. dokler se 
ne zgosti, nato ohladimo. 

2. Iz 3 beljakov in žlice sladkorja naredimo sneg. 

3. Posebej zmešamo 5 dag masla, 2 rumenjaka in 1 vaniljev 
sladkor ter dodamo 2 veliki žlici snega. 

4. Ostali sneg prihranimo za kasneje.

5. V kozici na maslu popražimo naribano jabolko, narezane 
suhe slive in sok polovice pomaranče. 

6. Vse skupaj zmešamo in z maso napolnimo modelčke. 

7. Po vrhu premažemo z mešanico iz kisle smetane, čajne žličke 
sladkorja, 1 preostalega rumenjaka, vaniljevega sladkorja in 
preostalega snega. 

8. Pečemo v ogreti pečici na 180 °C 30 min. 

9. Postrežemo ohlajeno.

Na področju Boštanja so bila pred 2. svetovno vojno znana in zelo aktivna društva, ki so 

svoje veje imela tudi izven meja domovine SHS. Tako je bilo eno od pomembnejših društvo 

sadjarjev, ki je v tem času vzgojilo avtohtono sorto jabolka z imenom boštanjska voščenka. 

Sadež se je dodobra usidral v tamkajšnje jedi in zavest prebivalstva, celo do te mere, 

da danes krasi grb kraja Boštanj.

OŠ Boštanj, skupina Rumene voščenke

Pr osena kaša z boštanjsko voščenko
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97 Posavje, Bizeljsko, Kozjansko

50 dag ajdove moke

1 jajce

10 dag pšenične 

gladke moke

5 dag masla

6 dl vrele vode

30 dag suhih sliv

sladkor

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

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

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

4. Na koncu dodamo še pšenično moko. 

5. Testo razvaljamo in razdelimo na kose. 

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

7. Vse skupaj oblikujemo v majhno kroglico in kuhamo v vreli 
vodi 10–15 minut.

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

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

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

jih lupilci večkrat dodobra najedli in imeli tako manj dela. Po 6- do 12-urnem žveplanju 

so lese s slivami odnašali na sonce, kjer so ostale dva do tri dni, dokler niso začele pokati 

in iz razpok je prihajal sladkor. Sledilo je zamudno odstranjevanje koščic. Ko so bile slive 

razkoščičene, so jih zložene na lesah še enkrat žveplali in dali na sonce, da se prevetrijo 

in dokončno posušijo. Slivarji so bili občasna skupina ljudi, ki se je sezonsko ukvarjala 

z lupljenjem sliv. Začetki lupljenja sliv segajo po znanih virih v prva desetletja 19. stoletja. 

Sprva sta se znanje in tehnika lupljenja sliv ohranjala v okviru kmečkih domačij v Goriških 

brdih, Vipavski in Soški dolini, kasneje, proti koncu 19. stoletja, pa se je razširilo na ostale 

pokrajine. Na Bizeljskem se je dodobra razmahnila obrt in postala del prehransko-

kulturnega življenja domačinov.

OŠ Bizeljsko, skupina Vinogradniki

Ajdovi cmoki s prinelo
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Dolenjska
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1 manjša zeljna glava

5 krompirjev

1 žlica masti

10 dag ocvirkov

sol 

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

2. Oboje skuhamo v osoljeni vodi in odcedimo. 

3. Na vroči masti prepražimo ocvirke, s katerimi zabelimo 
krompir in zelje.

4. Ponudimo še vroče.

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

na domačih njivah in možnost ‘dolgoročnega’ skladiščenja, tj. še dolgo v jesen svežega 

in preko zime okisanega, je bilo podlaga številnim jedem kot osnova, priloga ali glavni 

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

bi uživali delavci v vinogradih ali na njivah kot opoldanski obrok.

OŠ Raka, skupina Raški č‘bularji

Prsno zelje
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15 dag suhega mesa

5 dag ješprenja

2 zeljna lista

1 majhen korenček

3 stroki česna

1 l vode

1–2 decilitra cvička

vejica peteršilja

lovorjev list, timijan, majaron

1. V neslani vodi kuhamo suho meso približno 30 minut.

2. Meso vzamemo iz vode in v njej skuhamo ješprenj 
ter zelenjavo.

3. Začinimo in po potrebi zalijemo z navadno vodo.

4. Meso narežemo na koščke in ga dodamo juhi.

5. Dodamo cviček, začimbe in sveži peteršilj.

Suho juho so kuhali iz vseh vrst mesa. Jedli so jo za debeli četrtek, ob pustu in veliki soboti. 

Včasih so zavoljo svežine v juho dajali rdeče vino, ki ima še posebej na Dolenjskem svojo 

tipično kislino. Pripravljali pa so jo tudi ob kmečkih opravilih. Takrat so uporabljali veliko 

domačih zelišč, kot so peteršilj, kumina, čebula, česen, drobnjak, majaron, rožmarin 

in dodali tudi sadni in vinski kis. 

OŠ Drska Novo mesto, skupina Krompirjevke

Suha juha
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1 l mleka ali vode

40 dag koruzne moke

0,5 dl kisle smetane

sol

1. V osoljeno mleko ali vodo zakuhamo koruzno moko in 
med nenehnim mešanjem kuhamo približno 15 minut.

2. Nato to zmes podobno kot žgance s kuhalnico in vilicami 
nadrobimo v skledo.

3. Zabelimo s kislo smetano.

Sprva v zahodni Sloveniji znana polenta se je razpasla domala po vsej deželi in načini 

priprave so se prilagodili na način življenja tamkajšnjega prebivalstva, prisotnost sestavin 

v okolici in navade. Predvsem pa so ‘žgance’, znane po večjem delu Slovenije, poimenovali 

po svoje. V okolici Rake so pod tem imenom pripravili močnato jed iz koruzne moke 

in mleka ali vode in zabelili s smetano.

OŠ Raka, skupina Č‘belarji

Kašpret
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8 srednje velikih krompirjev

50 dag moke

1 jajce

3 žlice olja 

kvas

domači mehek sir ali skuta 

1 lonček ocvirkov

sol

1. Krompir skuhamo v oblicah in ga zmečkamo.

2. Vmešamo ostale sestavine razen ocvirkov in skute.

3. Pregnetemo testo in ga oblikujemo v kepo.

4. Testo razvaljamo 0,5 cm na debelo in namažemo z domačim 
sirom ter na masti segretimi ocvirki. 

5. Zavijemo in pustimo počivati 10 minut.

6. Pečemo 1 uro na 180 °C.

Krompirjevo potico so na Dolenjskem pekli predvsem v času dela v vinogradih, ko je bilo 

okoli hiše veliko ljudi in jih je bilo treba nahraniti na vsaj na videz svečan način. Nasitna je 

bila predvsem zaradi ocvirkov, pa tudi zaradi samega testa. Ocvirki in skuta so predstavljali 

redkost, saj domače krave niso dale dovolj mleka. Zato so omenjene sestavine predstavljale 

‘bogatijo’. Večkrat se je na mizi znašla revnejša različica potice.

OŠ Drska Novo mesto, skupina Krompirjevke

Krompirjeva potica
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TESTO

20 dag bele moke

15 dag koruzne moke

1 jajce, žlica olja

mlačna voda

NADEV

10 dag masti, 10 dag drobtin

3 dl pregrete smetane

3 jajca, sveži peteršilj

1. Zamesimo testo in ga naoljenega pustimo počivati 40 minut.

2. Zmešamo sestavine za nadev in jih premažemo preko zelo na 
tanko razvaljanega testa.

3. Zavijemo in v krpi kuhamo 40 minut v slanem kropu.

4. Ponudimo posute s peteršiljem. 

Štruklji, značilna jed Dolenjske regije, so se zasidrali v vseh slovenskih pokrajinah, v skladu 

s tradicionalnimi sestavinami in običaji hranjenja. V kmečkih kuhinjah so bile različice 

skromnejše, medtem ko so v meščanskih kuhinjah namesto priloge, kot so jih v večini 

jedli v kmečkih družinah, postali nepogrešljiva sladica ali poobedek. Koruza je od nekdaj 

predstavljala pomemben del kmetovih surovin in njegovih izdelkov. Koruza je lahko prisotna 

v mnogih jedeh, tudi v štrudlju. OŠ Drska Novo mesto, skupina Slastne 4

Koruzni štruklji
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TESTO

50 dag pšenične moke

1 jajce

1 žlica olja, sol

malo mleka

NADEV

1 kg skute

2,5 dl smetane

12 dag masla, 2 jajci

pol žličke cimeta

1. Zamesimo testo in ga na grobo razvaljamo. Zmešamo 
sestavine za nadev.

2. Testo namažemo z nadevom in na rahlo premesimo.

3. Zavijemo in damo v pekač.

4. Pečemo 1 uro na 170 °C.

Ni treba posebej poudarjati, za koga ali ob kakšni priložnosti so jo pekli. To je bila močna 

nasitna hrana ob žetvi. Potica, ena najznačilnejših slovenskih jedi, pa prav na Dolenjskem 

dobi največ različic, tako v testu kot polnilih in morda v največ vzrokih priprave včasih.

OŠ Drska Novo mesto, skupina Buhteljni

Skutna potica (potica žanjic in peric)
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20 dag domače skute

lonček pregrete smetane

sol

kumina v zrnu

1. Sveže mleko damo v krušno peč.

2. Pustimo, da se ‘ustavi’, da na vrhu nastane smetana, 
ki se zlato rumeno zapeče.

3. To smetano poberemo in jo shranimo.

4. Mleko, ki ostane, pa s kisom usirimo, zato je skuta 
(po domače ‘sir’) rahlo rumenkaste barve.

5. Dobro zmešamo skuto in pregreto smetano.

6. Dodamo sol in kumino v zrnu. 

7. Maso dobro potlačimo v lončeno posodo za pečenje.

8. Postavimo v pečico na 180 °C za 30 minut.

9. Sir ohladimo, stresemo ga na desko in ga uživamo tako, 
da ga lomimo s prsti. 

Pastirski sir so v okolici Škocjana pridelovali, kadar je bilo pri hiši dovolj mleka. Večinoma 

so ga pripravljali kot priboljšek za otroke, ki so odhajali na pašo in so ga jemali s seboj 

kot malico. V culici se je tako znašel sir zraven kakšnega kosa kruha. 

OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina Rok‘nrol kuhalnice

Pastirski sir
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50 dag koruzne moke

0,5 l mleka

2 dl kisle smetane

25 dag skute

1 čebula

10 dag špeha

sol

1. Koruzno moko poparimo z osoljenim mlekom.

2. Ko se malo ohladi, primešamo kislo smetano in to zmes 
položimo na pekač ter z rokami potolčemo (potanc).

3. Pečemo v pečici 30 min na 160 °C in ohladimo. 

4. Medtem iz skute, nasekljane čebule in špeha zmešamo 
namaz. 

5. Premažemo ga preko potanca ali ponudimo skupaj z raško 
čebulo ob njem. 

Malica v času naših prednikov ni bila samo po sebi umeven obrok. Hrana med zajtrkom 

in kosilom je bila na sporedu ob delu na polju, pašnikih, v vinogradih. Potanc predstavlja 

preprosto testeno malico, ki je vključevala le osnovne sestavine, ki so jih ‘potancali’ in nato 

spekli, če je bila sreča, pa namazali s priložnostnim namazom. Potanc je v večini 

nadomeščal kruh, saj so ga lažje in hitreje pripravili. Tokratni namaz sestoji iz raške čebule, 

ki je mešanica ptujske in egiptovske. OŠ Raka, skupina Raški č‘bularji

Potanc z raško čebulo
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50 dag moke

0,5 dl olja

4 dag sladkorja

nekoliko ruma

1 celo jajce

1 rumenjak za premaz

1 vaniljev sladkor

0,5 dl mleka (toplega)

0,5 dl sladke smetane 

(mlačne)

1 žlička vinskega kamna

2 dag kvasa

sol

1. V skledo vsujemo moko, dodamo vinski kamen in zdrobimo 
kvas, posolimo, dolijemo toplo mleko, olje in sladko smetano.

2. Stepemo jajce, dodamo sladkor in vaniljev sladkor in nekaj 
ruma.

3. Oboje zmešamo in zamesimo rahlo testo.

4. Testo pustimo, da nekoliko počiva in naraste.

5. Nato z nožem narežemo testo na več kosov, katere z rokami 
razvaljamo v ‘dolge kače’.

6. Spletemo pletenice iz štirih trakov, kot je to veljalo včasih.

7. Pletenice zlagamo na namaščen pekač.

8. Nato jih premažemo z jajcem.

9. Pečemo 30 minut na 180 °C.

Pletenica se je pekla kot ‘boljši mlečni kruh’ ob prav posebnih – redkih priložnostih. Njena 

posebnost je rahlo sladkasti okus. Prava pletenica je morala biti spletena v kito iz štirih 

kosov. Služila je kot darilo, ki so ga prinašali sorodnikom in prijateljem za god, v današnjih 

dneh pa tudi za rojstne dneve. V starih časih so jo spekli za nevesto in ji v košaro poleg 

potice, pečene kokoši, peciva, dodali še pletenico, da jo je prinesla na dan poroke v novi 

dom kot zalogo hrane za prvi teden in kot popotnico za dobro gospodinjo. 

OŠ Frana Metelka Škocjan, skupina Rok‘nrol kuhalnice

P letenice

Dolenjska
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goveji jezik

peteršilj

4 korenčki

1 majhna čebula

2 stroka česna

brinove jagode

sol in poper

1 žlica sladkorja

2 lista lovorja

hren

KROMPIR

5 krompirjev

3 žlice svinjske masti 

z ocvirki

2 čebuli

sol in poper 

3 žlice jezikove juhe

1. V velik lonec s slano vodo položimo jezik v kosu.

2. Dodamo jušno zelenjavo in začinimo.

3. Kuhamo približno 2 uri (odvisno od velikosti jezika).

4. Kuhanega ohladimo in narežemo na čim tanjše rezine.

5. Hren olupimo in naribamo ter ga dodamo jeziku. 

6. Krompir v celem kuhamo do mehkega.

7. Olupimo ga in narežemo na rezine.

8. Na masti popražimo nasekljano čebulo, da postekleni.

9. Dodamo krompir, začinimo in zalijemo z juho, v kateri 
se je kuhal jezik.

Od poznega 19. stoletja je bil jezik že stalna ponudba mestnih mesarij. Pred tem je služil kot 

priboljšek nedeljskih kosil, na rezine narezan in običajno v družbi hrena, pa tudi praženega 

krompirja. Topel ali hladen ni manjkal ob prazničnih pojedinah, kjer se je razvijala tudi 

‘umetnost’ hrenove omake kot stalne priloge. Seveda pa je še danes sestavni del žolce. 

Gre za eno od bolj razpoznavnih tradicionalnih ljubljanskih jedi, ki je danes vključena 

v gastronomsko strategijo z naslovom Okusi Ljubljane. 

OŠ Danile Kumar, mednarodna, skupina Jezički

Goveji jezik s praženim krompirjem
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15–20 žabjih krakov

1 žlica moke

2 žlici masla

2 večja krompirja

svež peteršilj

svež majaron 

sok pol limone

3 dl belega vina

sol, poper

1. Žabje krake nasolimo, rahlo popopramo, obložimo z vejicami 
peteršilja ter prelijemo z vinom. Pustimo jih marinirati vsaj 
2 uri.

2. Na kocke narezan krompir skuhamo v slanem kropu.

3. Peteršilj iz marinade drobno nasekljamo, vino pa prihranimo 
za zalivanje.

4. Na stopljenem maslu na hitro prepražimo moko, 
da porumeni, ter dodamo žabje krake in peteršilj. 

5. Prepečemo in zalijemo z vinom ter čez nekaj minut dodamo 
krompir z vodo vred.

6. Začinimo in dodamo limonin sok.

7. Kuhamo še do 15 minut.

Ljubljančani naj bi že v prvi polovici 16. stoletja množično posegali po tej specialiteti. 

Ljubljansko barje je zagotavljalo velike količine žab in žabjih krakov, ki so jih pripravljali 

na različne načine. Običajno jih najdemo kot pečene ali ocvrte, redkeje v juhi ali obari. 

V preteklosti so žabje krake jedli zlasti ob postu, skupaj z ribami in želvami. Gostilničarji so 

imeli tudi za zimo na zalogi veliko žab, zakopanih v mivko. Danes so žabe zaščitene, vendar 

pa še vedno veljajo za tipično ljubljansko jed. OŠ Jožeta Moškriča, skupina Drobtinice

Žabji ragu
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80 dag telečjih pleč

2 korenčka

2 korenini peteršilja

pol gomolja zelene, 2 čebuli 

2 stroka česna, 70 g masti 

1 žlica moke, 1 žlica drobtin

peteršilj, majaron, lovor

sol, poper, 1 dl belega vina

VODNI ŽLIČNIKI

5–6 žlic moke, 2 jajci, sol

1. Telečje meso narežemo na večje kose.

2. Peteršilj in zeleno narežemo na debelejše rezance.

3. Damo kuhat v slabe 2 l vode in začinimo.

4. Medtem iz sestavin pripravimo vodne žličnike.

5. Po 40 minutah kuhanja dodamo še na rezance narezano 
korenje. 

6. Na koncu v juho zakuhamo drobne vodne žličnike (s čajno 
žličko).

7. Na masti prepražimo moko in drobtine, dodamo nasekljano 
čebulo in česen ter podmet vmešamo v juho.

8. Po potrebi dodatno začinimo.

9. Na koncu prilijemo vino.

Teletina je tudi v mestu že od nekdaj veljala za meso prve kategorije ali prestiž. Na deželi si 

običajno teletine niso privoščili, saj so klali večje, že dodobra vzrejeno govedo in na ta način 

dobili več mesa. V mestih so si premožnejši lahko privoščili teletino, ki so jo (zaradi precej 

trdega mesa) kuhali dalj časa – v obari.

OŠ Poljane, skupina Lublanski psi

Telečja obara
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25 dag prosene kaše

50 dag kislega zelja

3 žlice masti 

3 žlice ocvirkov

1 čebula

3–4 stroki česna

sol in poper

lovorjev list

1. Čebulo nasekljamo na drobno in prepražimo na vroči masti.

2. Ko porumeni, dodamo zelje in proseno kašo ter prelijemo 
s toliko vode, da prekrije sestavine, lahko pa je vode celo 
nekoliko manj.

3. Vmešamo nasekljan česen.

4. Začinimo in kuhamo, dokler kaša ni kuhana.

5. Zabelimo s toplimi ocvirki.

Ušen ali všeno ali prosena kaša je bila v kombinaciji s kislim zeljem značilna jed za 

Ljubljano in njeno okolico. Jedli so jo predvsem ob košnji ali žetvi, čeprav je sestavni del 

kislo zelje, ki se je večinoma uživalo pozimi. Zelje – tudi kislo – je bilo priznano predvsem, 

če je izhajalo iz trnovskih vrtov, sicer pa je bilo kmečkemu prebivalstvu znano že od 

17. stoletja. 

OŠ Jožeta Moškriča, skupina Ljubljančanke

Všenat zelje
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1 žlica svinjske masti

pol nasekljane čebule

25 dag ječmenove kaše

25 dag rjavega fižola

35 dag prekajenega 

svinjskega mesa

sveži peteršilj, 3 stroki česna

1 rdeči korenček

1 rumeni korenček

3 listi zelja, narezani 

na rezance

lovor, sol, poper 

1. Čez noč namočeni fižol kuhamo v slani vodi približno 1 uro.

2. Dodamo sol, lovor in prekajeno meso.

3. Na masti prepražimo čebulo, dodamo namočeno ječmenovo 
kašo in zalijemo delno s fižolovo vodo, delno z vodo ali jušno 
osnovo. 

4. Dodamo narezano zelenjavo, fižol in na koščke narezano 
prekajeno meso ter kuhamo naprej še vsaj pol ure.

Jed, katere ime izvira iz nemškega izrazoslovja, je značilna za Ljubljano in njeno okolico. 

Vendar pa gre za eno najbolj ‘ponarodelih’ ali razširjenih jedi pri nas, ki od regije do regije 

dobiva svoje odklone. Jed je zaradi svoje vsebnosti zašla tudi med najbolj priljubljene jedi 

planincev, ki v gorskih kočah iščejo novo energijo za spust v dolino. Tako se je dodobra 

usidrala tudi na Šmarni gori, kjer ji prav listi zelja dajejo svojstven pečat.

OŠ Poljane, skupina Poljanci

Šmarnogorski ričet



118 Domača kuhna pa to

20 dag krompirja

1 korenček

1 rdeča čebula

4–6 strokov česna

1 steblo zelene

12 dag okroglozrnatega riža

šopek svežega peteršilja

oljčno olje

sol, poper

2 lovorjeva lista

jušna osnova za zalivanje

1. Čebulo, korenje, česen, stebelno zeleno in peteršilj drobno 
sesekljamo.

2. Krompir olupimo in narežemo na približno 5 mm velike 
kockice.

3. Na olju prepražimo zelenjavo in dodamo krompir.

4. Dušimo še približno 10 minut.

5. Prilijemo jušno osnovo in začinimo.

6. Vmešamo riž in kuhamo do mehkega.

7. Po potrebi dodatno začinimo in potresemo s peteršiljem.

Uporaba riža sovpada z bližnjo zgodovino, ki se je predvsem v mestih, na podlagi znanja 

tamkajšnjih gospodinj ali obiskovanja le-teh, kuharskih šol, prikradel kot dodatek jedem, 

v večini narastkom ali strjenkam, včasih, na obrobju mest, pa je ob ostalih sestavinah 

(krompir, testenine ...), zadovoljil potrebo po sitosti.

OŠ Polje, skupina Naj dekleta

Krompirjev riž
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15 dag prosene kaše

voda

20 dag mletega govejega 

mesa

1 čebula 

2 stroka česna

šetraj, timijan, peteršilj

1 jajce

olje za cvrtje

sol, poper

1. Proseno kašo stresemo v rahlo osoljeno vrelo vodo in jo 
kuhamo približno 8 minut. Kaša ne sme biti preveč kuhana, 
sicer bodo polpeti lepljivi. 

2. Kuhano kašno odcedimo in ohladimo.

3. Čebulo in peteršilj drobno nasekljamo.

4. Ohlajeni kaši dodamo vse ostale sestavine in dobro 
premešamo. 

5. Oblikujemo polpete in jih ocvremo. 

Malce modernejša oblika s sestavinami, ki sežejo daleč v preteklost, nedvomno sovpada 

z obdobjem – vsaj – naših prababic in družinskih kosil, kjer so se polpeti znašli v večini 

na otroških krožnikih ali pa kot samostojna jed z veliko skledo solate. 

OŠ Polje, skupina Naj dekleta

Polpeti iz prosene kaše
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2 srednje veliki bučki

30 dag svinjskih možganov

2 jajci – beljak

3 žlice moke

3 dl vina

oljčno olje

poper, lovor, origano, sol

1. Bučke na pol skuhamo ali dobro blanširamo. 

2. Odcejene in ohlajene prerežemo na pol in jih previdno 
izdolbemo. 

3. Nasekljamo sredico bučk in možgane.

4. V ponev na oljčno olje stresemo mešanico bučk in možganov, 
rahlo prepražimo, solimo, dodamo malo moke ter zalijemo 
z vinom in vodo. 

5. Ohlajeno maso zmešamo s stepenim beljakom.

6. Z nadevom napolnimo izdolbene bučke.

7. V posebni posodi zmešamo obilico grobo zmletega popra, 
strt lovor, origano in žlico oljčnega olja. 

8. V lončeno posodo damo pripravljeno začimbno zmes, čez 
položimo nadevane bučke, vse skupaj še malo pokapljamo 
z začimbami in damo peči v prej ogreto pečico. 

9. Pečemo toliko časa, da se lepo hrustljavo zapeče.

Recept izvira iz časa, ko so tudi na področju današnje Ljubljane ali takratne Emone vladali 

Rimljani. Recept za pripravo jedi najdemo v zapiskih najbolj opevanega kuharskega mojstra 

takratnega časa, Marka Gavija Apicija (rojen pribl. l. 25 pr. n. št.). Svoje recepte je objavil 

v dveh knjigah, katerih posebnost je, da količina sestavin ni bila omenjena. Zanašal se je 

na občutek, ki ga seveda Rimljanom ni manjkalo. Njegovi osnovni recepti naj bi bili le vodilo 

kuharjem, ki recepte začinijo po svojem okusu. V tistem času so bile poglavitne začimbe 

med, poper, lovor in sol. Bučke, polnjene z možgani, so bile predstavljene kot glavna jed. 

Rimljani so jih v lončenih posodah jedli ob prazničnih priložnostih. 

OŠ Polje, skupina Miha in prijatelji 3

Bučke z možgani
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1 kg krompirja

10 dag slanine

3 jajca

4 jedilne žlice mleka

10 dag gnjati ali suhega 

vratnika

drobnjak

sol, poper

1. Krompir skuhamo, olupimo in narežemo.

2. Slanino narežemo na kockice in jo v ponvi razpustimo, 
da postekleni.

3. Vmešamo krompir, narezano gnjat in začinimo.

4. Vse dobro prepečemo in zalijemo z razžvrkljanimi jajci 
z mlekom.

5. Začinimo in pustimo, da jajce zakrkne.

Nekdaj priljubljena jed Ljubljančanov, predvsem tistih, ki so obiskovali restavraciji 

Grand hotela Union, ima korenine že v letu 1920. Jed je razširjena po vsej Evropi ali vsaj 

tam, kjer se na veliko uživa krompir. Kot zelo priljubljena jed dobiva regionalne različice 

in imena. 

OŠ Jožeta Moškriča, skupina Ljubljančanke

Hopel popel
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50 dag skute

5–6 žlic moke

2 jajci

3 žlice sladkorja

10 dag rozin

1 l mleka

pol l vode

sol

maslo in drobtine za zabelo

sladkor za posip

1. Rozine za kratek čas namočimo v topli vodi.

2. Rumenjake ločimo od beljakov in iz beljakov stepemo sneg.

3. Skuto pretlačimo, dodamo rumenjake, rozine in sladkor ter 
premešamo.

4. Nato vmešamo moko in nazadnje primešamo še sneg beljakov. 

5. Maso pustimo stati približno pol ure.

6. Mleko nalijemo v večji lonec, dodamo vodo, sol in sladkor ter 
zavremo. Z žlico oblikujemo žličnike in jih damo v vrelo mleko.

7. Kuhamo približno 15 minut na zmernem ognju.

8. Kuhane žličnike poberemo iz mleka (malo mleka dodamo 
v skledo), jih potresemo z na maslu prepraženimi 
drobtinicami in sladkorjem.

9. V drugem primeru jih lahko začinimo z ocvirki.

Recept izvira iz zapiskov gospodinj, ki so obiskovale takratne kuharske šole, tudi v tujini 

ali vsaj v duhu avstrijske kuhinje. Tako med slovenskimi recepti pogosto najdemo pridih 

kuhinje naše severne sosede. 

OŠ Polje, skupina Naj dekleta

Skutni žličniki 
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TESTO

2 dl mleka

2 dl vode

1 dl sladke smetane

3 jajca

sol

35 dag moke

NADEV

30 dag pasirane skute

1 dl sladke smetane

3–5 žlic sladkorja

1 vaniljev sladkor

šopek svežega pehtrana

2 jajci

sol

PREMAZ

3 jajca

4 dl sladke smetane

sol

1. Sestavine za testo zmešamo v gladko maso in spečemo 
palačinke.

2. Natrgamo pehtran ter ga zmešamo s skuto in smetano 
ter začinimo.

3. Vmešamo rumenjake, iz beljakov pa stepemo sneg ter ga 
naknadno vmešamo v maso.

4. Napolnimo palačinke, jih zavijemo in zložimo v pekač.

5. Prelijemo jih s smetanovo maso in pečemo v pečici 20 minut 
na 180 °C. 

Jedi je najverjetneje botrovala ponudba kakovostne skute na ljubljanskem trgu. V času, 

ko je bil na voljo svež pehtran, je bila jed največkrat na mizi, običajno po fižolovi juhi, 

v ostalih primerih pa kot petkova glavna jed. 

OŠ Jožeta Moškriča, skupina Ljubljančanke

Ljubljanske skutne palačinke
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JUHA

300 g mesa in 400 g kosti 

gamsa

200 g zelenjave (korenje, 

zelena, koleraba, peteršiljev 

gomolj in zelenje, por, 

čebula)

sol, poper v zrnju

lovor, luštrek

ŠTRUKELJ

10 dag listnatega testa 

kos masla 

kuhano mleto gamsje meso 

iz juhe

1 jajce

2 lončka kisle smetane

2 čebuli

sol, poper

peteršilj

1. Meso in kosti damo v lonec z vodo in zavremo. 

2. Kosti vzamemo iz lonca, vodo odlijemo in lonec speremo 
s toplo vodo, da odstranimo ostanke strjenega mesnega soka. 

3. Lonec oplaknemo in vanj nalijemo svežo hladno vodo. 

4. Dodamo meso, kosti, očiščeno zelenjavo in začimbe. 

5. Počasi zavremo, sproti odstranjujemo morebitne pene 
in kuhamo na nižjem ognju približno 2 uri (ali več), da se 
meso zmehča. 

6. Ko je mehko, ga vzamemo iz juhe in zmeljemo.

7. Za štrukelj nasekljamo čebulo in jo svetlo rjavo prepražimo. 

8. Kuhano mleto gamsje meso damo v skledo, dodamo jajce, 
smetano in začimbe ter dobro premešamo.

9. Maso nanesemo na razgrnjene liste testa, pokapljamo 
z raztopljenim maslom in zvijemo v štrukeljce. 

10. V pečici, ogreti na 175 °C, pečemo od 25 do 30 minut. 

11. Počakamo, da se malce ohladi in sprime.

12. Potem ga poševno narežemo na približno centimeter debele 
rezine. 

13. Juho serviramo v skodelico ali na krožnik, dodamo rezino 
štruklja ter potresemo z narezanim drobnjakom.

Bistriška dolina kot lovišče deželnega kneza in pozneje dvorno lovišče ni nudila lova le 

visokim imetnikom lovskih pravic, temveč tudi preprostim prebivalcem doline. Divji lov, 

‘raubšic’, je bil značilen tako za rokovnjače kot za revnejše kmete in kajžarje. Ti so iskali 

zaslužek kot gozdni delavci, ‘holcarji’, ki so pripravljali les za kamniške meščane, lastnike 

bistriških gozdov. Na odprtem ognjišču v ‘holcarski’ bajti so včasih skuhali tudi gamsovo 

juho. Ta jed je bila zato značilna tako za gospodo kot za najrevnejše. Danes gamsova juha 

pomeni obogatitev ponudbe, hkrati z nadaljevanjem izročila pa tudi lokalno posebnost.

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina Kloštrske princese

Gamsova juha s pečenim štrukljem
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ZA JUHO

50 dag govejih obrezkov

1 peteršilj (koren in listi)

2 korenčka, 1 koleraba, 2 šalotki

kos gomolja zelene, 1 strok česna

majaron, timijan, luštrek, sol, poper

TESTO

20 dag moke, 2 jajci, sol

voda po potrebi

kuhana rdeča pesa ali špinača

NADEV S KAJŽERCO

1 šalotka, 1 kajžarska klobasa

3–4 rezine starega kruha, 2 jajci, 

4 vejice peteršilja, sol, poper, cimet

NADEV Z JETRCI

2 šalotki, 20 dag jetrc, 2 dl mleka, 

25 dag starega kruha, 1 jajce 

3 vejice peteršilja, sol, poper, cimet

NADEV Z VŠENCO

1 par klobas, 1 jajce

1. V večjem loncu kuhamo meso do vretja, nato znižamo 
temperaturo. 

2. Ko se neha peniti, dodamo začimbe in zelenjavo.

3. V ponvi opečemo na pol prerezano čebulo in ko je 
le dobro pečena, jo dodamo juhi.

4. Kuhamo približno 1 uro. 

5. Iz sestavin za testo zamesimo gladko maso in jo 
pustimo stati vsaj 40 minut.

6. Po tem ga razdelimo na 3 dele. Enemu primešamo 
žlico zmlete rdeče pese, drugemu žlico pasirane 
špinače, tretjemu pa nič.

7. Razvaljamo ga in razrežemo na kvadrate, velike 
10 x 10 cm.

8. Ko jih napolnimo, jih zlepimo v petelinčke ali žlinkrofe 
ter kuhamo v juhi 20 minut.

9. Za prvi nadev zmešamo na kocke narezan kruh, 
na ocvirkih pečeno čebulo, dodamo ostale nasekljane 
ali narezane sestavine in zmešamo.

10. Za drugi nadev kocke kruha navlažimo z mlekom, 
nastrgamo jetrca, na ocvirkih prepečemo čebulo 
in dodamo ostale nasekljane sestavine ter zmešamo.

11. Za tretji nadev olupimo všenco, jo nadrobimo 
in zmešamo z jajcem.

12. Kuhane žlinkrofe ali petelinčke naložimo na krožnik 
in prelijemo z odcejeno vročo juho.

Žlinkrofi so značilna jed za Tuhinjsko dolino. Gospodinje so jih pripravljale tako ob godovih 

kot tudi za kosilo po težjih fizičnih delih. Vsaka hiša pa jih pripravlja nekoliko na svoj način. 

Predvsem se razlikujejo po mesu, ki ga gospodinje dajejo v nadev. Srečamo lahko primere, 

kjer je uporabljena klobasa, suho meso ali drobovina. Gospodinje so uporabile tisto meso, 

ki je bilo v času priprave pri roki. Tudi servirajo se lahko na tri načine: preliti samo z ocvirki, 

preliti z vodo, v kateri so se kuhali žličniki, in ocvirki ali preliti z govejo juho iz obrezkov.

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina Petelinčki na topolu

Žlinkrofi v juhi



130 Domača kuhna pa to



131 Osrednja Slovenija z Ljubljano

40 dag domače kuhane 

šunke

10 dag kamniške kajžerce

40 dag belega kruha

1 dl sladke smetane

6 jajc

česen, kumina, drobnjak 

in peteršilj

sol, poper

svinjska mrežica

1. Skuhamo kajžerco in šunko. 

2. Kruh in ohlajeno meso ter kajžerco narežemo na kocke. 

3. Kruh prelijemo z rumenjaki, smetano in juho, v kateri smo 
kuhali meso. 

4. Dodamo začimbe in premešamo. 

5. Iz beljakov naredimo sneg, ki ga nadevu dodamo, tik preden 
ga stresemo v pekač.

6. V pekač razprostremo svinjsko mrežico in jo napolnimo 
z maso ter zavijemo.

7. Pečemo v pečici 30 minut na 160 °C.

8. Po tem približno 1 uro pustimo stati in šele nato filo 
razrežemo.

Tuhinjska fila je jed največjih cerkvenih praznikov, zato jo marsikje še danes pripravljajo 

samo za veliko noč. Tuhinjska fila, sicer sorodna gorenjski prati oziroma budlu, pozna veliko 

drobnih različic. Najbolj se razlikujeta različici, ki se ločujeta po tem, v čem je fila pečena – 

v testu ali v črevesu.

Širjenje file kot posebne praznične jedi pozna veliko osebnih zgodb. Takšna je na primer 

zgodba o prenosu te specialitete z domačije Pri cesarju, ki ohranja spomin na obisk 

nadvojvode Karla II. leta 1564 v Motniku, kjer file niso poznali. Danes je opazen tudi prenos 

na druge paznike – ob veliki noči je fila ponekod del božičnih ali novoletnih praznikov, 

zaznamuje pa tudi velika osebna praznovanja, predvsem poroke. Uvrstitev tuhinjske file 

v gastronomsko strategijo Kamnika pomeni nov način širjenja prazničnega jedilnika, gre pa 

tudi za prenos znanja.

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina Kamn‘čani pa to

T‘hinska fila
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50 dag kisle repe

10 dag prosene kaše

mast z ocvirki

1 šalotka

1 žlička soli 

20 dag svinjskega mesa

1 par všence (domače 

prosene klobase)

1. V posodi stopimo žlico masti z ocvirki. 

2. Dodamo narezano šalotko in jo prepražimo, da zadiši. 

3. Dodamo repo in kuhamo na nizkem ognju. 

4. V ponvici na hitro opečemo še na kose narezano meso in ga 
dodamo repi. 

5. V slanem kropu počasi kuhamo všenco približno pol ure.

6. To vodo uporabimo za kuhanje prosene kaše.

7. Kašo skuhamo do mehkega in jo vmešamo v repo.

8. Po potrebi dosolimo in vse skupaj kuhamo še 15 min.

Včasih je bila kaša eno od osnovnih živil Tuhinjske doline. Na različne načine so jo 

pripravljali za zajtrke, malice ali kosila. Pogosto so po napornem delu gospodinje postregle 

s kašnato repo, zabeljeno z ocvirki, ki je povrnila moči pridnim delavcem. Ob praznikih ali 

po opravljenih večjih delih so ji dodali kos mesa. V času kolin so na kmetijah poleg klobas in 

krvavic pripravljali tudi všenco. Všenco, ki je znana tudi po imenu danka, so napolnili s kašo, 

svinjskim mesom, soljo in začimbami. OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina Kaša s T‘hina

Kašnata repa z všenco
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1 jajce

10 dag koruzne moke

7 dl mleka

malo vode

kislo mleko

sol, sladkor

suhe hruške

1. Hruške namočimo v vodi.

2. V skledo stresemo moko in v sredino napravimo jamico. 

3. Vanjo zlijemo jajce, zmešamo z vilicami in nato še ‘usučemo’ 
med prsti. 

4. V vrelo mleko z vodo dodamo sol in sladkor ter vkuhamo 
hruške.

5. Po nekaj minutah zakuhamo usukance in pustimo stati še 
5–8 minut.

6. Na koncu močniku dodamo še kanček kislega mleka.

V času, ko je na Vrhniki prebival Ivan Cankar, je bil zelo pogosto ali vsakodnevno na 

jedilniku koruzni močnik. Gre za še eno izpeljanko jedi, znano v vseh slovenskih regijah, 

vendar skoraj s toliko različicami, kot je gospodinj. Pehar suhih hrušk jim je v tem primeru 

predstavljal posodo vseh sladkosti.

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, skupina Tepke

Koruzni močnik
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15 dag ječmenove kaše

pol kamniške kajžerce

2 čebuli

2 korenčka

kos gomolja zelene

pol pora

1,5 dl belega vina

sol, bazilika, peteršilj

maslo

trnič

1. Kamniško kajžerco kuhamo v vreli vodi približno 10 minut.

2. Ječmenovo kašo skuhamo v vodi, kjer se je kuhala kajžerca. 

3. Kašo odcedimo in ohladimo. 

4. Zelenjavo narežemo na kocke, por na kolobarje, čebulo pa 
nasekljamo. 

5. Na segreti maščobi prepražimo čebulo, dodamo narezano 
zelenjavo in zalijemo z vinom.

6. Dušimo do mehkega in primešamo kašo, maslo ter začinimo.

7. Potresemo s peteršiljem in naribanim trničem.

Kamniška kajžerca je polobarjena klobasa, ki temelji na družinskem izročilu kamniškega 

mesarja Podgorška. Izdelovati jo je začel zadnji lastnik te kamniške mesnice, pozneje pa je 

znanje, ki se je oblikovalo v družinskem podjetju, s tem izdelkom prešlo v podjetje Meso 

Kamnik.

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina Kloštrske princese

Ječmenova kaša s kajžerco in trničem
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10 dag moke

1 jajce

3 žlice vode

ščep soli

5 dag nasekljanih ali zmletih 

orehov

5 dag masla

2 dl sladke smetane

trnič

1. V posodi zmešamo moko in jajce ter po potrebi dodajamo 
vodo. 

2. Zamesimo tršo kepo testa, razvaljamo in razrežemo na štiri 
dele. 

3. Vsak del razvaljamo čim bolj tanko. 

4. Posamezni trak narežemo na manjše trakce ter jih skuhamo 
v slanem kropu.

5. Medtem na ponvici stopimo maslo in mu dodamo orehe. 

6. Hitro premešamo in dodamo sladko smetano. 

7. Bleke odcedimo in dodamo v ponvico k omaki. 

8. Nežno premešamo in posujemo z naribanim trničem.

Bleki, včasih tudi trganci, zaznamujejo prve korake vstopa testenin na naše področje. 

Kmetice so jih rade pripravljale za kosilo, obogatene s posipom pa le ob posebnih 

priložnostih. Ker je Tuhinjska dolina znana po orehih, je bila to večkrat uporabljena dobrina. 

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina T‘hinski bleki

Bleki z orehi in trničem
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MASOVNIK

2 lončka kisle smetane

1–2 žlici koruzne moke

poravnana žlička soli

KRUH

1 kg moke

4 dag kvasa

8 dl mleka

2 rumenjaka

2 beljaka

5 dag masla

1 dl sladke smetane

2 pesti mete

2 pesti sveže nasekljanega 

peteršilja

2 zravnani žlički soli

1. V manjši lonec stresemo kislo smetano ter jo na manjšem 
ognju kuhamo, dokler ne porumeni in spusti maščobe. 

2. Dodamo žlico koruzne moke ter stalno mešamo. 

3. Posolimo in kuhamo še okoli 5 min. 

4. Postrežemo še toplo. 

1. Najprej pripravimo kvasec. 

2. V večji posodi zmešamo moko z rumenjaki in razdrobljenim 
maslom.

3. Dodamo sol in kvasec ter toplo mleko.

4. Zamesimo testo in ga pustimo vzhajati, da narase dvojna 
količina.

5. Nato testo stresemo iz posode na pomokan prtič, z rokami 
raztegnemo in namažemo s smetano, stepeno z beljakoma, 
ter potresemo s peteršiljem ali meto. 

6. Narahlo zvijemo in ga v pekaču ponovno pustimo vzhajati. 

7. Pečemo ga na 200 °C približno 40 minut.

Masovnk je preprosta stara jed, ki so jo pripravljali pastirji na Veliki planini. Danes 

je masovnik skoraj gotovo prisoten na večini gorskih postojank z namenom povrniti 

porabljeno energijo hribolazcem na kar se da tradicionalen način. V preteklosti so ga 

jedli za zajtrk, večerjo ali malico, s kosom kruha, če je ta bil pri roki.

Še danes se v hišah po Tuhinju, kjer še imajo peč, peče slasten domač kruh. Potica je bila 

na mizi le za večje paznike. Gospodinje pa so se znašle in uporabile tisto, kar so imele 

pri roki z namenom obogatiti kruh in popestriti vsakdanji jedilnik.

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina Petelinčki na topolu

Masovnik z zeliščnim kruhom

Osrednja Slovenija z Ljubljano
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KREMA

0,5 l mleka

10 dag sladkorja

1 vaniljev strok

3 jajca

3 žlice moke

kos masla

2 dl sladke smetane

TESTO

50 dag listnatega testa

5 žlic sladkorja v prahu

NADEV

5 dl svežih ali zamrznjenih 

gozdnih sadežev

2–3 žlice sladkorja v prahu

1. Zakuhamo mleko, pol količine sladkorja in vaniljev strok. 

2. Sladkor in jajca ročno zmešamo, dodamo moko in v maso 
vlijemo polovico vrelega sladkega mleka.

3. Premešamo in prilijemo še ostalo mleko.

4. Kuhamo 4 minute in ves čas mešamo, nato dodamo 
še mehko maslo. 

5. Maso damo v hladilnik, da se ohladi in malce strdi.

6. Gozdne sadeže segrejemo, da se razpustijo in po okusu 
jim dodamo sladkor ter ohladimo.

7. Ko je vaniljeva krema ohlajena, jo dobro premešamo 
in dodamo stepeno sladko smetano. 

8. Listnato testo razvaljamo; namesto moke uporabimo sladkor 
v prahu, da se lepo vkomponira v testo in med peko 
karamelizira. 

9. Damo v pečico na 170 °C in pečemo do lepe zlato rjave barve.

10. Ko se ohladi, ga zdrobimo in vsujemo v kozarčke 
ali modelčke za kremšnite.

11. Nekaj ga pa narežemo na trikotnike za dekoracijo.

12. Preko zdrobljenega testa nalijemo vaniljevo kremo, potem 
gozdne sadeže, čez pa poveznemo v sladkor namočen testeni 
trikotnik.

Kremne rezine iz uršulinskega samostana v Mekinjah kot sladica, po kateri je slovel tudi 

Kamnik, označujejo vlogo samostana v širšem kulturnem okolju. Ko je po razpustitvi klaris 

menjal več lastnikov, so ga kupile uršulinke leta 1902. Kulinarična tradicija prvotnega 

samostana klaris se zato ni mogla ohraniti. Samostanska kuhinja je poleg redovnic 

oskrbovala tudi gojenke dekliške meščanske šole, ki so jo vodile uršulinke, zato se je 

zgledovala tudi po sodobnejših jedeh. Hkrati je samostan premožnejšim dekletom iz okolice 

omogočal individualne kuharske tečaje, s čimer so se nekatere samostanske jedi razširile 

tudi na podeželju.

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina Kloštrske princese

Kloštrska kremšnita
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KRUH

8 dl polnomastnega mleka

4 dag kvasa, 2 jajci

5 dag masla

1 žlica sladkorja

2 mali žlički soli

1 kg bele moke

10 dag pirine moke

10 dag ajdove moke

NADEV

sveži ognjičevi mladi listki

2 jabolki

krhlji suhih hrušk

cimet, med

domača čvrsta sladka 

smetana

jajce

KRHLOVKA

suhe hruške

suha jabolka

suhe slive

klinčki, cimetova skorjica

1. Pripravimo kvasec.

2. V veliki posodi zmešamo pšenično moko, 2 rumenjaka 
in maslo.

3. Dodamo kvasec, solimo in dodajamo mlačno ali toplo mleko. 

4. Zamesimo testo in ga pustimo vzhajati na dvojno velikost.

5. Vzhajani kepi testa odvzamemo 2 kosa. 

6. Naredimo namaz iz treh žlic sladke smetane, beljakov, 
ki so nam ostali, in enega celega jajca.

7. Večji kos testa raztegnemo s prsti, namažemo z namazom, 
potresemo z ognjičem in nežno zvijemo ter denemo v pekač. 

8. Pustimo ga ponovno vzhajati.

9. V eno izmed kepic testa, ki je ostala, dodamo pirino moko. 

10. Testo na hitro pregnetemo in raztegnemo. 

11. Na testo potresemo naribana jabolka in zavijemo.

12. V drug ostanek testa vgnetemo ajdovo moko in ga 
raztegnemo. 

13. Premažemo z malo medu in smetane. 

14. Posujemo z nasekljanimi suhimi hruškami, potresemo 
s cimetom ter zavijemo.

15. Ajdov in pirin ostanek položimo drug ob drugega in ga 
narežemo na enake kose.

16. Vse skupaj pečemo 40 minut na 200 °C.

17. V 1,5 l vode dodamo poljubno količino suhih hrušk, jabolk 
in sliv. 

18. Pridenemo še 4 klinčke ter cimetovo skorjico. 

19. Kuhamo približno 20 min. 

Ko so gospodinje mesile kruh ali potico, so ob otroškem moledovanju ali zaradi lakote 

odstopile nekaj kosov testa. Temu testu so v Tuhinjski dolini dodali suha ali sveža jabolka 

ali hruške. Take ‘ostanke’ testa so spekli poleg kruha v peči, namenjeni pa so bili otrokom, 

ki so pretežko čakali na spečeni hlebec kruha. Krhlovko so ‘jedli’ kot kompot, med postnim 

časom ali ob cerkvenih praznikih. Pili so jo tudi ob večerih v poletnem času, ko je hladna 

pijača prijala ob poletni vročini.

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina T‘hinski ostanki

Ognjičev kruh z ostanki in krhlovko
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0,5 l mleziva (kolostrum)

0,5 l polnomastnega 

domačega mleka

kumina v zrnju, sol

OBOGATENA RAZLIČICA

25 dag osnovne skute

20 dag domačega sirčka

suhe hruške 

čemaž in/ali drobnjak

3 žlice kisle smetane

1 žlica medu, sol, poper

ŠTRUKELJCI S T‘HINSKO 

SKUTO

TESTO

1 jajce, 25 dag moke

1 dl mlačne vode

žlica olja, sol

nekaj kapljic kisa

NADEV

20 dag osnovne skute

20 dag domačega sirčka

3 žlice kisle smetane

suho sadje, pehtran

1. Mlezivo in mleko vlijemo v pekač in solimo.

2. Potresemo s kumino in pečemo v pečici na 150 °C okoli 
40 min, da se na površini naredi zlato rjava skorjica. 

3. Postrežemo toplo, narezano na kose. 

1. Ohlajeno skuto naribamo, dodamo sirček in kislo smetano 
ter premešamo. 

2. Dobljeno maso razdelimo na dva dela. 

3. Enemu primešamo nasekljan drobnjak in čemaž, popramo, 
solimo in dobro premešamo.

4. Drugemu primešamo nasekljano suho sadje in žlico medu. 

5. Damo v hladilnik.

1. V moko umešamo jajce in olje ter sol. 

2. Počasi mešamo in prilivamo vodo. 

3. Testo zamesimo v hlebček, ki naj počiva pol ure. 

4. Osnovno skuto nadrobimo na koščke in vmešamo sir, 
smetano ter razdelimo na dva dela.

5. Prvemu delu dodamo nasekljano suho sadje, drugemu 
pehtran. 

6. Zavijemo in kuhamo v slanem kropu 20 minut.

Tako imenovano skuto so na kmetijah jedli, kadar je krava telila in so imeli na voljo mlezivo. 

Taka skuta je odlična kot samostojna jed, iz nje pa je mogoče narediti tudi namaze 

ali polnilo za štruklje. 

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina T‘hinski ostanki

T‘hinska skuta
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1 čebula 

2 korenčka

0,5 kg govejega mesa 

(bočnik)

1 koleraba 

polovica cvetače

2–3 vejice luštreka

šop svežega peteršilja

polovica gomolja zelene 

sol 

poper 

žafran 

1. Čebulo popečemo v ponvi brez maščobe.

2. V velik lonec z vodo damo meso in zelenjavo ter začinimo. 

3. Dodamo čebulo in kuhamo približno 3 ure. 

4. Meso ob juhi ponudimo s hrenom.

Da obstaja med Kropo in sosednjo Kamno Gorico staro nesoglasje, je splošno znano, 

čeprav malokdo ve, za kaj pravzaprav tukaj gre. V mladinskem listu Naš rod, ki je izhajal 

pred vojno, piše, da je bil vzrok temu nasprotju krava Bavha, najverjetneje ta z največjim 

trebuhom, ki so jo baje Kamnogoričani nekje sunili ter priredili gostijo, na katero so povabili 

tudi Kroparje. Bodisi da so se Kroparji predolgo zamudili, ali pa da Kamnogoričani niso 

hoteli deliti pojedine. Ne ve se, kaj je pravzaprav bilo, res pa je, da ko so Kroparji prišli 

na gostijo, od krave ni bilo drugega kakor oglodane kosti in ostanek župe. Seveda Kroparji 

s tako gostijo niso bili zadovoljni in od tedaj naprej zmerjajo sosede po pojedini kravi 

Bavhi – Bavharje. Kamnogoričani pa so Kroparje imenovali Župarji. 

OŠ Staneta Žagarja Lipnica, skupina Bavharji in župarji

Župa z bavhom



148 Domača kuhna pa to

30–35 dag svežega zelja 

pol čebule 

1 strok česna 

3 žlice olja 

2 srednje velika krompirja 

sol 

1,5 l vode 

1 kranjska klobasa 

1. V slani vodi kuhamo na tanke rezine narezano zelje.

2. Po 10 minutah dodamo na kockice narezan krompir.

3. Na masti prepražimo čebulo in česen ter dodamo zelju.

4. Kuhamo približno 40 minut.

5. Začinimo in zalijemo z vodo, kjer smo kuhali klobaso.

6. Pretlačimo in ponudimo z narezano kranjsko klobaso.

Gre za zelo staro jed, kjer je v času, ko v naših krajih še niso poznali krompirja, nadomeščala 

zgostitveno in sitostno sestavino tudi prosena kaša ali podmet. Ime izvira iz uporabe 

zeljnate glave, ‘glavnjač’ iz gorenjskega narečja, vendar se je jed razširila po vsej Sloveniji 

v različnih oblikah in z različnimi imeni. Največkrat je služila kot priloga h kuhani govedini 

ali ostalim mesnim jedem, lahko pa so vanj vkuhali tudi klobaso.

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Kran‘ske kuhar‘ce

Govnač
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1 žlica masti 

omaka pečenega mesa

1 žlica moke

6 žlic domače slivove 

marmelade

voda po potrebi

1. Na vroči masti prepečemo moko in dodamo malo vode.

2. Primešamo marmelado in dobro prekuhamo.

3. Na koncu vmešamo še omako, ki je ostala od pečenega mesa, 
ali ocvirke.

4. Zraven ponudimo meso in pražen krompir.

Jed je plod še ene od ‘zvijač’ kmečkih gospodinj, ki so morale popestriti vsakdan ob mizah 

in jedi narediti drugačne – okusne. Sadna priloga k mesu v Sloveniji ni bila redkost.

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Gorenjski nageljčki

Marmeladni zos
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3 žemlje

8 dag masla

2 rumenjaka

kos gomolja zelene

1 korenček

1 koleraba z listi

peteršilj, šetraj, majaron

malo muškatnega oreška

sol, žafran

1. Zelenjavo narežemo na koščke in jo skuhamo v slani vodi.

2. Dobro kuhano pretlačimo.

3. Žemlje narežemo na koščke in jih namočimo v juhi.

4. Dodamo maslo in žafran. 

5. Prevremo in vmešamo stepeni rumenjak.

Omenjena jed naj bi se pripravljala ob sobotah, ko je bil dan za peko kruha. Nastala je 

na podlagi ostankov testa in/ali potrebe po juhi, ki so ji za izboljšanje okusa dodali malce 

sezonske zelenjave, ocvirkov ali na masti popražene čebule. Uživali so jo tudi za zajtrk 

ali dopoldansko malico. Sicer pa gre za dejstvo, da so vsi domovi na Gorenjskem imeli 

na razpolago več ali manj ista živila, pa je vendar nastalo toliko različnih jedi.

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Jenkovi nageljčki

Kruhovka
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4 večji krompirji

1 čebula

ostanki mesa iz juhe 

(ali od pečenke)

mast z ocvirki

sol, poper

1. Olupljen krompir v kosih skuhamo v malo slane vode.

2. Vode (krompirjevke) kasneje ne odlijemo.

3. Medtem na maščobi prepražimo čebulo in prepečemo 
ocvirke.

4. Kuhan krompir v malo vode pretlačimo in dolijemo nekaj žlic 
goveje juhe ali vina.

5. Natrgamo ostanke mesa in jih primešamo.

6. Dodamo še praženo čebulo in ocvirke ter dobro zmešamo.

7. Začinimo in ponudimo toplo.

Ko se je v naših krajih pojavil krompir, bi lahko rekli, da je za dolgo obdobje stopil na prvi tir 

prehranjevalne lestvice ter nadomestil proseno in ostale kaše, tudi do neke mere polento 

ali žgance. Kot pražen se v zadnjem času ponovno uveljavlja tudi z združenji ali klubi vseh, 

ki ga radi pripravljajo v velikih količinah. Vsekakor je pražen krompir bil in še vedno je ena 

najznačilnejših ali pa vsaj najbolj priljubljenih jedi Slovencev.

OŠ F. S. Finžgarja Lesce, skupina Leški kuharski šefi

Fucek
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TESTO

25 dag moke 

4 žlice masla 

1,5 dl mleka 

4 žlice sladkorja 

1 jajce za premaz

2 rumenjaka 

kocka kvasa 

ščep soli 

limonina lupina

NADEV

1 rumenjak

10 dag suhih fig 

2 žlici goste sladke smetane 

cimet 

klinčki 

1. V večjo posodo stresemo polovico moke in v sredino 
naredimo jamico.

2. Dodamo 1 žličko sladkorja in nadrobljen kvas. 

3. Prilijemo malo toplega mleka in ga s kvasom zmešamo 
v srednje gosto zmes. 

4. Naj vzhaja približno 10 minut.

5. V preostalem mleku raztopimo maslo in ga počasi dodamo 
v zmešano mleko, moko in kvas. 

6. Dodamo še sladkor in 2 rumenjaka. 

7. Zdaj počasi dodajamo še drugo polovico moke in sol. 

8. Vse skupaj dobro pregnetemo in pustimo vzhajati približno 
20 minut.

9. Nato pripravimo nadev: drobno narežemo fige in dodamo 
limonino lupino, cimet in klinčke, nazadnje pa še smetano. 

10. Razvaljamo testo in ga razrežemo na kvadratke, na katere 
naložimo nadev.

11. Vse vogale zložimo skupaj in oblikujemo figo. 

12. Fige položimo na pekač in jih premažemo z razžvrkljanim 
jajcem ter pečemo na 180 °C okoli 15 minut.

Povzeta strast ali ljubezen do suhih fig našega največjega poeta je na podlagi otroške 

domišljije rodila na nek način inovativen izdelek, vendar na več področjih povezan 

s kulinarično dediščino kraja njegovih ustvarjalcev.

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Kran‘ske kuhar‘ce

Prešernove fige (po naše)
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TESTO

50 dag bele moke 

žlička soli

pol kocke kvasa, mleko, 

žlička sladkorja za kvasec

mlačna voda za testo

NADEV

1 kg suhih hrušk

15 dag polente

3 žlice sladkorja 

voda

PRELIV

drobtine, maslo

zaseka

1. Naredimo kvasec in ga zmešamo z moko, solimo in dolivamo 
vodo. 

2. Zamesimo testo in ga pustimo počivati približno pol ure.

3. Suhe hruške kuhamo v toliko sladke vode, kot jo bomo 
potrebovali za polento, do mehkega.

4. Kuhane mehke krhlje vzamemo iz vode in v njej skuhamo 
polento.

5. Ohlajene hruške na drobno narežemo. 

6. Kuhano polento primešamo hruškam v razmerju približno 
1 : 3.

7. Vzhajano testo razvaljamo 2 mm na debelo in razrežemo 
na kvadratke, nato na sredino položimo žlico nadeva, 
prepognemo in stisnemo robove. 

8. Krape 20 minut kuhamo v vreli slani vodi. 

9. Zabelimo jih z drobtinami, zaseko ali pa v mleku zakuhamo 
malo moke, sladkamo ter s tem prelijemo krape.

Hruševi krapi so značilna močnata jed zgornjega dela Zgornjesavske doline. Jedli so jih 

predvsem v okolici Podkorena in Rateč, kjer se danes najdejo le redke roke, ki jih še znajo 

pripraviti na način, ki zadovoljuje dediščino omenjenih krajev. Sodijo med jedi, ki so bogatile 

mizo ob prazničnih priložnostih. Nadev je iz suhih hrušk, ki so značilne za ta del Slovenije, 

saj jih je bilo (takrat) v izobilju.

OŠ 16. decembra Mojstrana, skupina Domačini

Hruševi krapi
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2 jajci

250 g ostre moke

sol

2 žlici masla

2 žlici medu

0,5 l mleka

1. Iz sestavin za testo naredimo trdo maso. 

2. Počiva naj 30 minut. 

3. Nato testo naribamo in kašo pustimo sušiti nekaj dni.

4. Zavremo mleko in ga osolimo. 

5. V njem kuhamo kašo okoli 10 minut, nato jo odstavimo. 

6. Stresemo jo na krožnik in vanjo zmešamo surovo maslo 
ter osladimo z medom.

‘Mlečna kaša, mati naša’, morda najbolj opevana ali pa vsaj najbolj priljubljena otroška 

malica, za katero so si želeli, da bi se na mizi pojavila večkrat na dan, tudi odrasli. Na videz 

jo večina danes zamenjuje z močnikom, a če smo dosledni, če se odločimo za spoštovanje 

zakonov prehranske dediščine, ki je kovala način bivanja naših prednikov, potem vemo, 

da je med testenimi izdelki in njihovo pripravo veliko majhnih razlik, ki so bogatile skromne 

jedilnike kmečkih družin. OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Kran‘ske kuhar‘ce

Ribana kaša z mlekom
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TESTO

40 dag moke, 3 žlice olja

sol, jajce, 1,25 dl mlačne vode

NADEV

50 dag skute, 2 jajci

1 žlica zdroba

pest popečene slanine, 

malo masti

pest tepk

sol po okusu

1. Iz sestavin za testo zamesimo gladko maso, jo premažemo 
z oljem in pustimo počivati 40 minut.

2. Slanino nasekljamo na drobno in jo popečemo na masti, 
da postane hrustljava.

3. Tepke izkoščičimo in nasekljamo.

4. Vse sestavine za nadev zmešamo.

5. Testo razvaljamo in raztegnemo s prsti na tanko, tako, 
da se vidi skozi.

6. Namažemo ga z nadevom in zavijemo.

7. Ovijemo ga v mokro krpo in kuhamo v slanem kropu 
približno 30 minut.

8. Štruklje lahko ponudimo tudi posute z drobtinami ali medom.

Tukaj gre za dokaz, da priprava štrukljev ni obtičala le na Dolenjskem. Priljubljena jed se je 

zaradi poceni in relativno hitre priprave z najrazličnejšimi polnili, ki so sovpadali z danostjo 

okoliške narave, obdržala v različnih slovenskih regijah. Na Gorenjskem so uživali veliko 

suhega sadja, predvsem jabolk, sliv in hrušk, ki se jih je v obliki krhljev dalo ‘uskladiščiti’ za 

vse leto vnaprej. Kasneje so iz sadja kuhali marmelade, kompote ali sokove ter ga uporabljali 

za priloge. OŠ A. T. Linharta Radovljica, skupina Linhartovi mojstri

Štruklji s slanino in tepkami
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TESTO

50 dag moke

pol kocke kvasa

5 dag sladkorja

2,5 dl mlačnega mleka

3 žlice masla

2 jajci

1 ščepec soli

NADEV

10 dag orehov

3 dag sladkorja

1 vaniljev sladkor

limonina lupina

1 žlica ruma 

0,5 dl sladke smetane 

ščepec soli

1 jajce

maslo

sladkor v prahu za posip

1. V skledo z moko zlijemo prej pripravljeni kvasec.

2. Dodamo ostale sestavine za testo in zamesimo rahlo maso.

3. Pustimo vzhajati do 3-kratne količine.

4. Še enkrat pregnetemo in pustimo ponovno vzhajati okoli 
15 minut.

5. Nato testo razvaljamo za prst debelo in izrežemo kvadrate.

6. V skledi iz sestavin za nadev zmešamo maso in z njo 
premažemo razvaljano testo.

7. Testo stisnemo na robovih na obeh straneh ter namažemo 
z maslom, da se kosi ne sprimejo.

8. Še enkrat jih pustimo vzhajati okoli 10 minut.

9. Pečemo jih v pečici na sredini 30 minut na 200 °C.

Še ena za deželo testenih dobrot značilna različica, ki je vsaj še v času naših babic dejansko 

bila del protokola vsaj ob pomembnejših dnevih. Dišeči buhteljni so dan naredili drugačen, 

veličasten!

OŠ F. S. Finžgarja Lesce, skupina Ta boljši

Orehovi buhteljni
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nekaj rezin starega belega 

kruha 

50 dag skute 

50 dag jabolk 

2 dl mleka 

2 jajci 

2 + 2 žlici sladkorja 

1 žlica masla 

cimet

1. Kruh narežemo na kose in ga namočimo z mlekom. 

2. Položimo ga na dno pekača, namazanega z maslom, 
in ga potresemo s cimetom ter sladkorjem.

3. Naribamo jabolka in polovico naložimo na kruh. 

4. Zmešamo skuto z jajci in 2 žlicama sladkorja ter to prelijemo 
preko jabolk. 

5. Na to potresemo preostala jabolka, preostali sladkor in nekaj 
cimeta. 

6. Vsako plast posebej moramo dobro potlačiti. 

7. Vse skupaj postavimo v pečico in 60 minut pečemo 
na 180 °C.

Gre za jed, ki z dejanskim šmornom ali cesarskim pražencem nima preveč skupnega. 

Če se naslonimo na dejstvo, da je bilo za šmorn treba zmešati vse sorte in speči, bi morda 

našli kako povezavo, vsekakor pa gre za gospodaren korak in okusno jed, s kakršnim koli 

imenom pač.

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Kran‘ske kuhar‘ce

‘Gorenjski’ šmorn
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20 dag suhih sliv ali tepk

2 dl rdečega vina ali žganja

3 dl mleka

4 jajca

sladkor, sol, cimet, piment, 

sveža meta

olje za cvrtje

sladkor v prahu

1. Sadeže izkoščičimo in jih namočimo v vinu.

2. V veliki skledi zmešamo mleko, jajca in začimbe.

3. Meto natrgamo in dodamo testu, ki naj bo gostejše kot 
za šmorn.

4. Odcejene sadeže namočimo v testu in jih ocvremo v vročem 
olju.

5. Potresemo jih s sladkorjem v prahu in svežo meto.

Morda na prvi pogled plod otroške domišljije, ki pa so dodobra preučili prisotnost sestavin 

na svojem področju v času prednikov in način priprave jedi, ko se je bilo treba posladkati, 

če je seveda domača shramba to dopuščala.

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Jenkovi nageljčki

Ocvrte slive ali tepke
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Goriška brda, 
Vipavska dolina, 

Rovtarsko-Cerkljansko,                                                  
    gornje Posočje
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1 čebula

mast

20 dag ješprenja

maslo

parmezan

sol

3 žlice paradižnikove mezge

markandela (tipična briška 

mesnina)

1. Čebulo olupimo in jo na drobno nasekljamo ter popražimo 
na masti. 

2. Ko je čebula zlato rumeno prepražena, damo vanjo na drobno 
narezano markandelo. 

3. To pražimo približno 5 min. 

4. Dodamo ješprenj, ki smo prej za nekaj minut namočili v vodi, 
in zalijemo s svežo vodo.

5. Kuhamo na nizki temperaturi približno 10 minut.

6. Ko je ješprenj na pol kuhan, vlijemo vanj paradižnikovo 
mezgo. 

7. Prav na koncu damo po potrebi sol, košček masla in nariban 
parmezan.

Markandele, ki jih danes skoraj več ne poznamo, a so jih naši predniki uporabljali kot 

priljubljeno mesnino svojstvenega okusa, so značilne predvsem za Furlanijo in Goriška 

brda. Narejene so iz prašičje drobovine: pljuča, ledvice, srce ... ki ji dodajo poper, sol 

in česen, prej namočen v vinu. Zmlete sestavine oblikujejo v kepe in zavijejo v svinjsko 

mreno. Ta mesnina ima korenine v antični rimski kuhinji. 

OŠ Dobrovo, skupina Briški sončki

Ješprenj z markandelo
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POKUHANCA

20 dag koruzne moke

6 dl vode, sol

ocvirki, rozine

ZELJE

50 dag kislega zelja

3 stroki česna

lovorjev list, kumina 

zabela

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

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

3. Kislo zelje najprej skuhamo. 

4. V topli maščobi popražimo česen. Ko ta porumeni, 
ga odstranimo in z maščobo zabelimo zelje.

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

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

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

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina Soški kuharji

Pokuhanca s kislim zeljem
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ŽUP‘NCA

velika pest pršuta, 

narezanega na koščke

maščoba

1 dl vode, včasih tudi vina 

1 žlica kuhane polente

POLENTA

1 merica koruznega zdroba

sol

3 merice vode ali mleka

košček masla ali oljčno olje

1. Na maščobi prepražimo na koščke narezan pršut.

2. V kozarec nalijemo približno deciliter vode in umešamo 
dobro žlico kuhane polente. 

3. Vodo, v katero smo vmešali polento, vlijemo med prepražene 
koščke pršuta.

4. Kuhamo še nekaj časa na zmernem ognju, da se žup‘nca 
pokuha in postane bolj gosta. 

5. Zraven lahko postrežemo skodelico kislega mleka.

6. V tri merice slane vrele vode damo eno merico koruznega 
zdroba in kuhamo nekaj minut.

7. Ko je polenta kuhana, ji dodamo košček masla za boljši okus.

Koruzna polenta je bila ena najznačilnejših jedi v zgornji Vipavski dolini. Zanjo so 

uporabljali posebno zgodnjo sorto koruze, bolj rumene barve. Na to koruzo so še posebej 

pazili in jo sadili na točno določena mesta. Ko so koruzni klasi dozoreli, so jih pobrali 

in zmleli v mlinu. Če je bila letina dobra, so imeli mlete koruze dovolj za pripravo polente 

čez vse leto. Polenta je bila v kmečkih družinah na mizi skoraj ob vsaki večerji, še zlasti, 

ko so pri hiši opravljali večja dela, kot so košnja, žetev, bandima (trgatev) … Gospodinje 

so polento skuhale v velikih bakrenih kotlih na odprtem ognju na špargertu (štedilniku na 

drva). Po hiši se je razvnel značilen vonj po polenti, danes bi temu rekli, da se je polenta 

prismodila. V največ primerih so jo uživali v družbi preprostega toča (omake), narejenega 

iz lokalnih sestavin, kjer običajno ni manjkal vsaj kos pršuta.

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina Šturski gurmani

Polenta z žup‘nco

Goriška brda, Vipavska dolina, Rovtarsko-Cerkljansko, Zgornje Posočje
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TOČ

2 žlici svinjske masti

pol čebule

2 stroka česna

15 dag domače klobase

40 dag gomolja zelene

1 žlica moke

2 dl mleka

0,5 dl smetane

peteršilj

sol, poper

KROMPIRJEVA POLENTA

40 dag krompirja

30 dag ostre pšenične moke

sol

voda

svinjska mast 

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

2. Tudi to nekoliko popražimo.

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

4. Pomokamo, zalijemo z mlekom, razmešamo in dušimo 
še 10 min. 

5. Nazadnje dodamo še smetano in peteršilj.

6. Vodi za polento dodamo olupljen in na kocke narezan 
krompir, sol in mast. 

7. Ko je krompir mehak, ga v lastni vodi pretlačimo. 
V to tekočino med mešanjem zakuhamo moko. 

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

Krompirjevo polento, v Vipavski dolini imenovano tudi bela polenta (čeprav so pod tem 

terminom uživali polento iz bele koruze), je v starih časih večina revnejših družin 

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

krompir in pšenično moko, saj so vsako od tam redkih dobrin lahko porabili posebej. 

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

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

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

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

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

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

OŠ Šturje Ajdovščina, skupina Šturski gurmani

Krompirjeva polenta s šjelnovim točem

Goriška brda, Vipavska dolina, Rovtarsko-Cerkljansko, Zgornje Posočje
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5–7 čebul

3–5 žlic masti

vino za zalivanje

1 žlica moke

košček masla

1 jajce

voda

sol

1. Čebulo narežemo na tanke rezine. 

2. Segrejemo mast in na njej prepražimo čebulo tako, da oveni 
in zarumeni. 

3. Dodamo žlico moke, popražimo. 

4. Zalijemo z vinom in vodo ter kuhamo, nato dodamo sol 
in maslo. 

5. Kuhamo na zmernem ognju 20 min. 

6. Ob koncu dodamo razžvrkljano jajce.

7. Ponudimo z belo ali rumeno polento.

V kmečkih družinah je bilo mesa malo. Zato so ‘toče’ – omake – pogosteje pripravljali 

brez mesa – iz krompirja, čebule, fižola, jajc in tako prelisičili vse tiste, ki so zahtevali 

mesni obrok. Rekli so jim ‘točfurbo’ ali zviti toč. Pripravili so ga podobno, le da je meso 

nadomestila zelenjava ali jajce. Toči so bili vsakodnevna jed za zajtrk ali večerjo, vanje 

so pomakali – točali – polento, bogatejši pa kruh. 

OŠ Dobrovo, skupina Briška mularija

Toč fu rbo
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25 dag fižola

15 dag suhih hrušk 

ali jabolčnih krhljev

maslo 

1 žlica moke

sol

1 manjša čebula

2 stroka česna

1. Fižol namočimo in ga skuhamo. 

2. Posebej skuhamo suhe hruške ali krhlje. 

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

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

5. Jed razredčimo s fižolovo in jabolčno juho.

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

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

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

Omenjena je značilna predvsem za jesenski čas, ko se je pospravljalo sadje. Takrat so ga 

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

OŠ Simona Kosa Podbrdo, skupina Graparski mwočn‘ki

Fižol s krhlji

Goriška brda, Vipavska dolina, Rovtarsko-Cerkljansko, Zgornje Posočje
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5 krompirjev

1 l domače paradižnikove 

omake

lovorjev list

nekaj strokov česna

2–3 klobase

mast

voda

sveži peteršilj

1. Krompir narežemo na kose ali debele rezine.

2. Opečemo ga na masti in po nekaj minutah dodamo 
paradižnikovo omako.

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

4. Zalijemo z vodo.

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

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

7. Potresemo s svežim peteršiljem.

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

drugega za v lonec. Ker je to nekako ‘ne ta pravi golaž’, golaž brez mesa, golaž ‘za hec’, 

se ga je v okolici Dornberka prijelo ime ‘toč di šimija’ ali šimilj. Klobasa je bila za dodatek 

samo v času ‘boljših razmer’. Tradicija predelave svinjine se v vasi in okolici širi in spreminja 

v pravo navdušenje v pripravi klobas, ‘šalamov’, in vseh drugih mesnin iz prašičjega mesa. 

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

popoln videz. Na ‘šalamijadah’, ki so postale tradicija Primorske regije, se pridelovalci vsako 

leto borijo za priznanja ter znanje prenašajo na mlajše generacije.

OŠ Dornberk, skupina Šimilj band

Šimilj

Goriška brda, Vipavska dolina, Rovtarsko-Cerkljansko, Zgornje Posočje
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15 dag pšeničnega zdroba

košček masla

4–5 dl mleka

sol

češnje

voda

sladkor

vanilja

1. Mleko zavremo in rahlo posolimo. 

2. Dodamo maslo in vanj zakuhamo zdrob. 

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

4. Kuhamo približno 15 minut in večkrat premešamo. 

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

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

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

konca Brd kdo prihaja. Na enem koncu so namreč kuhali pretežno mlečne močnike, na 

sladkem ali kislem mleku, drugje pa na vodi, kombinirane z zelenjavo, največkrat z vrzotami. 

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

mizi v slabem vremenu. Moškim, ki so se jih po navadi izogibali, so pripravljali slane, z 

zabelo ali zelenjavo, da bi nadomestili meso. OŠ Dobrovo, skupina Briški sončki

Koščičev močnik
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TESTO

20 dag pšenične moke 

3 dl vode

NADEV

10 dag koruzne moke

4 žlice sladkorja

5 dag masla, pest rozin

pest suhega sadja (fige, 

hruške, jabolka)

2 dl mleka, cimet, sol

1. V posodo stresemo koruzno moko, sladkor, rozine, suho 
sadje, cimet in malo soli. 

2. Prelijemo s toplim maslom in vrelim mlekom. 

3. Vse dobro premešamo. 

4. Nato pripravimo testo: vrelo vodo vlijemo v moko in dobro 
pregnetemo. 

5. Testo zvaljamo v svaljek in ga narežemo na kose. 

6. Vsak kos z rokami oblikujemo v krog, na katerega z žlico 
položimo nadev. 

7. Štruklje kuhamo v slanem kropu približno 40 min. 

8. Lahko jih zabelimo z maslom, na katerem smo pocvrli malo 
koruzne moke, in potresemo s sladkorjem.

Sirkovi ali koruzni štruklji so danes manj poznana jed, vendar pa zaznamujejo globoko 

tradicijo izjemno pestre kuhinje zgornjega Posočja, kjer domuje vrsta štrukljev, kot pravijo 

majhnim testenim žepkom, polnjenim z lokalnimi sestavinami, značilnimi za vsak košček 

kraja, od koder prihajajo posamezniki. V preteklosti so jih pogosto jedli ob joti, kislem zelju, 

repi in klobasi. 

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, skupina Soški kuharji

Sirkovi štruklji

Goriška brda, Vipavska dolina, Rovtarsko-Cerkljansko, Zgornje Posočje
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1 skodelica koruznega 

zdroba

4 skodelice vode

1 jajce

15 dag ohrovta – vrzot

1 manjša čebula

1 korenček

50 g parmezana 

8 tankih rezin vratovine

2 dl domačega kislega mleka

maslo, drobtine

domače oljčno olje

lovorjev list, sol

1. Polento zakuhamo v slano vodo in dodamo jajce.

2. Na rezine narezan ohrovt na hitro pokuhamo v slani vodi.

3. V manjši ponvi na oljčnem olju popražimo čebulo, dodamo 
na kocke zrezan korenček in čez nekaj minut še ohrovtove 
lističe, začinimo in kuhamo nekaj minut.

4. V namazane in z drobtinami posute modelčke zložimo rezine 
vratovine, naložimo žlico polente, nato žlico zelenjave 
in nekaj koščkov sira.

5. Do vrha naložimo še polento.

6. Pečemo v pečici na 180 °C, da lepo porjavi.

7. Obrnemo modelček na krožnik in postrežemo z domačim 
kislim mlekom.

Koruzna polenta, ki je v naše kraje prišla skupaj z italijanskimi vojaki med 1. svetovno vojno 

in po njej, se je zasidrala v krajih severne Primorske kot glavna dobrina za skoraj sto let, 

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

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

je dalo uskladiščiti vsaj do pozne jeseni.

OŠ Dornberk, skupina Šimilj band

Polenta z vrzotami

Goriška brda, Vipavska dolina, Rovtarsko-Cerkljansko, Zgornje Posočje
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rezine 1 dan starega kruha

vaniljev sladkor

pest moke

vino za namakanje

2 jajci

olje za cvrtje

sladkor v prahu za posip

1. Jajci stepemo. 

2. Rezine kruha pomočimo v vino, oslajeno z vaniljevim 
sladkorjem. 

3. Nato rezine na obeh straneh na rahlo pomokamo.

4. Pomočimo v jajce in jih ocvremo v olju, da lepo zarumenijo. 

5. Potresemo s sladkorjem in postrežemo z vaniljevo omako ali 
marmelado.

Ocvrte kruhove rezine, namočene v vinu in jajcu – šnite – so stara, preprosta slaščica, 

poznana že v antični rimski kuhinji in srednjem veku. Radi so jo jedli otroci in ženske, 

predvsem za malico ali večerjo. Še danes jih najpogosteje pripravljajo posute s sladkorjem 

ali marmelado.

OŠ Dobrovo, skupina Briški sončki

Šnite v vinu
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3 jajca

2–3 jabolka

5 dag moke

0,5 dl mleka

sol, sladkor

domač sadni liker

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

2. Penasto umešamo in dodamo še moko. 

3. Testu dodamo naribana jabolka in pečemo na zmernem 
ognju do zlato rjave barve, nato frtaljo obrnemo in zapečemo 
še drugo stran. 

4. Potresemo jo s sladkorjem in postrežemo.

5. Na koncu lahko pokapljamo z likerjem.

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

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

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

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

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

OŠ Dobrovo, skupina Briška mularija

Frtalja z jabolki

Goriška brda, Vipavska dolina, Rovtarsko-Cerkljansko, Zgornje Posočje
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BUDLA

15 dag ajdove moke

15 dag bele moke

15 dag zaseke

2,5 dag kvasa

ščep soli

žlička sladkorja

mlačna voda 

MOČNIK

2 dl kislega mleka

1 dl vode

1,5 žlice koruzne moke

malo masla

ščep sol

1. Ajdovo in belo moko zmešamo in pripravimo kvasec. 

2. V ponvi razpustimo zaseko.

3. Zmešamo vse sestavine za testo, ga vlijemo v pekač 
in ga pustimo 20 minut na toplem.

4. Pečemo v pečici 15 minut na 200 °C.

5. Kislo mleko in vodo dobro zmešamo. 

6. Proč vzamemo 1 dl tekočine in vanjo zamešamo koruzno 
moko. 

7. Ostalo tekočino zavremo. 

8. Nato vanjo zakuhamo mešanico z moko. 

9. Kuhamo na zmernem ognju še 20 minut. 

10. Večkrat pomešamo, da se ne prime dna. 

11. Na koncu solimo in dodamo še malo masla. 

Gre za pogačo, morda malce manj značilno za primorski svet, a vasi malce bolj porinjene 

v notranjost dežele so ajdo uporabljale več kot sosedi polento. Budlo so pogosto pripravljali 

v pustnem času.

OŠ Simona Kosa Podbrdo, skupina Graparski mwočn‘ki

Budla s kislim močnikom

Goriška brda, Vipavska dolina, Rovtarsko-Cerkljansko, Zgornje Posočje
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Slovenska Istr a, 
Brkini, Kras
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75 dag sip

150 dag blitve

oljčno olje

1 srednje velika čebula

nekaj strokov česna

peteršilj

sol, poper

2 dl vina

voda

1. Sipe očistimo, operemo in narežemo na manjše kose. 

2. Na oljčnem olju popražimo narezano čebulo in nasekljan 
česen. 

3. Dodamo sipe in jih dušimo 5 minut. 

4. Vmešamo peteršilj, zalijemo z vinom in malo vode ter 
kuhamo na zmernem ognju približno 30 minut. 

5. Dodamo na trakove narezano blitvo, solimo in popramo 
ter na zmernem ognju kuhamo naprej, dokler voda ne povre.

6. Ponudimo s polento. 

7. Na podoben način lahko pripravimo tudi sipe z mladim 
grahom ali ‘špargo’.

Bledež je narečni izraz za blitvo in izvira iz latinske besede ‘bleta’ ali iz italijanske ‘bietola’, 

kar pomeni mehka. Domačinke so včasih nosile v mesta prodajat zelenjavo (grah, 

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

prebivalstvom priljubljena jed. Tako je nastala tudi jed s sipo in blitvo. V času špargljev 

ali mladega graha so uporabili to zelenjavo namesto blitve. 

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina Škofjoti

Sipe z bledežem na polenti 
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50 dag fižola

1 kg krompirja

1 kg kisle repe

50 dag prekajenih suhih 

reber ali drugega svinjskega 

mesa

5 strokov česna

oljčno olje

sol, poper, lovor

1. Dan prej namočimo fižol.

2. Skuhamo ga v slani in začinjeni vodi. 

3. Zraven kuhamo tudi prekajeno meso.

4. Krompir olupimo in ga narežemo na koščke.

5. Posebej ga skuhamo v slani vodi.

6. Tudi repo s celimi stroki česna skuhamo posebej.

7. Kuhan krompir odcedimo in pretlačimo.

8. Zmešamo fižol, repo in krompir ter delno zalijemo z vodo, 
kjer se je kuhal fižol, in z vodo od repe.

9. Pokapljamo z oljčnim oljem.

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

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

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

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

ki ju je bilo najlažje zagotoviti. 

OŠ Srečka Kosovela Sežana, skupina Krašouke

Jota
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1 velik gomolj zelene

2–3 srednje veliki krompirji

1 korenček

1 pest kuhanega fižola

10–15 dag kraške pancete

listi zelene

sol, poper

oljčno olje

1. Krompir olupimo, narežemo na kose in skuhamo. 

2. Medtem olupimo gomolj zelene in ga naribamo.

3. Na olju prepražimo nasekljano panceto, ki ji dodamo 
zelenjavo.

4. Dušimo 10 minut, nato zalijemo z vodo.

5. Kuhamo še 15–20 minut, da se mineštra zgosti.

6. Kuhan krompir z vilicami zmečkamo in ga dodamo juhi.

7. Vse skupaj kuhamo še 15 minut. 

8. Na koncu potresemo z nasekljanimi listi zelene.

9. Pokapljamo z oljčnim oljem.

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

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

v naših vaseh pa pogosteje koruzno polento. Mineštra, kot pri nas imenujemo enolončnico, 

se je razlikovala od hiše do hiše, odvisno od gospodinje, ki je šjelnovko pripravljala. 

Nekatere so jo pripravljale gosto kot mineštro in jo postregle, kot danes postrežemo 

enolončnice. Druge so jo pripravile bolj redko, kot neke vrste juho. Pripravile so jo brez 

krompirja, tako da je bila resnično redka, in so tako pripravljeno juho prelile čez polento. 

Šjelna (zelena) je zelenjava, ki se je na kmetijah obdržala preko cele zime. Pred močno 

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

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

Ohranila se je zelo dolgo.

OŠ Srečka Kosovela Sežana, skupina Vrhovci

Šelinka

Slovenska Istra, Brkini, Kras
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TESTO

50 dag moke

1 jajce, 1 rumenjak

1 žlica oljčnega olja

5 dag masla, 2 žlici sladkorja

2 dl mleka, 3 dag kvasa

ščepec soli

malo ruma

NADEV

25 dag mletih orehov

10 dag ribanega parmezana

1 jajce

3 žlice rjavega sladkorja

5 dag rozin, 2 dl ruma

po potrebi drobtine

2 dl mleka, 10 dag pršuta

10 dag skute

1 žlica sladkorja

PRELIV 

15 dag masla

drobtine po potrebi

1. V skledi naredimo kvasec in ko vzhaja, dodamo moko 
ter vse ostale sestavine.

2. Solimo in po potrebi dodajamo mleko.

3. Vse skupaj dobro pregnetemo in pustimo vzhajati. 

4. V rumu namočimo rozine za nadev. 

5. Na mleku poparimo orehe in na olju prepražimo koščke 
pršuta. 

6. Ohladimo in zmešamo z ostalimi sestavinami. 

7. Razvaljamo testo pol cm na debelo in ga premažemo 
z nadevom.

8. Štrukelj zavijemo, ga ovijemo v krpo in kuhamo v slanem 
kropu vsaj 45 minut.

9. Kuhanega narežemo na kolobarje in pokapljamo s prelivom 
iz drobtin.

Za kuhanje štrukljev se je gospodinja pripravila že veliko prej, saj je morala postopek 

načrtovati in zagotoviti sestavine. Vsaj teden pred pripravo štrukljev je dajala na stran 

skorjice kruha, domači sir in jajca. Nadev je vedno pripravila dan prej, da so se okusi 

prepojili. Običajno si jih je ‘zaslužil’ velik praznik, sveta birma ali obhajilo in velika noč, 

ko je miza smela biti bogato obložena. V preteklosti so štruklje pripravljali večinoma 

iz vlečenega testa. 

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina Kuharji od anbot

Istrski štruklji

Slovenska Istra, Brkini, Kras
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TESTO

25 dag moke

3 jajca

ščepec soli

voda po potrebi

PRELIV

15 dag pršuta

oljčno olje

15 dag špargljev

nariban parmezan

1 dl suhega belega vina

košček masla

1. V skledi zmešamo sestavine za testo in zamesimo tršo maso.

2. Pustimo ga stati na hladnem približno pol ure.

3. Nato ga razvaljamo 2 mm na debelo in ga razrežemo 
na 3 x 3 cm velike kvadrate.

4. Pustimo jih sušiti nekaj ur.

5. Skuhamo jih v vrelem slanem kropu.

6. Šparglje narežemo na koščke, prav tako pršut.

7. Dušimo na oljčnem olju in zalivamo z vinom.

8. Na koncu dodamo maslo in parmezan.

Do 1. svetovne vojne so bile testenine redkost na slovenskih krožnikih. Doma so izdelovali 

le široke rezance in kvadratke ali pravokotnike, po imenu bleke. Gre za krpice, ki so jih takrat 

izdelovali iz črne moke, zabelili pa so jih na najrazličnejše načine, glede na to, v kakšni vlogi 

so nastopali: ob katerem dnevnem obroku so jih uživali in ali so bili namenjeni prilogi ali kot 

samostojna jed. Tako so bili zabeljeni s praženo čebulo, golažem, maslom ali skuto, kuhali 

pa so jih tudi na mleku. Testenine so bile tudi po 1. svetovni vojni boljša jed in so jih 

na jedilnik vključili le ob nedeljah ali praznikih. Poleti so bili jed koscev, skoraj vedno 

pa nagrada za dobro kupčijo z vinom.

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina Kuharji od anbot

Bleki s šparglji

Slovenska Istra, Brkini, Kras
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1 kg srednje velikih lignjev

2 dl oljčnega olja

2 dl belega vina

10 dag kruhovih drobtin

5 strokov česna

sveži peteršilj

sol, poper

1. Lignjem odrežemo lovke, trup naj ostane cel. 

2. Lovke drobno narežemo, primešamo nasekljani peteršilj 
in česen.

3. Dodamo še drobtine, sol, poper ter polovico olja. 

4. Dobro zmešamo in napolnimo lignje. 

5. Spnemo jih z zobotrebci. 

6. Zložimo jih v kozico na segreto olje in dušimo, dokler se ne 
zmehčajo. 

7. Med dušenjem jih zalivamo z vinom.

8. Zraven lahko ponudimo kuhano blitvo z oljčnim oljem.

Danes so za mnogokatere jedce specialiteta ali vsaj obvezna jed ob obali ali v določenih 

ribjih restavracijah. V času naših prednikov pa v veliki večini izhod v sili, ko so se naveličali 

mesa ali je bil pač sezonski ulov ugoden. Zraven so običajno jedli doma pripravljene fuže.

OŠ Vojke Šmuc Izola, skupina Izolanke

Polnjeni kalamari 
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15 dag ješprenja

60 dag kislega zelja 

5 dag masti in ocvirkov 

5 strokov česna

sol, poper, lovor, majaron

1. Ješprenj namočimo v hladni vodi in ga pustimo stati čez noč.

2. Česen nasekljamo in ga dodamo vroči masti z ocvirki.

3. Takoj za tem dodamo zelje, začinimo in po 15 minutah 
vmešamo še ješprenj.

4. Kuhamo približno 40 minut na nizki temperaturi.

Stara jed je nekakšna izpeljanka iz nam bolj znanih, kot so jota, ješprenj ali mineštre, kjer so 

se znašle omenjene sestavine. Kot že mnogokrat, opažamo, da so zavoljo pestrega jedilnika 

in nedostopnosti raznolikih sestavin mešali vse, kar jim je bilo v danem trenutku na voljo.

OŠ Srečka Kosovela Sežana, skupina Srečkoti

Ješprenj s kislim zeljem

Slovenska Istra, Brkini, Kras
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50 dag kuhanega fižola

10 dag kraške pancete

20 dag majhnih testenin

1 čebula

3 žlice oljčnega olja

3 stroki česna

1 gomolj zelene

2 zrela paradižnika

2 lovorjeva lista, majaron

sol, poper, ščepec paprike

1. Fižol čez noč namočimo.

2. Kuhamo ga v slani vodi, pokritega za 3 prste nad fižolom.

3. Ko voda zavre, fižol odcedimo in ga kuhamo v novi slani 
vodi.

4. Dodamo na koščke narezano panceto in kuhamo približno 
pol ure.

5. Na oljčnem olju prepečemo nasekljano čebulo in česen z vso 
ostalo zelenjavo.

6. Dodamo ščepec paprike in dušimo približno 20 minut.

7. Po tem zmešamo s fižolom in vodo, v kateri se je kuhal.

8. V drugem loncu zavremo vodo in v slanem kropu posebej 
skuhamo testenine.

9. Vse skupaj zmešamo in pustimo stati še vsaj 10 minut, da se 
okusi sprimejo.

Z različnimi izrazi so 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 enolončnice, razen postnih petkovih, so zabelili s slanino, ki jim je dala 

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

mesa, ki so ga kasneje pojedli s polento ali kruhom. Proti jeseni so mineštre kuhali iz svežih 

stročnic, med katerimi je bil največkrat fižol. OŠ Srečka Kosovela Sežana, skupina Srečkoti

Fižolovka
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5 rezin starega belega kruha

3 dl mleka

ščepec soli

malo masla in/ali oljčnega 

olja

kos mladega (lahko ovčjega) 

sira

1. Star kruh nadrobimo v hladno mleko in počakamo, da se 
dobro napoji.

2. Odcedimo odvečno mleko in damo kruh v glineno posodo ali 
pekač. 

3. Vmešamo ostale sestavine ter dobro premešamo.

4. Po vrhu nadrobimo še dodaten kos sira.

5. Pečemo počasi na nizki temperaturi (140 °C) približno pol 
ure.

6. Postrežemo toplo.

Izraz zaznamuje sicer podobno jed sosednje Italije, vendar imamo znova opravka s podlago 

v imenu in načinu priprave, ki je dopuščala uporabo najrazličnejših sestavin. 

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina Škofijoti

Panada

Slovenska Istra, Brkini, Kras
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POGAČE

2 jajci

1 jogurtov lonček koruzne 

moke

1 jogurtov lonček pšenične 

moke 

pol jogurtovega lončka 

pšeničnega zdroba 

1 dl oljčnega olja

1 lonček kisle smetane

3 žlice skute, 1 dl mleka

1 dl mineralne vode

1 pecilni prašek

1 čebula

5 dag kraške pancete 

šparglji

maslo za pekač

KREMA

10 dag mehkih delov 

špargljev

10 dag mehkega svežega sira 

(kozji, kravji) 

1 žlica skute

1 žlička sladkorja

1 žlica oljčnega olja

sol, poper

1. Na oljčnem olju prepražimo na drobno nasekljano čebulo 
in dodamo na drobne kockice narezano panceto. 

2. Vmešamo na koščke narezane šparglje ter vse skupaj dušimo 
5 minut. 

3. Ohladimo.

4. V drugi posodi zmešamo jajca, skuto, smetano, mleko, vodo 
ter vmešamo špargljevo maso.

5. Postopoma dodajamo moko in pšenični zdrob, pecilni prašek 
in sproti mešamo.

6. Z maso napolnimo z maslom namazane modelčke in pečemo 
20–25 minut na 180 °C.

7. Mehke dele špargljev narežemo in pokuhamo z oljčnim 
oljem, odcedimo ter spasiramo.

8. Ohlajenim špargljem dodamo sir, začinimo in prepasiramo 
v čim bolj gladko maso. 

9. Če je krema pregosta, dodamo žlico kisle smetane. 

10. S kremo okrasimo kolaček.

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

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

zelišča in zelenjavo, 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 

v zimi pridobljene maščobe in premagovati spomladansko utrujenost.

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina Škofjoti

Koruzne pogače s špargljevo kremo

Slovenska Istra, Brkini, Kras
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1. Zmešamo sestavine za namaz in ga razdelimo na dva dela.

2. V polovico umešamo žlico medu, v drugo polovico pa bučno 
olje. 

3. To polovico po želji tudi solimo.

4. Za kruhov čips narežemo ajdov kruh z orehi na tanke rezine.

5. Položimo jih v pekač in jih na 80–100 °C sušimo približno 2 uri.

2 lončka smetanovega 

namaza

2 žlici kisle smetane 

1 žlica mletih orehov

1 žlica mletih sončničnih 

semen

1 žlica mletih bučnih 

semen

1 žlica medu ali 1 žlica 

bučnega olja

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

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

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

4. Čez namažemo maso približno 1 cm na debelo.

5. Pustimo, da se posuši, nato narežemo in ponudimo 
z domačim jogurtom.

6 žlic medu

2 žlici masla

nekaj kapljic limoninega 

soka

10 dag ovsenih otrobov

20 dag ovsenih kosmičev

20 dag pirinih kosmičev

sezam

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Gurmani

OŠ Ljubno ob Savinji, skupina L‘binski flosarji

Žitna medenka

Namaz z oreščki in kruhovim čipsom
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1. Zmešamo moko s kosmiči in semeni.

2. Jabolka olupimo in naribamo zraven.

3. Dodamo še ostale sestavine in dobro premešamo.

4. Pekač namažemo in vanj vsujemo maso.

5. Pečemo 30 minut na 170 °C.

6. Zraven ponudimo sveža jabolka.

1 skodelica pšenične moke

pol skodelice ajdove moke

1 skodelica ovsenih 

kosmičev

1 žlica lanenih semen

2 žlici medu 

3 jabolka

1 skodelica mleka

2 jajci

cimet

1. Vodo in sol zavremo ter vanjo stresemo moko. Dodamo sladkor 
v prahu, nato kuhamo 15 minut na zelo nizki temperaturi.

2. Odstavimo in malce ohladimo ter pregnetemo v testo. 

3. Razvaljamo na debelino 0,5 cm in razrežemo na kvadratke. 

4. Položimo na pekač, namazan z maslom, in pečemo v pečici 
15 minut na 180 °C.

5. Ohladimo, razlomimo kvadratke in postrežemo 
z mlekom.

50 dag soržične moke

0,5 l vode

10 dag sladkorja v prahu 

ščepec soli

malo masla

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Gurmani

OŠ Križevci pri Ljutomeru, skupina Prleške gospodinje

Soržički z mlekom

Jabolčni žitnik
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OŠ Rečica ob Savinji, skupina Štiriperesna deteljica

OŠ Rečica ob Savinji, skupina Rečiški kuharji

Šnite s semeni

Žitni šmorn

rezine starega 

polnozrnatega kruha

2 jajci

1 žlica sladke smetane

1 dl mleka

pest lanenih semen

pest sezama

pest bučnic

sol

olje ali maslo za pečenje

marmelada

20 dag pirine moke 

2 zelo zreli jabolki

1 jajce

2 dl mleka 

5 dag zmletih lanenih 

semen

5 dag sezama

maslo 

sol, sladkor

marmelada

1. Zmešamo jajca in sladko smetano ter solimo.

2. Vmešamo lan in sezam.

3. Bučnice zmeljemo, nekaj pa jih pustimo v celem.

4. Kruh narežemo in ga najprej pomočimo v mleko.

5. Nato kruh pomočimo v jajca s semeni.

6. Ocvremo in pečene šnite povaljamo v bučnicah.

7. Ponudimo z domačo borovničevo ali ribezovo marmelado.

1. Olupimo in naribamo jabolka.

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

3. Solimo in sladkamo po okusu.

4. V ponvi segrejemo maslo in vanj vlijemo maso.

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

6. Postrežemo z domačo borovničevo marmelado ali jabolčno 
čežano.
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OŠ Središče ob Dravi, skupina Obrške mühe

OŠ Središče ob Dravi, skupina Obrške mühe

Žemlova pogača

Hajdinski küpi po obrško

25 dag suhih žemelj 

2 jajci

2 dl kisle smetane

4,5 dl mleka

10 dag mletih bučnic

0,5 dl bučnega olja

sladkor po okusu

malo naribane limonine 

lupine

15 dag ajdove kaše

4 majhni krompirji 

8 dag skute

10 dag prekajene vratovine

1 mala ptujska čebula

1 jajce

2 dl kisle smetane

lovorjev list, timijan

sol, poper

1 žlica mletih bučnih 

semen

svinjska mast za premaz 

pekača

1. Bučnice prelijemo z 0,5 dl sladkanega vrelega mleka. Zmes 
premešamo in pustimo, da se ohladi. Žemlje narežemo na 
manjše kocke, razporedimo po pekaču in jih zapečemo. 

2. Jajca zmešamo s sladkorjem, kislo smetano in mlekom. 

3. Vmešamo popečene žemlje in namočene bučnice ter dodamo 
limonino lupino. Narahlo premešamo in nalijemo v pekač, 
ki smo ga namazali z mastjo. 

4. Žemlovo pogačo pečemo v vroči pečici na 200 °C 30 do 35 minut. 
Pečeno pogačo pokrijemo s suho krpo in jo pustimo, da se ohladi. 

5. Pokapljamo z bučnim oljem in ponudimo s kislim mlekom.

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

2. Ajdovo kašo skuhamo v slanem kropu z začimbami.

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

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

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

6. Pečemo približno 30 minut na 200 °C. 
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KRUHKI

50 dag krompirja

50 dag ostre moke

0,5 kocke kvasa, 1 jajce

1 žlica sladkorja, 1,2 dl mleka

1 zvrhana žlička soli, poper

jajce za premaz

NADEV

20 dag skute, vrtna kreša

pest bučnih semen, sol

1. Krompir skuhamo v celem in ga ohladimo.

2. Olupimo ga in naribamo.

3. Medtem pripravimo kvasec in ga vmešamo v moko 
ter zmešamo vse sestavine za testo.

4. Zamesimo gladko maso in razvaljamo približno 2 cm 
na debelo. 

5. Z modelom izrežemo kroge, jih namažemo s stepenim jajcem 
in pustimo ponovno vzhajati.

6. Pečemo jih v pečici 20 minut na 180 °C.

7. Medtem zmešamo skuto in bučnice ter solimo.

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

Prole so nekdaj zamesili le z moko ali pa s krompirjem. Mladi kuharji so jedi dodali moderni 

pridih v skladu z lokalnimi zapovedmi.

OŠ Sv. Jurij, skupina Jurijski polžki

Prole
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TESTO

40 dag moke

20 dag margarine

1 pecilni prašek

1 vaniljev sladkor

10 dag sladkorja, rum

1 jajce, limonina lupina

NADEV

1 kg jabolk

3–4 žlice sladkorja, cimet

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

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

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

4. Polžeke pečemo v pečici pri 180 °C približno 25 minut.

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

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

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

so dodajali redko, saj so limone takrat redko kupovali.

OŠ Sv. Jurij, skupina Jurijski polžki

Polžeki ali škrepece
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OŠ Ludvika Pliberška Maribor, skupina Srajčke

OŠ Središče ob Dravi, skupina Srjanske tikve

Jabolko v srajčki

Hajdinska šalota z repnoj cimoj

4 jabolka

kos listnatega testa

2 žlici sladkorja

5 dl mleka

1 žlica moke

2 jajci

lističi mete ali melise

pest brusnic

pest mletih orehov

30 dag ajdove kaše 

7 dl vode

5 jajc

polovica čebule

repne cime

bučno olje

sol, kis, lovor

1. Jabolka olupimo in izdolbemo.

2. Iz mleka, sladkorja, jajc, mete in/ali melise ter moke skuhamo 
kremo.

3. Iz brusnic, mete in orehov pripravimo nadev in ga zmešamo 
z nekaj žlicami kreme. Z nadevom napolnimo jabolka.

4. Razvaljamo testo in ga narežemo na tako velike kvadrate, da 
vanje lahko zavijemo jabolka.

5. Zavita in napolnjena jabolka pečemo v pečici 20 minut na 200 °C.

6. Ponudimo s preostankom kreme in svežimi brusnicami.

1. Ajdovo kašo skuhamo v slanem kropu z lovorjem. 

2. Ohladimo in medtem skuhamo jajca.

3. Repne cime narežemo in zmešamo s kašo, oljem in kisom.

4. Solimo in dodamo narezano čebulo.

5. 2 jajci nasekljamo in vmešamo v solato, z ostalimi okrasimo 
posodo.
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OŠ Pod goro Slovenske Konjice, skupina Špeglarji

OŠ Poljane, skupina Lublanski psi

Domače sladkanje

Ješprenj s slivami

KOSMIČI

10 dag koruznih kosmičev

2 žlici medu

suho sadje: marelice, 

hruške, slive ...

BISKVIT

5 jajc

4 žlice sladkorja

20 dag mletih lešnikov

20 dag mandljevih lističev

25 dag ječmenove kaše

1 l mleka

1,5 kg suhih češpelj

sol

1 dl smetane

sladkor ali med po okusu

ščepec cimeta

1. Med pogrejemo, da postane tekoč.

2. Nasekljamo suho sadje in ga skupaj s kosmiči vmešamo v med.

3. Maso zlijemo v obložen pekač in pečemo približno 5 minut 
na 180 °C.

4. Beljake ločimo in jih stepemo v sneg. Zmešamo s sladkorjem 
in lešniki.

5. Pekač posujemo z mandlji in vanj vlijemo maso.

6. Pečemo 15 minut na 180 °C.

1. Kašo čez noč namočimo v vodi.

2. Skuhamo jo v rahlo slanem mleku in ji po 10 minutah dodamo 
slive.

3. Kuhamo do konca in pustimo stati še približno 10 minut, 
da se sestavine povežejo.

4. Na koncu dodamo smetano in potresemo s cimetom.
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1 dl mleka

2 dl kislega mleka

4 dl kisle smetane

3 jajca

5 žlic sladkorja

malo soli

1 vaniljev sladkor

6 žlic koruzne moke

1. Vse sestavine dobro zmešamo in zmes vlijemo v namazan 
pekač.

2. Pečemo na 170 °C približno 25 minut. 

3. Ponudimo s kislim mlekom.

Zlivanke ali pečenjaki so jedi, ki jih pripravimo iz tekočega testa, običajno brez dodatka 

kvasa ali drugih vzhajalnih sredstev. So zelo hitro pripravljene, zato nam lahko zelo hitro 

potešijo lakoto oz. 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 

zljevanka kulinarična posebnost tamkajšnjih prebivalcev. 

OŠ Središče ob Dravi, skupina Srjanske tikve, OŠ Mladika Ptuj, skupina Fižolčki

Koruzna zljevanka



209 Prigrizki

15 dag polente

5 dag trniča

pest regrata

2 žlici masla

2 žlici ženofa

4 rezine slanine

cvetovi trobentic ali 

sezonskega cvetja

jabolčni sok

1. Polento skuhamo v slanem kropu, dodamo maslo 
in zdrobljeni trnič.

2. Maso vlijemo v namaščen pekač in pokrijemo.

3. Počakamo, da se ohladi in strdi.

4. Medtem v pečici spečemo rezine slanine.

5. Preostanek trniča zdrobimo in ga opečemo na malo masti, 
da postane hrustljav.

6. Jabolčni sok zmešamo z ženofom.

7. Izrežemo kroge polente, jih obložimo s sestavinami 
in pokapljamo z omako.

8. Okrasimo s sezonskim cvetjem.

Kamniška gorčica in kamniški ženof sta izdelka tovarne Eta, ki se opirata na meščansko 

družinsko izročilo. Še danes jo pripravljajo po izvirnem receptu iz mešanice črne 

in bele gorušice, prav tako pa tudi polnozrnato gorčico, ženof. Za mletje gorčičnih 

semen uporabljajo pravi mlinski kamen.

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina Kamn‘čani pa to

Polenta s trničem
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OŠ Poljane, skupina Poljanci

OŠ Danile Kumar mednarodna, skupina Krompirčki

Skutni žepki

Zelenjavna kaša

TESTO

40 dag moke, 2 žlici masla

2 dl mleka, 1 jajce

1,5 žličke soli, kocka kvasa 

žlička sladkorja

NADEV

25 dag skute

sok četrt limone

limonina lupinica

1 žlica sladkorja, 1 jajce

PREMAZ

sok ostale limone

2 žlici sladkorja

25 dag ajdove kaše

1 por

4 listi radiča

ovčji sir

sol, poper

maslo

1. Pripravimo kvasec in ga zmešamo z moko ter ostalimi 
sestavinami.

2. Maslo za uporabo stopimo in ga vmešamo.

3. Zamesimo testo in ga pustimo vzhajati približno pol ure.

4. Medtem iz vseh sestavin za nadev zmešamo gladko maso.

5. Testo razvaljamo in ga razrežemo na kvadratke. Napolnimo 
jih in zlepimo v žepke. Položimo jih na pekač, premažemo 
in pustimo vzhajati še 20 minut.

6. Pečemo jih na 180 °C približno 35 minut.

1. Na koščke ali kolobarje narezan por prepražimo na maslu.

2. Dodamo ajdovo kašo, začinimo in zalijemo z vodo. 

3. Tik preden je kaša kuhana, dodamo narezan radič in pustimo 
dušiti še 2–3 minute.

4. Na koncu posujemo z zdrobljenim ovčjim sirom.
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OŠ Danile Kumar mednarodna, skupina Jezički

OŠ Polje, skupina Miha in prijatelji 3

Žitna ploščica

Zdrobova str jenka

1 skodelica ovsenih 

kosmičev

1/3 skodelice vode

2 žlici medu

pol skodelice bučnih semen

pol skodelice nasekljanih 

mandljev

pol skodelice sezama

pol skodelice lanenih 

semen

pol skodelice suhih sliv

1 tablica temne čokolade

1 dl sladke smetane

marmelada

10 dag pšeničnega zdroba

2 vaniljeva sladkorja

3 jajca

1 dl mleka

1 dl vode

sol, sladkor

20 dag borovnic

1. Nasekljamo mandlje in slive ter jih zmešamo z vsemi suhimi 
sestavinami. Dodamo vodo in zmiksamo s paličnim 
mešalnikom, da je zmes lepljiva.

2. Maso dobro pritisnemo ob dno pekača in jo enakomerno 
razporedimo. Postavimo jo v hladilnik za približno pol ure.

3. Medtem stopimo čokolado in vmešamo smetano.

4. Le-to prelijemo preko mase in pustimo še nekaj časa 
v hladilniku, da se strdi.

5. Narežemo in ponudimo z domačo malinovo marmelado.

1. V mešanici mleka in vode s soljo in sladkorjem skuhamo zdrob. 

2. Ko se malce ohladi, vmešamo jajca. Zmes naj bo gosta.

3. Vlijemo jo v kozarce ali modelčke.

4. Borovnice pretlačimo in jih polijemo čez zmes.

5. Damo na hladno za vsaj 1 uro.

6. Postrežemo z vaniljevo omako ali domačim mlekom.
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OŠ Poljane, skupina Češpljice

OŠ Polje, skupina Miha in prijatelji 3

Orehovi kifeljčki

Ocvrta jajca

35 dag moke

27 dag masla

15 dag mletih orehov

10 dag sladkorja

1 jajce

sladkor v prahu za posip

6 večjih jajc 

15 dag kozjega sira

svež drobnjak 

2 žlici kisle smetane 

moka

drobtine 

sol

olje za cvrtje

1. Maslo narežemo na manjše kose ter mu dodamo moko. 

2. S prsti hitro pregnetemo. 

3. Dodamo sladkor, orehe ter stepeno jajce. 

4. Gnetemo, dokler ne dobimo gladkega testa. 

5. Testo oblikujemo v štruco, zavijemo v aluminijasto folijo 
in postavimo v hladilnik za pol ure. 

6. Oblikujemo rogljičke in jih pečemo v prej ogreti pečici okoli 
8 minut na 180 °C. 

7. Še tople rogljičke posujemo s sladkorjem v prahu.

1. 4 jajca trdo skuhamo, malce ohladimo, olupimo, prerežemo 
na pol in izdolbemo rumenjake.

2. Sir naribamo, ga zmešamo z rumenjaki, smetano in nasekljanim 
drobnjakom.

3. Jajca napolnimo z maso, povežemo napolnjene polovice, 
paniramo v jajcu, moki in drobtinah ter ocvremo.

4. Zraven ponudimo jogurt z zelišči.



213 Prigrizki

OŠ Staneta Žagarja Lipnica, skupina Bavharji in župarji

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina T‘hinski bleki

Kakavove snežne kepe

Kmečka kaša

4 jajca

3 žlice sladkorja

ščepec soli

0,5 l mleka

vrečka vaniljevega 

sladkorja

kakav v prahu

pol žličke moke

1 l mleka

15 dag prosene kaše

10 dag ječmenove kaše

2 pesti krhljev suhih hrušk

pest suhih sliv

2 žlici medu 

cimet, sladkor, sol

1. Ločimo beljake od rumenjakov. 

2. Iz beljakov stepemo sneg in ga postavimo v hladilnik.

3. Mleko segrejemo v večji posodi, solimo.

4. V posodici zmešamo rumenjake s sladkorjem, moko in kakavom.

5. Sneg po žlicah spuščamo v še ne vrelo mleko in kuhamo kepice 
na zelo nizki temperaturi, na vsaki strani po 2–3 minute. 

6. Nato jih damo v posebno posodo, dobro odcejene.

7. V mleku nato zakuhamo jajčno-kakavovo maso. Pustimo, da se 
krema ohladi in jo vlijemo v posodice ter dodamo kepice.

1. V vodi za nekaj ur namočimo ječmenovo kašo.

2. Nato jo skupaj s proseno skuhamo v rahlo slanem mleku.

3. 10 minut pred koncem kuhanja dodamo suho sadje in začinimo.

4. Postrežemo s kislim mlekom ali kompotom.
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12 dag pirine moke

12 dag pšenične moke 

12 dag masla

1 žlica masla za jabolka

1 žlica masla za pekač

10 dag sladkorja

pest mletih orehov

6 jajc

3 jabolka

1 vaniljev sladkor

0,5 dl mleka

1 pecilni prašek

cimet

ščep muškatnega oreščka

Pecivo, ki so ga včasih pekle gospodinje poleg flancatov, bobov, potic in zavitkov, so bile 

tudi pite. Pita je imela značilno krhko testo, premazana je bila z marmelado, nadevana 

z jabolki ali slivami in prekrita z mrežo testa ali pa kar s celim kosom testa. Pekli so jo 

le za godove ali velike praznike.

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina Kaša s T‘hina

P ita stare mame

1. Maslo omehčamo, dodamo sladkor in vaniljev sladkor, 
dobro premešamo. 

2. Dodamo jajca in premešamo v gladko maso. 

3. Jabolka olupimo, naribamo, dodamo cimet, mleko, orehe 
in žlico masla ter vse skupaj prepražimo v ponvi. 

4. V skledo z jajci vsujemo moko in pecilni prašek ter muškatni 
orešček, dodamo prepražena jabolka, premešamo. 

5. Maso vlijemo v namaščen pekač in na 200 °C približno 
25 min.

6. Iz pečenega biskvita izrežemo okoli 6 večjih krogov. 
Iz vsakega biskvitnega kroga v sredini izrežemo manjši krog, 
da dobimo luknjo. 

7. Biskvit napolnimo s toplo marmelado iz suhega sadja in 
dodamo smetano z začimbami.

Marmelada iz suhega sadja: suhe hruške, slive in jabolka 
kuhamo s sladkorjem v malo vode približno 2 uri. Dodamo sok 
limone in kuhamo toliko časa, da se masa zgosti.

Smetana z začimbami: v stepeno smetano vmešamo ščepec 
mletih klinčkov, cimeta, muškatnega oreščka in žlico medu.

215 Prigrizki
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OŠ A. T. Linharta Radovljica, skupina Linhartovi mojstri

OŠ Simona Jenka Kranj, skupina Jenkovi nageljčki

Ajdova  ploščica

Jenkovi nageljni

4 žlice ajdove kaše

pest ovsenih kosmičev 

5 suhih marelic

1 jabolko

1 žlica medu

2 beljaka

malo jedilne čokolade

5 zdrobljenih piškotov

rum

sladkor

sok limone

maslo

18 dag pirine moke

18 dag pšenične moke

kocka kvasa

3 žlice olja

sol

3 dl mlačne vode

1–2 kranjski klobasi

1. Ajdovo kašo skuhamo v slanem kropu.

2. Zmlete kosmiče prepražimo na maslu, dodamo na koščke 
narezane marelice, naribano jabolko, rum in limonin sok 
ter med. Piškote zdrobimo.

3. Vse sestavine razen čokolade in beljakov dobro premešamo 
in maso damo v pekač. Pustimo stati nekaj časa, da se strdi.

4. Beljake stepemo v sneg in jim primešamo stopljeno čokolado.

5. S tem namažemo žitno zmes.

6. Ponudimo z domačo malinovo marmelado.

1. Naredimo kvasec in ga vmešamo v moko. Dolijemo olje 
in vodo ter zamesimo testo. Pustimo ga počivati pol ure.

2. Medtem skuhamo kranjsko klobaso in jo rahlo ohlajeno 
narežemo na drobne kvadratke.

3. Testo razvaljamo in ga narežemo na kroge. 

4. Posujemo s koščki klobase in zavijemo v nagelj. 

5. Pečemo približno 20 minut na 200 °C. 



217 Prigrizki

OŠ A. T. Linharta Radovljica, skupina Linhartovi mojstri

OŠ F. S. Finžgarja Lesce, skupina Leški kuharski šefi, OŠ Bizeljsko, skupina Bizeljski kulinariki

Medeni jogurt

Ajdov namaz

1 dl sladke smetane

2 dl navadnega jogurta

4 dl sadja

5 zdrobljenih piškotov

3 jabolka

med

cimet

mleti orehi

nekaj celih orehov za okras

10 dag ajdove kaše

20 dag srednje trdega sira

šetraj, peteršilj, majaron

pest suhih sliv

sol

1. Olupimo jabolka in jih narežemo na kocke. 

2. Pripravimo modelčke za mafine in jih namažemo z maslom. 

3. Vanje naložimo jabolka, posujemo z orehi, zmešanimi z medom 
in cimetom. Pečemo na 180 °C 15 minut. 

4. Jogurt zmešamo z žlico stepene smetane in to naložimo 
v kozarčke. 

5. Preko posujemo malce zdrobljenih piškotov in poveznemo 
pečene jabolčne pokrove z orehi.

6. Namesto orehov pa preko lahko poveznemo gozdne sadeže.

1. Ajdovo kašo skuhamo v slanem kropu do mehkega.

2. Odcedimo, pretlačimo in vmešamo nariban sir in nasekljane 
suhe slive.

3. Dodamo nasekljana zelišča in sol.

4. Ponudimo z ajdovim kruhom.

5. Namazane kruhke lahko tudi opečemo v pečici, da se sir stopi.
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OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, skupina Abraham

OŠ F. S. Finžgarja Lesce, skupina Gorenjske dečve

Skutina strjenka na medenjaku

Ajdove kroglice

MEDENJAKI

25 dag moke

1 dl medu

7 dag masla

1 pecilni prašek

1 jajce

cimet, klinčki, sol

SKUTA

15 dag skute

1 žlica kisle smetane

1 žlica medu

pest mletih lešnikov 

za posip

1 skodelica ajdove kaše

2 skodelici mleka

1 skodelica vode

sol

2–3 žlice kisle smetane

3 žlice mletih orehov

1 žlica medu

malo suhega sadja

1. Iz sestavin za piškote zamesimo maso, razvaljamo 
in oblikujemo medenjake. 

2. Pečemo jih na 170 °C približno 20 minut.

3. Medtem zmešamo skutno mešanico brez lešnikov. 

4. Oblikujemo kroglice in jih poveznemo na medenjake 
ter posujemo z lešniki. 

5. Zraven ponudimo sveže jabolko. 

1. Ajdovo kašo skuhamo v slani mešanici mleka in vode.

2. Dobro odcedimo in zmešamo z ostalimi sestavinami.

3. Oblikujemo kroglice in jih pred serviranjem damo za nekaj 
časa v hladilnik.

4. Obložimo jih s suhim sadjem in ponudimo.
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OŠ Planina pri Sevnici, skupina Neverjetni kvartet

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, skupina Bumbrji

Koruzne pogačice z borovnicami

Ocvrti jabolčni krhlji

15 dag borovnic

2,5 dl mleka

15 dag polente

malo vode

2 žlici masla

2 žlici sladkorja

1 vaniljev sladkor

2 jajci

sol

1 skodelica mleka

1 jajce

2 skodelici moke

1 kg srednje velikih jabolk

ščepec cimeta, pimenta

sol

olje za cvrtje

med

1. V slanem mleku skuhamo polento in po potrebi dodajamo vodo. 

2. Polenta ne sme biti preveč trda. 

3. Vmešamo maslo, sladkor in vaniljev sladkor. 

4. Proti koncu dodamo borovnice, in ko se malce ohladi, še jajca. 

5. Dobro premešamo in vlijemo v modelčke. 

6. Pustimo stati približno 2 uri (lahko v hladilniku). 

7. Pečemo jih v pečici na 160 °C približno 20 minut.

8. Zraven lahko ponudimo mešanico domačega jogurta s skuto.

1. Jabolka olupimo, odstranimo sredico in narežemo na približno 
1 cm debele kolobarje ali krhlje.

2. Za maso gladko zmešamo mleko, jajce, moko in začinimo. 

3. Maso pustimo stati 20 minut.

4. Kolobarje pomočimo v maso in ocvremo v vročem olju.

5. Na koncu jih pokapljamo z medom.



220 Domača kuhna pa to

OŠ Bizeljsko, skupina Bizeljski kulinariki

OŠ Drska Novo mesto, skupina Klobasice

Polnjene ajdove palačinke

Kruhova potica

TESTO

30 dag ajdove moke

50 dag pšenične bele moke

1 vaniljev sladkor, 2 jajci

10 dag sladkorja, 1 l mleka 

voda, 4 ščepce soli

NADEV

10 dag kisle smetane

20 dag skute

1. pest rozin, med

2. pest suhih sliv, med, cimet

3. nariban korenček, sol

4. čemaž

5. koprive

PRELIV

2 dl kisle smetane

2 jajci

1 kg moke

2 dl pregrete smetane

4 dl mleka

20 dag skute

kocka kvasa

sol

sladkor po želji

1. Zmešamo testo za palačinke in ga 
pustimo nekaj časa stati.

2. Medtem pripravimo želen nadev 
ali več nadevov.

3. Spečemo palačinke, jih namažemo, 
zložimo v pekač in prelijemo.

4. Pečemo 25 minut na 160 °C.

5. Na koncu zapečemo na malce 
večji temperaturi.

1. Naredimo kvasec in ga vmešamo v moko.

2. Dodamo ostale sestavine in pregnetemo.

3. Testo pustimo počivati 40 minut.

4. V obliki potice ga pečemo 50 minut na 200 °C.
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OŠ Šturje Ajdovščina, skupina Šturski gurmani

OŠ Drska, skupina Krompirjevke

Gres z budanjskimi marelicami

Češpljeva kaša

GRES

4 dl mleka 

20 g pšeničnega zdroba 

1 čajna žlička masla 

1 jedilna žlica sladkorja 

ščepec soli

VMESNA PLAST

4 žlice čvrstega jogurta

1 žlica skute

1 žlica sladke smetane

NADEV

10 dag marelic ali 

marelične marmelade

25 dag suhih češpelj

25 dag ajdove ali prosene 

kaše

1 žlica medu

1 žlica masla

1 žlica drobtin

ščepec soli

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

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

3. Na to dodamo sadje ali marmelado. 

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

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

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

3. Ko je masa dovolj gosta, jo odstavimo. 

4. Medtem na maslu prepečemo drobtine in jih vmešamo v kašo. 

5. Oblikujemo žličnike in postrežemo z domačo grobo skuto.
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OŠ Vojke Šmuc Izola, skupina Izolanke

OŠ Dobrovo, skupina Briška mularija

Sardelni namaz s kozjo skuto in prešcami

Breskovo kislo mleko

NAMAZ

20 dag mladega kozjega 

sira – skute

15 dag sardel 

limonin sok po okusu, sol

PREŠCE

50 dag pšenične moke 

1 žlička soli

5 dag kvasa

1 dl oljčnega olja

20 dag oljk

2 dl vode

2–3 dl mleka

30 dag zrelih breskev

0,5 l kislega mleka

mlečna smetana (ki se 

nabere na svežem mleku 

čez noč)

piškotne drobtine ali 

drobtine sladkega kruha

1. Očiščene sardelice opečemo na plošči in jih razceframo. 

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

3. Pokapljamo jih z oljčnim oljem in pustimo stati.

4. Naredimo kvasec in ga vmešamo v moko. 

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

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

7. Pečemo jih na 180 °C približno pol ure.

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

2. Potresemo s plastjo drobtin.

3. Pokapljamo s smetano.

4. Prilijemo kislo mleko in na koncu lahko potresemo 
z drobtinami.
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OŠ Oskarja Kovačiča Škofije, skupina Kuharji od anbot

OŠ Dornberk, skupina Lešandrinke

Ajdovi žličniki

Lešnikov namaz

30 dag ajdove kaše

5 dag masla

2 rezini sredice belega 

kruha

1 jajce

2 žlici rjavega sladkorja

drobtine po potrebi

1 l mleka

sol

3–4 večja jabolka

8 dag praženih lešnikov

žlica albuminske skute

maslo

1. Ajdovo kašo skuhamo v slanem mleku.

2. Mleko po kuhanju ohranimo.

3. Odcedimo in zmeljemo s paličnim mešalnikom.

4. Vmešamo ostale sestavine in oblikujemo žličnike.

5. Kuhamo jih v mleku, kjer se je pred tem kuhala kaša, 
2–3 minute.

6. Ponudimo tople ali hladne s skutno kremo, ki ji lahko 
primešamo med ali sveža zelišča.

1. V pečici spečemo domača jabolka, da postane njihova lupina 
rjavkasta.

2. Na maslu popražene lešnike zmeljemo, da dobimo iz njih 
kremo.

3. Dodamo očiščeni masi jabolk in primešamo žlico skute.

4. Ponudimo z domačim pecivom.





Tekmovalci ali nastopajoči na četrti etapi projekta Kuhna pa to

OŠ Ljubno ob Savinji
Skupina: L‘binski flosarji
Mentorica: Marija Ermenc

OŠ Rečica ob Savinji
Skupina: Gurmani
Skupina: Pravih 5
Skupina: Princese kuharice
Skupina: Rečiški kuharji
Skupina: Štiriperesna deteljica
Mentorica: Zvonka Kladnik

OŠ Mozirje
Skupina: Mozirski kuharji
Skupina: Mozirske šprudle
Mentorici: Urška Finkšt, Marjeta Menih

OŠ Juršinci
Skupina: Pretkani kuharji 
Mentorica: Marija Šterbal

OŠ Sv. Jurij
Skupina: Jurijski polžki
Mentorici: Rozvita Škodnik, Lea Kuzmič

OŠ Križevci pri Ljutomeru
Skupina: Prlečke
Skupina: Prleške gospodinje
Skupina: Kuhari
Mentorica: Alenka Kajtna Zorko

OŠ Velika Nedelja
Skupina: Kuharske legende
Skupina: Top 4
Mentorica: Marija Lazar

OŠ Središče ob Dravi
Skupina: Srjanske tikve
Skupina: Obrške muhe
Mentorici: Tatjana Podgorelec Strelec, 
Ivanka Jurgec

OŠ Kuzma
Skupina: Roftarska kijanica
Mentorica: Jožica Fuekaš

OŠ Bogojina
Skupina: Novinke
Mentorica: Melita Nemec

OŠ Ludvika Pliberška Maribor
Skupina: Belkice
Skupina: Srajčke
Mentorica: Brigita Godec Kopčič

OŠ Mladika Ptuj
Skupina: Fižolčki
Skupina: Kramperčke
Mentorja: Irena Veg, Andrej Žimer

OŠ Pesnica
Skupina: Norci z lonci
Mentorica: Jasna Bačani

OŠ Pod goro Slovenske Konjice
Skupina: Špeglarji
Mentorica: Mojca Tomažič Capello

OŠ Vojnik
Skupina: Vojčice
Mentorica: Polona Bastič

OŠ Poljane 
Skupina: Češpeljce
Skupina: Poljanci
Skupina: Lublanski psi
Mentorica: Lidija Košir Petje

OŠ Danile Kumar Ljubljana, mednarodna
Skupina: Jezički
Skupina: Krompirčki
Mentorica: Keli Jerman

OŠ Polje
Skupina: Miha in prijatelji 3
Skupina: Naj dekleta
Mentorica: Vanja Mramor

OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana
Skupina: Drobtinice
Skupina: Ljubljančanke
Skupina: Veseli kruhki
Mentorica: Andreja Zrimšek Vrečar



OŠ Toma Brejca Kamnik
Skupina: Kloštrske princese
Skupina: Kamn‘čani pa to
Mentorica: Urška Dolgan

OŠ Šmartno v Tuhinju
Skupina: Kaša s T‘hina
Skupina: T‘hinski bleki
Skupina: Petelinčki na topolu
Skupina: T‘hinski ostanki
Mentorica: Tina Hribar

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Skupina: Tepke
Mentorica: Anja Novak

OŠ Staneta Žagarja Lipnica
Skupina: Bavharji in župarji
Mentorica: Andreja Mašič Zupan

OŠ Simona Jenka Kranj
Skupina: Jenkovi nageljčki
Skupina: Kranjske kuharice
Mentorici: Irena Hudobivnik, Irena Pavlin

OŠ A. T. Linharta Radovljica
Skupina: Linhartovi mojstri
Mentorica: Ana Krivec Pristov

OŠ 16. decembra Mojstrana
Skupina: Domačini
Mentorica: Jerca Bogataj

OŠ F. S. Finžgarja Lesce
Skupina: Leški kuharski šefi
Skupina: Ta boljši
Skupina: Gorenjske dečve
Mentorica: Andreja Šimnovec

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi
Skupina: Abraham
Mentorica: Nada Brezovar

OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi
Skupina: Škrince
Mentorici: Katja Kos, Majda B. Jančar

OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik
Skupina: Perkmandeljci
Mentorja: Branko Podmenik, Mitja Pajnkiher

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
Skupina: Bumbrji
Skupina: Kuharske zvezde
Mentorica: Sabina Potrbin

OŠ Fara
Skupina: Zelenjavčki
Skupina: Cukrčki
Mentorica: Maja Klarič

OŠ Krmelj
Skupina: Knapec
Mentorica: Tatjana Selak

OŠ Marjana Nemca Radeče
Skupina: Sladkosnedke
Mentorica: Marinka Oblak Železnik

OŠ Planina pri Sevnici
Skupina: Neverjetni kvartet
Mentorica: Tanja Luskar

OŠ Bizeljsko
Skupina: Vinogradniki
Skupina: Bizeljski kulinariki
Mentorica: Maja Haler

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Skupina: Vesele kohače
Mentorica: Maja Haler

OŠ Boštanj
Skupina: Rumene voščenke
Mentorici: Martina Kos, Franja Urbanč

OŠ Frana Metelka Škocjan
Skupina: Škocjanski asi
Skupina: Rok‘nrol kuhalnice
Mentorja: Sabina Klemenčič, Janez Turk



OŠ Drska Novo mesto
Skupina: Klobasice
Skupina: Slastne 4
Skupina: Buhteljni
Skupina: Krompirjevke
Mentorica: Jožica Muhič

OŠ Raka
Skupina: Raški č‘bularji
Skupina: Č‘belarji
Mentor: Robert Grojzed

OŠ Dobrovo
Skupina: Briška Mularija
Skupina: Briški sončki
Mentorici: Vojka Gregorič Mozetič, 
Cirila Božič Klemenčič

OŠ Podbrdo
Skupina: Graparski mwočn‘ki
Mentorica: Nina Kožar Mencinger

OŠ Šturje Ajdovščina
Sklupina: Šturski gurmani
Mentorici: Petra Ušaj, Irena Knafelc

OŠ Dornberk
Skupina: Šimilj band
Skupina: Lešandrinke
Mentorica: Mateja Skočir

OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
Skupina: Soški kuharji
Mentorica: Marija Benko

OŠ Vojke Šmuc Izola
Skupina: Izolanke
Mentorica: Katja Rožac Jerman

OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
Skupina: Škofijoti
Skupina: Kuharji od anbot
Mentorici: Loredana Bembič, Vlasta Baraga

OŠ Srečka Kosovela Sežana
Skupina: Vrhovci
Skupina: Srečkoti
Skupina: Krašouke
Mentorica: Soraja Žerjal



Kuhati nam pomagajo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Gorenje GSI, d.o.o. z blagovno znamko Gorenje 

Žito, d.d. z blagovnima znamkama Zlato polje in Maestro

Mlekarna Celeia, d.o.o. z blagovno znamko Zelene doline

Engrotuš d.o.o. z blagovno znamko Tuš

Pivovarna Union d.d. z blagovno znamko Sola

Weston A. Price Foundation for Wise Traditions in Food, Farming, and the Healing Arts

Delo, d.d. z Odprto kuhinjo, prilogo Nedela in Slovenskimi novicami

Hiša kulinarike Jezeršek, Dvor Jezeršek, Zg. Brnik, in Akademija Jezeršek

Restavracija Pavus, Grad Tabor Laško

Kodila d.o.o., z blagovno znamko Diši po Prekmurju, Markišavci, Murska Sobota

Gostilna Anderlič, Maribor

Gostilna Pečarič, Ljubljana

Restavracija Vila Podvin, Radovljica in Podvinska tržnica

Gostilna Rakar, Gorenje Ponikve, Trebnje

Gostilna Vovko, Ratež, Otočec

Center biotehnike in turizma Grm, Novo mesto

Vinarstvo in turizem Belica, Medana

Life Class Hotels & Spa Portorož s Cafe Central

Z vabilom

Veleposlaništvo RS v ZDA – Washington

Veleposlaništvo RS v ZK – London

Veleposlaništvo RS v EU – Bruselj in pobuda evropskega poslanca Franca Bogoviča

Prve korake v tujino so nam pomagali omogočiti:

Turizem Ljubljana, Visit Ljubljana

Pisarna poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP)

Občina Hrastnik

Steklarna Hrastnik

Zahvaljujemo se mentorjema

dr. prof. Janezu Bogataju

Janezu Bratovžu, JB Restavracija

Ponosni smo, da nas spremljate in nam pomagate najvplivnejši strokovnjaki iz sveta 
kulinarike, etnologije in pridelave lokalne hrane na slovenskem področju. 

Posebna zahvala je namenjena vsem učiteljem – mentorjem tekmovalnih skupin, ki otro-
kom omogočate nepozabne izkušnje.

Zahvaljujemo se vsem nacionalnim in nekaterim regionalnim medijem, ki nam pomagate 
osveščati javnost o eni najpomembnejših tem pri ohranjanju identitete naroda.
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