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Kvočevi nudli
Štajerska – Beseda »kvoce« v koroškem narečju  
pomeni suhe hruške, »nudlni« je koroški izraz 
za neke vrste žepke

testo ■
500 g moke ☐
2 jajci ☐
malo soli, 3 žlice olja ☐
približno 2 dl tople vode ☐
nadev ■
400 g suhih hrušk (kvoc) ☐
1 jajce ☐
sladkor po okusu ☐
2 dl kisle smetane ☐
drobtine ☐

Priprava
Napravimo testo kot za rezance (malo mehkejše) in  (1) 
spočitega razvaljamo na debelino 2 mm. V razdalji 
treh prstov po vrsti polagamo pripravljen nadev. Vrsto 
pokrijemo s testom in s prstom pritisnemo testo med 
vsakim kupčkom, in sicer tako, da se zlepi in istočasno 
iztisnemo zrak. S kolescem izrežemo nudlne – žepke. 
Nato začnemo polagati drugo vrsto nadeva.
Za nadev suhe hruške skuhamo, ohladimo in drobno (2) 
sesekljamo. Primešamo jajce, sladkor in kislo smetano. 
Nadev mora biti gladek in tako gost, da obdrži obliko. 
Po potrebi dodamo drobtine (ne preveč). 
Pripravljene nudlne kuhamo v slani vodi približno 15 (3) 
minut. Kuhane položimo v ogreto posodo in jih preli-
jemo s segretimi ocvirki ali prepraženimi drobtinami, 
odišavimo s cimetom in vaniljevim sladkorjem. 
Kvočeve nudlne lahko postrežemo kot samostojno jed (4) 
skupaj s čežano ali kompotom. Danes se pojavljajo kot 
sladica ali pa celo kot priloga k mesu.

Štajerska kisla juha 
Štajerska – Na širšem štajerskem območju je bila 
ta jed del vsakdanje ponudbe v poznojesenskem 
in predvsem zimskem času, ob kolinah.

2 svinjski nogici ☐
50 dag svinjskega plečeta ☐
50 dag krompirja, 2 korenčka ☐
1 čebula, 3 stroki česna ☐
sol, celi poper ☐
peteršilj, zelena, lovor, kumina, timijan, majaron in šetraj ☐
žlica ostre moke ☐
belo vino, 2 l vode ☐

Priprava
V lonec s hladno vodo damo razsekane svinjske nogice in pleče. (1) 
Dodamo celo čebulo, česen, zeleno in korenček, solimo in popramo 
ter začinimo. Kuhamo, da se meso zmehča. 
Juho nato precedimo, meso narežemo na manjše koščke, korenček (2) 
na rezine in oboje vrnemo v jušno osnovo. Dodamo na kocke na-
rezan krompir. Ko je ta kuhan, juho zgostimo s podmetom iz moke 
in pustimo, da še nekaj minut vre. Nazadnje jo okisamo z belim 
vinom, po želji pa dodamo še kislo smetano.


