
19〚 otroška kuharija 〛

juho po babičinem receptu, pri čemer so 
predstavili pridelavo zelenjave in solate 
v Trnovem, ter spekli izvrsten jabolčni 
in skutni štrudelj, ob katerem je glavni 
žirant kar mrmral od zadovoljstva.

Dva dni kasneje smo zasedli Klek in 
za ta dan pregnali čarovnice. Hrib nad 
tremi zasavskimi dolinami je v gosti-
šču Klek združil kulinariko Hrastnika, 
Zagorja in Trbovelj. Pa ne le kulinariko, 
ki je bila vrhunec doživetij regijskih tek-
movanj, temveč je devet skupin osnov-
nošolcev »treh krasnih«, kot jim sami 
pravijo, postreglo z dodatki: posebej 
za tekmovanje narejenimi posodami, 
ki ponazarjajo Zagorje, doma spleteni-
mi kostumi perkmandeljcev, knapov s 
svetilkami na glavi, scenariji in hrano, 
ki nas je odpeljala nazaj v čas rudarjev, 
njihovih podvigov, podgan, ki so jim 
sledile, perkmandeljcev in drugih z ru-
dnikom povezanih mitov. Res so čarov-
nice imele prste zraven, saj smo bili ob 
dobrotah očarani vsi. Žal pa smo morali 
izbrati le tri skupine, ki jih bomo spet 
videli v finalu. To so Ješprenčkovi z za-
gorske OŠ Ivana Skvarče, ki so žirijo 
prepričali z okusnim ješprenjem in po-
narejenimi krofi, skupina All in s trbo-
veljske OŠ Ivana Cankarja s knapovsko 
obaro in krumpantočem ter funštrcem 
z jabolčno čežano, ki so mu včasih rekli 
tudi rudarsko sonce, ter skupina naga-
jivih Perkmandeljcev z OŠ narodnega 
heroja Rajka, ki je kot svoj kulinarični 
presežek predstavila zajčji ajmoht z jetr-
nimi žlikrofi in močnikov narastek. Kar 
nekaj nas je ostalo brez besed, saj smo 
bili priča vrhunskemu kulinaričnemu 
dogodku, na katerega bi si upali povabiti 
najboljše kuharske mojstre na svetu!

Več informacij na www.kuhnapato.si.

Osnovnošolsko tekmovanje v raziskovanju lokalnih avtohtonih jedi 
slovenskih pokrajin in regij nas je pripeljalo v glavno mesto in na Klek.

V Ljubljani in Zasavju

Pečen skutni štrukelj s pehtranom
Ljubljanska regija: Prva pričevanja o pripravi te jedi 
so iz 16. stoletja.

testo ■
½ kg mehke moke ☐
2 jajci ☐
2 žlici olja ☐
½ žličke soli ☐
2 žlici limonovega soka ☐
2,5 dl mlačne vode ☐
olje za premaz ☐
nadev ■
5 žlic sladkorja ☐
2 jajci, 10 dag masla ☐
1 kg skute ☐
2 žlici pehtrana ☐

Priprava
V ponvi raztopimo maslo. (1) 
V skledi zmešamo jajci in (2) 
sladkor, dodamo raztopljeno 
maslo, skuto in pehtran ter 
dobro zmešamo. 
Na pomokanem prtu polovico (3) 
testo razvaljamo, pomažemo z 
oljem in z rokami razvlečemo.
Testo namažemo z nadevom do (4) 
treh četrtin površine, preostalo testo 
samo pomastimo. Zvijemo s pomočjo 
prta, preložimo v pomaščen pekač. 
Enako ponovimo z drugo polovico testa. 
Štrukelj pečemo 40 minut pri 170 °C.
Pečen štrukelj potresemo  (5) 
z mletim sladkorjem.

Pečena polenta z jabolki

Ljubljanska regija: Med starimi kašnatimi jedmi je svoje 
mesto našla tudi polenta: kot priloga k slanim jedem, 
dodatek ali podlaga sladkih jedi ali pa celo samostojna 
jed z mlekom ali kavo.

30 dag polente ☐
1,2 l mleka, 10 dag sladkorja ☐
12 dag masla ☐
1 kg jabolk ☐
3 dl sladke smetane, 4 jajca ☐
2 vrečki vaniljevega sladkorja ☐
malo cimeta ☐
Priprava
Polento zakuhamo na mleku. Dodamo maslo in sladkor. (1) 
Odstavimo, preden je do konca kuhana, in jo vlijemo v (2) 
okrogel pekač premera 28 cm. 
Jabolka olupimo, naribamo in ožamemo sok, ki ga spustijo. (3) 
Položimo jih na polento, potresemo z vaniljevim sladkorjem 
in cimetom.
Jajca stepemo, dodamo sladko smetano, zmešamo. Zmes (4) 
polijemo čez jabolka. Vse skupaj pečemo v pečici, ogreti na 
220 °C, približno 25 minut.


