
21〚 otroška kuharija 〛

Župa od pršuta iz Sočerge
Obmorska regija: redka juha je bila pogosto na jedilniku. 
V mesecih, ko ni bilo svežega mesa, so si pomagali s kostmi, 
na katerih se je držalo še malo pršuta.

Refoškove palačinke

Obmorska regija: sodobnejša izpe-
ljanka frtalje, ki ji zavedni Primorci 
dodajajo domače sestavine.

3 jajca  ☐
1/2 kg moke ☐
ščepec soli  ☐
nekaj žlic mleka  ☐
4 žlice oljčnega olja  ☐
refošk ☐
nadev ■
kutinova marmelada   ☐
ali 3–5 svežih jabolk
sladkor ☐

Priprava
Zmešamo testo, ki naj bo tako gosto (1) 
kot za palačinke. Pustimo ga stati vsaj 
pol ure, da se sestavine povežejo. 
Sladkor karameliziramo, dodamo 
naribana jabolka in malo vode,  
da dobimo ustrezno gost nadev. 
Z njim napolnimo palačinke in jih (2) 
prelijemo s karameliziranim sladkor-
jem. Lahko pa jih namažemo samo s 

kutinovo marmelado.

kost, na kateri je še nekaj  ☐
pršuta, lahko tudi kakšen 
košček pršuta, ali pleče
nekaj vejic divjega koromača ☐

2–3 zreli paradižniki  ☐
poper v zrnju  ☐
malo pora ali čebule  ☐
sol po potrebi  ☐

Kobariški štruklji

Bovška regija: v preteklosti so 
jih največkrat jedli ob cerkvenih 
praznikih in družinskih praznova-
njih, podobno je tudi danes.

testo ■
500 g pšenične moke ☐
4 dcl vrele vode ☐
nadev ali bulja ■
300 g orehov  ☐
150 g krušnih drobtin  ☐
125 g masla ☐
mleko ☐
rozine ☐
rum ☐
sladkor ☐
kakav ☐
limonina lupina ☐

Priprava
Orehe zmeljemo. Drobtine popra-(1) 
žimo na maslu in prelijemo z mlač-
nim mlekom in kakavom. Oboje 
damo v skledo, dodamo sladkor, 
rozine, ki jih lahko prej namočimo 
v rumu, in limonino lupino. Pre-
mešamo, da dobimo gosto zmes: 
nadev ali buljo.
V skledo vsujemo moko in jo po-(2) 
parimo s kropom. Zgnetemo testo. 
Oblikujemo ga v svaljek, razreže-
mo in iz vsakega koščka naredimo 
kroglico. Sploščimo jo v ovalno 
obliko, razvlečemo v krpico, nanjo 
položimo nadev in ga ovijemo s 
testom. Stisnemo skupaj in obliku-
jemo štrukelj. 
Štruklje kuhamo v slanem kropu, (3) 
ki pa ne sme vreti. Kuhane damo 
na krožnik ter zabelimo z drobti-
nami in maslom. Postrežemo lahko 
tudi mrzle, h kislemu zelju ali repi. 

Priprava
Kost damo v vrelo vodo, pustimo, da zavre. Prvo vodo odlije-(1) 
mo, dodamo svežo in počasi kuhamo naprej.
Med kuhanjem dodajamo paradižnik, čebulo ali por in poper. (2) 
Pustimo, da tekočina povre na tretjino: juha mora imeti izrazit (3) 
okus po pršutu, ne sme biti vodena. 
Proti koncu dodamo vejice koromača. Ko je jed go-(4) 
tova, odluščimo meso, ki se še drži kosti. 
Postrežemo tako, da na krožnik damo zajemalko (5) 
juhe, kos vroče polente in koščke pršuta iz juhe.

Nasvet: Namesto koromača lahko uporabimo  
vejice sveže zelene, vendar nikoli skupaj. 
Juhe ne solimo, ker je ponavadi pršut dovolj slan, 
zato dosolimo na koncu, če je treba.

Na vsakem od osmih regijskih tekmovanj je 
strokovna žirija izbrala po tri skupine, ki so se 
uvrstile v finale. Ker je kakovost kuhanja otrok 
presegla pričakovanja, je žirija izbrala še tri 
dodatne skupine, ki so osvojile največje števi-
lo točk takoj za zmagovalci in se bodo z njimi 
pomerile na finalnem dogodku, ki bo 16. maja v 
mariborskem Narodnem domu.


