
OSREDNJA SLOVENIJA Z LJUBLJANO 

 

 

TRNOVSKA - BABIČINA ZELENJAVNA JUHA  

OŠ Trnovo Ljubljana, skupina: Trnovčki 

Trnovo je že v zgodovini nudilo zavetje marsikaterim slavnim umetnikom, kot so France 

Prešeren, ki se je baje v Trnovski cerkvi zaljubil v Primičevo Julijo, Jože Plečnik se je tam rodil 

in umrl, Fran Saleški Finžgar pa je opravljal delo župnika. Vendar pa je svoj sloves Trnovo 

dobilo tudi po izjemnih solataricah, ki so ob solati na tržnici prodajale tudi svojo zelenjavo in 

zelišča. Tako je trnovska kuhinja temeljila na zelenjavnih jedeh, kjer so seveda v prvem planu 

bile juhe, ki so bile začinjene s svežimi zelišči, kot so šetreaj, timijan, majaron, luštrek, 

pehtran in podobnimi z domačih vrtov in polne sklede solate. Nizke hiše z velikimi vrtovi,  

katerih drobce ostankov lahko vidimo še danes in plodna zemlja je ta kraj postavila na 

kulinarični piedestal Osrednje Slovenije, ob enem pa seveda ni zanemariti dejstva bližine 

tržnice, kjer so kupovale gospodinje meščanskih družin in z branjevkami delile kuharske 

izkušnje. 

 

pol cvetače      prežganje: 

četrt zeljne glave     četrt čebule  

dva korenčka      malo moke   

četrt pora      maslo 

pol čebule 

malo zelene   

četrt kolerabe 

sol  

peteršilj , majaron , luštrek , 

lovorjev list 

 

1. Na koščke nareži zelenjavo 
in jo dodaj popraženi čebuli. 

2. Zalij in kuhaj, da se 
zelenjava zmehča. 

3. Pripravi prežganje in ga na koncu vmešaj v juho. 
4. Začini in po potrebi dosoli. 

 



ROKOVNJAŠKI LONEC  

OŠ Janka Kersnika Brdo Lukovica, skupina: Kuharske glavce 

Naj bi bil doma iz Črnega grabna, pri Lukovici, kjer so se včasih po gozdovih skrivali 

rokovnjači. Uganjali so vse sorte, za preživetje pa so lovili divjad. Tako je nastal mit o 

rokovnjaškem loncu, katerega sestavine so enostavne, nalovljene in pokradene: divjačina, 

krompir, rumena koleraba, rumeno ali po domače »svinjsko« korenje in čebula. 

Moški so ulovili divjad, ženske, t.i. »rokovnjaške babe« pa so po okoliških vrtovih pokradle 

zelenjavo in jo z mesom po cele dneve kuhale v kotlu.  

 

1,2 kg divjačine   1.  Na svinjski masti prepraži čebulo ter zalij z vodo. 

1,2 kg čebule    2.  Kuhaj, dokler voda ne izpari in začini. 

3 žlice domače masti   3.  Dodaj nasekljano meso in mešaj, da posivi. 

0,5 kg rumene kolerabe  4.  Zalij z vodo. 

0,5 kg rumenega korenja  5.  Kuhaj približno 1 uro, da se meso zmehča. 

4 žlice ajdove kaše   6.  Nato dodaj zelenjavo in kuhaj še pol ure. 

2 dl črnega vina 

malo paradižnikove mezge 

sol, poper, sladka in pekoča paprika, majaron , lovorjev list 

 

 

 

 

 



JEČMENOVKA 

OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana, skupina: Ješprenčki, OŠ Šmarjeta, skupina: Vrtičkarji, OŠ F. S. 

Finžgarja, Lesce, skupina: Zbirčneži, OŠ Ivana Skvarče Zagorje, skupina: Ješprenčkovi, OŠ 

Ivana Roba, Šempeter pri Gorici, skupina: Smrkci 

Tukaj imamo opravka z jedjo, ki jo prištevamo med najstarejše, saj njegova zgodovina sega 

že v dobo Rimljanov, ječmen pa so sejali steri Egipčani in Feničani. Iz zgodovine rimske 

kuhinje je razbrati, da so kuhali gosto ječmenovo juho, ki je bila predhodnica današnjega 

ričeta. V novejšem času značilna jed za osrednje slovensko regijo, vendar lahko tudi zanjo 

rečemo, da je »ponarodela« ali se uveljavila kot priljubljena jed v marsikateri od slovenskih 

regij, kjer je dobila svoje različice v dodatkih, od klobas, rebrc, kosov prekajenega mesa, 

fižola in gostote, saj jo včasih najdemo tudi kot redkejšo juho. Na veselje vseh hribolazcev, 

ričet običajno ne manjka na gorskih kočah, najdemo pa ga tudi v pre-nekaterih domačih 

gostilnah. Ime navodno izvira iz nemškega narečja ali prevoda besede »spolzek«, kar kuhan 

ješpren nedvomno je.  

 

 

20 dag ješprena    2 krompirja 

20 dag fižola     3 stroki česna 

40 dag prekajenih svinjskih rebrc  pol čebule 

1 rumen koren    lovorjev list , luštrek, majaron 

1 rdeč koren     peteršilj 

1 korenina peteršilja    malo paradižnikove mezge 

pol gomolja zelene    sol, poper 

1 por 

 



 

1. Zelenjavo olupi in nareži na majhne kocke.  
2. V dveh litrih vode približno 40 minut kuhaj ješpren in namočen fižol, začimbe in 

meso. 
3. Nato dodaj zelenjavo in ostale sestavine, nareži meso na male koščke in pokuhaj še 

nekaj minut, da se okusi navzamejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMAČI LONEC  

OŠ Božidarja Jakca Ljubljana, skupina: Ptički 

Lonec ali gosta enolončnica je po eni strani posledica kmečkega načina prehranjevanja, saj v 

našem primeru gre za obrobje Ljubljane, ki je takrat bilo še oddaljeno vaško območje, kjer so 

vzeli in dali v lonec to, kar je bilo v določenem obdobju na voljo iz vrta, okolice hiše ali hleva. 

Po drugi strani pa je že čutiti oplemenitenje jedi v skladu z bogatejšimi družinami ali bližino 

glavnega mesta. 

 

20 dag fižola     pol kranjske klobase 

pol svinjske prekajene krače   15 dag belega kruha 

15 dag prekajene slanine   1 dl oljčnega olja 

pol čebule     2 stroka česna 

5 klinčkov     pol žličke timijana in bazilike 

lovorjev list     sol, poper, peteršilj 

četrt zeljne glave 

25 dag pora 

25 dag piščančjih prsi 

 

1. Predhodno namočen fižol kuhaj 
skupaj s kračo, slanino, čebulo in 
začimbami približno 1 uro. 

2. Dodaj na trakove narezano zelje, 
ostalo nasekljano zelenjavo, na 
koščke narezano piščančje meso in 
klobaso. 

3. Kuhaj do mehkega in meso loči od 
kosti ter ga nareži na kose in daj 
nazaj v lonec. 

4. Popraj in kuhaj še 5 minut. 
5. Ponudi s pečenimi in s česnom 

natrtimi kruhovimi kockami. 
 

 

 

 



POLNJENA PEČENA JABOLKA  

OŠ Janka Kersnika Brdo Lukovica, skupina: Čebelice, OŠ F. S. Finžgarja, Lesce, skupina: 

Smrkete, OŠ Šturje, Ajdovščina, skupina: Šturski mojstri 

Poobedek, ki v večini primerov pomeni sladica, je v večini mlada navada. Pred tem so se 

sladke jedi stregle skupaj z ostalimi – mesnimi in zelenjavnimi, ki so se  dopolnjevala ali 

nadgrajevala. Seveda gre za običaj grajskih ali cesarskih kuhinj, kasneje pa tudi samostanskih. 

Prav samostanska kuhinja je bila namreč »valilnica« najrazličnejših inovativnih receptov, saj 

so se tam stekali menihi celega sveta, ki so s seboj prinesli surovine, tudi v obliki sadik ali 

semen, začimbe in drugačne recepte.  Sladice so bile skoraj nepogrešljive v dunajski kuhinji 

in od tod smo se navzeli te sladke razvade tudi mi. Okoli leta 1800 so sladice v gostilnah 

postale nepogrešljiv hod na koncu kosila ali večerje. Potrebno pa je poudariti, da so v 

zameno za sladek okus zelo dolgo uporabljali izključno med. V kombinaciji s sadjem in orehi 

so ustvarili regijsko tipično, okusno sladico. 

 

10 drobnih jabolk    1.  Namoči rozine in namaži pekač. 

0,5 kg mletih orehov    2.  Zmešaj orehe z medom, rozinami in začini. 

15 žlic medu     3.  Izreži jabolka in jih napolni z maso. 

sok 1 limone     4.  Peči jih v pečici pol ure na 160 C. 

limonina lupinica 

cimet  

cimetove palčke 

maslo 

pest rozin 

 



PEČENA POLENTA Z JABOLKI 

OŠ Božidarja Jakca, Ljubljana, skupina: Ješprenčki 

Gre za revnejšo sladico, ki je krasila krožnike različnih slojev prebivalstva, nekakšno mešanico 

regijskih kulinaričnih značilnosti v pripravi hrane in uporabi sestavin. S trgovskimi potmi, ki so 

potekale preko našega ozemlja, se je pri nas namreč zasidralo kar nekaj tako imenovanih 

»mešanih« receptov, ki so z novim domom dobili nove različice. 

 

30 dag polente 

1,2 l mleka 

10 dag sladkorja 

12 dag masla 

1 kg jabolk 

3 dl sladke smetane 

4 jajca 

2 vaniljinega sladkorja 

cimet 

 

1. Polento skuhaj na mleku.  
2. Dodaj maslo in sladkor ter odstavi, na pol kuhano in jo vlij v pekač. 
3. Jabolka olupi, naribaj in ožmi.  
4. Položi jih na polento, potresi z vaniljinim sladkorjem in cimetom.  
5. Jajca stepi in vmešaj sladko smetano.  
6. Zmes polij čez jabolka in peči približno 25 minut na 220 C.  

 



VRHNIŠKI SLIVOVI ŠTRUKLJI 

OŠ A. M. Slomška Vrhnika, skupina: Barjanci 

Ne glede na poreklo štrukljev, ki naj bi bili doma na dolenskem in seljenja po vsej Sloveniji, 

imamo tukaj opravka s tipično Vrhniško jedjo, še posebej zaradi polnila, ki je značilno za 

zimski in spomladanski čas, v poletnih in jesenskih mesecih pa ta izjemno okusna jed dobi 

svežo različico iz češenj.  

 

Testo: 

50 dag moke  

2 dl slane mlačne vode 

3 žlice olja 

1 jajce 

Nadev: 

25 dag suhih 

razkoščičenih sliv  

2 dl sladke smetane 

1 beljak 

Preliv: 

pest drobtin 

maslo 

 

1. Zamesi testo in ga pusti počivati 30 minut. 
2. Suhe slive kuhaj v vreli vodi 15 minut, jih odcedi in zmečkaj s paličnim mešalnikom. 
3. Dodaj smetano in sneg beljaka. 
4. Na razvlečeno testo namaži nadev, zavij in preveži. 
5. Kuhaj 25 – 30 minut. 
6. Zabeli z maslenimi drobtinami. 

 

 

 

 

 

 



ŠPINAČNI ŠTRUKLJI 

OŠ Polje, skupina: Krapi 

Štruklji, sprva značilni za dolenjsko, so se uveljavili na svoj način tudi v osrednji Sloveniji, kjer 

so meščanske gospodinje na podlagi italijanske zelenjave, ki so jo kupovale na tržnici in tujih 

kuharskih knjig, nadgrajevale tradicionalne slovenske jedi.  

 

Testo: 

30 dag moke 

1 jajce 

olje 

malo kisa 

mlačna voda 

moka posip  

sol 

Nadev: 

0,5 kg sveže špinače 

1 jajce 

25 dag skute 

5 žlic kisle smetane 

muškatni orešček 

sol 

 

1. Pripravi dobro pregneteno testo in ga pusti počivati pol ure. 
2. Med tem skuhaj špinačo in jo nasekljaj.  
3. Dodaj ostale sestavine in premešaj. 
4. Na razvlečeno testo namaži nadev, ga zavij v prt in preveži. 
5. V slani vodi kuhaj 20 – 25 minut. 

 

 

 

 

 



UŠENAT ZELE 

OŠ Polje, skupina: Lačne ptice, OŠ Jurija Vege Moravče, skupina: Mucki 

Ušen ali prosena kaša je, v kombinaciji s kislim zeljem, bila značilna jed za Ljubljano in 

okolico, ki so jo jedli predvsem ob košnji ali žetvi, čeprav je sestavni del kislo zelje, ki se je 

večinoma uživalo pozimi. Zelje – in tudi kislo je bilo priznano predvsem, če je izhajalo iz 

Trnovskih vrtov, sicer pa je kmečkemu prebivalstvu poznano že od 17. stoletja.  

 

25 dag prosene kaše 

50 dag kislega zelja 

3 žlice masti z ocvirki 

1 čebula 

česen 

sol, poper 

lovorjev list 

 

1. Zelje in proseno kašo 
daj v lonec in prelij s 
toliko vode, da prekrije sestavine ali celo malo manj. 

2. Začini in kuhaj, dokler kaša ni mehka. 
3. Zabeli z ocvirki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MLINČEK 

OŠ Jurija Vege Moravče, skupina: Lilije 

Moravška dolina je znana kot dolina mlinov. Na potokih Rača in Drtijščica je bilo v najboljših 

časih 38 mlinov na vodni pogon. Večji so imeli tri vodna kolesa za vrtenje  »belega«, 

»krušnega« in »svinjskega« kamna ter četrto vodno kolo, ki ga je gnala »taponucana voda«  

in je s posebnim vretenom dvigovalo stope. V stopah se je oluščilo proso, ajda in  ječmen. 

Ostanki mlinov in zgodbe, ki jih še lahko slišimo od najstarejših prebivalcev moravške doline 

nam govorijo težkih časih, ko je za v usta bila le pest žita, ki je morda ostalo v mlinu.  

 

12 dag ješprenove kaše                                        

12 dag pire 

kos gomolja zelene 

2 korenčka 

1 manjši por 

1 rdeča paprika 

1 čebula 

2 stroka česna 

3 dag tršega sira  

2 žlici masla 

peteršilj 

0,5 dl oljčnega olja 

2,5 dl ribje osnove 

sol, poper 

čili 

 

1. Ješprenovo kašo in piro skuhaj v slani vodi vsako posebej, vendar naj ostaneta trši ali 
kuhani »na zob«. 

2. Zelenjavo nareži na palčke, lunice ipd., da bo krožnik očesu prijazen. 
3. Prepraži jo na oljčnem olju, zalij z ribjo osnovo in pusti dušiti 3 minute, dodaj žita.  
4. Začini, dodaj nariban sir in dobro premešaj.  
5. Na koncu posuj z nasekljanim peteršiljem ali podobnimi zelišči. 

 

 



RIBJI ZAVITEK PO PLANŠARSKO 

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina: Veronike, OŠ Polje, skupina: J.U.V.A. 

 

7 filejev postrvi 

1 dl oljčnega olja 

1 limona 

česen 

timijan 

listi blitve 

2 jajci 

150 g skute 

Trnič 

peteršilj 

sol, poper 

 

1. Ribje fileje namoči v olje, limonin sok in začimbe ter jih v marinadi pusti 45 minut. 
2. Zmešaj nadev iz skute, rumenjakov, peteršilja, Trniča in snega beljakov. 
3. Fileje zavij z listom blitve v notranjosti, ki si ga pred tem blanširal, namaži z nadevom 

in zvitke postavi v pekač z odprtinami za mafine. 
4. V pečici jih peči 20 minut na 180 stopinjah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIBJI ZVITKI PO TRNOVSKO 

OŠ Trnovo, skupina: Trnovčki 

 

4 ribji fileji 

2 bučki 

oljčno olje 

sol 

1 limona 

vrvica 

 

1. Ribje fileje pokapljaj z limoninim sokom in začini. 
2. Na tanko nareži rezine bučk in jih blanširaj, da se omehčajo. 
3. Bučke položi na fileje, zavij in pokončno stoječe peči v pečici 35 minut na 180 

stopinjah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAZIGRANA RIBJA RIŽOTA 

OŠ Polje: skupina: Ljubljanske mlade kuharice 

 

4 fileji postrvi 

30 dag riža 

1 šalotka 

1 por 

2 paradižnika 

1 rdeča paprika 

1 zelena paprika 

mleta paprika 

peteršilj 

2 stroka česna 

1 žlica paradižnikove omake 

1 žlica kisa 

sol, poper 

 

1. Na koščke nareži ribje fileje in jih popeči ter vzemi iz ponve. 
2. V isti ponvi prepraži čebulo in por, dodaj papriko in premešaj. 
3. Vmešaj riž in ga praži, dokler ne postekleni. 
4. Zalij z malo kisa, dodaj mleto papriko in na koščke narezan paradižnik. 
5. Začini in zalij z vodo ali jušno osnovo. 
6. Po 10 minutah dodaj ribje koščke in kuhaj še nekaj minut, dokler riž ni kuhan. 
7. Začini s peteršiljem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRHNIŠKA RIBJA OBARA 

OŠ A. Martina Slomška, skupina: Barjanci 

 

glava krapa 

glava mrene  

1 ploščič 

1 rdečeperka 

1 postrv 

4 žličke krapovih iker 

1 por 

3 korenčki 

1 gomolj zelene  

1 koren peteršilja 

1 koleraba 

1 rdeča paprika 

1 zelena paprika 

3 krompirji 

1 glava česna 

grobo mlet paradižnik 

2 dl belega vina 

peteršilj 

lovorjev list 

rožmarin 

sol, poper 

 

1. Ribe kuhaj v slani vodi 8 minut. 
2. Vzemi jih iz vode, v katero streseš zelo na drobno nasekljano zelenjavo. 
3. Ribam odstrani kožo, kosti, meso pa s prsti razdrobi in ga dodaj juhi. 
4. Začini in dodaj krapove ikre. 
5. V juho naribaj krompir, da se malce zgosti in kuhaj še približno pol ure. 

 



KRAP V PARADIŽNIKOVI OMAKI 

OŠ Polje, skupina: Babičina kuhinja 

 

4 večji krapovi fileti 

6 dl paradižnikove omake 

ribja osnova po potrebi 

ostra bela moka (lahko uporabimo tudi koruzno ali ajdovo) 

1 šalotka  

pol pora 

4 stroki česna 

3 paradižniki 

peteršilj 

sol, poper 

 

1. Popraži nasekljano čebulo, ji dodaj česen in por ter premešaj. 
2. Vse skupaj zalij s paradižnikovo omako in začini ter kuhaj 10 minut. 
3. V moki povaljane kose krapa prepeči in jih zalij z omako. 
4. Pusti dušiti še 10 minut 

 

 

 

 

 



ZELENJAVNI RAGU Z ŽABJIMI KRAKI 
Skupina Chefice kuhinje, OŠ Jožeta Moškriča 
 

 
 

16 žabjih krakov 

4 žlice olja 

4 šalotke 

2 žlici moke 

1 žlica gee masla 

25 dag poljubno narezane gomoljne zelenjave ( korenček, koleraba, pastinak, zelena) 

0,5 dl kisle smetane 

2 dl belega vina 

zelenjavna osnova za zalivanje 

sveži peteršilj 

timijan, pehtran, lovorjev list, limonina lupinica 

sol in poper 

 

 

1. Na vroči maščobi na hitro opeči žabje krake. Opečene prestavi na krožnik. 

2. Nasekljano zelenjavo skuhaj v slanem kropu. 

3. Na preostali maščobi svetlo prepraži šalotko. 

4. Dodaj opečene žabje krake in zalij z zelenjavno osnovo. 

5. Dodaj vse začimbe in zelišča ter duši. 

6. Ko je meso mehko dodaj masleno kocko, da se jed zgosti. 

7. Nato dodaj še kuhano zelenjavo. 

8. Nazadnje jed okisaj z vinom. 

 

 

 



LJUBLJANSKA OBARA S PERUTNIČKAMI 

Skupina Drobtinice, OŠ Jožeta Moškriča 

Ime »obara« je kljub podobnosti z enolončnico, pristavo ali druge vrste gostljato jedjo na 
žlico, nekako sinonim za meščansko kuhinjo, kar pomeni, da se je v tem loncu znašlo več 
različnih sestavin ali pa da so le-te bile bolj bogate in kmečkemu ali delavskemu prebivalstvu 
nedosegljive. Gre za prefinjeno gostoto, začinjenost in uporabo najrazličnejših zelišč, 
»boljše« meso ipd. V stari slovenski kuhinji je bila obara znana kot slavnostna jed, kvečjemu 
na mizi tudi ob nedeljah, vsekakor pa ob pomembnejših praznikih, ženitovanjskih kosilih in 
podobnih obredih. Med bolj priljubljene štejemo tudi obaro s potočnimi raki, polšjo, vidrino 
ali žabjo obaro. 

70 dag perutnine: perutničke in 
želodčki 

2 l vode 

5 žlic olja 

3 žlice moke 

3 žlice drobtin 

12 dag jušne zelenjave (korenje, 

por, zelena, peteršilj, ohrovt) 

3 šalotke 

2 stroka česna 

pehtranov kis po okusu  

lovorjev list, majaron, timijan,  

sol, poper 

 

 

 

1. Piščančje perutničke in želodčke daj kuhat v slano vodo in ko zavre, dodaj narezano 

zelenjavo in začini. 

2. Medtem v ponvici na maščobi prepraži moko, da porumeni in dodaj nasekljano 

šalotko. 

3. Ko postekleni, dodaj drobtine in česen ter prilij malo vode, da se prežganje pokuha. 

4. Prilij ga k obari in začini ter kuhaj še približno pol ure.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MESNO ZELENJAVNA ENOLONČNICA ALI TELEČJA OBARA 

Skupina Trnovčki, OŠ Trnovo, Skupina Chefs, Mednarodna OŠ Danile Kumar 

 

Če smo malce prej govorili o obari, kot o obogateni enolončnici, tukaj lahko govorimo o 

najpestrejšem sestavu teh okusnih jedi na žlico. Trnovo je že od nekdaj bilo sinonim za 

»zelenjavno in zeliščno bogatijo«, kar so trnovske »solatarice« s pridom uporabljale tudi v 

vsakdanjem jedilniku. Med zelišči so v prvi vrsti bili: majaron, šetraj, luštrek, pehtran, 

timijan… 

 

1/2 kg telečjega mesa 

2 korenja 

1 cvetača 

 1 paradižnik 

1 bučka                              

1 nadzemeljska koleraba 

šop peteršilja 

1 čebula 

česen 

 

1. Na maslu prepraži čebulo, da postekleni in dodaj na koščke narezano meso. 

2. Prepeči in dodaj na majhne koščke narezano zelenjavo ter začini. 

3. Zalij z vodo in kuhaj približno pol ure. 

4. Zakuhaš lahko domače žličnike. 

 

 

 

 



KROMPIRJEVA JUHA Z OHROVTOM IN S KRANJSKO KLOBASO 

Skupina Vesela ponvica, OŠ Jožeta Moškriča 

Izjemna priljubljenost Kranjske klobase je prisotna tudi v sosednji Avstriji, kjer so sprva bili na 

voljo številni recepti, iz katerih se je izluščil današnji. Zapisi, prvega najdemo v kuharici 

Katharine Prato in ustni viri pa potrjujejo dejstvo, da je ime dobila po deželi Kranjski. Njena 

silna priljubljenost tudi do danes ni uplahnila, saj se uporablja v številnih jedeh in predvsem 

tudi samostojno, kot ulični prigrizek od Dunaja do Ljubljane. 

 

manjša glava ohrovta 

15 dag krompirja  

2 žlici masla 

3 dag hamburške slanine 

3 majhne šalotke 

1 strok česna 

2 l vode 

sladka ali kisla smetana 

muškatni orešček 

sol, poper 

 

1. Na maščobi prepraži nasekljano šalotko in hamburško slanino. 

2. Dodaj na kockice narezan krompir in ohrovt ter premešaj in pomokaj.  

3. Nazadnje dodaj česen, prilij vodo in začini. 

4. Ko so sestavine kuhane, jih pretlači in dodaj smetano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LJUBLJANSKE SKUTNE PALAČINKE S PEHTRANOM 

Skupina Trnovčki, OŠ Trnovo, Skupina Kuharski klub Brod, OŠ Vižmarje Brod 
 

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

bil na voljo sveži pehtran, je bila jed največkrat na mizi, običajno po fižolovi juhi, v ostalih 

primerih pa kot petkova glavna jed.  

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 vanilin sladkor 

šopek svežega pehtrana 

2 jajci 

sol 

Premaz: 

3 jajca 

4 dl sladke smetane 

sol 

1. Sestavine za testo zmešaj v gladko maso in speči palačinke. 

2. Natrgaj pehtran in ga zmešaj s skuto, smetano ter začini. 

3. Vmešaj rumenjake, iz beljakov pa stepi sneg ter ga naknadno vmešaj v maso. 

4. Napolni palačinke, jih zavij in zloži v pekač. 

5. Prelij jih s smetanovo maso in peči v pečici 20 minut na 180 stopinj.  



ŠPINAČNI SVALJKI S TRNIČEM 

Skupina Kamniške špinače, OŠ Toma Brejca Kamnik 

Pastirji so te hruškaste oblike sira - trniče izdelovali tako, da so iz skute, narejene iz segretega 

kislega mleka, ki so mu dodali smetano, najprej oblikovali kepe in jih delno osušili. Z lesenimi 

pripravki so oblikovali rezljane ornamente ali napise, jih zložili na skodlo nad ognjiščem, da 

so se osušili, prekadili in dobili značilno, malce rumenkasto barvo. Po ustnam izročilu so take 

kepe sira, bile darilo planšarjem njihovim izvoljenkam ali tistim dekletom, ki so jih želeli 

omrežiti. Trnič je še danes lahko odličen spominek, ki ponazarja tradicijo pokrajine okoli 

Kamnika, lahko pa ga uporabimo kot odličen dodatek jedem. 

 

Testo:                          

0,5 kg krompirja 

10 dag špinače 

2 jajci 

3 žlice masla 

sol 

Dodatek: 

100 g masla 

trnič 

 

1. Krompir olupi, skuhaj in dobro pretlači.  

2. Špinačo blanširaj ter jo zmelji s paličnim mešalnikom.  

3. K pretlačenemu krompirju dodaj jajci, špinačo, maslo, sol in moko.  

4. Vse skupaj vmešaj v ne preveč trdo testo in oblikuj svaljke. 

5. Skuhaj jih počasi v slanem kropu, toliko, da priplavajo na površje. 

6. Kuhane popraži na maslu in potresi s trničem. 

 

 

 

 

 

 

 



SUHO SADJE S SKUTO 

Skupina Podgorski žlinkrofi, OŠ Toma Brejca Kamnik 

 

10 dag puste suhe skute 

žlička kisle smetane 

pest orehov 

med 

suho sadje 

Priprava: 

1. Nasekljaj orehe zelo na drobno in jih zmešaj z medom. 

2. V skledi zmešaj skuto s smetano ter dodaj orehe z medom. 

3. Suho sadje po potrebi izkoščiči in ga obloži s skutno mešanico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTOVILČEV NAMAZ 

Skupina Poljski zajci, OŠ Polje 

Podstavek: 

25 dag sira, primernega za 

ribanje 

5 dag parmezana 

Namaz: 

pest motovilca 

pest orehov 

5 dag parmezana  

bučno olje 

sol po okusu 

kuhano jajce za dekoracijo 

 

1. Obe vrsti sira naribaj in premešaj. 

2. Pekač obloži s peki papirjem in nanj položi manjše kupčke naribanega sira.  

3. Pazimo, da je med kupčki dovolj prostora, ker se sir med peko razleze. 

4. Peči na 180 stopinjah toliko, da zakrkne, še vroče položi na modelčke, oblikuj in 

ohladi. 

5. Sestavine za namaz daj skupaj v sekljalnik in zmelji v čim bolj gladko maso. 

6. Z maso napolni sirove skodelice ali podstavke in okrasi z jajcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠMARNOGORSKI RIČET 
OŠ Poljane, skupina Poljanci 
 
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 na 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. 
 
 

 
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 
sol, poper  
 

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

6. Dodamo sol, lovor in prekajeno meso. 

7. Na masti prepražimo čebulo, dodamo namočeno ječmenovo kašo in zalijemo delno s 

fižolovo vodo, delno z vodo ali jušno osnovo.  

8. Dodamo zelenjavo, fižol in prekajeno meso, ki smo ga narezali na koščke in kuhamo 

naprej še vsaj pol ure. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



KAŠNATA REPA Z VŠENCO 

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina Kaša s T'hina 

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 opravilih, 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. Ob koncu velikih del so  jo skuhali ali spekli za malico 

ali kosilo.  

 

50 dag repe 

10 dag prosene kaše 

mast z ocvirki 

1 šalotka 

1 žlička soli  

20 dag svinjskega mesa 

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 drugi posodi v slani vodi skuhamo proseno kašo ter jo vmešamo v repo. 

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

 

 

 



JEČMENOVA KAŠA S KAJŽERCO IN TRNIČEM 

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina Kloštrske princese 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PETERŠILJEV IN METIN KRUH 

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina Petelinčki na topolu 

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.  

 

1kg 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. 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 stopinjah približno 40 minut. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGNJIČEV KRUH Z OSTANKI IN KRHLOVKO 

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina T'hinski ostanki 

Ko gospodinje mesile kruh ali potico, so za 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. 

 

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 

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 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 narežemo na enake kose. 

16. Vse skupaj pečemo 40 minut na 200 stopinjah. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ŽITNA PLOŠČICA 

OŠ Danile Kumar mednarodna, Skupina Jezički 

 

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 skodelica suhih sliv 
1 tablica temne čokolade 
1dl sladke smetane 
 

1. Nasekljamo mandlje in slive ter zmešamo z vsemi suhimi sestavinami. 

2. Dodamo vodo in zmiksamo s paličnim mešalnikom, da je zmes lepljiva. 

3. Maso dobro pritisnemo ob dno pekača in jo enakomerno razporedimo. 

4. Postavimo jo v hladilnik za približno pol ure. 

5. Med tem stopimo čokolado in vmešamo smetano. 

6. Le-to prelijemo preko mase in pustimo še nekaj časa v hladilniku, da se strdi. 

Narežemo in ponudimo z domačo malinovo marmelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZELENJAVNA KAŠA 

OŠ Danile Kumar mednarodna, skupina Krompirčki 

 

25 dag ajdove kaše 

1 por 

4 listi radiča 

ovčji sir 

sol, poper 

maslo 

1. Na koščke ali kolobarje narezan por prepraži na maslu. 

2. Dodaj ajdovo kašo, začini in zalij z vodo.  

3. Tik preden je kaša kuhana, dodaj narezan radič in pusti dušiti še 2 – 3 minute. 

4. Na koncu posuj z zdrobljenim ovčjim sirom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KMEČKA KAŠA 

OŠ Šmartno v Tuhinju, skupina T'hinski bleki 

 

Kmečko kašo z domačim suhim sadjem so gospodinje skuhale delavcem, ki so prišli od 

težkega fizičnega dela npr. iz gmajne ali njive. 

1L mleka 

15 dag prosene kaše 

10 dag ječmenove kaše 

2 pesti krhljev suhih hrušk 

pest suhih sliv 

2 žlici medu  

cimet, sladkor, sol 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



FIŽOLOVE PRALINE Z JABOLČNO ČEŽANO 
OŠ Kolezija, skupina Grunvalffen 
 

Včasih hrana revežev, danes s ponosom pripravljamo fižolove jedi ali pa se ta »pritihotapi« v 

najsodobnejše lokalne kulinarične mojstrovine. 

 

20 dag fižola 
pest celih orehovih jedrc  
sol  
pest ocvirkov 

1. Fižol namočimo čez noč.  
2. Nato ga skuhamo v slani vodi in dobro 

odcedimo.  
3. S paličnim mešalnikom ga spasiramo, posolimo 

in oblikujemo v kroglice.  
4. V vsako kroglico vstavimo orehovo jedrce.  
5. Praline povaljamo v mletih ocvirkih.  
6. Postrežemo lahko z jabolčno čežano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUHOSADNE KROGLICE S KOMPOTOM 

OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina Kuharske miške 

 

Za razliko od današnjih časov, ko je domala vse dosegljivo vedno, je bila v preteklosti zelo 

prisotna »sezonskost« ali uporabi sadje, ki si ga na različne načine uspel »konzervirati«, tudi 

v obliki dobrodošlice. 

 

Kompot: 

pol bučke 

0,5 l pomarančnega soka 

2 jabolka  

med 

 

Kroglice: 

skodelica jabolčnih krhljev 

pol skodelice suhih hrušk 

pol skodelice suhih sliv 

pol svežega jabolka 

nasekljani orehi 

 

1. Olupimo in narežemo jabolka in bučko, 

zalijemo s sokom iz pomaranče in dušimo do 

mehkega.  

2. S paličnim mešalnikom spasiramo in 

ohladimo ter vmešamo med. 

3. Suho sadje narežemo in zmeljemo.  

4. Jabolko olupimo in naribamo ter zmešamo z maso suhega sadja. 

5. Oblikujemo kroglice in jih pomočimo v drobno nasekljane orehe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RIČOTA Z LAŠKIM FIŽOLOM 
OŠ Kolezija, skupina Grunvalffen, OŠ Vižmarje Brod, skupina Pekoče karamelke 
 
Laški fižol je bil med našimi predniki zelo priljubljen. Ima namreč visoko hranilno vrednost ter 
kompleksnejše ogljikove hidrate v njegovi debeli lupini. Fižol je bilo mogoče shraniti tudi čez 
zimo. 
Iz njega so lahko pripravili različne sezonske jedi, veljal je pa predvsem za jed v "težkih časih", 
ko so gospodinjstva morala zategniti pas. Poleg srednje Slovenije so ga poznali tudi drugod, 
vendar so ga po regijah različno poimenovali. V Prekmurju ga imenujejo keber, v okolici 
Ljubljane laški fižol, ponekod ga imenujejo turški fižol, spet drugje ščurek, ... 
 
 
 
 
25 dag ješprenja  

50 dag prekajenega mesa  

1 čebula  

3 stroki česna  

1-2 korenčka  

20 dag fižola  

2 srednje velika paradižnika 

oljčno olje  

8 poprovih zrn, timijan, peteršilj 

sol  

 

1. V velik lonec z vodo vsujemo ješprenovo kašo in solimo ter dodamo čez noč namočen 

fižol. 

2. V ponvi na oljčnem olju prepražimo čebulo, dodamo narezan česen in še tega rahlo 

prepražimo.  

3. Ko česen zadiši, dodamo nasekljan korenček in vse skupaj pražimo še slabo minuto.  

4. Nato v ponev dodamo še prekajeno meso in na hitro z vseh strani popečemo toliko, 

da vonj prekajenega mesa napolni kuhinjo.  

5. Vse skupaj dodamo v lonec k ješprenju, začinimo in dodamo še ostale sestavine. 

6. Kuhamo približno 1 uro. 

7. Ješprenj bo med kuhanjem popil vodo, zato moramo paziti, da bo le-te vedno dovolj. 

 

 



PREKMAŠ 
OŠ Toma Brejca Kamnik, skupina Ocvirčki 
 
Prekmaš je jed iz dušenih jabolk in fižola v zrnju. Značilen je bil sicer za celotni slovenski 

alpski svet, in sicer predvsem za podeželje. Zaradi razvitosti sadjarstva in dobrih možnosti za 

gojenje fižola je bila ta jed na Kamniškem dokaj pogosta. Jedli so jo ob delavnikih. 

 

30 dag fižola 

50 dag jabolk 

10 dag ocvirkov  

1 žlica masti 

 

1. Jabolka narežemo in skuhamo z malo vode. 

2. Dodamo kuhan fižol. 

3. Na masti pogrejemo ocvirke in jih vmešamo v maso. 

4. Vse skupaj malce prepražimo na masti in ponudimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JABOLČNA KAŠA 
OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana, skupina Drobtinice, OŠ 16. decembra Mojstrana, skupina 
Žgancarji 
 
 

Kašnata jed je bila na slovenskih jedilnikih skoraj ob vsakem dnevnem obroku, kot 

samostojna jed ali priloga, kasneje pa tudi kot sladica. Prosena kaša ni izjema in zasidrala se 

je domala v vseh slovenskih pokrajinah na svoj način. Kuhana ali pečena s sezonsko 

pogojenimi dodatki. Z namenom sladice ali poobedka je kaši v večini delalo družbo sveže ali 

suho sadje..   

 
15 dag prosene kaše  

2 jabolki  

cimet  

maslo  

sladkor  
1,5 l vode  

sol  

1. Kašo kuhamo v slanem kropu do 
polovice. 

2. Nato vodo delno odlijemo in dodamo 
naribana jabolka. 

3. Začinimo in kuhamo do mehkega. 
4. Po potrebi dolivamo vodo, ki smo jo 

odvzeli kaši. 
 

 

 

 


