
RECEPTI NAŠIH PREDNIKOV  
(pa tudi kakšni sodobni recepti so vmes) 

ZBRANI OB MATERINSKEM DNEVU, MARCA 2021 

 

 

               Tone Pavček: MAMA 

 

Iz mehke preje stkana, 

iz kamna sklesana 

žena pojoča v času - 

moja mama. 

 

Žena pojoča v času, 

stalnica v mojem glasu, 

za dar izbrana 

kot zrno v klasu. 

 

 

Izbrana v muki poroda 

kot nezamenljiva usoda 

na trdi poti 

od roda do roda. 

 

In greš po trdi poti 

v materinski dobroti 

od vzhoda pa do zahoda 

k ljubim naproti. 

Naj bo ta kuharska knjižica majhen poklon vsem mamam, ženam in dekletom, pa 

tudi fantom in očetom, saj v današnjem času tudi moški radi posežejo po 

kuhalnici in izdelajo prave umetnine … 

 

 

 

Za Društvo Nauportus viva zbrala in uredila ter jezikovno pregledala: Polona Kovačič 
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Kislo zelje moje mame  

(besedilo in fotografiji: Jana Rus) 

 

 

Sestavine: 

• ¾ kg kislega zelja, 

• 6 srednje velikih krompirjev, 

• 1 žlica moke za podmet, 

• sol, 

• ocvirki in čista mast. 

 

 

 

Postopek: 

 

V litru vode 20 minut kuhaj ¾ kg kislega 

zelja. 

Olupljen, na kose narezan krompir posoli in 

ga posebej skuhaj.  

Kuhano kislo zelje odcedi v lonec in vodo 

prihrani. Polovico krompirja pretlači in ga daj 

v zelje. Iz  žlice moke in 2 dl vode napraviš 

podmet in ga priliješ k zelju. Dodaš še malo 

krompirjevke.  Po okusu pa dodaš še vodo 

odcejenega zelja ali pa navadno vodo, če je 

masa že dovolj kisla. Vse skupaj dobro 

premešaj. Noter pašeta tudi 2 žlici fižola, 

nista pa nujni. 

Posebej ocvri ocvirke in čisto mast. Če se ti 

zdi premastno, namesto čiste masti daj olje. 

Ko ocvirki zacvrčijo, jih zlij k zelju. Vse skupaj 

dobro premešaj in naj vre še par minut. Po 

okusu jed dosoli. 

Preostali krompir daš v posebno kozico in ga sproti dodajaš na krožnik. 

K tako pripravljenemu zelju se zelo poda pečena krvavica, pečenica, kuhana kranjska klobasa 

ali sveža pečenka, pa tudi dimljeno meso. 
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Krompirjeva juha s kolerabo in domačo 

klobaso  

(besedilo in fotografija: Jana Rus) 

Sestavine: 

• 2 srednje veliki kolerabi 

• 2 korenčka 

• 1 srednje veliko čebulo 

• 2 stroka česna 

• 8 srednje velikih krompirjev 

• sol  

• 1, še boljše pa 2 klobasi 

Postopek: 

V dober liter vode daš kuhati 2 narezani kolerabi, 2 

narezana korenčka, na pol prerezano čebulo in  2 

stroka česna. Ko to vre dobrih 10 minut, dodaj 

olupljen in na kose narezan krompir. Dolij  vode, 

dodaj sol  in vse skupaj kuhaj še 15 minut. Nazadnje dodaj še klobaso in kuhaj še 10 minut. 

Po okusu dodaš poper. 

K jedi paše kakšna koli zelena solata, radič s fižolom ali kaj podobnega. 

Opomba: 

Namesto klobase lahko posebej skuhaš prekajeno svinjsko kračo ali svinjska rebra.  

 

Sirna juha (besedilo: Ivanka Kurinčič) 

Sirno juho je kuhala Jožetova mama v Drežnici in sem se je naučila kuhati od nje ter je 

enkratna, hitro pripravljena juhica za vse generacije. Sestavine so značilne za kraje, kjer 

pridelujejo sir, kjer imajo kokoši oz. jajca in kjer imajo dišeči majaron. Vse to uspeva v krajih 

pod Krnom. Drežniška gostilna Jelkin hram ponuja to juho kot krajevno specialiteto. 

Sestavine: 

• voda,  

• 10 dkg sira,  

• majaron,  

• sol,  

• jušna zakuha,  

• 1 jajce, 

• po želji tudi vejica svežega peteršilja. 

Postopek: 

V 1 liter vrele vode narežemo koščke sira (lahko uporabimo suhe koščke, ki so se nam nabrali 

v hladilniku), solimo po svojem okusu (v novejšem času gospodinje dodajo malo jušne kocke), 

dodamo majaron, jušne rezance ali zvezdice in le malo stepeno jajce (tako da ostaneta 

zakrknjen rumenjak in beljak vidna). Kuhamo 10 minut. Že postreženi juhi na krožniku lahko 

dodamo narezan svež peteršilj. 
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Babičin ričet (besedilo in fotografija: Majda Zimšek) 

  

Ječmen je poln vitaminov in mineralov. Vsebuje tudi veliko magnezija, ki je eden 

najučinkovitejših antioksidantov, ki skrbi za zdravje srca in ožilja. Dobro deluje tudi na imunski 

sistem s tem posredno preprečuje nastanek številnih drugih bolezni. Prav tako je odličen za 

urejanje prebave, pa naj gre za zaprtje ali drisko. Ječmen vsebuje tudi veliko telesu 

nepogrešljivih snovi, kot so železo, vitamin E, kalij in kalcij in še veliko več. Raziskave namreč 

kažejo, da je ječmen rastlina, ki v velikih količinah vsebuje vse vodotopne vitamine, 

aminokisline in večino za življenje potrebnih elementov in snovi. 

Preden se lotite kuhanja ričeta, priporočam, da ješprenj najprej splaknete pod vodo in šele 

potem namočite, najbolje preko noči. Vode, v kateri ste ga namakali ne odlijte, ampak kuhajte 

ješprenj kar v njej, saj se pri namakanju, v vodo izluži precej koristnih snovi.  

Prav tako je treba namočiti čez noč tudi fižol. Fižol kuhamo v vodi z 2 lovorovima listoma, 

solimo pa ga šele proti koncu kuhanja. Tako dobite fižol, ki manj napenja pa tudi kuhan je 

hitreje. Še bolje je, če vodo po 10 minutah kuhanja odlijete in dodate  novo vročo vodo in 

kuhate naprej. Vedno ga je dobro skuhati več, saj v hladilniku lahko čaka tudi par dni. Če ga 

ne potrebujete in vam je kuhanje fižola odveč, se seveda lahko poslužite tudi konzerviranega 

fižola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sestavine: 

• 300 g ješprenja, 

• 2 lovorova lista , 

• sveže mlet poper in sol, 

• 500 g suhega mesa po izbiri ali 4 - 6 suhih svinjskih rebrc, 

• 1 žlica maščobe po izbiri – olje, sv. mast, maslo, 

• 1 čebula, 

• 2 stroka česna, 

• 1 majhna rumena kolerabica, 

• 2 večja korenčka, 

• peteršiljeva korenina, 

• 0,25 g gomolja zelene,  

• 200 g kuhanega fižola ali konzerva kuhanega fižola, 

• majhen šopek peteršilja, 

• zelišča po izbiri: timijan, kraški šetraj, majaron, muškatni orešek, 

• dodatki po izbiri: Malo rdeče paprike, kurkume ali kumine. 

Svobodna izbira dodatka k glavnim sestavinam: 400 g krompirja, 1 por – namesto čebule. 

Postopek: 

• Namočen fižol odcedimo, zalijemo z hladno vodo, dodamo lovorovo listje in kuhamo 

do mehkega. 

 

• Namočen ješprenj skupaj z vodo, v kateri smo ga namakali, pretresemo v večji 

lonec in zalijemo, da voda sega vsaj 3 prste čez sestavine. 

 

• Posolimo in popramo ter zavremo. 
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• Dodamo oprano prekajeno meso in vse skupaj počasi kuhamo vsaj eno uro. Na 

polovici kuhanja ričeta, dodamo zelenjavo.  

 

• Sesekljamo čebulo in česen in narežemo zelenjavo na majhne kockice. 

 

• Na žlici maščobe najprej prepražimo na drobno sesekljano čebulo ali na kolute 

narezan por, dodamo česen, in narezano zelenjavo:  korenje, kolerabico, zeleno in 

peteršiljevo korenino ter krompir (po želji)  

 

• Prepraženo zelenjavo stresemo v ješprenj nekje na polovici kuhanja ter vse skupaj 

kuhamo do konca, torej še pol ure.  

 

• V času 1 ure je kuhano tudi meso, zato ga vzamemo iz ješprenja, malo počakamo 

in narežemo. 

 

• Malo pred koncem dodamo tudi kuhan in odcejen fižol ter pustimo par minut, da  

prevre. 

 

• Tik pred koncem kuhanja dodamo k kuhanemu ješprenju še na drobno sesekljan 

peteršilj in ga vmešamo vanj. 

 

• Ričet poskusimo ter po potrebi dodamo še sol ali poper, dobro premešamo, ter 

postrežemo. 

 

Priloga: kruh - po želji. 
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Blitvina juha (besedilo in fotografija: Jana Rus) 

Sestavine:  

- 2 krompirja, 

- 20 dkg blitve, 

- za prežganje: olje,  

- 1 čebula, 

- 2 stroka česna,  

- malo moke, 

- 1 dl kisle smetane,  

- Sol, 

- suh kruh, 

- maslo. 

 

Postopek: 

Nalupljen krompir nareži na 

enakomerne liste in ga daj v 

vodo kuhat. Ko je kuhan, ga 

odlij v posodo, vodo shrani 

za pozneje in napravi pire. 

 

Blitvo daj v vodo in naj vre 2 

minuti. Malo jo odcedi in 

prav tako vodo shrani za 

kasneje. Ostalo blitvo in 

vodo zmiksaj s paličnim 

mešalnikom. 

 

Na olju rahlo prepraži 

čebulo in nato dodaj še 1 

žlico moke. Vse skupaj 

mešaj. Ko čebula zarumeni, 

dodaj česen in prilij malo 

krompirjeve vode.  

Prežganje razkuhaj in vlij h 

krompirju. Premešaj, dosoli 

in to naj vre še dobrih 5 

minut. Na koncu dolij 

zmiksamo blitvo in 

razžvrkljano kislo smetano. 

Če se vam zdi, da je juha 

pregosta, dolijete še vodo, v kateri ste kuhali blitvo. Vse skupaj premešamo in pustimo na 

ognju samo toliko, da imamo občutek, da vre. Popopramo na krožniku. 

 

Za prikuho na maslu prepraži suh kruh, narezan na kocke ali stare narezane žemlje. Namesto 

praženega kruha lahko postrežemo kakršne koli rezance. Tako kot blitvo lahko na isti način 

uporabiš špinačo. 
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Ajdova kaša z gobami (besedilo in fotografija: Majda Zimšek) 

Ajdova kaša vsebuje celo paleto makro in mikro hranil. 

Vsebuje vse esencialne aminokisline, ki jih v žitih 

običajno ni, zato je odlično hranilo za ljudi, ki ne jedo 

mesa. Nekaj njenih odličnih lastnosti: v prvi vrsti ne 

vsebuje glutena, kar je pomembno za tiste, ki so alergični 

na gluten. Zaradi visoke vsebnosti železa, ajdova kaša 

ohranja tudi zdravo kri. Že v 200 g ajdove kaše je dovolj 

magnezija in vitamina E, ki ju človek potrebuje za cel dan. 

Pomaga tudi pri težavah z žolčnimi kamni, sladkorni 

bolezni, alergijah in astmi. Vsekakor deluje tudi kot 

nekakšna ščetka za črevo, zato zelo koristi prebavi. 

Sestavine za 2 osebi: 

• 2 žlici masla, 

• 200 g belih ali rjavih šampinjonov ali 

katerihkoli drugih gob (najboljši so 

jurčki), 

• 2 olupljena, narezana in strta stroka 

česna, 

• 1 majhna čebula,  

• 140 g ajdove kaše, 

• 100 ml suhega belega vina, 

• 500 do 750 ml jušne osnove - ali 

polovica v vodi prekuhane jušne 

zelenjavne kocke, 

• 20 g naribanega parmezana, 

• 2 žici kisle smetane ali jogurta, 

• sol in poper po okusu, 

• malo suhega ali svežega timijana. 
 

Postopek: 

Gobice očistimo in splaknemo pod mrzlo vodo. Porežemo konce betkov ter narežemo na 

lističe. 

Pristavimo dovolj veliko in visoko ponev na štedilnik ter v njej počasi raztopimo 1 žlico masla. 

Dodamo polovico količine narezanega in strtega česna, gobice in timijan. Pražimo toliko časa, 

da se voda, ki so jo spustile gobice malce osuši, nato gobice osolimo in popopramo po okusu 

ter odložimo na topel krožnik. 

Čebulo olupimo in na drobno sesekljamo. Ponev ponovno postavimo na štedilnik in v njej na 

srednji temperaturi segrejemo žlico masla, dodamo sesekljano čebulo in  pražimo toliko časa, 

da čebula rahlo porumeni. Dodamo še malo timijana in ostalo polovico narezanega in strtega 

česna ter pražimo še toliko časa, da česen rahlo zadiši. 

V ponev dodamo oprano ajdovo kašo in jo med mešanjem pražimo kako minuto, potem pa ji 

dodamo belo vino ter mešamo toliko časa, da vino povre. Nato dodamo polovico skodelice 

vroče jušne osnove ter med vretjem večkrat pomešamo. Mešamo toliko časa, da tekočina 

povre. 

Ko povre vsa tekočina ponovno dodamo polovico skodelice jušne osnove in spet mešamo da 

povre. Postopek nadaljujemo, dokler se kaša ne zmehča. Ne sme pa se razkuhati. 

Dodamo gobice, 2 žlici kisle smetane ali jogurta ter vmešamo v ajdovo kašo. Nato dodamo še 

parmezan, ki ga počasi vmešamo v pripravljeno zmes. Poskusimo in če je potrebno še 

dosolimo in popopramo po okusu. 

Ajdovo kašo z gobicami je najbolje uživati brez vsakih prilog, kajti le tako boste odličen okus 

te jedi še dolgo čutili v ustih. Zraven sicer lahko popečete koščke piščanca. Priporočam vam 

še mešano, vendar bolj nevtralno mešanico solat. 
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Obara (ajmoht, besedilo in fotografija: Jana Rus) 

Sestavine:  

• ¾ kg piščančjega mesa ali zajca,  

• 1 rahla goveja kost, ali 10 dag  

kock govedine, 

• olivno olje, 

• 1 čebula, 

• 3 korenčke, 

• 2 sveža paradižnika, 

• 1 manjša paprika, 

• 1 krompir, 

• korenina peteršilja, 

• strok česna, 

• malo kolerabe, 

• žlička majarona, ščepec šatraja, 

• cel poper, 

• 1 žlica moke za podmet, 

• sol, 

• 1 žlica kisa. 

Za žličnike 

• 2 jajci, 

• moka in zdrob. 

Postopek: 

Na olivnem olju prepraži čebulo. Dodaj narezan korenček, paradižnik ali mezgo paradižnika, 

papriko, peteršilj, strok česna, krompir in kolerabo. Praži še 5 minut, nato dodaj meso, majaron, 

šatraj, žlico moke in sol. Praži še 5 minut. Nato zalij z dobrim litrom vode in kuhaj vse skupaj 

še ¾ ure na majhnem ognju, da vre počasi. Po okusu dodaj kis in sol. 

Posebej naredi žličnike. Iz 2 beljakov naredi na pol sneg. Počasi vmešaj še rumenjake. Nato 

počasi dodajaj še ½ bele ali pirine moke in ½  pšeničnega zdroba. Moko in zdrob dodajaj 

počasi, pazi, da žličniki ne bodo pretrdi. Skuhaj jih v posebni posodi v vodi, ki ji dodaš ščepec 

soli. 

Namesto žličnikov lahko postrežeš kakršne koli žgance. 
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Regrat s krompirjem in ocvirki (besedilo in fotografija: Jana Rus) 

Sestavine: 

• 1 skleda očiščenega regrata, 

• 6 krompirjev, 

• 2 žlici ocvirkov,  

• 1 žlica čiste masti ali olja, 

• sol, 

• 2 stroka česna,  

• ½ dl jabolčnega kisa, 

• malo vode.  

Postopek: 

Krompir olupimo in narežemo na kose ter ga 

kuhamo v vodi. Nekoliko ga ohladimo. 

V servirno skledo za solato damo očiščen regrat 

in naj stresemo krompir. Potresemo z  drobno narezanim česnom in vse skupaj posolimo. 

V kozici segrejemo ocvirke in mast (olje), nato nanj zalijemo s kisom razredčeno z malo vode. 

Vse skupaj naj povre. Zabelo polijemo po regratu in krompirju in vse skupaj premešamo. Je 

samostojna jed zelo nasitna. Lahko pa poleg postrežemo kruh pa tudi kakšen kos sira se zelo 

poda.  

Nekaj starih receptov (besedilo: Helena Buček) 

Za spodaj naštete jedi mi je povedala teta (92 let), rojena na Vasi, na Vrhniki. 

Kašpret 

V slani vodi pokuhaj proseno kašo, nato na vrh stresi posukan močnik in skuhaj. Lahko zabeliš 

z maslom. 

Zaroštan močnik 

Precvri smetano ali maslo, na to daj polovico posukanega močnika, popraži (zato se reče 

zaroštan), zalij z vodo, zavri in potem pa zakuhaj še pol močnika. Še nekaj minut naj vre. 

Posukanec (posukan močnik) 

Enemu jajcu dodaj moko in z rokami zdrobi, posukaj. Dodajaj moko, da nastanejo nekakšni 

svaljki pod roko. Odvečno moko stresi stran. 

Pa še en nasvet 

Moja stara mama je delala "prešce" za Vse svete. Prešce so imenovali tudi vahtiči (o vahtih = 

ob Vseh svetih). To je kvašen kruh, ki so ga delali za duše v vicah iz različnih vrst moke. Otroci 

iz revnih hiš so hodili po hišah in dobili veliko teh malih (kvašenih) hlebčkov in so si jih med 

sabo skrili, da so zdržali več časa. 

Stara mama je majhne hlebčke vsakega posebej dala peči v zeljni list, pa tudi veliki hlebec je 

večkrat zavila v zeljni list. List se je pečen zdrobil, ostal pa je zelo dober okus. 

Take hlebčke kot prešce je stara mama naredila včasih za svoje otroke, kruh so vedno pekli 

doma. Te male hlebčke in tudi veliki hlebec je dala pečt v zeljne liste. Menda to zelje da 

poseben okus. 
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Čili brez mesa (besedilo in fotografija: Martina Cevec) 

 

Sestavine:  

• 1-2 čebuli, 

• česen, 

• 1-2 rdeči papriki, 

• 3-4 konzerve rdečega fižola (ali že prej  namočen in skuhan fižol), 

• 1 kozarec koruze, 

• 1 kozarec čičerike, 

• 2-3 steklenice paradižnikove mezge. 

 

Postopek: 

Prepražimo čebulo, 

dodamo česen, na 

kocke narezano 

papriko in potem še 

vse ostalo.  

Malo solimo in 

dodamo začimbe: 

mleto papriko, 

origano, šetraj, lahko 

mešanico italijanskih 

začimb in malo 

kurkume.  

Kuhamo še na 

majhnem ognju 15-

20 minut. 
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Frika – pastirska jed (besedilo in fotografija: Jana Rus) 

Sestavine: 

• 1 kg krompirja, 

• olje ali čista mast, 

• 10 do 20 dkg naribanega sira, 

• sol. 

 

Postopek: 

 

Nalupljen krompir nareži na enakomerne liste. Jaz to naredim na multipraktik. V široko kozico 

daj par žlic olja ali dve žlici čiste masti. 

Dodaj narezan krompir in ga peci. Med pečenjem ga mešaj. Po dobre pol ure, ko je krompir že 

skoraj pečen ga malo posoli in naj potresi nariban sir.  Vse skupaj še peci kake 10 minut 

najbolje, da ga pokriješ s pokrovko.  

Pečenega  serviraš na krožnike. K friki se poda kakršna koli solata.  
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Kisla repa s prilogo (besedilo in fotografija: Majda Zimšek) 

 

Repa je danes razširjena praktično po vsem svetu in je zelo cenjena zaradi svojega okusa in 

zdravih sestavin. Vsebuje precej vitamina C, vitaminov B, bakra, mangana in mnogih drugih 

koristnih snovi, ki jih naš organizem nujno potrebuje za normalno delovanje. Uživanje repe, ki 

je bogata z vlakninami, bo obrzdalo težave s prebavo in zmanjšalo vnetja v črevesju. Repa 

vsebuje tudi veliko kalija. Kombinacija tega minerala in vlaknin je učinkovita tudi za ohranjanje 

zdravega srca. Kalcij, še eden izmed pomembnih mineralov, ki ga lahko v precejšnjih količinah 

najdemo v repi, je nujen za rast in obnovo kosti. V repi lahko najdemo tudi veliko vitaminov 

skupine B, ki so nujni za normalno delovanje hormonskega sistema. Visoka vsebnost vitamina 

C v repi, bo vplivala tudi na okrepitev imunskega sistema. 

 

Sestavine za 2 osebi:  

• 500 g kisle repe, 

• 1 lovorov list, 

• 5 zrn celega črnega popra. 

Prežganje: 

• 1 žlica masti ali masla, 

• 1 strok česna, 

• 1 -2 žlice moke, 

• 1 žlica kisle smetane, 

• sol in mlet poper po okusu. 

Postopek: 

1. Repo skuhamo v dvojni količini vode, v tem primeru v litru vode. Malo solimo, dodamo 

lovorov list in cel poper ter kuhamo dobre pol ure.  

2. Ko je repa kuhana, v drugo posodo odlijemo vsaj polovico vode, v kateri se je kuhala, 

pravzaprav toliko, da je na dnu posode, v kateri se je kuhala, ostane manj kot za prst, ostalo 

prihranimo za zalivanje.  

3. V večji ponvi na majhnem ognju napravimo prežganje iz 1 žlice maščobe. V njej na 

hitro prepražimo zmlet česnov strok, toliko da le zadiši ter dodamo polno žlico moke ter 

pražimo še kako minuto.  

4. V ponev s prežganjem stresemo repo in mešamo, da se zgosti. Kuhamo še vsaj pet 

minut ter po potrebi dolivamo vodo, ki je ostala od kuhanja repe, ali navadno vodo, če se nam 

repa zdi prekisla. 

5. Na koncu po želji dodamo še žlico kisle smetane ter premešamo. Pokusimo in po želji 

še dosolimo ali popopramo. 

Možnosti: 

Namesto prežganja lahko naredimo podmet iz žlice moke, dveh žlic vode in žlice kisle 

smetane. 
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Priloge: 

Pečena pečenica ali krvavica. V slani vodi kuhan in na kocke narezan sladek in navaden 

krompir (pol-pol) zabeljen z ocvirki ali maslom.  Iz istih sestavin lahko naredimo tudi odličen 

pire. Dobro se zraven repe podajo tudi z ocvirki zabeljeni ajdovi žganci ali kuhana in po želji 

zabeljena prosena kaša.  

 

Kmečko kislo zelje (besedilo in fotografija: Majda Zimšek) 

 Kmečko kislo zelje je odlična jed, ki so jo kuhale že naše babice. Kislo zelje vsebuje velike 

količine vitaminov, predvsem vitamina C, mineralov, rudnin in vlaknin. Kot večina drugih 

fermentiranih živil tudi kislo zelje pospešuje čiščenje prebavil in izboljšuje presnovo. Tako se 

zaradi izboljšane črevesne flore določena hranila lažje absorbirajo v črevesju, kar posledično 

krepi imunski sistem. Z uživanjem kislega zelja izginejo številne zdravstvene težave, ki so 

povezane z zimskimi prehladi, slabokrvnostjo, kožo in povečano telesno težo. Rezultati 

raziskav kažejo, da kislo zelje deluje proti razvoju rakavih obolenj, predvsem učinkovito je kot 

preventiva proti razvoju raka na debelem črevesu. 

Sestavine za 4 osebe: 

• 700 g kislega zelja, 

• 500 g krompirja, 

• 200 g kuhanega fižola, 

• 2 lovorjeva lista, 

• sol, 

• poper, 

• voda po potrebi. 

ZABELA:  

• 1-2 žlici masti z ocvirki, 

• 3 stroki česna. 
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Postopek: 

1. V večji lonec z vodo damo najprej kuhati zelje. Dodamo lovorova lista. Ko zavre, 

zmanjšamo vročino, da se zelje lepo počasi kuha. Naj se kuha vsaj pol ure. Potem polovico 

vode, v kateri se je kuhalo zelje, odlijemo v drugo posodo in jo dolivamo kasneje po potrebi, 

kajti od nje je odvisno, kako kislo bo zelje.  

2. Ko je zelje na štedilniku, olupimo krompir, ga razrežemo na kocke, operemo ter 

zalijemo z vodo, solimo in postavimo na štedilnik, da zavre. Ko je krompir kuhan, mu dodamo 

kuhan fižol (nekaj ga lahko prihranimo celega in ga na koncu vmešamo v zelje), malo prevremo 

in potem polovico vode odlijemo v drugo posodo ter shranimo za zalivanje zelja, če se nam bo 

zdelo, da je prekislo.  

3. Krompir in fižol z malo vode pretlačimo s tlačilko ali z ročnim mešalnikom zmešamo v 

enotno zmes.  

4. Zmešamo kuhano zelje, pretlačen krompir in fižol in dolijemo zeljno ali krompirjevo 

vodo, odvisno od okusa in potrebe po zalivanju oziroma, koliko kislo zelje nam je všeč. Kmečko 

zelje ne sme biti ne pregosto, ne preredko, ne prekislo in ne premalo kislo.  

5. Na masti z ocvirki na hitro popražimo česen in vse skupaj dodamo že gotovemu 

kmečkemu zelju. Še malce prevremo, pokusimo in po potrebi dosolimo ali popopramo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svobodna izbira: 

Namesto ocvirkov lahko na krožniku zabelimo kmečko zelje le z žlico dobrega olja ali masla. 

Druga možnost: 

Na isti način lahko pripravimo tudi kmečko repo, ki so jo prav tako kuhale že naše babice. 

Priloga: 

Zraven priporočam dobro pečeno domačo pečenico ali krvavico. Verjetno boste zadovoljni tudi 

z ajdovimi žganci ali ajdovim kruhom.  
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Zeljne krpice (besedilo in fotografija: Majda Zimšek) 

Zelje odpravlja strupe iz telesa, deluje odvajalno, protivnetno, krepi telo in ga razkužuje.  Tudi 

kuhano ali praženo je bogat vir hranilnih snovi, vitaminov A, B, C in E, kalcija, žvepla, silicija, 

magnezija in joda. Ker vsebuje veliko železa in joda, je zelje učinkovito sredstvo proti 

slabokrvnosti ter nam povrne moči, ko smo izčrpani od bolezni. 

 

Sestavine za 4 osebe:  

• 1200 g svežega zelja, 

• 70 do 100 g svinjske masti ali masla, 

• 2 stroka zrezanega česna, 

• 100 ml vode, 

• sol in poper po okusu. 

 

Opcija: 

Četrt žličke mlete rdeče paprike ali žlička paradižnikove mezge 

160 g krpic ali blekcev - kupljenih - ali najbolje, domačih testenin. 

Postopek: 

1. Zeljnato glavo očistimo in narežemo ali naribamo na rezine. 

2. V ponvi stopimo maščobo in vanjo dodamo narezan česen ter pražimo le toliko, da 

zadiši. Dodamo zelje, dolijemo vodo, solimo in kuhamo na zmernem ognju toliko časa, da se 

zelje malo zmehča. Po želji dodamo rdečo papriko  ali paradižnik in pražimo še 5 minut. Vmes 

večkrat premešamo. Ko se nam zdi zelje dovolj kuhano, zmanjšamo temperaturo na minimum. 

3. V drug lonec natočimo vodo, solimo, in ko voda zavre, dodamo krpice. Kuhamo po 

potrebi oziroma toliko časa, da so še malo čvrste na ugriz.  

4. Ko so krpice dovolj kuhane, jih s penovko poberemo iz vode, dodamo k zelju ter skupaj 

še malce popražimo. Pokusimo in po želji dodamo še sol in poper. 

Postrežemo kot prilogo k mesu ali kot samostojno jed. 
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Kruh (besedilo in fotografije: Irena Margon) 

 

Kruh ima od vseh živil najmočnejši simbolni 

pomen – verski, kulturni, tradicionalni. Peka 

kruha nas že z dišečim vonjem spominja na toplo 

družinsko ozračje, slovesnost ob praznikih, na 

pridne roke mame ali babice, ki so ga skrbno 

zamesile in spekle. Stara domača kuhinja v vseh 

predelih Slovenije ponuja pravo bogastvo 

različnih vrst kruha – od vsakdanjega, 

polnozrnatega, rženega, koruznega, ajdovega do 

belih pogač, potic in pinc … Ponujam vam enega 

med njimi, ki mu pravimo boljši kruh.  

 

MASLEN, SLADEK, BOLJŠI KRUH – PTIČKI ALI PLETENKE ALI PINCA 

Sestavine:  

• 70 dkg bele moke, 

• 1 celo jajce in 3 rumenjaki, 

• 10 dkg masla, 

• 4 dag kvasa, 

• 10 dkg sladkorja,  

• 1 vanilin sladkor, 

• pol  žličke naribane limonine lupinice, 

• ščepec soli, 

• približno 4 dl mleka. 

 

Postopek: 

1. V večjo skledo presejemo moko in na sredino v luknjico 

nadrobimo kvas. Damo žličko sladkorja in nalijemo malo 

mlačnega mleka. To pomešamo s kuhalnico in pustimo 

vzhajati kvas. 

 

2. V tem času v posodi 

segrejemo mleko, v 

njem raztopimo maslo 

in damo preostanek 

sladkorja in vanilin. Ko 

se ohladi do mlačnega, 

dodamo celo jajce in rumenjake. Preden vlijemo maso v 

moko, damo limonino lupinico in ščepec soli ter 

premešamo. Nato dolijemo še maso in s kuhalnico 

zmešamo, nato zgnetemo z rokami in če je treba, 

dodamo malo moke, da nastane gladko testo. Testo 

pokrijemo s prtičkom in ga pustimo shajati na toplem. 
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3. Ko je vzhajano, ga stresemo na desko, 

razrežemo na ustrezne kose in oblikujemo 

bodisi ptičke, štručke ali spletemo kitke. 

Primerno je tudi za pinco. 

 

 

4. Položimo jih na peki papir, še vzhajamo, 

premažemo z rumenjakom, malo sladkorja in 

mleka in pečemo na 180 stopinj C približno 

pol ure, dokler niso lepo zapečeni. 
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Kruh (besedilo in fotografija: Jana Rus) 

Sestavine: 

Kvasec:  

• 1 kocka kvasa, 

• 5 žlice mlačnega mleka, 

• 1 žlica sladkorja (v skodelici naredi kvasec). 

 

Testo:  

• 1 kg moke (pirina, krušna, polnozrnata), 

• 1 žlica soli, 

• 1 jajce, 

• 1/2 l vode. 

 

Postopek: 

Testo delam v multipraktiku. V posodo daš 1/3 moke, kvasec, jajce in  vodo. Mešaj cca 10 

minut na srednji hitrosti. Nato počasi dodajaj moko in še mešaj. Ko je testo že lepo gladko, 

dodaj še sol. Ko gre testo od posode, ga daj na prt ter ga še nekoliko pregneti na roke. Nato 

ga daj vzhajat za eno uro v pehar. 

Vzhajano testo ponovno pregneti in ga daj v ustrezno posodo za peko. Pokrij s prtičem in ga 

daj še za pol ure vzhajati.  Preden ga daš v pečico, ga rahlo namaži z belo kavo in ga peci 15 

minut na  200 stopinj. Po 15 minut znižaj pečico na 180 stopinj in ga peci še 45 minut. Vzemi 

ga iz pečice in naj se ohladi. 
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Recept za ameriške kukije (iz Clevelanda od Američanov s 

slovenskimi koreninami, besedilo in fotografiji: Polona Kovačič) 

 

Sestavine:  

• 300 g moke, 

• 1 čajna žlička pecilnega praška, 

• 1 čajna žlička soli, 

• 300 g masla, 

• 100 g rjavega sladkorja, 

• 100 g belega sladkorja, 

• 1 čajna žlička vanilijevega sladkorja, 

• 2 jajci, 

• 300 g nasekljane čokolade (mlečne in bele), 

• 150 g nasekljanih lešnikov. 

 

 

Postopek: 

 

Zmešaj moko, pecilni prašek in sol v manjši skledi. Stepi maslo, sladkor in vanilijev ekstrakt v 

večji skledi, dokler ni masa kremasta. Dodaj jajce, eno po eno, vsakič dobro zmešaj. Dodaj 

moko. Vmešaj čokolado in lešnike. Peči 10 minut oz. dokler ni zlato rumeno pri 170° C. 

 

Prilagoditve: 

V primeru, ko kakšne sestavine za kukije nimamo doma, lahko improviziramo. Čokolade in 

lešnike nadomestimo ali zamenjamo s suhim sadjem, oreščki, mislijem … Dodamo lahko 

čokolado v prahu ali pa žlico čokoladnega namaza ali kikirikijevega masla. 
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Rumove lunice moje mame (besedilo in fotografije: Polona Kovačič) 

 

Sestavine:  

Biskvit: 

• 17 daq moke, 

• 17 dag masla, 

• 17 dag sladkorja, 

• 17 dag čokolade v prahu, 

• 5 jajc, 

• limonina lupinica. 

Glazura: 

• ¼ kg mletega sladkorja, 

• 1 dl ruma. 

Postopek: 

Loči rumenjake in beljake. Stepi sneg iz 

beljakov. Dobro zmešaj sladkor z limonino 

lupinico, rumenjake in maslo, počasi 

dodajaj moko in čokolado ter nazadnje še 

beljakov sneg. 

Pečemo na 180°C cca. 20 minut. 

 

Ko je biskvit pečen, še toplega oblij z glazuro. 

Ko se glazura nekoliko strdi,  z okroglim modelom 

za piškote ali kozarcem izreži lunice. 
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Orehova potica (besedilo in fotografija: Jana Rus) 

Sestavine: 

Kvasec:  

• 1 kocka kvasa, 

• 3 žlice mlačnega mleka, 

• 1 žlica sladkorja (v skodelici naredi 

kvasec). 

Testo :  

• ½ l mleka, 

• 4 rumenjake, 

• 5 dkg masla, 

• 2 žlici sladkorja,  

• 1 vanilin sladkor,  

• limonina lupina, 

• 1 žlica ruma, 

• 1 kg moke, 

• 1 žlica soli za testo. 

Nadev: 

• ¾ kg orehov, 

• 2 dl sladke smetane, 

• mleko, 

• cimet, 

• 1 rumenjak, 

• sladkor,  

• 1 žlica kave,  

• zdrobljen kvas, 

• sneg iz 5 beljakov, 

• rozine, namočene v rum in 

odcejene.  

Postopek: 

Vse sestavine morajo biti tople. Jaz testo delam v 

multipraktiku. 

V posodo dam 1/3 moke, kvasec in vse sestavine za testo, 

razen soli. 

Miksaj cca 10 minut na srednji hitrosti. Počasi dodajaš 

ostalo moko in še miksaš. Ko je testo že lepo gladko, 

dodaj še sol in po potrebi še moko, če se ti zdi, da ni dovolj 

moke. Ko gre testo od posode, ga daj  ven na prt in ga še 

nekoliko na roke pregneti. Daj ga vzhajati za 1 uro v pehar. 

V posodi napravi nadev iz sestavin, nazadnje rahlo 

vmešaj sneg iz beljakov. 

Par pesti suhih orehov daj posebej. 

Vzhajano testo daj na prt in ga razvaljaj. Tudi valjar mora 

biti topel. Valjaj ga čimbolj iz sredine in ga valjaj okoli in 

okoli.  Ko je razvaljan na pol prta, ga namaži z nadevom. 

Potresi z rozinami in orehi, ki si jih prej dal posebej. Potresi 

še z 2 pestmi sladkorja. Zavij ga in ga daj v pekač, lahko 

na peki papir. Ponovno ga vzhajaj cca. 1 uro. Večkrat ga 

prebodi z iglo za pletenje.  

Ko je testo vzhajano, ga namaži z stepenim jajcem.  

Daj ga v napol vročo pečico in takoj povišaj temperaturo na 200 stopinj. Ko je testo po vrhu že 

rumeno, znižaj temperaturo nazaj na 180 stopinj. Peči cca eno uro. 

Še pred koncem pa potico pokrij s peki papirjem, da ne bo po vrhu preveč zapečena. 

Pečeno potico vzemi iz pečice in naj se ohladi.  
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Buhteljni (veganski, besedilo in fotografiji: Martina Cevec) 

 

Sestavine: 

• 500 g moke, 

• 10 g psiliuma (indijskega 

trpotca), 

• 400 ml tekočine (npr. 300 

ml ovsenega napitka in 100 

ml pomarančnega soka), 

• ščep soli, 

• 3 žlice sladkorja, 

• malo ruma, 

• vrečka suhega kvasa. 

 

Postopek: 

Vse sestavine zmešamo in zamesimo testo. Ko je testo lepo zgneteno, ga pustimo vzhajati 1 

uro. Pregnetemo še enkrat in ga zvaljamo na pomokano podlago. Narežemo na kvadrate 

velike 8 x 8 cm, na vsakega damo na sredino žličko marmelade. Skupaj sprimemo vse robove, 

da ne bo marmelada spustila. Postavimo jih v namaščen pekač, obrnjene s stisnjeno stranjo 

navzdol. Pustimo vzhajat še pol ure. Pečemo na 180 stopinj 30 do 35 minut. 
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Jogurtove miške (besedilo: Zala Kovačič, iz šole na daljavo pri predmetu gospodinjstvo, 

fotografije: Polona Kovačič) 

Sestavine: 

- 180 g navadnega jogurta, 

- 200 g moke, 

- 1 jajce, 

- 20 g vanilijevega sladkorja, 

- pol vrečke pecilnega praška, 

- 1 žlica ruma, 

- nastrgana limonina lupinica, 

- ščepec cimeta, 

- sladkor v prahu za posip. 

 

Postopek: 

 

Jajce in sladkor hitro zmiksamo z mešalnikom. 

Dodamo vse ostale sestavine in zmiksamo samo toliko, da se povežejo. 

Zmes pustimo počivati 10 – 15 minut. 

Segrejemo olje. 

Z dvema čajnima žličkama v segreto olje polagamo žličke zmesi. Cvremo jih do zlato rjave 

barve.  

Še vroče potresemo s sladkorjem v prahu. 
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Pustni krofi (besedilo in fotografiji: Jana Rus) 

Sestavine:

Kvasec:  

- 1 kocka kvasa, 

- 5 žlic mlačnega 

mleka, 

- 1 žlica sladkorja.   

Testo : 

- 1kg moke, 

- ½ l mleka, 

- 5 rumenjakov, 

- 5 dkg masla, 

- 1dl sl. smetane, 

- 2 žlici sladkorja, 

- 1 vanilin sladkor, 

- ½ pecilnega 

praška, 

- limonina lupina, 

- 3 žlice ruma, 

- 1 žlica soli. 

 

 

 

 

Vse sestavine morajo biti tople, moka naj bo 

najboljša. Ogrete naj bodo tudi deske, prtiči in 

prostor, kjer krofe delamo in vzhajamo. Jaz 

testo delam v multipraktiku. 

 

V posodo daj 1/3 moke, vzhajan kvas in vse 

sestavine za testo, razen soli. 

 

Mešaj približno 10 minut na srednji hitrosti. 

Počasi dodajaj ostalo moko in nadaljuj z 

mešanjem. Ko je testo že lepo gladko, dodaj 

še sol in po potrebi moko, če se ti zdi da je 

preveč tekoče.  Ko se testo loči od posode in 

je mehko, ga daj na prt in ga še nekoliko na 

roke pregneti. Vzhaja naj 1 uro v pogreti 

posodi. 

 

Ko je testo vzhajano, ga daj na pogret prt in ga z valjarjem malo razvaljaj. Z modelom izreži 

krofe in sicer naj bodo debeli približno 1 cm. 

 

Krofe polagamo na desko. Pokrijemo jih s prtom in jih pustimo vzhajati. Na pol vzhajane krofe  

obrnemo.  

 

Za cvrenje pripravimo mešanico olja in čiste masti. Ko je maščoba dovolj ogreta, polagamo 

vanjo krofe, tako da je gornja stran v olju. Prvo stran cvremo pokrito, nato jih po 5 minutah 

obrnemo in pečemo odkrito. 

 

Ko so pečeni, jih damo na cedilo, da se odteče maščoba. Z brizgo jih napolnimo z marmelado. 

Potresimo jih z mletim sladkorjem. 
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Mamini krhki flancati (besedilo in fotografija: Majda Zimšek) 

 

 

Sestavine: 

 

• 400 g moke, 

• 6 rumenjakov, 

• 2 žlici sladkorja, 

• 70 g masla, 

• 2 žlici ruma, 

• 7 žlic belega vina ali po potrebi, 

• 1 žlica limoninega soka, 

• ščep soli. 

 

 Postopek: 

1. V posodo za mešanje testa vsujemo moko. 

 

2. Posebej do gladkega zmešamo zmehčano maslo in sladkor ter dodamo rumenjake 

in vse skupaj mešamo z mešalcem, da malce naraste, ter dodamo k moki. 

 

3. K moki dodamo še vse ostale sestavine: žlico limoninega soka, 2 žlici ruma, 7 žlic 

belega vina in ščep soli. 

 

4. Da pride testo gladko in mehko, lahko po potrebi dodamo še vino. Zmešamo z 

mešalcem, kolikor je mogoče, in nadaljujemo tako, da vmesimo testo še z roko, 

tako da nastane gladko, mehko testo. 

 

5. Posodo pokrijemo s folijo in pustimo, da počiva vsaj pol ure. 

 

6. Razvaljamo in razrežemo na kvadratke in v vsak kvadratek zarežemo še 3 zareze.  

 

7. V višjo ponev ali širšo posodo nalijemo olje in ga segrevamo na srednji temperaturi, 

vendar samo toliko, da rahlo zadiši (olje mora biti sicer dovolj vroče, zato ga 

testiramo z kuhalnico, katere ročaj smo namočili vanj – če se okoli njega naredijo 

mehurčki, je ravno pravšnje za cvrtje). 

 

8. Medtem prepletemo kvadratke preko zarez za prvo cvretje. 

 

9. Ocvremo najprej na eni in nato na drugi strani ter med cvretjem prepletemo nove, 

da jih pripravimo za naslednjo rundo cvrenja. 

 

10. Na koncu potresimo z mletim sladkorjem, ki smo mu primešali mleti vanilijev 

sladkor. 
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Navadni domači piškoti (besedilo in fotografije: Irena Margon) 

Všeč so bili pisatelju Borisu Pahorju (letos je v 108. letu starosti), ko je bil na obisku ob 

kulturnem prazniku v Pivki in se je pred prireditvijo ustavil pri nas doma na kavi. Postregla sem 

mu tudi s piškoti. Malo kasneje, za njegov rojstni dan, moral je imeti 95 let, sem spekla piškote 

in mu podarila eno škatlo takih piškotov. Z možem sva ga obiskala na njegovem domu v Trstu. 

Bil je vesel. Piškoti so ga spominjali na otroška leta, ko je njegova mama tudi pekla domače 

piškote.  

Sestavine: 

• 1/2 kg bele moke (približno), 

• 1 maslo (250 g), 

• 20 dkg sladkorja v prahu (lahko tudi kristalni), 

• 1 vanilin sladkor, 

• 1 celo jajce in 2 rumenjaka, 

• pol pecilnega praška. 

Postopek: 

V skledo 

damo najprej 

moko in vmes zamešamo pecilni prašek. Nato 

dodamo maslo, ki smo ga prej imeli nekaj časa na 

sobni temperaturi. Zraven dodamo sladkor in jajca. 

Vse skupaj umešamo, premešamo, gnetemo in s 

pomočjo moke, ki jo malo dodajamo, oblikujemo 

lepo kepo testa.  

Fino je, ker zgnetemo vse skupaj. Naj malo počiva. 

Nato pomokamo desko, razrežemo na 

več kosov in razvaljamo testo na tanko. Z 

modelčki izrežemo želene oblike piškotov 

glede na letni čas, praznike ali pa, kar se 

nam zdi lepo.  

Damo jih na peki papir v pečico na 180 

stopinj. Približno po desetih minutah so 

pečeni. Po zunanjosti naj bodo lepo 

rumeni. 

To so navadni piškoti, a vendar domači. 

Njihova dobra lastnost je, da jih zlahka 

delajo tudi otroci, to pa je priložnost za 

medsebojno sodelovanje, predvsem 

babic in vnukov. 

 



27 
 

Sadno pecivo (besedilo in fotografije: Brigita Sajovic) 

Recept, ki ga pošiljam, je preprost, 

hitro narejen, sočen in prilagodljiv 

glede na vaš okus ali sezonsko 

sadje, ki je na razpolago. Napisana 

količina je za bolj majhen pekač (20 

x 30). 

Sestavine: 

• 2 večji jabolki, 

• 2 jajci, 

• 100 g sladkorja, 

• 1 vanilin sladkor, 

• 1 dl mleka, 

• 200 g moke, 

• 13 g pecilnega praška ali 

vinskega kamna (jaz ga raje 

uporabljam). 

Postopek: 

Jabolka narežeš na manjše kocke. 

Lupiti jih ni treba, ker tako majhne 

lupinice niso moteče. Varianta sadja 

so tudi hruške, slive, borovnice, 

maline. Količino sadja prilagodite 

tudi pekaču; pokriva naj celo dno.  

V skledi razžvrkljajte jajčka, vanilin 

sladkor in sladkor – z mikserjem ali 

ročno. 

Med stepanjem dodajajte mleko. 

Počasi dodajajte moko s pecilnim praškom. Mešajte, da bo testo gladko in lepo tekoče. 
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V pekač položite peki papir. Narežite 

nekaj rezin masla. 

 

 

 

 

 

 

Jabolka (sadje) lepo razporedite na dno pekača. 

Enakomerno prelijte z narejeno maso. Poravnajte 

površino tako, da pekač malo stresete. 

 

 

 

 

 

 

 

Na vrhu potresite nekaj po svojem okusu. Jaz sem dodala mandlje v lističih in zdrobljena 

kakavova zrna. Lahko so tudi nasekljani orehi, pistacije, kokos, čokoladne mrvice … 

 

Pečete 30 minut na 180° C. 

 

Pecivo izgine tako hitro, da boste že čez nekaj ur morali narediti novega … Ali pa vsaj naslednji 

dan. :) 
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Improvizirano skutno pecivo (besedilo: Lara in Polona Kovačič) 

 

Nekega popoldneva po službi in šoli je bilo potrebno porabiti skuto, pa je nastal spodnji 

recept. Slastna čokoladna kombinacija – priporočava! 

 

Sestavine: 

Biskvit: 

- 3 jajca, 

- 100 g sladkorja, 

- 1 vanilijev sladkor, 

- žlička vanilijevega ekstrakta, 

- 150 g moke,  

- žlica pecilnega praška, 

- 250 g skute, 

- 1 dl mleka, 

- 1 dl olja. 

Nadev:  

- 100 g kremnega sira (ABC 

Philadelphia), 

- 300 g kisle smetane, 

- 2 zvrhani žlici Linolade ali drugega 

namaza. 

Obliv: 

- 2 dl sladke smetane, 

- 300 g čokolade. 

Postopek: 

Penasto zmešaj jajca in sladkor, vanilijev sladkor in vanilijev ekstrakt, da masa naraste. Dodaj 

moko s pecilnim praškom in premešaj. Dodaj še skuto, mleko in olje. 

Pekač namaži z oljem / stopljenim maslom in potresi z drobtinami. Vlij maso za biskvit ter daj 

v pečico, segreto na 180°C. Medtem ko se biskvit peče, zmešaj kremni sir, kislo smetano in 

Linolado. Po 20 minutah biskvit polij s to maso in peci še dodatnih 10 minut.  

Ko je pecivo pečeno, naj se ohladi. Med ohlajanjem peciva na srednji temperaturi pogrej 

smetano, v katero vmešaj sesekljano čokolado. Pecivo oblij s čokoladno smetano in počakaj, 

da se nekoliko strdi. Pecivo hrani v hladilniku. 
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Kanadska torta (besedilo: Andreja Zalaznik) 

Sestavine: 

• 300 g moke, 

• malo soli, 

• pol pecilnega praška, 

• 300 g sladkorja, 

• 7 rumenjakov, 

• 1dl in pol olja, 

• sok 1 pomaranče, 

• sok 1 limone (to je cca 2 dl), 

• sneg 7 beljakov. 

Postopek: 

Suhe sestavine zmešaš, dodaš rumenjake, olje in sok.Vse dobro zmešaš,na koncu na rahlo 

vmešaš stepen sneg beljakov. Vliješ v poljubni model in pečeš v srednje vroči pečici. Pečen 

kolač lahko preliješ s čokolado.                            

 

 

Lešnikovi klobučki (besedilo: Marinka Japelj) 

Sestavine: 

• 25 dag moke, 

• ½ pecilni prašek, 

• 12 dag margarine ali masla, 

• 2 jajci, 

• 18 dag sladkorja, 

• vanilija, 

• limonova lupinica. 

Postopek: 

Med moko zmešaj margarino. Dodaj pecilni prašek, sladkor in jajca. Testo naj počiva pol ure, 

razvaljaj ga tenko, izreži okrogle oblike (uporabi navojni zamašek od steklenic).  

Na sredo vsakega daj kupček beljakovega testa in vanj polovičen ali cel lešnik. Iz beljakov 

naredi trd sneg in počasi dodajaj sladkor. Za okus dodaj beljakovemu testu limonin sok, 

vanilijo, rum in pest zmletih lešnikov. 

Peci pri 170 °C. 
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Pečena kaša z bučami (besedilo: Ana Habe) 

Sestavine: 

• ½ kg rumene buče za pečenje, 

• ½ l prosene kaše, 

• 1 l mleka, 

• 3 - 4 žlice sladkorja 

• 5 dag masla, 

• limonova lupinica. 

Postopek: 

Kašo dobro operemo v vroči vodi ter zakuhamo v vrelo, rahlo osoljeno mleko. Ko je kaša 

napol kuhana, jo ohladimo. Buči očistimo pečke, postrgamo, kar je mehkega, ter jo spečemo 

v pečici. 

Pečeno pretlačimo, dodamo kašo, sladkor, nastrgano limonovo lupinico, dobro premešamo 

in stresemo v namaščen pekač. 

Pečemo 40 minut pri 180 °C, da kaša dobi zlatorumeno skorjico. 

Serviramo. 

 

Lešnikov namaz (veganski, besedilo: Martina Cevec) 

Postopek: 

V pečici prepražimo 

lešnike (400 g) in jim 

tako lažje odstranimo 

kožo. Zmeljemo jih v 

mešalcu, dodamo 5 žlic 

kokosovega olja in še 

enkrat zmeljemo, 

dodamo še 4 žlice 

kokosovega sladkorja, 

1 vanilijev sladkor in 2 

žlici presnega kakava. 

Vse skupaj meljemo še 

5 minut, da nastane 

gosta mazljiva zmes. 

Namaz shranimo v 

stekleno posodo s 

pokrovom in je 

obstojen v hladilniku 

nekaj dni (če ga prej ne 

zmanjka).  
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Bezgov sirup (besedilo: Irena Margon) 

Pa da ne bodo samo slaščice, še moja varianta bezgovega sirupa, saj bo kmalu pomlad. 

Sestavine: 

• 20 bezgovih cvetov,  

• 50 g citronske kisline (imajo jo v vrečkah), 

• 1, 5 litra hladne vode, 

• 2 kg sladkorja, 

• 2 bio limoni.  

Postopek: 

Ne ustrašite se nad količino sladkorja. Ko bo sirup, ga ne boste zaužili preveč, je pa dober 

konzervans, da se bo sirup ohranil tudi do zime.  

Postopek je enostaven. Vse sestavine dajte v velik lonec, limone razrežite na kolesca in 

kuhajte 10 minut. Nekoliko ohladite, precedite in nalijte v steklenice, ki jih prej segrejete v pečici 

do 100 stopinj postopoma. Takoj zaprite in počasi zavijte v prt in pustite, da se ohladijo. 

 

 

Otroški punč  

(brezalkoholni, besedilo in fotografija: 

Julija Cevec) 

 

Sestavine: 

• sadni čaj po izbiri,  

• sadni sok po izbiri,  

• malo cimeta ali klinčkov in  

• malo limoninega soka. 

 

Postopek: 

Najprej skuhamo čaj, v še vroč čaj 

nalijemo malo sadnega soka in dodamo 

čisto malo limoninega soka ter ščepec 

cimeta ali klinčkov. 

Lahko postrežemo vročega ali 

ohlajenega. 

 

 

 

 


