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Takšna ali drugačna hrana – domača, tradicionalna, fusion, instantna, ulična, 
eksotična, ekološka, veganska – danes ne zadovoljuje le naših fizioloških potreb, pač 
pa tudi združuje družine, spodbuja navezovanje prijateljskih vezi, privlači turiste, 
buri domišljijo in neti ustvarjalnost. Ko etnologi govorimo o prehrani, tudi nimamo 
v mislih le jedi in receptov, pač pa še kmetijsko pridelavo in živinorejo, predelavo 
pridelkov, pripravo hrane, prehranjevalne navade, dogajanje ob praznični mizi, 
vrednote, povezane s hrano in prehranjevanjem, prodajo hrane, lokalne dogodke 
in turistične festivale. Vse to je bistveni del naših življenj in občutenja kraja, kjer 
bivamo, delamo ali počitnikujemo. Tako je povsod po svetu, pa tudi v Ratečah, ki 
jim je posvečena ta knjiga.

Knjig, ki govorijo o prehrani na določenem območju, je na Slovenskem v izobilju, 
a le redko katera bralcem ponudi kaj več kot recepte za pripravo značilnih jedi. 
Zato imajo posebno vrednost tiste knjige, ki nam razgrnejo tudi skrivnosti lokalne 
pridelave hrane, njeno mesto v prazničnem letu in njen pomen ob osebnih praznikih. 
Najbolj verodostojne in priljubljene pa so zagotovo tiste, ki jih soustvarjajo kar 
prebivalci sami. Ti namreč dobro vedo, da ni vsako maslo dobro za peko ali vsaka 
skuta za krape, a se tudi spominjajo, kako zasejati njivo, shranjevati pridelke čez 
zimo, pripravljati hrano in jo izboljšati, kdaj jo ponuditi in kako jo ceniti. To daje 
hrani posebno vrednost, zaradi katere jo razumemo tudi kot nesnovno kulturno 
dediščino. Ta védenja in znanja v današnjem nenehno spreminjajočem se svetu 
hitro izginjajo, kar nas navdaja z žalostjo in nostalgijo, hkrati pa tudi z željo, da 
jih ohranimo, prenesemo na mlajše rodove in pokažemo obiskovalcem. Ratešce 
in Ratečani so za to poskrbeli s knjigo Rateška košta in samo želimo si lahko, 
da bi jim sledile tudi druge skupnosti, ki cenijo svoje jedi in se zavedajo njihove 
vrednosti.

Dr. Saša Poljak Istenič 
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU

Knjigi na pot

Črna kuhinja v Kajžnkovi hiši
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Knjiga Rateška košta je nastala v okviru pilotnih aktivnosti projekta AlpFoodway v 
Ratečah. V sodelovanju s Turističnim društvom Rateče – Planica smo med novembrom 
2017 in novembrom 2018 organizirali sedem pogovornih večerov z domačini iz Rateč. 
Na šestih srečanjih smo obdelali tri tematske sklope: hrana in prehranske navade skozi 
cerkveno in civilno leto, kmečko leto ter človekovo življenje. Na sedmem srečanju 
smo si ogledali in pokomentirali stare fotografije iz osebnih arhivov domačink. 

Na pogovornih večerih so sodelovali naslednji domačini: Alojz Markelj, Andreja 
Koprivec, Antonija Brudar, Danica Butinar, Helena Petrič, Janja Dolhar, Jerca 
Kramar, Jerca Oman, Magda Petrič, Marija Oman, Marija Stranig, Marija Trstenjak, 
Marija Veber, Marta Lavtižar, Mina Kajžar in Tanja Žerjav Svetlin. Na posameznih 
srečanjih je tema prehranske dediščine Rateč vzbudila zanimanje tudi pri drugih 
predstavnikih lokalne skupnosti, kot so Jernej Rac (domačin, kuharski mojster), 
Natalija Štular (Gornjesavski muzej Jesenice) in mentorica Petra Berčič z učenci 
Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora.

Jedro besedila je tako nastalo na podlagi ustnih virov. Nadalje smo ga obogatili 
še z dvema pisnima viroma, ki sta bila kot zbir zanimivih in uporabnih informacij 
večkrat omenjena tudi na pogovornih večerih:   

Rateška kronika Josipa Lavtižarja 
Avtor: Josip Lavtižar (tiskana oblika rokopisa iz leta 1918) 
Izdajatelj: Župnijski urad Kranjska Gora 
Kranjska Gora, 1998

Rateče, rateško pastirjenje in še kaj 
Avtor: Jože Dolinar 
Članek v glasilu: Planinski vestnik (št. 5) 
Izdajatelj: Planinska zveza Slovenije 
Ljubljana, 1954

Teme v knjigi govorijo o obdobju od konca 2. svetovne vojne do približno 80. let 
20. stoletja. Na določenih mestih, zlasti kjer smo uporabili omenjena pisna vira, 
vsebina poseže tudi dlje v preteklost, večinoma na prelom iz 19. v 20. stoletje. Ker 
se je veliko običajev, postopkov, tehnik in orodij, povezanih s prehrano v Ratečah, 
ohranilo do danes, smo se tako mestoma dotaknili tudi sedanjosti.

Rojstvo knjige

Rateče pred požarom; leto 1905
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Besedilo, ki je sicer napisano v slovenskem knjižnem jeziku, vsebuje tudi narečne 
izraze. Prepoznamo jih po ležečem tisku in naglasnih znamenjih. Razlage pomenov 
posameznih narečnih izrazov se dosledno pojavljajo na vsaki strani knjige v 
okvirčkih, naslovljenih z ٭NAREČNO BESEDJE.

Zadnje poglavje vsebuje recepte 13 izbranih tradicionalnih rateških jedi. Te so 
večkrat omenjene tudi v besedilu. V tematskem sklopu, za katerega je izbrana jed 
najbolj značilna, je navezava na recept ob imenu jedi označena s simbolom     .

Vse slikovno gradivo so iz svojih bogatih fototek prispevali Gornjesavski muzej 
Jesenice, Gorenjski muzej in Slovenski etnografski muzej. Iz svojih osebnih arhivov 
sta fotografije prispevali tudi Janja Dolhar in Jerca Oman.

Vsem imenovanim osebam in organizacijam se iskreno zahvaljujemo za 
sodelovanje!

Znani naravovarstvenik in publicist Anton Komat je v intervjuju za projekt 
AlpFoodway povedal: »Hrana alpskega prostora ne pomeni samo neke zborne 
okuse in vonjave. Ampak tudi duhovno potovanje človeka skozi alpski prostor, ko 
použije to hrano. Vsaj v mislih.« 

Tudi prebiranje te knjige naj bo duhovno potovanje v skrajni zgornji kotiček 
Zgornjesavske doline, v Rateče. Vsaj v mislih.

Ambrož Černe 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 

Družina Oman v kmečki hiši (Pər Žbêrc); konec 19. stoletja
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Rateška prehranska dediščina: skromnost in pestrost obenem

Prehrana in prehranska dediščina Rateč je v veliki meri odsev tamkajšnje kulturne 
krajine. S tem pojmom pa ne gre podčrtati le njenih naravnih danosti, ampak zlasti 
njene prebivalce in njihove potrebe, zaradi katerih so bili to krajino primorani 
sooblikovati in preoblikovati. 

Rateče ležijo na 864 m nadmorske višine, vpete so med Karavanke in Julijske Alpe 
na skrajnem zahodu tipične alpske Zgornjesavske doline. Podnebni pogoji so ostri, 
zime so dolge in mrzle in poletja je malo, kot je v svojih zapisih pred stotimi leti 
ugotavljal že rateški župnik Josip Lavtižar. Vse to je, vsaj v preteklosti, prinašalo 
skromne pogoje za kmetijstvo in posledično tudi tamkajšnjo pridelavo hrane. Ti 
pogoji so tako od rateškega kmeta in gospodinje zahtevali izredno praktičnost, 
iznajdljivost, zlasti pa prilagodljivost, racionalnost in varčnost.

Osnovni pridelki poljedelstva so bili zelje, repa in krompir. Nekoč so »poskušali« 
tudi z drugimi poljščinami, a so redko uspele. Od živinoreje je vselej prevladovala 
ovčjereja. Ovca je bila še najbolj praktična, saj se je ovčje meso lahko v času 
skromnih pogojev konzerviranja hitro, pravzaprav takoj porabilo. Poleg kmečkega 
pomembno mesto v rateški prehranski dediščini pripada tudi cerkvenemu letu in 
človekovim osebnim praznikom. Meso je bilo na mizi le ob nedeljah in praznikih. 
Enostavne brezmesne jedi, kot so présnjak, čômpavc, fôrfəlj, krápi, zmetánkə, 
pabítnjaki idr., pa niti niso bile le značilnost posta oziroma prehrane ob petkih, pač 
pa značilnost tako rekoč rateškega vsakdana. Živeli so preprosto, lahko rečemo 
tudi skromno, ali še bolje, skladno z življenjskim standardom, kakršen je pač bil 
pri hiši.

Kmetije v Ratečah so si bile po velikosti različne in kmet je iz tistega, kar je 
imel na voljo, porabil praktično vse. Najboljši primer so koline. Tisti, ki niso 
imeli ali so imeli malo, so v zameno za pridelke priskočili na pomoč pri kmečkih 
opravilih. Svojo veliko vlogo v lokalni skupnosti sta tako odigrali medsebojna 
tesna povezanost in solidarnost med ljudmi. 

Znanja in prakse, povezane s pridelavo surovin in pripravo hrane v Ratečah, so 
se prenašale iz roda v rod. Okusi med gospodinjami so bili različni. Nekaj znanj 
in navad so gospodinje oziroma njihove prednice prinesle tudi od drugod. Pri 

marsikateri jedi se je tako nabor sestavin ali sam postopek priprave jedi lahko v 
veliki meri razlikoval med enim in drugim gospodinjstvom. Tako je bilo nekoč in 
je še danes. 

Ob vseh opisanih okoliščinah lahko zaključimo, da je rateška prehranska dediščina 
kljub še vedno skromnim naravnim pogojem skozi desetletja pridobila še eno 
lastnost: pestrost. 

Uvod

Na rateških planinah in poljih so glavno vlogo igrale ovce; leto 1970
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Prehrana in prehranski običaji v kmečkih opravilih

Kmetijstvo v Ratečah je bilo vselej močno podvrženo tamkajšnjim ostrim 
podnebnim pogojem, zlasti mrzlim in dolgim zimam. Kot se spominjajo domačini, 
je sneg v Ratečah zapadal že oktobra in je trajal vse tja do sredine aprila. Tem 
razmeram je sledil specifičen nabor razpoložljivih pridelovalnih kultur, kar je 
prinašalo posebnost tudi v rateško prehrano٭. 

O naravnih razmerah v Ratečah na začetku 20. stoletja:

»Ker ima kraj ostro podnebje, ne uspevajo vrtni pridelki in pridelki na njivah v taki 
meri kakor v drugih nižje ležečih pokrajinah. (…) Ako se pomisli, da v Ratečah še 
meseca majnika (vsaj v prvi polovici) sneg pade ter se večkrat že v oktobru začne 
zima, traja gorki čas samo kake štiri mesece. Bolje je glede pašnikov. Teh je veliko, 
bodisi zasebnih ali skupnih. Ker je dežja večinoma dovolj ter so suha leta bolj redka, 
pridela se mnogo sena in živina ima dobro pašo na planinskem svetu.«

Josip Lavtižar, Rateška kronika Josipa Lavtižarja

 
Zelenjavo in sadje v Ratečah najdemo na 
vrtovih, v sadovnjakih, v zelnikih in na polju. 
Vrtovi in sadovnjaki so običajno pri hiši, 
zelniki in njive pa na polju južno od vasi. Na 
vrtovih٭ so v gredicah٭ pridelovali zeleno 
solato٭, peteršilj, zeleno, por, korenje, čebulo٭, 
česen, pehtran, drobnjak٭, fižol٭ in luštrek. V 
zelnikih٭ so se poleg zelja znašli tudi podzemna 
koleraba٭, rdeča pesa٭, korenje٭, fižol preklar٭ 
in rumena krmna pesa٭. Zelenjavni vrtovi so  
bili ponavadi ob hiši, saj je na njih rasla 
zelenjava za vsakodnevno uporabo, medtem  
ko so bili zelniki bolj oddaljeni od hiše. Tam  
so gojili zelenjavo in poljščine za ozimnico.

Zelje٭ so spomladi, običajno po ledenih možeh 
(prva polovica maja), sejali na vrtovih. V 

Pri kmečkih opravilih, zlasti pri delu na polju, je bilo dobrodošlih čim več parov rok
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

1. Ad grêd da vrtôv pa ad hliéva da njív 

NARečNO besedJe٭
prehrana – kóšta
zelenjavni vrt – griêda
gredica – pêtəljc
solata – saváta
čebula – čbúv
drobnjak – šnítlávh
fižol – bəžòv
zelnik – kapús
podzemna koleraba – túšna
rdeča pesa – rôna
korenje – karênja
visoki fižol – rágvavc
rumena krmna pesa – rúnklja
zelje – kapús
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začetku junija, običajno okrog praznika svetega rešnjega telesa (pránganja), so 
sadike٭ presadili v zelnike. V začetku jeseni (septembra) so z zelja potrgali zunanje, 
slabše liste za prašičjo krmo٭. To so običajno počeli ženske in otroci. Oktobra 
so zelje posekali. Do semanjega dne v oktobru 
je bilo običajno s polja vse pobrano. Zelje so 
sekali z manjšo sekiro, ki so ji rekli pərtósək٭.
Ko so zelje posekali, so ga doma pustili nekaj 
časa ležati. Okrog vseh svetih (konec oktobra, 
začetek novembra) je nastopilo ribanje. Glave 
zelja so najprej oprali, nato pa so jih z ribežni٭ 
ribali na rjuhe. Naribano zelje so z rjuh stresli v 
večje okrogle lesene posode, čebre٭, v katerih 
so ga sproti močno tlačili٭. Slednje so velikokrat počeli otroci. Nekateri so tlačili 
bosi, nekateri v nogavicah, nekateri v temeljito opranih škornjih. Kot se časov 
svojega otroštva spominja domačinka, je jeseni dobila nove škornje, s katerimi je 
morala najprej potlačiti zelje, šele nato je lahko šla z njimi v šolo. Med tlačenjem so 
sproti solili ter za hitrejšo in boljšo kislost dodajali tudi krhlje jabolk. Ponekod so  
dodajali tudi kumino. Naribano zelje so nato pokrili s pleteno rjuho in ga dodobra 
obtežili z lesenim pokrovom in kamni, prekuhanimi v kropu. Zaloge ribanega 
zelja so bile za celo zimo. Shranjevali so ga v kleteh. V lesenih posodah pa niso  
shranjevali le ribano, pač pa tudi glave celega zelja. Zelje je bilo nekoč na mizi 
vsaj enkrat na teden. Liste surovega zelja so porabili pretežno za solato in eno- 

lončnico iz zelja, ki so ji rekli présnjak٭     . 
Kislo zelje so jedli v kombinaciji z me-
sninami iz kolin, jedmi iz krompirja, npr. 
čômpico٭, ješprenjem, svaljki ipd.

Rdečo peso so največkrat jedli kot solato. 
Shranjevali so jo v zabojih v kleteh. Tudi 
vlagali so jo. Skuhani so dodali olje, sladkor, 
sol in kumino. Zeleno, pehtran, peteršilj 
in luštrek so sušili in jih uporabljali kot 
domače začimbe. Poleg teh so tudi por, 
podzemna koleraba in korenje služili 
kot dodatek pri kuhanju juh in raznih 
enolončnic, kot sta čômpavc ali jéšprenj. 
Rumeno krmno peso so pridelovali za 
prašičjo krmo.

Poljščini, ki so ju v Ratečah daleč 
največ pridelali, sta poleg zelja tudi 
repa in krompir٭. Oba se je našlo na 
njivah na polju. Repo so sejali po žetvi 
žita kot strniščni posevek. Domačini se 
spominjajo prijetnih jesenskih večerov, 
ko so se na dvoriščih zbrale ženske, ki so 
skupaj čistile napuljeno repo٭. Prav tako 
kot zelje so jo ribali in kisali. Ribani kisli 
repi so rekli ríbanca٭. Shranjevali so 
jo v kleteh v okroglih lesenih posodah. 
Kuhano kislo repo, zabeljeno z ocvirki 
ali zaseko, so jedli kot samostojno jed ali 
v kombinaciji z mesom, npr. krvavicami. 
Mesnine iz kolin so nekateri raje 
kombinirali z repo kot z zeljem. Tudi 
krompirja v Ratečah nikoli ni manjkalo. 
Iz krompirja so delali samostojne jedi – 
najbolj poznan je čômpavc٭    , priloge h 
glavnim jedem, kot so réstane čômpe٭ 
ali čômpe v ablícah٭ in druge preproste 
jedi, kot so čômpavi krápi, knédlji itd. 
Pri pobiranju in prebiranju so krompir 
ločevali na tri vrste: velik, lep in debel 
je bil za hrano, manjši in lep je bil 
semenski, najmanjši ali poškodovan٭ je 
bil za krmo za prašiče in kokoši. Krompir 
so shranjevali v kletnih shrambah v temu 
namenjenih ograjenih prostorih٭. 

Bolj kot fižol so v Ratečah pridelovali 
bob٭. Jedli so največkrat kuhanega in 
zabeljenega z zaseko ali ocvirki. To jed 
so nato kombinirali z juho iz koruzne 
moke. Tudi sušili so ga, podobno kot 
fižol. Domačinka pripoveduje, kako so v 
času 2. svetovne vojne sorodniku, ki je bil 
zaprt v Italiji, pošiljali bob. Pretihotapili 
so ga tako, da so ga skrili v raztopljeno 

Pərtósək 
(vir: fototeka Gornjesavskega  
muzeja Jesenice)

Pletje repe in zelja na Straníc
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

NARečNO besedJe٭
sadika – fvánca
način pobiranja zelja za prašičjo 
krmo s ščipanjem – ščípatə kapús
vrsta manjše ročne sekire s širokim 
rezilom – pərtósək
ribežen za ribanje zelja – nôžə
okrogla lesena posoda za 
namakanje sadja, kisanje zelja in 
repe ali soljenje mesa – žêhtnjak
tlačiti zelje – kapús tváčtə
jed iz surovega zelja in krompirja, 
na Gorenjskem govnač, gvavnek – 
présnjak
jed iz zabeljenega zmečkanega 
krompirja – čômpica

NARečNO besedJe٭
krompir – čômpe
čistiti repo – répo triébtə
kisla repa – ríbanca
krompirjeva juha – čômpavc
pražen krompir – réstane čômpe
kuhan neolupljen krompir – čômpe v 
ablícah
droben in poškodovan krompir – babóvja
ograjen prostor v shrambi – kàč
bob – bàf
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maščobo. Pri vsaki pošiljki je po dnevih preračunal, koliko žlic boba lahko poje 
na dan do naslednje. Ko je prišel domov, so na njihovi kmetiji morali do konca 
njegovega življenja saditi bob, saj mu ja ta rešil življenje. Spominjajo se tudi časov 
pred približno 40 leti, ko je neka gospa s Primorske v Rateče nosila semena za 
nekatere pridelke in jih prodajala. Semena mnogih pridelkov, zlasti za zelje in repo, 
so Ratečani sicer pridelali sami.

Na njivah so poleg krompirja in repe pridelovali tudi žita. Največ je bilo rži٭ in 
ječmena, nekoliko manj pšenice in ovsa٭. Ob robu je bila včasih še vrsta koruze ali 
bob. Rž in pšenica sta bili za moko, ječmen pretežno kot hrana za prašiče in kokoši. 
Nekateri so ga luščili in tako dobili ješprenj. Sprva so ga tudi mleli in kombinirali 
z drugimi mokami pri peki kruha. Bolj 
pogosti žiti za izdelavo moke za kruh sta 
bili rž in pšenica. Žito so najprej poželi 
s koso٭ ali s srpom٭. Nato so ga dali v 
kozolec٭, kjer se je posušilo, nadalje 
so ga zmlatili v mlatilnicah, presejali v 
retah٭, zatem pa ga dali še v pájkəlj٭, s 
katerim so odstranili pleve in primesi. 
Drobno žito je bilo za kokoši. Žito so 
hranili v lesenih skrinjah٭ z več predali 
in pokrovom. Te so bile običajno v hišah 
na vrhnjem nadstropju, kjer se je najbolje 
sušilo. Mleli so ga sproti. Nekateri so 
doma imeli električni mlin, še pred tem 
je v vasi deloval mlin na vodni pogon. 

Prebiranje krompirja v Síbljə: debelejši je že v žakljih na vozih, na tleh je ostal še  
semenski in babóvje
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Vatvánje rži
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

NARečNO besedJe٭
rž – rž
oves – avs
žetev s koso – žêtu
žetev s srpom – vatvánja
kozolec – stuóh
reta, redko sito za sejanje žita – réta
vejalnik, stroj ali naprava za 
odstranjevanje plev in primesi pri žitu – 
pájkəlj, bíndmlín
lesena skrinja za shranjevanje žita – kàšt, 
klêja
velnica, lesena priprava za zajemanje 
žita, moke – bévənca

Bévənca٭
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Réta
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Peka kruha v rateških gospodinjstvih 
ni bilo le priložnostno, pač pa sprotno, 
vsakotedensko opravilo. Spekli so tudi po 
pet hlebov na teden, odvisno od velikosti 
družine. Peči so bile velike tudi za 12 hlebov. 
Že dan pred peko so gospodinje v posebnih 
lesenih posodah za mesenje٭ pripravile 
moko in jo čez noč pustile na toplem. 
Naslednje jutro so najprej zakurile peč. Pri 
tem so uporabile le bukova polena. Za peko kruha je imela vsaka gospodinja glede 
na velikost svoje peči prešteta polena. Iz njih so v peči naredile kášto٭ in zakurile. 
Nato so zamesile testo. Moki so dodale kvas, mlačno vodo, sol, včasih tudi malo 
mleka. Ko še ni bilo mogoče kupiti kvasa, so kruh pekli z drožmi٭. V praksi je to 
pomenilo, da so pri peki kruha del testa shranili in ga pri naslednji peki dan prej 
namočili in uporabili pri mesenju testa. Sprva so pekli le eno vrsto kruha iz ržene 
moke. Pozneje so v Ratečah največkrat delali kruh iz mešanice ržene in pšenične 
moke, pri čemer je bilo več prve kot druge (približno 60 % ržene in 40 % pšenične 
moke). Ponekod so z moko varčevali tako, da so v zmes dodajali kuhan in pretlačen 
krompir. Ta je kruhu dal boljši okus in daljšo svežino. Mesili so z rokami. Iz zmesi 
so izdelali hlebe in jih dali vzhajati v peharje. Testo je vzhajalo v beli kuhinji 
zraven peči. Peč so za peko pripravili tako, da so žerjavico razporedili po celotni 
površini v peči. Gospodinje so ustreznost temperature v peči preverjale izkustveno 

z rokami. Kot pravi domačinka, jo je pri 
ustrezni vročini na koncu prstov moralo 
zapeči. Ko je bila peč dovolj segreta, 
so žerjavico s krúkljo٭ pometli na rob 
peči in dno peči očistili z mokro krpo, 
privezano na palico٭. Lopar za kruh٭ so 
nato potresli s koruznim zdrobom in nanj 
položili hleb. Po zgornji površini hleba 
so zarezali z nožem in ga blagoslovili 
z besedami: »Bóh Ôča, Sín, svêt Dúh, 
svêt bôžji kríž«. Nato so ga premazali še 
s čopičem٭, namočenim v razredčeno 
črno kavo. Hleb so z loparjem vložili v 
peč. Pravili so, da se je kruh usadív٭ v peč. 
Preden so peč zaprli, so zmolili očenaš. 
Med peko so včasih hlebe nekoliko 
premaknili po peči. Peč je bila med peko 

sicer priprta s pokrovom٭, po potrebi so jo 
tudi odprli. Kruh se je pekel dobro uro. Ko 
je bil pečen, so ga z loparjem vzeli ven, ga 
obrisali s krpo in potrkali po skorji. Tako 
so preverili, ali je kruh oziroma njegova 
sredica dovolj pečena. Nato so ga dali na 
mizo na prtič in ga pokrili. Nekoč so ga 
dajali tudi v postelje k otrokom, ki so se na 
tak način greli. 

Kruh je že od nekdaj, zlasti pa iz časov obeh svetovnih 
vojn, ko je bila lakota, veljal za zelo cenjeno živilo. 
V povezavi s tem so se ohranile različne navade. 
Denimo, kruh so vedno trikrat pokrižali, preden 
so ga prvič prerezali in odrezani del nikoli ni smel 
biti obrnjen proti vratom, ampak proti bogkovem 
kotu. Shlajenega so shranjevali v kleti na policah. 
Kot trdijo domačinke, je domač kruh vsaj en teden 
ostal užiten in nespremenjen. Za sprotno uporabo so 
ga shranjevali v posebnih lesenih omarah٭ v veži,  
katerih ključe je imela le gospodinja. V njih so 
poleg moke shranjevali tudi ostala osnovna živila za 
vsakodnevno rabo, kot so sladkor٭, ješprenj, koruzna 
moka, olje, kis٭, zaseka, mast in sol٭. 

Ajde٭ v Ratečah ni bilo. Izredno malo je bilo 
tudi koruze٭. Kljub temu da je bilo veliko 
jedi osnovanih na koruzi, se domačini ne 
spomnijo večjih površin, zasajenih s koruzo. 
Če so, so zasadili le kakšno vrsto koruze 
ob robu njive, pa še ta je bila namenjena za 
krmo kokošim. Koruzo so Ratečani kupovali 
v Italiji. Iz koruznega zdroba٭ so delali 
polento٭. Delali pa so tudi juho iz koruzne 
moke٭ in žgance. V nekaterih gospodinjstvih 
so za koruzne žgance uporabljali izraz ta 
drobéča mêšta. 

Məčtjê
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Vapár
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Kántərč
(vir: fototeka Gornjesavskega  
muzeja Jesenice)

NARečNO besedJe٭
nečke, podolgovata, plitva lesena posoda 
za gnetenje testa – məčtjê
način zlaganja/skladanja drv v križ – kášta
droži – dražê
leseno orodje za razporejanje žerjavice po 
peči – krúklja
na palico privezana krpa, s katero so pred 
peko očistili peč – amétavc
lopar za kruh – vapár
čopič – pénzəlj
dati lopar z oblikovanim hlebom  
v peč in ga s hitrim potegom spraviti  
z loparja – usadítə
pokrov na vhodu peči – ábnjak

NARečNO besedJe٭
lesena omara za shranjevanje živil – 
kántərč
sladkor – cúkər
kis – jésəh 
sol – súə

ajda – jéda
koruza – sírk
koruzni zdrob – sírkica
polenta – mêšta, palênta
juha iz koruzne moke – sírkava žúpa, 
sírkav sók
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Kot se spominjajo najstarejše domačinke, 
so v Ratečah nekoč pridelovali tudi lan٭. Iz 
lanu so izdelovali platno, seme pa so porabili 
za živino. Prekuhana semena lanu naj bi 
pri kravah pripomogla k boljšemu porodu. 
Redki so imeli tudi nekaj nasadov konoplje, 
iz katere so prav tako delali platno.

Mnogotere poljedelske prakse, značilne sicer tudi za druga okolja, Ratečanom 
prav tako niso bile tuje. Mednje sodi tudi vsakoletno kolobarjenje. Kolobarili so v 
vrstnem redu: krompir – žito – detelja – krompir. Za gnojenje so uporabili živalski 
gnoj. Niso uporabljali samo govejega gnoja, pač pa tudi drugega, zlasti ovčjega. 
Ta bi naj bil posebno dober za krompir. Pleli so zelo malo. Delo na polju je za 
domačine sicer predstavljalo svojevrstno utrjevanje socialnih vezi. Medsosedska 
pomoč je bila, zlasti pri košnji trave ali žetvi žita, vedno dobrodošla. Najljubši 
del, kot se spominjajo, pa so bile malice na poljih. Jedli so kruh, zaseko, skuto, 
šunko itd. Gospodinje so za na polje pripravljale tudi tople jedi, kot so čômpavc, 
pabítnjaki in krapi. Pili so vodo iz bližnjih potokov, mošt ali kôcico. 

O poljedelstvu v Ratečah na začetku 20. stoletja:

»Četudi podnebje ni ugodno nekaterim poljskim pridelkom, je vendar zemlja toliko 
radodarna, da povračuje kmetovalčev trud. Rateče so 865 metrov nad morsko višino. 
Pozna spomlad, zgodnja zima in veliko snega – to znači visoko gorenjsko postojanko. 
Ker imajo ljudje dovolj goveje živine, imajo tudi veliko gnoja in v dobrih letinah 
dovolj pridelka. Proso se ne seje; fižola navadno tudi ni; obrodi pa turšica, ako 
je gorko poletje. Boljše uspeva pšenica, še boljše rž in ječmen, najbolj bob, lan in 
krompir, prav tako tudi zelje in repa. Zgodaj vsejana ajda dozori, toda le redkokrat, 
zato se navadno ne seje. Lep pridelek dajo travniki in gorske senožeti, kjer se spravi 
seno v lesene hleve in se pozimi na saneh vozi domu. Sadnega drevja ni veliko, ker 
ga polomi visoki sneg, vendar dozorijo tudi jabolka, seveda niso tako debela kakor 
v nižje ležečih krajih. Posebno dobro uspevajo hruške, ki jim tukaj ne pravijo tepke 
ampak vimence (vince).«

Josip Lavtižar, Rateška kronika Josipa Lavtižarja 

Sékica٭
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Malica v senci 
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Hruške bímənce pod cerkvijo; leto 1974
(vir: fototeka Gorenjskega muzeja)

NARečNO besedJe٭
lan – prêja
priprava za sekanje lanu – sékica
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Sadna drevesa v Ratečah najdemo v sadovnjakih, domačini jim pravijo vrtovi٭. Ti se 
nahajajo pretežno okoli hiše, posamezna drevesa so imeli tudi na senožetih. Od sadnih 
dreves je bilo v Ratečah največ hrušk in jabolk. Nekaj je bilo tudi češpelj, orehov, 
divjih sliv٭ in ringlojev. Ponekod se je našla tudi kakšna češnja, marelica ali ribez٭.  

Stare sorte hrušk so bile tepke٭, môštarce, žváhtənce in rjávke. Hruške so porabili 
večinoma za žganje, mošt in sušenje. Nekateri so doma imeli kotle in se tako ukvarjali 
z žganjekuho, a pretežno le za domačo porabo. Postopki žganjekuhe v Ratečah se niso 
pretirano razlikovali od običajnih. Najprej so sadje zmleli in ga namočili v velikih 
okroglih lesenih posodah, žêhtnjakih. Ko je namočeno sadje zavrelo, so ga pre- 

kuhali v kotlu, pri čemer je najprej 
priteklo prvo žganje, ki so mu rekli 
prônt٭. Po drugem prekuhavanju je 
najprej ven pritekel prvi tok, ki so mu 
rekli fôršús٭. Tega so uporabili le za 
zdravilne namene, npr. za čiščenje ran. 
Srednji tok je bil uporabno žganje za 
pitje. Pozneje so v žganje٭ namakali 
tudi razne rastline, kot so luštrek, 
arnika in hermelika.

Hruške so jeseni pobrali, jih pustili, da so se nekoliko zmehčale (zmedíle), potem so 
jih dali na pladenj in v peč. Ta ni smela biti prevroča. Običajno so hruške v peč dajali 
za tem, ko so v njej spekli kruh. Po potrebi so jih pozneje sušili tudi na krušni peči. 
Posušenim hruškam pravijo kôce٭. Najraje so jedli surove. Velikokrat so jih skuhali, 
zmleli in jih uporabili kot nadev za krape (kôcavi krápi   ). Voda iz prekuhanih  
suhih hrušk (kôcica٭) je bila zelo priljubljena pijača Ratečanov, zlasti v vročih 
poletnih dneh. Žejo so radi pogasili tudi z moštom٭. Pili so ga starejši, saj je bil po 
okusu malo bolj rezek in z nizko vsebnostjo alkohola. Delali so ga iz hrušk môštarc. 
Pri tem so k hruškam v prešo vmešali tudi jabolka. Mošt so hranili v velikih, do  
50-litrskih pletenkah, suhe hruške pa v visečih platnenih žakljih v shrambi. 

Od jabolk٭ so poznane sorte bôbavc, tôfəlj, rjávčək, 
beličnik٭, məšánčkar in ta svádtjə. Iz jabolk so 
delali krhlje, surova in naribana so uporabili za peko 
štrudljev, jabolčnih potic in podobnih sladic, kuhana za 
kompot. Cela jabolka so tudi pekli v pečeh. Pečena so 
nato sladkali, dodali smetano in jih uživali kot sladico. 
Večinoma pa so jabolka jedli surova. Kisa iz jabolk niso 
delali, bolj so za kisanje v gospodinjstvu uporabljali 
kisan mošt. Jabolka so shranjevali v zabojih ali jerbasih٭ 
v shrambah. Nabirali so ga v manjše košare, kôrbe٭.

češpelj٭ je bilo v Ratečah manj. Za 
žganjekuho jih je bilo premalo. Uporabili 
so jih le za marmelado in kompot. Prav 
tako ni bilo veliko orehov٭. Spominjajo 
se le nekaj dreves v vasi, ki so dobro 
obrodila. Orehe so porabili za potice. 

Sadja in zelenjave niso shranjevali v 
istem prostoru, ker bi se tako mešali 
njihovi vonji in okusi. Kot pravijo 
domačinke, jabolka nikoli niso bila v 
istem prostoru kot krompir. V kleteh٭ 
je bila pretežno zelenjava, v shrambah٭ 
ali v sobah٭ na podstrešju pa sadje.

NARečNO besedJe٭
sadovnjak – vrt
divja sliva – dərnôcəlj
ribez – grazdólja
hruška tepka – bímənca
žganje po prvi destilaciji – prônt
prvi tok pri drugi destilaciji žganja – fôršús
žganje – šnôps, šnàps

Kôrba
(vir: fototeka Gornjesavskega 
muzeja Jesenice)

NARečNO besedJe٭
suha hruška – kôca
voda, napitek iz namočenih suhih hrušk – 
kôcica
mošt – màšt
jabolko – jábək
jabolko beličnik – ta pərgódnə
jerbas, nizka in široka pletena košara – 
jêrbas
košara za sadje – kôrba
češplja – čbéšpa
oreh – vôreh
klet – tjêvdər
shramba – špájza
soba – címər

Ratešci med pobiranjem sadja  
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Sadne in druge užitne rastline so nabirali tudi v gozdovih in na travnikih. Nabirali 
so zlasti borovnice٭, maline٭, brusnice٭, šipek, gozdne jagode ipd. Uživali so jih 
sproti kot surove. Zelo pogosto so iz tovrstnega sadja delali marmelade in pijače, kot 
sta borovničev liker ali malinov sok٭. Domačinka se spominja, kako je njena mama 
v gazi stisnila maline, da je iz njih dobila sok, nato pa jih prekuhala v malinovec. 
Kasneje so z njim tako varčevali, da so ga odmerjali s šilcem. A bil je tako dober, 
da ga je dekle spilo kar iz šilca, še preden ga je mama razredčila z vodo. Malin je 
bilo veliko zlasti na Tromeji nad vasjo. Tudi lešnike so nabirali in jih sproti jedli 
ali pa so jih zmleli za potico. Zlasti v otroškem vsakdanu ni manjkalo sprotnega 
uživanja nekaterih gozdnih plodov in travniških rastlin. S smrek so trgali smolo 
in jo číkali kot žvečilni gumi. Na travnikih so trgali in sproti uživali kislice ter 
zajčje detelje٭. Regrat so nabirali za solato. Bezeg٭ je bil dober za čaj ali šabeso. 
Iz zrelega so delali sirup. Kumino so nabirali za čaj in za začimbo. Čaj so poleg 
bezga in kumine delali tudi iz lipe, melise, kamilice, šipka, češmina in smrekovih 
vršičkov. Čaj je bil v mrzlih zimskih, tako kot kôcica v vročih poletnih dneh, 
priljubljena vsakdanja pijača Ratečanov.

V bližnjih gozdovih Rateč so nabirali in uživali tudi gobe. Največ je bilo lisičk, 
jurčkov, rumenih griv in smrčkov. Gobe so pripravljali na različne načine, 
največkrat z jajci. Domačinke pripovedujejo tudi, kako so včasih v Ratečah lovili 
žabe in jedli njihove krake. Spomladi so jih njihovi očetje v Ledinah pod vasjo in 
v Zelencih nalovili v vedra. Lovili so jih zvečer, ko jih je bilo zunaj vode največ. 
Posekali so jim krake٭, jih izkožili in ocvrli. Žabji kraki so bili na krožniku vsako 
leto enkrat ali dvakrat v spomladanskem času. Kot se spominja domačinka, so se 
ji kot otroku tedaj žabe smilile, a jo je oče tolažil, da jim zrastejo novi kraki. Zato 
jih je nosila nazaj v Ledine s prepričanjem, da bodo preživele.

Med živinorejskimi panogami je v Ratečah nekoč prevladovala ovčjereja. Sprva 
so bile poleg ovac tudi koze. V začetku 20. stoletja so Ratečani redili tudi po tisoč 
ovac, od tega štiristo mlečnih, in do tristo koza. Slednjih je bilo pozneje, v drugi 
polovici 20. stoletja, vse manj. Kjer so bile, so bile pretežno za potrebe sprotne 
paše. Ovce so spomladi pasli na pašnikih nad vasjo (Šúše, Zápret, Na Ravnéh),  
nato so jih gnali na Belopeška jezera pod Mangart, nekaj pod Ponce, nekaj pa v 
Planico in Tamar. Največ sira so pridelali v Tamarju, kjer je delovala sirarna. Sir 
in skuto so pridelovali tudi na drugih ovčjih planinah, npr. na Belopeških jezerih. 
Sprva so ovce molzli in mleko sirili tudi doma, a se niti starejši domačini tega 
skoraj več ne spominjajo. 

NARečNO besedJe٭
borovnica – čərníca
malina – málən
brusnica – kanščôvja
malinov sok, malinovec – malínavc
zajčja detelja – buóhcav krúhəc
bezeg, črni bezeg – bəzôvc
posekati žabje krake – akúrtət Na Šúšah: gospodarji med zbiranjem svojih ovac, ko so jih pastirji prignali s planin

(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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O običajih in navadah, povezanih z rateškim pastirjenjem  
na začetku 20. stoletja:

»Preden so Ratečani zagnali ovce in koze v planino, bodisi v Planico, bodisi na 
planino pod Mangartom, so jih na dan sv. Ahacija – 22. rožnika – pomolzli, prinesli 
pomolženo mleko pred farovž, kjer so postavili bakreni planinski kotel (350 l) za 
sirjenje. Pod kotlom so zanetili ogenj in cerkvena ključarja s spravnikom, ki bi mu 
danes rekli gospodar planinske koče in pastirjev, ter sirar v planini, so posirili mleko. 
Sir in skuto so dali župniku, da bo vsako nedeljo med vso pašno dobo zmolil očenaš 
za zdravje in dobro pastirjev in živine v planini. Nato so kotel pomili in ga s posodo 
za mleko in sirjenje, s hrano za pastirje in s slamo za ležišča odpeljali v pastirski 
stan v Planici. Manjši bakreni kotel so s posodo in drugimi potrebščinami na paši 
prepeljali na planino pod Mangartom.«

Jože Dolinar, Rateče, rateško pastirjenje in še kaj  

Pastirji so v pašni dobi v planinah največkrat jedli planinsko meštico (pvanínska 
mêštca     ). Jedli so jo tako za zajtrk٭ kot za večerjo٭. Kosila٭ ni bilo. Čez dan so 
največkrat jedli mêštco, če je ostala od zajtrka, ali pa le kruh in suho meso. Pili so 
mleko ali vodo. 

 
 
Ovce so porabili tudi za meso in volno٭. Strigli so jih dvakrat letno: spomladi, 
preden so šle na planino, in jeseni, ko so prišle nazaj. Po prihodu s planin so jih 
strigli takoj, še preden so šle v hlev, da je volna ostala čimbolj čista. Po striženju so 
volno temeljito oprali, jo sčesali in spredli. Iz volne so doma pletli٭ oblačila, kot so 
nogavice in jope. Ovac, ki so bile za zakol, niso pasli, pač pa so jih doma pitali. Te 
so bile pítance. Jagnje so zaklali ob večjih praznikih čez leto, največkrat za semanji 
dan, božič, veliko noč, včasih tudi za telovo. Za veliko noč so klali običajno na 
veliki četrtek. Klali so tudi ob priložnostih, kot so godovni dnevi, sedmine, poljska 
opravila (žetev). Klali so doma; običajno 
je to počel gospodar ob pomoči enega 
od domačih. Ovčje meso so največkrat 
porabili za juho٭ in pečenko٭. Tudi dimili 
so ga, in sicer v dimnih kamrah. Iz pljuč so 
naredili búdljo    , nekateri pa tudi nadev 
za krape (pljúčni krápi   ). Ob klanju so 
včasih porabili tudi kri. Spekli so jo v peči. 
Čreva so večinoma vrgli proč. Tudi ovčje 
možgane٭ so jedli. V topli vodi so odstranili 
povrhnjico, jih nasekljali, popražili s čebulo, 
umešali jajca in dodali nekaj začimb. Kot 
pripovedujejo domačinke, so ovčje možgane 
jedli samo gospodarji. Otroci jih niso smeli 
jesti, saj se potem, kot so šaljivo trdili, ne 
bi hoteli učiti. Ovce so bile za takratne čase 

Vátəlca٭
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Bêsva٭
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

NARečNO besedJe٭
zajtrk – bróštək 
kosilo – júžna 
večerja – bəčérja
podolgovata kuhalnica, spodaj ravna 
in široka, s katero so mešali mešto – 
bêsva
lesena ali lončena posoda za kisanje 
mleka, latvica – vátəlca
volna – vóna
plesti – štríkatə
ovčja juha – vóčja žúpa
ovčja pečenka – vóčja pečênka
možgani – mažgánə

V Vôgvəh: če je bilo jeseni ob prihodu ovc s planin lepo vreme, so jih gospodarji popasli 
še na polju
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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še najbolj praktične za porabo, saj so imele manj mesa in se je hitreje porabilo. 
Ob določenih priložnostih so jagnje zaklali in meso porabili takoj ali pa so si ga 
izmenjali med seboj s sosedi ali sorodniki.

Govedoreje je bilo v Ratečah sprva veliko. V vasi so redili tudi več kot sto glav. Po 
2. svetovni vojni je bilo goveda vse manj. Kolikor pomnijo domačinke, so kmetije v 
Ratečah imele le po eno ali dve kravi. Krave molznice so pasli najprej na okoliških 
pašnikih nad vasjo (Rúte, Šúše, Zápret), nato so jih prignali Za Jézera (Belopeška 
jezera), kjer jih je celo poletje pasel pastir. Govedo so Ratečani vozili v glavnem na 
klavnico. Delovala je v Kranjski Gori. Včasih, sicer redko, pa so kakšno tele zaklali 
tudi doma. Kakšen kos mesa je dobil kdo v zameno za pomoč pri poljskih in drugih 
kmečkih opravilih. Goveje meso je bilo glede na povedano zelo redko na jedilniku.  

Govedo je bilo namenjeno 
pridelavi mleka٭ in izdelavi 
mlečnih izdelkov. Mleko so 
pili surovo, delali pa so tudi 
sir, surovo maslo٭, sladko 
skuto in šprês. Sladko skuto 
so delali tako, da so sveže 
mleko takoj po molži zavreli 
in vanj primešali kis. A takega 
postopka izdelave skute so se 
Ratečani redko posluževali. 
Bolj jim je poznana izdelava 
skute brez dodajanja kisa. Pustili so, da se je mleko samo skisalo in ga na ne 
previsoki temperaturi segrevali. Nato so ga pretočili skozi cedilo. Tekočina, ki se 
pri tem precedi, je sirotka٭, kar ostane na cedilu, pa je skuta. Pravijo ji šprês٭. Ker 
nekateri drugačnega načina pridelave skute sploh ne prakticirajo, ji danes rečejo tudi 
samo skuta. Iz šprêsa so izdelovali različne vrste enostavnih jedi. Denimo, zmešali 
so ga z rdečo papriko, drobnjakom, poprom in kumino in tako naredili namaz, ki 
so ga jedli s kruhom. Zelo pogosto je bil šprês glavna sestavina nadeva za krape  
(šprêsavi krápi      ). Od vseh vrst krapov so te delali največkrat. Ob petkih so delali 
tudi palačinke s skuto. Kot se spominjajo domačinke, skute niso le pridelovali, 
ampak so jo tudi kupovali. V Ratečah so sladko (albuminsko) skuto iz sirotke 
prodajale Bovčanke. Za zajtrk ali malico je bila dobra tudi na kruh namazana posneta 
smetana. Največkrat pa so iz nje delali surovo maslo. Segretemu in stopljenemu 
maslu so rekli másva٭. S tem postopkom prekuhavanja masla so mu podaljšali 
trajnost. Másva so uporabili le za kuho in peko. Zrnati usedlini pri topljenju masla 
so rekli žúnta٭, tekočini, ki ostane od medenja masla, pa matúda٭. Slednjo so pili 
ali pa vanjo zamešali koruzni zdrob. 

Ratešci med striženjem ovac 
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

NARečNO besedJe٭
pinja s širokim dnom – pínjca
naprava za posnemanje smetane – pasnémavc
mleko – mliéka
surovo maslo – pútər
sirotka – síratka
skuta iz kislega mleka – šprês
prekuhano stopljeno maslo – másva
zrnata usedlina, ki nastaja med topljenjem masla – žúnta
tekočina, ki ostane po medenju masla – matúda

Pasnémavc٭
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Pínjca٭
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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O živinoreji v Ratečah na začetku 20. stoletja:

»Obširni pašniki, ki jih poseduje rateška občina, dajejo živini dobro hrano. Nekdaj 
so redili kmetje poleg goveje živine tudi cele trope ovac in koz, a dandanes je 
drugače. Koze je gosposka sama začela preganjati, češ, da škodujejo mlademu 
drevju, ker objedajo vršičke. To je seveda res, toda ako ima žival skrbnega pastirja, 
ne bo delala škode. Sedaj so koze precej redke, čeprav je znan pregovor: »Koza 
je krava za reveža.« Pa tudi število ovac se je začelo manjšati, in ako se vpraša 
zakaj? je odgovor: Pastirja ni več dobiti. Nekdaj je imel vsaki večji kmet od 50 
do 100 ovac. Od sv. Ahacija (22. junija) do Malega Šmarna so se pasle ovce vseh 
gospodarjev v skupni čredi v planini. Planine imajo Ratečanje tri. Dve sta ob južni 
strani, ena ob severni. Ob južni strani, kjer izvira Sava – Nadiža pod goro Ponco je 
planina, ki jej pravijo Planica. Ob koncu te planine stoji lesena koča »pri Kletu«. 
V njej je bilo stanovanje za pastirje, v njej je visel veliki bakren kotel, v katerem se 
je kuhalo mleko za izdelovanje sira. Druga planina ob južni strani je planina pod 
Mangartom, tretja planina pa je na severni strani ob robu Karavank, ki stojijo na 
meji med Kranjskim in Koroškim.
Toliko lepih planin in kljub temu je planšarstvo popolno propadlo. Na vprašanje 
zakaj? se odgovarja: »Pastirjev ni.« Poprej so se izdelovali mogočni hlebi okusnega 
sira in sedaj se je vse opustilo. Ni več skupnega zadružnega delovanja. Kdor ima 
še kaj ovac, jih pase sam ali jih pasejo njegovi otroci. Vsi mladi, šoli odrasli fantje, 
dobijo službo v belopeški tovarni, nekatere gredo služit v druge kraje, torej kmet 
nima ne pastirjev, ne dekel.
Ker se je število drobnice tako zelo zmanjšalo, skušajo si posestniki povišati število 
goveje živine. (…) V vojski je začelo vojaštvo živino kupovati po visokih cenah. 
Začetkoma so kmetje radi prodali, kar so imeli odveč. Ko pa je vojaška uprava 
zahtevala vedno več, so se živinorejci začeli ustavljati vidoč, da kmalu ne bodo 
imeli najbolj potrebne živine. Toda letos 1918 manjka že povsod mesa, ne samo 
za vojaštvo, ampak tudi za civilno ljudstvo. Država si ne more pomagati drugače 
kakor z rekvizicijo, to je da se ne ozira več na proste dajatve, temveč da mora 
vsakdo rad ali nerad prodati živino. Jemlje se živino poldrugo leto ali dve let stara, 
ko je uprav v najboljšem razvitku, jemljejo se tudi krave – mlekarice. Kaj pomeni 
to za kmeta? Da nima za delo potrebne živine, da ima premalo gnoja in da dobiva 
premalo mleka. To so okoliščine, ki tirajo kmetijstvo v vedno večji prepad.«

Josip Lavtižar, Rateška kronika Josipa Lavtižarja

Govedo med pašo v Vôgvəh, v Planici 
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Tudi prašičereja in z njo tradicija kolin je bila Ratečanom nekoč zelo dobro poznana. 
V Ratečah običaju pravijo kvánja٭. V vasi so imeli nekoč prašiča skoraj pri vsaki  
hiši. Manjši kmetje so imeli po dva, večji po tri ali več, vključno s plemenskimi 
svinjami٭. Mlade prašiče٭ so pitali sami, nekaj pa so jih prodali drugim po vasi. 
Prašiče so hranili z repo, korenjem, rumeno krmno peso, krompirjem, žitom (ječmen, 
pšenica), travo, deteljo, senenim drobirjem٭ ter perjem repe in zelja. Vso to krmo so 
prekuhavali v kotlih٭. Klanje je v Ratečah nastopilo običajno okoli sv. Miklavža. 
Termin klanja so določili v obdobju stare lune, torej med polno luno in mlajem v 
novembru ali decembru. V tem času naj bi bilo meso najmanj vodeno in táko se je 
bolje sušilo. Če klanje ni bilo ob pravi luni, se je lahko zaseka, kot pravijo domačinke, 
hitro pokvarila. Opravilo je bilo razdeljeno na dva zaporedna dneva. 

Prvi dan so prašiča zaklali, očistili drobovine (srce, pljuča, jetra in vranico) in 
razkosali na manjše kose (stegno, rebra, pleča, hrbtenica, slanina). V opravilo so bili 
vključeni klavec٭, štirje držalci٭ in gospodinje. Te so običajno lovile kri za krvavice 
ter čistile in žlémale čreva٭. Čreva so pogosto čistile ob potoku Trebiža. Izpraznile 
so jih s snegom in nato skoznje spustili še vodo iz potoka. Povrhnjico črev so 
stanjšali z lesenimi noži. Temu postopku v Ratečah, kot tudi v drugih okoljih, pravijo 
žlémanje٭. Čez noč so čreva namočili v ribano kislo repo. Preden so glavo in noge 
prekuhali v kotlu, so jim s kalafónjo٭ odstranili ščetine. Postopku pravijo gáranja٭.

Drugi dan je nastopilo pridelovanje 
mesnin različnih vrst. Največ so v 
Ratečah izdelali krvavic٭, mesenih 
klobas٭ in  maželjnev٭           .  Ponekod  so 
delali tudi želodce٭. Glavni sestavini 
nadeva za krvavice sta bili skuhana 
in zmleta glavina ter ješprenj. V 
novejšem času so dodajali tudi riž٭. 
Kri so ves čas mešali na hladnem, da 
se ni strdila. Mešali so jo z rôgljo٭. 
Nadevu za krvavice so nadalje dodali 
še popraženo čebulo in česnovo  
vodo ter ga začinili po okusu, 
običajno s soljo, poprom, maja-
ronom in meliso. Nazadnje so čez 
mešanico precedili še dobro ohlajeno 
kri. Nadev za mesene klobase je 
vseboval na kocke narezano meso in 

Pər Júrčəljnə:  
kvávc adíra prešíča 
(vir: fototeka Gorenjskega muzeja)

Ratešci čistita prašičja čreva; 
leto 1984
(vir: fototeka Gorenjskega muzeja)

NARečNO besedJe٭
klanje, koline – kvánja
plemenska svinja – presívənca
prašičji mladič – kôčək, kuôčək
seneni drobir – drabôvja
kotel za kuhanje prašičje hrane, uparjalnik – álfa
klavec, mesar – kvávc
držalec, oseba, ki pri klanju drži žival – državc
čreva – čiéva
odstranjevati povrhnjico s črev – žlématə
smola za odstranjevanje ščetin – kalafónja
odstranjevati ščetine pri klanju prašiča – gáratə
krvavica – kərváva kvabása
navadna, mesena klobasa – məsiêna kvabása
mesna krogla, zavita v mreno – mážəlj
želodec – ževôdəc 
riž – rájž
kuhalnica z nazobčanim koncem – rôglja
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slanino, česnovo vodo, sol in poper. Nekateri so dodajali 
tudi sladkor ali vino. Mešali so z rokami. Ko je bil nadev 
za klobase močno premešan, so z njim napolnili očiščena 
čreva in jih zašpilili s špilami٭. Te so bile iz posušenih 
vrbovih vejic. Če je kaj ostalo od mase za mesene klobase, 
so vanjo vmešali riž in naredili želodce. Za klobase so 
porabili slabše, obrezano meso. Boljše kose so pustili 
cele in jih temeljito nasolili. Po enem tednu so jih dali še 
v razsolico٭. Od celih kosov so svinjsko stegno običajno prihranili za velikonočno 
šunko٭. Kot pripovedujejo domačini, je bila velika noč domala edina priložnost 
v letu, ob kateri so kot otroci uživali tovrstne mesnine. Celi kosi mesa so bili v 
drugih delih leta pretežno le za gospodarje in senoseke. 

Za daljšanje trajnosti so kose mesa in mesne izdelke okadili. V času črnih kuhinj se 
je meso okadilo pod stropom, obešeno na rážnje٭, z uveljavitvijo belih kuhinj pa 
so večinoma v podstrešnem delu hiše nastale manjše prekajevalnice٭ mesa, skozi 
katere je bil speljan dim iz dimnika. V času prekajevanja mesa je bilo treba kuriti 
samo z bukovimi drvmi.

Iz slanine٭ so izdelali zaseko٭, mast in ocvirke٭. Večinoma so delali le kuhano zaseko, 
ki so jo uporabljali za zabelo. Nekateri, a redki so delali tudi prekajeno in pečeno  
zaseko. Tovrstna živila so shranjevali v dežah٭. Kot pripoveduje domačinka, je  
njihova mama zaseko za zabelo shranjevala v deži, zaseko za namaz, ki je v  
nasprotju s prvo vsebovala tudi česen, pa v nekoliko manjši leseni posodi, ki so ji 
rekli lêstbəč٭. V dežah so konzervirali tudi klobase, tako da so jih zalili z zaseko.  
Iz krvave slanine so izdelali šth٭.

Iz kolin so nastajale tudi druge jedi različnih vrst. 
Nekateri so iz jeter izdelovali paštete. Na masti 
so prepražili čebulo, narezana jetra in slanino, 
dodali poper, sol, česen in majaron ter zmes 
močno premešali do te mere, da je nastala pašteta. 
Shranjevali so jo v kozarcih٭. Na dan klanja so 
ponekod jedli popražena jetra s čômpico ali zeljem. 
Nekateri so porabili tudi svinjski jezik, parklje in 
uhlje. Jezik so posolili in dimili kot ostale mesne izdelke. Iz kuhanih parkljev, 
glavine in uhljev so delali žôvco٭. Jedli so jo z žlico iz ene sklede٭. Tudi godljo٭ 
so poznali v Ratečah. Maso, ki je ostala od krvavic, so prekuhali in zavreli. Vanjo 
so vmešali polento. Nekateri so to zabelili z ocvirki. Zraven so jedli krompir v 
oblicah. Kar je ostalo od suhega mesa, so obrezali in naredili mesne knedlje. 

Klanje je, tako kot v drugih podeželskih okoljih, tudi v Ratečah predstavljalo 
svojevrsten družabni dogodek. Držalce so pred začetkom opravila vedno postregli 
s kozarčkom domačega žganja. Ker klanje ni potekalo istočasno na vseh kmetijah 
v vasi, so si sosedje, zlasti pa sorodniki, pomagali med seboj bodisi kot držalci pri 
zakolu prašiča bodisi kot gospodinje pri lažjih in kuhinjskih opravilih. Rezanje mesa 
za klobase je bilo dolgotrajno, a zato zelo družabno opravilo, kot se spominjajo 
domačinke. Spominjajo se tudi časov otroštva, ko so pridelane mesnine s kolin 
nosili po vasi tistim, ki prašiča niso imeli, pa so jim pomagali pri kolinah ali drugih  
kmečkih opravilih med letom. Kot pravijo, nanje ob kolinah nikoli niso pozabili.  

V Ratečah se je nekoč na vsaki kmetiji, tudi na manj-
ših, našla tudi perutnina. Vsaka kmetija je imela po 
15 do 20 kokoši, odvisno od velikosti kmetije. Jajca 
so bila sestavina za pripravo mnogih jedi. Jedli si jih  
tudi sama, npr. kuhana za malico na polju.  
Kot pravi ljudski pregovor: »Sveta Neža kuram rit 
odveže«, so kokoši jajca začele nesti okoli godovnega 
dne sv. Neže (21. januarja). Domačinke pripoveduje-
jo, da so včasih jajca shranjevali v apnu. V apnu naj 
bi zdržala tudi po več mesecev. Pridelovali so tudi 
kokošje meso, iz katerega so delali juhe٭, včasih tudi 
pečenke. 

Drugih živali za pridelavo hrane ni bilo. V vasi je bilo tudi nekaj čebelarjev, ki so 
pridelovali med٭, a večinoma le za lastno porabo. Nekaj malega so ga tudi prodali. 

Rôglja
(vir: fototeka Gornjesavskega  
muzeja Jesenice)

Déža
(vir: fototeka Gornjesavskega  
muzeja Jesenice)

Škdêva
(vir: fototeka Gornjesavskega  
muzeja Jesenice)

NARečNO besedJe٭
špila, lesena paličica za spenjanje klobas – špríglja
razsolica – salamúrja
šunka, gnjat – šúnkən
palica, na katere se obesi mesnine pri prekajevanju – rážənj
prekajevalnica – rávhkámra
slanina – špèh
zaseka – zásika
ocvirki – hrúmpe
okrogla, spodaj širša nizka posoda za shranjevanje zaseke, 
masti – déža
majhna lesena deža, čebriček – lêstbəč

NARečNO besedJe٭
jed iz krvave slanine, ki se ni 
uporabila za zaseko – šth
kozarec – gvž
žolca, poltrda jed iz kuhanih 
svinjskih parkljev, glave,  
uhljev – žôvca
skodela, skleda – škdêva
jed iz ostankov mase  
pri izdelavi krvavic – gódlja
kokošja juha – kúrja žúpa
med – strθ
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Prehrana in prehranske navade skozi cerkveno in civilno leto
 
Prehrana in prehranske navade Ratečanov so bile v veliki meri vezane na praznike 
in druge priložnosti ob cerkvenem ter civilnem letu. Splošno je veljalo, da so bili 
obroki ob nedeljah in večjih praznikih obilnejši. Juha٭ z domačimi rezanci٭ je bila 
največkrat iz ovčjega, včasih tudi iz govejega ali kokošjega mesa. Sledili sta glavna 
jed z mesom iz juhe ali pečenko ter priloga iz krompirja.

Posebnost jedilnika v cerkvenem letu so 
predstavljali tudi čas posta, zlasti strogega, 
in petki. Takrat na mizi ni smelo biti mesa. 
Jedi niti niso bile preveč mastne in nasitne. 
Te navade so se strogo držali. Jedi so bile 
zabeljene le s surovim maslom ali pa zabele 
sploh ni bilo. Zaseka in ocvirki kot zabela 
so pogosto pripadali le moškim, saj so jo 
potrebovali za telesno vzdržljivost in moč 
pri kmečkih opravilih. Jedilnik ob petkih in 
v času posta je tako vseboval le enostavne 
in brezmesne jedi, kot so prežgánka   , 
čômpavc, fôrfəlj   , krápi, zmetánkə٭   , 
štruklji٭   , kruhova juha٭, kuhano kislo 
zelje s krompirjem٭ ali pa kuhana kisla repa 
s krompirjem٭. Druge zanimive podrobnosti rateške prehrane skozi cerkveno leto 
najdemo ob posameznem prazniku oziroma priložnosti. Zato so v nadaljevanju ti 
opisani po posameznih dogodkih skozi leto, začenši s časom adventa.

Jedilnik v času adventa (čas pred božičem) je bil zelo podoben postu pred veliko 
nočjo. Gre za čas t. i. adventnega posta, ko so se odpovedovali različnim prehranskim 
in drugim razvadam, npr. cigaretam. Na mizi so bile enostavne, brezmesne jedi. 
Adventni post je trajal do svetega večera. 

Posebno priložnost, povezano tudi s prehrano v tem času, je zlasti za otroke pred-
stavljal praznik sv. Miklavža٭ (6. december). Če se je v dneh pred Miklavžem videlo 
rdeče nebo, so otrokom rekli: »Məkvávž pəškôte pêče, prídnə bôdte da bate kej dabílə!«.  

2.  Ad advênta da blítje načí pa nazaj  
      ta da advênta

NARečNO besedJe٭
juha – žúpa
jušni rezanec – núdəlj
vodni žličniki, vlivanci – zmetánkə, 
vásəršpácəljnə
štrukelj, kuhana jed iz vlečenega 
testa z različnimi nadevi – pabítnjak
kruhova juha – krúhava žúpa
kuhano kislo zelje s krompirjem – 
kísu kapús pa čômpe v ablícah
kuhana kisla repa s krompirjem – 
ríbanca pa čômpe v ablícah
svetnik Miklavž, ki 6. 12. obdaruje 
otroke – Məkvávž

K velikonočnemu žegnu
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Miklavžev prihod so teden ali dva prej napovedovali tudi parkeljni. Med tednom 
poprej so hodili brez zvoncev, nazadnje, ko so hodili skupaj z Miklavžem, pa so 
svoj pohod po vasi naznanjali z zvonci. Na večer pred Miklavžem so otroci nastavili 
peharje. Miklavž je hodil od hiše do hiše, imel je laterno in zvonček. Ko je prišel k 
hiši, je pozvonil in vprašal: »A bôte kej spústǝl Məkvávža?«. Ko je prišel Miklavž v 
hišo, so otroci najprej kleče molili okrog peči, šele nato so jih obdarili. Parkeljni so 
se, če le niso bile zaklenjene, posebno radi zadrževali v črnih kuhinjah, kjer so dekleta 
mazali s sajami in jih ob tem vprašali, če so bila kaj pridna. Miklavž je otrokom 
nosil suhe hruške (kôce), jabolka v krhljih ali cela, rožiče, orehe, navadne piškote٭, 
pozneje tudi pomaranče, čokolado ipd. Če otroci niso bili pridni, so dobili veliko 
palico, namesto sladkih priboljškov pa repo ali korenje. Dobili so tudi oblačila, npr. 
pletene rokavice in nogavice, ter zvezke, svinčnike ipd. Običaj prihoda Miklavža in 
parkeljnov po hišah je v vasi prisoten še danes.

V času adventa, natančneje božične devetdnevnice (devet dni pred božičem), je še 
danes v Ratečah navada nošenja kipa Marije oziroma svete družine. Običaju pravijo 
»Marijo nosijo«. Kip so nosili od hiše do hiše. V hiši, kjer se je nahajal kip, so se 
zbrali vaščani in molili٭ rožni venec ali litanije. V novejšem času so jih domači ob 
tej priložnosti tudi postregli, običajno z navadnimi piškoti ali hrêpavci ter čajem. 

 

 
 
V dneh pred božičem je bilo po hišah generalno čiščenje. To je nastopilo običajno 
dvakrat na leto: pred božičem in pred oktobrskim semanjim dnevom. Na sveti  
večer٭ (24. decembra) so v bogkov kot٭ postavili jaslice s hlevčkom٭ in drevešček٭. 
Slednji je v navado sicer prišel pozneje. Jaslice so izdelovali doma, sprva iz papirja in 
palčk. V gozdu so zanje nabirali mah. Drevo, običajno smreko, so posekali že okoli 
Miklavža na polno luno. Tako se do božiča ni posušilo in osulo. Na božično drevo 
so obešali med drugim tudi piškote. Kakšen piškot 
je tudi »izginil« z dreveščka, kot se spominjajo 
domačinke. Nepogrešljiv del priprav na sveti 
večer je bila peka kruha in potice٭ v krušni peči. 
Za božič so običajno pekli beli kruh v hlebih, 
ponekod tudi kruh z rozinami. Potica je bila za 
večje praznike vedno orehova. Potici in kruhu 
z rozinami so rekli šarkelj٭, saj so ju spekli v  
okroglem lončenem modelu za šarkelj٭. Potice so 
pekli tudi v navadnem pekaču٭. Ko so bili jaslice 
in božično drevo postavljeni in jedi pečene, so ob 
molitvi rožnega venca pokadili in z blagoslovljeno 
vodo žégnali domove z namenom božjega var-
stva hiše, ljudi in živine. Pokadili so z brinovimi 
vejicami٭ iz cvetnonedeljske butare.

Adventni post je veljal do svetega večera do konca polnočne maše٭. Ko so prišli  
od polnočnice, je sledil obilnejši obrok, sestavljen največkrat iz kuhanih klobas, 

Fantje se oblačijo  
v parkeljne
(vir: fototeka Gornjesavskega
muzeja Jesenice)

Kríspan in štálca  
v bogkovem kotu
(vir: fototeka
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice)

NARečNO besedJe٭
piškot – pəškôt
moliti – žebrátə

NARečNO besedJe٭

sveti večer – sbêt bečér
bogkov kot, kot s križem v  
kmečki hiši – buóhcav kôt
božične jaslice – štálca
božično drevo – kríspan
potica – patíca
okrogla potica – šárkəlj
lončen model za šarkelj – môdu
pladenj, pekač – plêh
brinje, brinove veje – smərlínja
polnočnica, božična maša  
ob polnoči – punačníca
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belega kruha, potice in čaja. Kot pripoveduje domačinka, ji kot otroku klobasa 
nikoli ni dišala tako dobro kot po polnočnici. Skuhali so jih že pred mašo. Otroci 
so jih nato obesili nad peč, da so do konca maše ostale tople. Od potic so najprej 
razrezali šarkelj in za njim druge vrste potic. Kot sladico k obedom so jo jedli še v 
naslednjih nekaj tednih, vse tja do svetih treh kraljev (6. januarja).

Na božič٭ (25. decembra) je po jutranji maši sledil nekoliko obilnejši zajtrk s 
potico ter čajem, mlekom ali belo kavo iz doma spraženega ječmena (prôje). Zlasti 
slednjo so uživali le ob posebnih priložnostih, kar je božično jutro vsekakor bilo. 
Tudi božično kosilo je bilo obilnejše. Jedli so ovčjo juho, za glavno jed meso iz 
juhe ali ovčjo oziroma svinjsko pečenko ter pražen ali pečen krompir, za sladico 
pa potico ali piškote. 

Glavni obroki ob in po božiču so nemalokrat vsebovali tudi meso iz kolin: suhe 
klobase, pečenice, maželjne in druge svinjske mesnine. Tudi iz ostankov kolin, 
npr. mase za klobase, so pripravljali različne vrste jedi. Klanje v Ratečah je namreč 
sovpadalo s predbožičnim, natančneje časom okoli Miklavža. V eni hiši je bila 
navada, da so vsako leto na sv. Štefana (26. decembra) jedli svinjski želodec, 
polnjen z maso za pečenice٭.

Na praznik svetih nedolžnih otrok (28. decembra) oziroma tepežni dan so tudi v 
Ratečah poznali običaj šápanja٭. Zanj je značilno, da so otroci hodili od hiše do 
hiše, s šibami tepli٭ starejše in tako od njih dobili priboljške, kot so potica, kruh, 
jabolka ipd. Pri tem so, kot se spominjajo domačinke, izrekli naslednje besede: 
»Šíp šáp, kar je na vêj iglíc, kaj nêj ba patíc!«. Palice so namreč bile smrekove in 
brinove veje. S tem so ljudem kljub tepežkanju želeli obilja in dobrega pridelka.

Na silvestrovo (31. decembra) so po Ratečah od hiše do hiše hodili koledniki٭. 
Peli so kolednice in domačim voščili vse dobro ob novem letu, med drugim tudi, 
»da b bva srêča pər žvínə«. Običaj koledovanja٭ je v vasi prisoten še danes. 

Koledniki so bili po navadi vojaški 
naborniki, rekruti. V času miklavževanja 
so bili ti fantje tudi v vlogi parkeljnov in 
so si tako povrnili denar za Miklavževa 
darila. Danes je povračilo neposredno v 
denarni obliki. Včasih so ob koledovanju 
dobili suhe klobase, ki so jih nato nesli 
v vaško gostilno (k Žerjavu), kjer so 
dobili skuhane in jih pojedli. Če pa so s 

koledovanjem zaslužili preveč klobas, so v gostilno povabili še dekleta, ki so jih 
pomagala pojesti. Tako se spominja domačinka iz svojih najstniških let. S tovrstno 
preprosto pogostijo ob druženju je mladina obeležila zaključek koledarskega leta. 
Pri kolinah so domači ponekod shranili največjo klobaso in rekli: »Ta béč kvabása 
nej ba pa za kalêdvavce.« Poleg klobas so koledniki od domačih običajno dobili 
tudi kozarček žganja. Silvestrski večer je bil drugi sveti večer, ko so, tako kot na 
predbožičnega, pokadili in blagoslovili hišo, hlev ter živino. Kot pripovedujejo 
domačinke, so včasih na silvestrsko noč rajali in tako pričakali novo leto.  

V prvih dneh novega leta posebnih običajev, povezanih s prehrano, v Ratečah ni  
bilo. Na predvečer svetih treh kraljev (6. januarja) so, kot že dvakrat poprej,  
pokadili in blagoslovili hišo in hlev ter molili rožni venec. Od hiše do hiše so,  
podobno kot koledniki, hodili tudi otroci, oblečeni v tri kralje. Razlika s koledo- 
vanjem je bila le v tem, da je bila nabirka pri treh kraljih v dobrodelne namene. 

 

Na svečnico٭ (2. februarja) so cvrli krofe٭, krhke 
flancate٭     , ponekod tudi ocvrte miške. Cvrli so 
jih v masti. Domačinka se spominja, kako ji je 
njena teta pripovedovala o strogem postu nekoč: v 
svinjski masti so na svečnico cvrli krofe, nato so jih 
obesili na vrvi in posušili. Pojesti jih niso smeli, saj 
je bilo uživanje svinjske masti zaradi posta strogo 

NARečNO besedJe٭
božič – bôžəč
svinjski želodec, polnjen z maso za 
pečenice – fílan ževôdəc
tepežkanje, tepežni dan 28. 12. – šápica
tepežkati za tepežni dan – šápatə
kolednik – kalêdvavc
koledovanje – kalêdvanja

Otroci oblečeni v svete tri kralje 
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

NARečNO besedJe٭
svečnica, praznik  
Jezusovega darovanja, 2. 2. – 
sbiéčənca
krof – fántavc
krhki flancat – hrêpavc
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prepovedano. Krofi so bili brez nadeva. Sladkorja, s katerim bi delali marmelade 
ali druge vrste sladkih nadevov za krofe, ni bilo v izobilju. Krofe so cvrli tudi v 
času pusta na pustno soboto. Na debeli četrtek so kuhali suho meso. Kot pravijo 
domačinke, je moral biti na pustni »debeli« četrtek »ta dêbu hərbt u pískrəh«. Zraven 
so jedli ješprenj ali zelje. Ob isti priložnosti se je v loncu lahko kuhala tudi svinjska 
krača. Kot pravijo, je »prêšəč nôtər stôpu«. V času pusta so se tudi našemili. Še 
posebej se spominjajo običaja objokovanja pusta pred gostilno Žerjav in njegovega 
pokopa na pustni torek.

Pustu je sledila pepelnična sreda in z njo začetek obdobja posta pred veliko nočjo. Kot 
smo pojasnili že uvodoma, so v tem času jedli izredno preproste, brezmesne jedi. Ta 
čas je tudi sicer veljal za obdobje v letu, ko meso pri hiši niti ni bilo na voljo. Surove 
pridelke iz kolin, kot so krvavice ali maželjni, so morali hitro porabiti (večinoma že za 
božič), ostalo se je v tem času sušilo v dimniku ali črnih kuhinjah. Tudi zajtrki v času 
posta so bili sila skromni. Zadovoljiti so se morali s kruhom, nadrobljenim v mleko.

Na cvetno nedeljo٭ so pripravljali cvetnonedeljske butare٭. Sestavljene so bile 
iz čremse٭, vejic brina (smrlínja), mačic in vrbovih palic. Nanje so bila s trakom٭ 
privezana jabolka, rožiči, pozneje tudi pomaranče in, kar je posebnost rateškega 
prájkəljna, preste. K maši٭ so prájkəljne nosili večinoma otroci, če teh ni bilo pri hiši, 
pa gospodarji. Večji kot je bil otrok, večji prájkǝlj je nosil. Namesto njih so prinesli 
tudi oljčne vejice. Po žegnu so jih postavili 
na podstrešje, da bo hišo varoval pred 
nesrečami, veje s prájkəljna pa so nesli na 
grede in polja za njihov blagoslov in dobro 
letino. Od prehranskih navad na cvetno 
nedeljo je značilno le to, da so tistega dne 
jedli preste      z velikonočne butare.

O običaju, povezanem z blagoslovljenimi prájkəljni: 

»Preden je drobnica in tudi druga živina odšla iz hleva na pašo, jo je gospodar poškro-
pil z blagoslovljeno vodo, na hlevski prag pa je položil blagoslovljen prajkelj – butaro 
cvetne nedelje –, preko katerega je potem stopala živina. V vsem tem je bila izražena 
želja, da bi se živina vračala v hlev, pa bilo z dnevne paše ali s paše v planini.«

Jože Dolinar, Rateče, rateško pastirjenje in še kaj

V velikonočnem času je veljal post, zlasti na veliki petek, ki so se ga odrasli strogo 
držali. Na veliki četrtek٭ so običajno zaklali jagenjčka. Na veliki petek٭ so pekli 
potice. V rateških gospodinjstvih poznajo več vrst potic. Najstarejša naj bi bila z 
rožičevim nadevom. Velikokrat so čez leto naredili pehtranovo potico. Največkrat 
pa so za veliko noč, tako kot za ostale večje praznike, pekli orehovo potico. Ponekod 
so naredili tudi ocvirkovo potico٭. Tako kot za božič so tudi za veliko noč v krušnih 
pečeh pekli šarklje v lončenem modelu in beli kruh v hlebih. Velikonočni jedilnik 
so nadalje sestavljali tudi velikonočna šunka iz svinjskega stegna in suhe klobase. 
Šunko so že ob kolinah rezervirali za veliko noč. Za veliko noč so jo skuhali in 
ponekod nato spekli. Klobase so skuhali, 
preden so jih nesli k žegnu. Nepogrešljiv 
del velikonočnih jedi so bili tudi pirhi in 
hren. Pirhe so barvali na več načinov, naj-
pogosteje v kuhani čebuli, kuhani pesi ali v 
namočenem žafranu. Hren je bil le domač. 
Rasel je v gredah ali zelnikih. Uživali so ga 
večinoma suhega in naribanega.

Otroci s prájkəljni; leto 1940
(vir: fototeka Slovenskega etnografskega muzeja, avtor: Slavko Smolej)

NARečNO besedJe٭
cvetna nedelja – cbétna nedélja
cvetnonedeljska butara, prajkelj – prájkəlj
čremsa – srônza
trak – žnúra
maša – mêša

NARečNO besedJe٭
veliki četrtek, četrtek pred veliko  
nočjo – blítj četrtək
veliki petek, petek pred veliko  
nočjo – blítj pêtək
ocvirkova potica – hrúmpava patíca
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Na veliko soboto٭ še niso obilno jedli. Zjutraj je bil pred 
cerkvijo običaj blagoslova ognja in vode. Ogenj oziroma 
žerjavico in vodo so od žegna običajno prinesli otroci. 
Na tem ognju so doma skuhali šunko, vodo so uporabili 
tudi za blagoslov živine. Popoldne je sledil žegen 
velikonočnih jedi v domači cerkvi. V košare, jerbase, 
so dali šarkelj, šunko, klobase, hren in jajca. Za dobro 
letino na poljih so dodali tudi tri krompirje in pest žitnih 
semen, npr. pšenice ali rži. Simboliko velikonočnih jedi 
Ratečani opisujejo podobno, kot velja drugod. Šarkelj 

predstavlja Kristusovo krono, tri klobase predstavljajo vrvi, hren žeblje, pet rdečih 
jajc predstavlja kaplje Kristusove krvi, meso pa Kristusovo telo. Jerbase z jedmi 
so na žegen običajno nosile gospodinje, oblečene v rateške noše. Nosile so jih na 
glavi, podložene s svitkom٭. Ratečani so pravili, da bodo pri tisti hiši, kjer so prvi 
prišli od žegna domov, imeli prvi pospravljeno seno. 

Žegnanih jedi niso jedli prej kot naslednji  
dan za zajtrk (velika noč٭). Ta je bil 
na vrsti po jutranji vstajenjski maši s 
procesijo. Za velikonočni zajtrk so bile 
na mizi potica, šunka, nastrgan hren in 
pirhi. Jedli so z rokami. Zraven so pili čaj 
ali belo kavo. Tudi velikonočno kosilo je 
bilo razmeroma bogato. Običajno je bila to 
ovčja juha z domačimi rezanci, jagnjetina 
in krompir. Pogosto so ob tej priložnosti 
jedli tudi búdljo, za večerjo pa ta svádko 
búdljo     .

Na velikonočni ponedeljek in ostale dni zatem so jedli, kar je ostalo od velike  
noči. Ostanke (meso ali kosti) jagnjetine ali svinjskega stegna so tako porabili  
npr. za različne vrste juh, kot je súha žúpa٭. Tovrstne jedi so bile na mizi običajno tudi 
na belo nedeljo (prva nedelja po veliki noči). V velikonočnem času so bile, tako kot 
še v nekaterih drugih krajih, poznane igre za odrasle in otroke. Čáhljanja٭ in sékanja 
jájc٭ sta bili igri za može in fante, otroci pa so se igrali igro kôza zbíjatə٭. 

Glede prehranskih značilnosti običajnih nedelj in praznikov, ki sledijo po veliki noči 
(čas med letom), Ratečani pripovedujejo le o obilnejših kosilih. Za praznike, kot so 
binkošti, telovo, veliki šmaren ali vaški semenj, je bila na mizi običajno ovčja juha, 
pečenka iz mesa ovce, včasih tudi kokoši ter priloga iz krompirja, največkrat pražen 
krompir. Ob teh priložnostih so običajno spekli tudi potico.

  

 

Cbítək
(vir: fototeka  
Gornjesavskega muzeja 
Jesenice)

NARečNO besedJe٭
velika sobota, sobota pred veliko nočjo – 
blíka zbóta
svitek, obroč za nošnjo jerbasa na glavi –   cbítək
velika noč – blíka núəč

NARečNO besedJe٭
juha iz suhega mesa, ali ostankov suhega mesa – súha žúpa
velikonočna igra metanja kovancev, katere cilj je kovanec kar najbolj približati v tla  
zapičenemu količku – čáhljanja
velikonočna igra metanja kovancev v pirh, pri čemer se mora kovanec zasaditi vanj – sékanja jájc
otroška igra pri kateri eden izmed otrok (čuvaj) pazi na pokonci postavljeno konzervo,  
ostali pa morajo s polenčki ali kratkimi palicami konzervo podreti – kôza zbíjatə

Ratešca v praznični rateški noši  
in z jerbasom na glavi 
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Poleg velikonočne je v Ratečah 
še danes poznana tudi telovska 
procesija za praznik sv. rešnjega 
telesa in krvi; leto 1975
(vir: fototeka Slovenskega etnografskega 
muzeja, avtorica: Marija Makarovič)
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Pomemben dogodek za vaško skupnost je vsako leto predstavljal prigon živine٭ 
s planin. Na soboto pred angelsko nedeljo (prva nedelja v septembru) so pastirji s 
planin prignali govedo in drobnico. 

 
O dogajanju na dan, ko so prignali živino s planin (začetek 20. stoletja):

»Spravnik je ta dan že zgodaj dopoldne odpeljal planinski kotel, sir in skuto ter vso 
sirarsko posodo na pripravljenih vozeh v vas. Kotel in posodo so shranili v snažno 
klet, sir in skuto pa je spravnik odpeljal na svoj dom in zaklenil. Dobil je šopek od 
roženkravta in rožmarina ter nageljna ter si ga pripel za klobuk. 
Med tem časom so pastirji segnali s pašnikov drobnico in jalovo živino, če je bila 
pri njih na paši in jo razvrstili po tropih v nekako rajdo: najprej ovce, za njimi koze 
in nazadnje jalovo živino ter jih okinčali z planinskim cvetjem in ravšjem; sebi so 
pripeli za klobuk, oni v Planici planike, oni iz pod Mangrta pa ravšje.  
V vasi je bilo tisto soboto že v ranih jutranjih urah vse živo. Dekleta so vezala šopke 
iz rožmarina, nageljnov in roženkravta, ki so jih ozaljšale s pozlačeno peno. Fantje 
so pripravili precej velike zvonce z lesenimi kambami, ki so jih dekleta ovenčala s 
cvetjem. Možje in žene so to prijetno delo nadzirali in prigovarjali, če jim ni bilo 
kaj pri volji. Deca pa je nestrpno čakala, kdaj bodo šli fantje in dekleta pastirjem 
nasproti, da se jim bo pridružila z venci in ovenčanimi palicami v roki. 
Ob določenem času so fantje in dekleta v praznični domači noši in s šopki in zvonci, 
ovenčanimi s cvetjem odšli pastirjem naproti, večja skupina pastirjem iz Planice 
do Trebeža, današnjih skakalnic, ki jim Ratečanke rade pravijo skakice -, manjša 
skupina pa pastirjem s planine pod Mangrtom, daleč tja do Blate, v ravnico proti 
Beli peči, ki je vsa danes pod laško oblastjo. 
S fanti in dekleti je šel tudi spravnik, ki je nesel s seboj kupljeno žganje. 
Ob sestanku se je cela procesija ustavila, da so pripela dekleta pastirjem šopke 
za klobuk, da so fantje obesili najbolj priljubljeni ovci ali kozi kakor tudi najbolj 
priljubljenemu živinčetu v tropu zvonec s kambo okoli vratu in da je spravnik ponudil 
vsakemu pastirju žganje. Nato se je cela procesija med petjem in vriskanjem napotila 
proti vasi. Na obeh straneh vasi so procesijo sprejeli gospodarji z domačimi in 
veselega živ-žava ni hotelo biti ne konca ne kraja.«

Jože Dolinar, Rateče, rateško pastirjenje in še kaj 

 
Po običajih s tega dogodka so Ratečani v 60. letih 20. stoletja v Planici organizirali 
turistično prireditev Pastirski rej. Na dogodku so prikazovali molžo, merjenje mleka, 
predelavo volne, trenje lanu, ljudske plese in druge običaje. Turistično društvo 

Rateče – Planica je leta 1991 po zgledu Pastirskega reja prvič organiziralo etnološko 
prireditev Vaški dan. Namen dogodka je prikaz dediščine in s tem turistične promocije 
Rateč. Dogodek poteka v središču vasi (Na Garíc) vsako leto 15. avgusta. 

Za lokalno skupnost v Ratečah še danes pomemben 
in družaben dogodek predstavlja semanji dan٭. 
Nastopi vsako tretjo nedeljo v oktobru, na obletnico 
blagoslova rateške župnijske cerkve sv. Duha. Dan 
pred to nedeljo je bilo po hišah vedno generalno 
čiščenje. Semenj je nekoč za Ratečane pomenil priložnost za izmenjavo različnega 
blaga iz drugih krajev (čevlji, oblačila itd.). Semanji dan je doma pomenil tudi 
obilnejše kosilo z ovčjo pečenko, pečenim krompirjem in solato iz rdeče pese. 

 

 
 

 
Medsebojne pomoči in tesne povezanosti znotraj vaške skupnosti nekoč ni manjkalo. 
Na praznik vseh svetih (1. novembra), kot se spominjajo domačinke, so njihove 
mame vsako leto spekle nekaj manjših hlebov kruha. Otroci so jih nato nosili po vasi 
ljudem, ki niso imeli družine, manj premožnim ali pa le tistim, ki so jim pomagali 
pri hiši in kmečkih opravilih čez leto. Za praznik vernih duš (2. novembra) je bila 
navada, da so vedno, ne glede na vreme, zakurili peč. Zakurili so pa zato, kot so 
pravili, da se pridejo verne duše gret. Na martinovo (11. novembra) je bila ponekod 
navada, da so domači obdarili pastirja, ki je čez leto pasel njihovo živino. 

NARečNO besedJe٭
živina – žbína 
semenj, semanji dan – smènj

Smènj 
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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Prehrana in prehranske navade skozi človekovo življenje 

Prehrana in prehranske navade, povezane z različnimi dogodki človekovega 
življenja, so bile v Ratečah sila preproste, zlasti pa skromne. Priložnosti, kot so 
rojstva, krsti, obhajila, birme, poroke, obletnice in sedmine, so obeleževali skladno 
z življenjskim standardom, kakršen je pač bil pri hiši. 

Nobena izjema pri tem ni bilo obdobje nosečnosti, otrokovo rojstvo in prvi tedni 
njegovega življenja. Med in pred 2. svetovno vojno so se ljudje rojevali doma, 
približno po letu 1950 pa čedalje več v porodnišnici na Jesenicah. V Ratečah so 
takrat imeli »medicinsko« babico domačinko, ki je hodila po hišah in pomagala pri 
porodih. Porodnice so se prehranjevale z mlekom, drugimi mlečnimi izdelki in z 
mlečnim kruhom. Jedle so tudi kokošjo juho, ker je bila bolj krepka. Če porodnica 
ni imela dovolj mleka ali pozneje, ko so dojenčki pričeli piti kravje mleko, je 
to vedno moralo biti od iste krave. Sprva so njegov okus blažili z mešanjem z 
vodo. Kasneje so ga gostili z gresom ali rižem. Plenice so prali ročno. Dojenčke so 
zavijali s toplimi plenicami, ki so jih pred tem greli na peči. Nekateri očetje so ob 
rojstvu svojega otroka, zlasti če je bil to fant, s prijatelji in sovaščani nazdravili v 
vaški gostilni.

Ker so nekoč novorojenčki pogosteje umirali, so otroka čimprej po rojstvu nesli h 
krstu. Običajno je bilo to že prvo nedeljo po rojstvu. H krstu ga je nesel le boter, brez 
staršev. Vloga botra – običajno je bil to sorodnik, denimo otrokov stric ali teta – je 
bila jasno določena. Če so otroku umrli starši, je skrbništvo nad njim prevzel boter. 
Naloga botrov je bila tudi, da so svojim krščencem priskrbeli krstno obleko. 

Rojstnih dni nekoč niso praznovali. Kot se spominjajo domačinke, včasih niti niso 
bili pozorni na rojstni dan kogarkoli. Od osebnih praznikov so večjo pozornost in 
s tem družinsko praznovanje posvetili godovom. Veljala je navada, da je bilo za 
novorojenčka izbrano tisto ime, ki se je na godovnem koledarju nahajalo v obdobju 
do dveh mesecev po rojstnem dnevu. Prvi otrok je svoje ime pogosto dobil po 
svojem očetu ali mami. Kot pripovedujejo domačinke, so v Ratečah še najbolj 
praznovali godovne dneve sv. Jožefa (19. marca), sv. Alojzija (21. junija) ali  
sv. Petra in Pavla (29. junija). Praznovanje goda v družinskem krogu je pomenilo 
tudi obilnejši obed, sestavljen največkrat iz ovčje juhe, jagnjetine, krompirja in 
potice. 

3.  Ad rôjstva pa da smrtə

in ob osebnih praznikih

Otroški vsakdan
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)
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V prvem razredu osnovne šole so se otroci udeležili prvega svetega obhajila. 
Nekaj let pozneje, včasih že naslednje leto, je sledila birma. Nekateri se spominjajo 
skupnega zajtrka prvoobhajancev v župnišču. Župnijska kuharica jim je pripravila 
čaj, kavo in kruh. Ob obeh zakramentih so bili otroci oblečeni v bele obleke. Ob 
obhajilu so za darilo dobili molitvenik, ob birmi pa uro ali verižico. Kosila ob teh 
priložnostih so bila obilnejša, bila so pri botru doma. Sestavni del jedilnika je bila 
pogosto jagnjetina. Botri so prvo leto po birmi, običajno na velikonočni ponedeljek, 
obiskali svoje birmance in jih obdarili s štrúco٭.

Pomemben dogodek v človekovem življenju, povezan tudi s prehrano, je bila 
poroka٭ in z njo ohcet٭. Podobno kot v drugih podeželskih okoljih so se tudi v 
Ratečah kmetije združevale med seboj s porokami. Kot pripovedujejo domačinke, 
tudi zabav na račun bodočih mladoporočencev ni manjkalo. Sprva so, pretežno v 
vaških gostilnah, ob fantovščinah٭ nazdravljali na račun bodočega ženina, pozneje 
so v Rateče prišle tudi dekliščine٭. Nekaj dni pred poroko sta bodoča nevesta in 
ženin obiskovala sosede in sovaščane, jim prinesla štruklje٭ in jih povabila na 

Birmanci pod cerkvijo; leto 1939
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Prvoobhajanki
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Za fante, običajno petnajstletnike, je pomemben 
dogodek v življenju predstavljal tudi odhod na 
služenje vojaškega roka; fotografija prikazuje  
vojaški nabor ali štéləngo
(vir: osebni arhiv Janje Dolhar)

NARečNO besedJe٭
mlečni kruh v obliki pletene kite, 
oblačila in drugi priboljški, ki jih 
boter podari svojemu krščencu ali 
birmancu – štrúca
poroka – parôka
ohcet, svatba – vôhcet
fantovščina – fántavšna
dekliščina – deklíšna
podolgovata potica – štrúkəlj
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svojo poroko. Dogodek je bil vedno zanimiv za vaško skupnost. Pri vsem dogajanju 
tistega dne ni manjkalo vaških radovednežev, ki so med domačimi bili zaželeni, saj 
je več ljudi pomenilo večjo zabavo. Kot pripoveduje domačinka, je tudi za firbce 
morala biti vedno pijača, fántavci in potica. Na dan pred poroko je bil tudi običaj 
prevoza nevestine bale٭ na novi dom. S konjskimi vpregami so k hiši, kamor se je 
ženilo dekle, pripeljali opremo za nevesto – od omar, skrinj, posteljnine, kolovrata 
do krave in kokoši. Pred prihodom na nevestin dom je ženina v Ratečah pričakala 
tudi šranga. Ob tem so bile poznane navade, kot sta plačilo priče٭ vaškim fantom 
za šrango in ženinovo žaganje hloda. Preden je nevesta odšla iz hiše k obredu, 
je prejela blagoslov od svoje mame. Ohcet se je dogajala na nevestinem domu. 
Jedilnik so sestavljali ovčja juha z domačimi rezanci, pečenka, pražen krompir, 
solata iz zelja ali rdeče pese, hren in domač kruh. Od sladkih jedi so bili na mizi 
potica, fántavci, hrêpavci in piškoti. Pili so vino in žganje. Jedli so tudi domačo 
poročno torto. Kot pripovedujejo domačinke, so si nekatere neveste torto spekle 

kar same. Krožnike in pribor, če tega ni bilo dovolj 
pri hiši, so si domači izposodili v vaških gostilnah. 
Ohcet je sicer za svate predstavljala družaben 
dogodek z glasbo in plesom. Poznali so tudi običaj 
kraje neveste ob polnoči, za katero je ženin moral 
plačati, če jo je želel dobiti nazaj. 

Ob smrti in pogrebu je v povezavi s prehrano in prehranskimi navadami večji 
dogodek predstavljala sedmina. Sledila je takoj po pogrebu. V primerjavi z ohcetjo 
so bile sedmine običajno v vaških gostilnah. Sedmina je bila v tisti gostilni, mimo 
katere je hodil ali se je zadrževal pokojnik. Jedli so različne vrste juh, največkrat 
ovčjo, poleg tega pa še jagnjetino in beli kruh. Ob teh priložnostih, kot se  
spominjajo, na mizi sprva ni bilo sladic, saj se ob žalosti niso smeli sladkati. 

Osebni prazniki in podobne prilike v 
vsakdanjem življenju Ratečanov so bili 
tudi priložnost, ko so pili in nazdravljali z 
alkoholom. V Ratečah so največkrat pili 
mošt in žganje. Piva in vina sprva ni bilo. 
Vino٭ je pozneje prišlo v Rateče iz Italije. 
Poleg običajnega žganja so večkrat natočili 
tudi ta zelènga٭. Prvomajske budnice so bile 
ena takih priložnosti. Ta zelènga s kocko 
sladkorja so si včasih natočile tudi grabljice 
pred začetkom dela v senožetih. Alkohol 
so sicer bolj pili moški ob koncu kmečkih 
opravil, npr. po vrnitvi s polja ali senožeti. 
Pozimi so nekateri žganje vlivali v čaj. 
Poleg luštreka so v žganje namakali tudi 
druge rastline, kar je bilo bolj ali manj le za 
zdravilne namene. 

 
Del rateškega vsakdanjika so bile tudi prakse in znanja, povezana z zdravljenjem 
različnih bolezni in poškodb. Suhe borovnice, namočene v žganje ali brinovec, so 
pomagale proti črvičenju in krčem v želodcu. Uživanje borovnic, prežganih juh ali 
zdrobljenega oglja iz domačega štedilnika je pomagalo proti driski. Rane so čistili  
z arniko, namočeno v žganje, ali s šentjanževim oljem. Mazilo za poškodbe so 

izdelali iz svinjskega sala in ga zavili v mreno. Kot 
naravni obliž so uporabili trpotčev list. Udarne 
otekline je uplahnela tudi mrzla skuta. Za zbijanje 
vročine so bili dobri prekuhana rdeča pesa, lipov in 
brusnični čaj. Brusnice so uživali tudi kot naravni 
antibiotik, zlasti proti vnetju mehurja ali ledvic. 

NARečNO besedJe٭
prevoz nevestine bale – 
vazít kamóre
poročna priča – starešína

NARečNO besedJe٭
vino – bína
v žganje namočen luštrek –  
ta zelènKmečka ohcet 

(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Možakarji v Kajžarjevi 
gostilni pijejo vino
(vir: osebni arhiv Janje Dolhar)
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Za redčenje krvi so uživali v žganje namočeni česen, proti glistam so pojedli žlico 
mešanice česna, sladkorja in olja. Domačinke pripovedujejo tudi, kako so zdravili 
oslovski kašelj. Počutje je bilo boljše le s hitro spremembo okolja: sprehodili so se 
od Rateč do Tamarja ali do reke Nadiže. Na ta način je oslovski kašelj, kot pravijo, 
izginil. Domačinka pripoveduje tudi, kako je njena mama svinjam z rdečico nastlala 
z bezgovimi listi. Svinji, ki je ležala na teh listih, je rdečica izginila. Bukov pepel je 
služil tudi kot sredstvo za pranje oblačil.

V Kajžarjevi gostilni 
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)

Prevoz listja za steljo z volovsko vprego
(vir: fototeka Gorenjskega muzeja)
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Fôrfəlj 
(usukanec ali usukani močnik)

❖  sestavine: 
moka, jajca, voda ali mleko, sol, zaseka.

❖  Priprava: 
jed pripravimo podobno kot močnik. Jajca 
zamešamo v moko, da nastanejo svaljki, 
ki jih zakuhamo v vreli vodi ali mleku. 
Kuhajo se 10 do 15 minut. Jed lahko 
zabelimo z zaseko ali jemo brez zabele. 

Prežgánka

❖  sestavine: 
surovo maslo ali olje, moka, juha ali voda, 
kumina, jajca, sol.

❖  Priprava: 
na maščobi prepražimo moko, dokler ne 
dobi svetlorjave barve, nato zalijemo z  
juho ali vodo. Dodamo kumino, prevremo, na 
koncu umešamo še žvrkljana jajca in solimo.
 

4.  Ad čômp pa da krápov,  
     ad mliéka pa da mêštce

Jedli so ga za kosilo kot 
glavno jed ali za večerjo.

Včasih so moko prepražili na 
masti. 

Že od nekdaj so vedeli, da ta 
jed zapira, zato so jo kuhali 
zlasti za odpravljanje prebav-
nih težav.

Recepti izbranih tradicionalnih rateških jedi

Pročelje Kajžarjeve gostilne; pred drugo svetovno vojno
(vir: fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice)



58 59

Présnjak 
(govnač)

❖  sestavine: 
zelje, čebula, krompir, moka, kumina, poper, 
sol.

❖  Priprava: 
na čebuli popražimo narezano zelje in na 
kocke narezan krompir. Zalijemo z vodo, po 
potrebi gostimo z moko in dodamo začimbe 
po okusu.
 
 
 

Pvanínska mêštca

❖  sestavine: 
kislo mleko, sladka smetana, koruzni zdrob 
(sírkica), pehtran, drobnjak, surovo maslo, 
jajca, sol.

❖  Priprava: 
v zavreto mešanico mleka in smetane 
primešamo koruzni zdrob. Dodamo pehtran 
ali drobnjak po okusu, kos masla, jajce in sol. 
Zabelimo s stopljenim maslom.

Jedli so jih kot samostojno 
jed. V testo so dodajali tudi 
začimbe, kot je drobnjak. 
Zabelili so jih z zaseko ali 
stopljenim maslom. 

Poleti so jih jedli s solato, 
pozimi pa s kislim zeljem. Kot 
zakuho so jih lahko jedli v 
enolončnicah, kot je čômpavc.

Jed so običajno jedli kot 
enostavno petkovo kosilo, 
h kateremu so dodali še 
palačinke ali štrudelj.

Jed so zelo pogosto jedli  
pastirji med pašno dobo 
v planinah. Od tod izhaja 
tudi ime jedi. Če jim le niso 
gospodarji prinesli kakšnega 
kosa mesa iz doline, je bila  
to pravzaprav edina jed 
pastirjev v planinah.

čômpavc

❖   sestavine: 
krompir, korenje in druga jušna zelenjava po 
okusu, timijan, poper.

❖  Priprava: 
olupljen krompir narežemo na kocke, ki jih 
kuhamo v vodi, dokler ne začnejo razpadati. 
Sproti dodajamo ostalo zelenjavo in začimbe. 
Postrežemo kot enolončnico.

 

Zmetánkə, vásəršpácəljnə 
(vodni žličniki, vlivanci)

❖  sestavine: 
moka, voda, jajca, sol.

❖  Priprava: 
iz mešanice sestavin izdelamo testo in ga 
zgnetemo. Testo mora biti bolj tekoče. Z 
žlico zajamemo testo tako, da oblikujemo 
žličnik, ki ga kuhamo v vreli vodi.
 

V pravem čômpavcu je bil 
sprva samo krompir. Kasneje 
so nekateri za boljši okus 
dodajali tudi druge vrste 
zelenjave, npr. korenje, od 
začimb pa timijan, lovor in 
poper. 

Jed so najpogosteje jedli ob 
petkih in v času posta.
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búdlja

❖  sestavine: 
ovčja pljuča, ovčja mrena, beli kruh, mleko, 
jajca, čebula, sol, poper, peteršilj.

❖  Priprava: 
skuhana in na kocke narezana ovčja 
pljuča zmešamo s kruhom, namočenim 
v mleku, dodamo rumenjake ter na masti 
prepraženo čebulo in začimbe po okusu. 
V zmes umešamo stepene beljake. Vse 
skupaj premešamo, oblikujemo štruco, ki jo 
zavijemo v ovčjo mreno. Štruco položimo 
v pekač in jo slabo uro pečemo v pečici. 
 

Ta svádka búdlja

❖  sestavine: 
ovčja pljuča, beli kruh, mleko, jajca, rozine, 
cimet, sladkor.

❖  Priprava: 
skuhana in na kocke narezana ovčja pljuča 
zmešamo s kruhom, namočenim v mleku, 
dodamo rumenjake, rozine, cimet in malo 
sladkorja. V zmes umešamo stepene belja-
ke. Vse skupaj dobro premešamo in nato 
damo maso v pekač. Peče se slabo uro.
 

Jedli so jo ob večjih praznikih, 
predvsem na semanji dan ali 
veliko noč kot prilogo k ovčji 
pečenki.

Jedli so jo za večerjo. Zraven 
so pili belo kavo ali kompot.

(vir: arhiv RAGOR)

Krápi  

❖  Krompirjevo ali vlečeno testo: 
pri pripravi krompirjevega testa skuhanemu 
in stisnjenemu krompirju dodamo jajca, 
sol, stopljeno maslo in moko. Pri navadnem 
(vlečenem) testu uporabimo klasične 
sestavine, kot so moka, jajca, voda in sol. 
Pripravljeno mešanico zgnetemo, zavijemo v 
štručko in razrežemo v okrogle krpice.

❖  Šprêsavi krápi (nadev): 
zmešamo polento, šprês, drobnjak ali 
pehtran, na zaseki popraženo čebulo in sol. 

❖  Kôcavi krápi (nadev): 
zmešamo posušene, skuhane in zmlete hruške, 
polento, na zaseki popraženo čebulo, sladkor 
in cimet.

❖  Pljúčni krápi (nadev): 
čebulo popražimo na masti, dodamo moko 
in mleko. Pokuhamo, da dobimo gosto zmes. 
Temu primešamo skuhana in zmleta ovčja 
pljuča. Solimo, popramo in dodamo piment. 
Po potrebi zgostimo s kruhovimi drobtinami. 
Nekateri namesto moke uporabijo na kocke 
narezani kruh, namočen v mleku in jajcu.

❖    Priprava: 
iz močno zgnetenega izbranega nadeva 
oblikujemo kroglice in jih položimo na testo. 
Na sredi ga prepognemo čez nadev tako, da 
krap zapremo. Rob stisnemo in ga oblikujemo 
v »petelinov grebenček«. V osoljenem kropu 
jih kuhamo, dokler ne priplavajo na gladino. 
Ko je krap kuhan, ga zabelimo po okusu. 
 

Testo rateških krapov je lahko 
krompirjevo ali vlečeno. 
Težko rečemo, katerega so se 
gospodinje bolj posluževale. 
Tiste, ki že od nekdaj 
uporabljajo vlečeno testo, 
pravijo, da je bil krompir 
pri njih nekoč dragocena 
surovina in so ga uporabljali 
le za posebne priložnosti, npr. 
za nedeljska kosila. 

Najpogosteje so v Ratečah de-
lali šprêsave krápe. Jedli so 
jih zlasti poleti v kombinaciji 
z zeleno solato. Pogosto so jih 
jedli tudi kot kosilo na polju. 
Jeseni, ko so obrodile hruške, 
so delali več kôcavih krápov, 
ko so zaklali jagnje, pa tudi 
pljúčne krápe. 

Za zabelo pri šprêsavih in 
pljúčnih krápih so običajno 
uporabili zaseko, pri kôcavih 
pa mézəlj. Gre za preliv iz 
moke, skuhane v sladkem 
mleku.

(vir: arhiv RAGOR)
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Hrêpavci 
(krhki flancati)

❖  sestavine: 
moka, rumenjaki, kisla smetana, belo vino, 
ščepec soli.

❖   Priprava: 
mešanico sestavin zamesimo v testo in damo 
počivati na hladno. Naslednji dan testo 
razvaljamo na tanko in ga razrežemo na 
pravokotnike. Po sredini testa naredimo štiri 
zareze, ki jih med seboj prepletemo. Ocvremo 
jih v olju, odcedimo in še tople sladkamo.

Préste

❖  sestavine: 
moka, mleko, jajca, sol, kruh, kvas.

❖  Priprava: 
po običajnem postopku izdelamo kvašeno ali 
kruhovo testo. Testo oblikujemo v preste, ki 
jih kuhamo v kropu. Po nekaj minutah, ko 
priplavajo na gladino, jih damo na pekač in 
posolimo. Nato jih damo še v pečico. Pečejo se 
okoli 15 minut oziroma toliko, da se obarvajo 
zlatorjavo.

Mážəljni
(maželjni)

❖  sestavine: 
svinjska drobovina (srce in pljuča) in 
prekuhana glavina, svinjska mrena, koruzni 
zdrob (sírkica), riž, na svinjski masti po-
pražena čebula, sol, poper, piment.

❖  Priprava: 
polento skuhamo v vodi, v kateri se je kuhala  
glavina. Narezano in zmleto svinjsko dro-
bovino in glavino zgostimo s polento in 
kuhanim rižem. Dodamo čebulo in začimbe 
po okusu. Mešanico močno zgnetemo, iz nje 
oblikujemo kepe in jih zavijemo v mreno. 
Pečemo v pečici, dokler ne dobijo hrustljave 
skorjice.

 

Pabítnjakǝ 
(štruklji) 

❖  sestavine: 
moka, jajca, mlačna voda, sol, skuta, sladkor, 
drobtine.

❖   Priprava: 
iz mešanice moke, jajc, vode in soli naredimo 
vlečeno testo in ga razvaljamo. Čezenj 
premažemo nadev iz skute, jajc, soli in 
sladkorja. Zavijemo v cunjo in približno  
15 minut kuhamo v kropu. Zabelimo z 
drobtinami in po želji sladkamo.

Sprva so v nadev dodajali 
samo sírkico, kasneje so jo 
kombinirali z rižem. 

Jedli so jih s kislo repo,  
zeljem ali kuhanim krom-
pirjem. Pogosto so jih jedli za 
kosilo v času kolin.

Za pripravo testa danes 
nekateri uporabijo tudi rum in 
limono.

Hrêpavce so pripravljali za 
pusta, na mizi pa so bili tudi 
ob drugih priložnostih ob 
obilnejših obrokih, npr. na 
ohcetih. 

Preste so običajno delali 
in jedli na cvetno nedeljo. 
Obesili so jih na prájkəljne. 

Ponekod so delali le okrogle, 
drugje pa v obliki osmice, kakr-
šne poznamo tudi drugod.

(vir: arhiv RAGOR)

(vir: arhiv RAGOR)

Danes nekateri čez namazan 
nadev potresejo tudi rozine. 

Jedli so jih poleti na polju. 
Nekateri so jih jedli s 
kompotom ali čežano, drugi 
pa tudi z zeleno ali zeljnato 
solato. 

Ime so dobili iz besede 
»poviti« (pabítə), ker so med 
kuho poviti oziroma zaviti v 
cunjo.



64

Počitek po malici
(vir: osebni arhiv Jerce Oman)


