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Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske smo v okviru mednarodnega projekta 

AlpFoodway ugotovili, da mlajše generacije zanima domača kulinarika, a je ne znajo več 

pripraviti. Na podlagi odlične izkušnje iz Rateč, kjer so bile izvedene medgeneracijske 

delavnice priprave tradicionalnih rateških jedi, želimo idejo razširiti na območje celotne 

zgornje Gorenjske. Naš cilj je, da se bo z znanjem priprave domačih jedi ohranjala naša 

nesnovna kulturna dediščina in, da bi bile naše aktivnosti dobra podlaga za uporabo doma 

pridelane oz. vsaj lokalne hrane. Hkrati so tovrstne delavnice tudi priložnost krepitve 

medsebojnih (medgeneracijskih) vezi znotraj in med radovljiškimi lokalnimi skupnostmi. 

 

Na območju občine Radovljica smo med oktobrom in decembrom 2019 pripravili pet 

kuharskih delavnic. Podrobnosti le teh so predstavljene v spodnji tabeli. 

 

 tema izvajalec lokacija datum 

1. delavnica peka kruha Mateja Reš SGTŠ Radovljica 5. 10. 2019 

2. delavnica žganci Mateja Reš SGTŠ Radovljica 21. 10. 2019 

3. delavnica 
medena 

peciva 
Marija Arh Ivanšek SGTŠ Radovljica 14. 11. 2019 

4. delavnica 
žonta in 

sladkulca 

Urška Avsenik in 

Kulturno društvo 

Kropa 

Kulturni dom 

Kropa 
4. 12. 2019 

5. delavnica potice Mateja Reš SGTŠ Radovljica 16. 12. 2019 

 

 

Spoštovani,  

 

v sodelovanju z izvajalci delavnic sem za vas pripravil pričujočo zbirko receptov jedi, ki so 

bile osrednja tema naših srečanj. Vse fotografije v tej zbirki so posnete z mojim telefonom 

in so del arhiva RAGOR. 

 

Upam, da vam bodi zbrani zapisi v pomoč pri domačem kulinaričnem ustvarjanju! 

 

 

 

Ambrož Černe  

vodja projekta Domače jedi Dežele 

 
  

                  UVOD 

mailto:ambroz.cerne@ragor.si


 
 
 
 

 3 
 

 

 

 

 

Avtorica: Mateja Reš 

 

Tudi kruh ima svoje trende v 

času. Če smo temne kruhe še 

pred pol stoletja smatrali kot 

hrano manj privilegiranih, se je 

kolo časa obrnilo na stran manj 

obdelanih žit. Celo mednarodni 

projekti podpirajo peko črnega 

kruha. V alpskem prostoru so v 

okviru mednarodnega projekta 

AlpFoodway, ki se odvija na 

vsem območju Alp, želeli 

poudariti pomen in ohranjanje 

tradicionalnih jedi teh krajev. V 

okviru projekta se je porodila 

zamisel o Alpskem dnevu črnega kruha in zato na dan 5. oktobra potekajo delavnice peke 

črnega kruha po celotnem alpskem loku. Tako so v Kranjski Gori spekli kruh v Liznjekovi 

domačiji, v muzejski kmečki peči. V Radovljici pa smo v Srednji gostinsko turistični šoli 

pekli kruh v konvektomatu, industrijski različici kuhinjske pečice. Interes za peko kruha 

je velik, saj je na soboten večer prisostvovalo kar 25 udeležencev. Spekli smo štiri kruhe: 

dva hlebca in dve štruci.  

 

Pravzaprav je bil to raziskovalni večer. Ker se trudimo za lokalno oskrbo in podpiramo 

kmete, smo kupili moko bližnjega pridelovalca, ki moko melje 

              1. ČRNI KRUH 
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vsak petek in je bila tako popolnoma sveža. Nekaj moke smo zmleli z namiznim mlinom. 

Tudi rdečo bohinjsko koruzo trdinko smo zmleli! Koruza je edino žito, ki med mletjem 

diši, kot bi kuhal žgance. Seme je trdo in ustvarja večje trenje med kamni, zato se bolj 

segrejejo in moka zadiši. 

 

Mi smo za osnovno dveh hlebcev uporabili pšenično krušno moko, tip 850, pri drugih dveh 

pa črno moko, tip 1100. Števili označujeta vsebnost mineralnih snovi - pepela v moki. Tip 

850 - polbela pšenična moka vsebuje do 0,85% mineralnih snovi ter več beljakovin, 

maščob in vlaknin ter ima večjo encimsko aktivnost kot tip 500. Uporablja se za peko 

polbelega kruha. Tip 1100 - črna pšenična moka z največ 1,1% (1,1 g) mineralnih snovi 

vsebuje veliko beljakovin, vitaminov, mineralov in vlaknin in je odlična za peko črnega 

kruha. Dodali smo še polnozrnato rženo moko. Tudi ržene moke so različne! Tip 750 - 

bela, tip 950 - polbela, tip 1250 - črna, tip 1800 - polnozrnata ržena moka. 

 

Ugotovili smo, da je med krušno in črno moko znatna razlika, ne v samem mesenju kruha, 

pač pa v končnem izdelku. Moja stara mama je kruh pred peko premazala s kuhano žitno 

kavo. Ker gre za ohranjanje kulturne dediščine, smo to storili tudi mi, a nad izgledom 

kruhov nismo bili navdušeni, saj sta bila temno obarvana. Morda je bila kriva previsoka 

temperatura pečice, saj veste, da je vsaka malo drugačna. Kuhinjska pečica in 

konvektomat pečeta različno. 

 

V 3 urah smo bili gotovi. Še vročega smo razrezali na kose, ga razdelili in se odpravili 

domov. Pravzaprav je bil večer lepa sobotna predstava na drugačnem odru z okusnim in 

poučnim koncem.  

 

ČRNI KRUH 
Sestavine: 

½ kocke (20 g) kvasa; 

1 žlička sladkorja; 

4 dl mlačne vode; 

200 g ržene moke; 

400 g črne pšenične moke; 

1 zvrhana žlička soli. 

Priprava: 

Moki stresemo v skledo, naredimo jamico in vanjo nadrobimo kvas, dodamo sladkor in 

malo vode ter premešamo. Pustimo vzhajati 5 minut, da se kvasovke začnejo 

razmnoževati. Dodamo preostalo vodo in sol ter vgnetemo gladko testo, ki se loči od 

sklede. Lahko uberemo tudi taktiko z manj gnetenja. Vse sestavine le premešamo in 

pustimo stati 10 minut. Po tem času le na hitro vgnetemo testo. Pokrijemo in pustimo stati 

pol ure, da dvojno naraste. Če utegnemo, rahlo pregnetemo in pustimo ponovno vzhajati.  
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Zdaj oblikujemo hlebec. Košarico ali skledo, ki jo zaščitimo s krpo, dobro pomokamo. 

Podvojeno testo zvrnemo na desko, ga pomokamo, z lopatico obrnemo naokrog in 

prepognemo. Deska naj bo dobro pomokana. Nato eno roko položimo na sredino testa,  z 

drugo roko pa z dvema prstoma primemo za rob testa in ga povlečemo k drugi roki na 

sredini testa, s katero ga med prsti prilepimo ob testo. To ponovimo v smeri urinega 

kazalca še večkrat, da ustvarimo pravo culo.  

 

Preložimo v košarico, pomokamo, pokrijemo in pustimo vzhajati pol ure. Pečico s posodo 

za peko (katerakoli ognjevarna posoda s pokrovom) ogrejemo na 250°C.  Posodo 

vzamemo iz pečice. Hlebec pokrijemo s papirjem za peko, prekrijemo z desko in obrnemo 

na glavo. Hlebec nekajkrat zarežemo in preložimo v vročo posodo za peko.  Postavimo 

nazaj v pečico, pokrijemo in pečemo 15 minut. V tem času kruh lepo naraste. Pokrov 

odstranimo, temperaturo znižamo na 190 °C ter pečemo še 30 minut. 

 

Če kruh pečemo v posodi, je bolj rahel, saj se ne zaskorji prezgodaj. Vredno je poizkusiti! 

Če pečemo na pladnju, na dno pečice v začetnih minutah peke nekajkrat brizgnimo malo 

vode, da ustvarjamo paro.  

 

Pečenega zvrnemo na rešetko in pustimo, da se ohladi. 
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Avtorica: Mateja Reš 

 

Včasih smo pogosteje posegali po kuhanih močnatih 

jedeh. Včasih so žganci pogosteje zasedali družinsko 

mizo. Izpodrinile so jih predvsem delikatesne jedi, 

pomanjkanje volje in časa za kuho. Pa ni treba, da je tako. 

V zadnjem času se vračajo, predvsem pri ljudeh, ki ne 

smejo uživati glutena, saj lahko pripravimo žgance iz 

ajdove ali koruzne moke, pa tudi iz prosene kaše. 

Receptov za žgance je toliko, kolikor je kuharic oziroma 

kuharjev. Različno se pripravljajo tudi po pokrajinah. Na 

Gorenjskem so znani bolj suhi žganci, na Štajerskem 

nekoliko bolj mokri, na Koroškem jih pražijo na suho in 

zalivajo s kropom. Ni pomembno, kako jih pripravimo, le 

jedcem morajo tekniti. 

 

Če ajdo zmeljemo sami, moramo lupinice prestreči skozi 

sito. Luščine so uporabna zastirka vrta ali dodatek 

kompostu. 

 

Moke med seboj tudi mešamo. Mešanica ajdove in 

koruzne moke je odlična kombinacija, ki jo pogosteje 

uživajo naši zahodni sosedje Italijani. Včasih je veljalo, da ajdovo moko mešajo z rženo, 

zato lahko tudi sami del ajdove moke zmešamo z rženo. Ajdova moka je precej dražja od 

ržene, zato so jo verjetno tudi mešali. Morda pa so razlogi drugačni? Poznana je tudi 

kombinacija krompirja z moko. Pri nas doma smo kuhali oženjene žgance iz krompirja in 

bele moke  ter jih dobro 

zabeljene postregli s toplo 

jabolčno čežano za kosilo. 

Za večjo rahlost krompir 

lahko mešamo tudi s 

koruzno ali ajdovo moko. 

Pri tem naj bi krompir do 

polovice skuhali in šele 

nato dodali moko. Če ga 

narežemo na majhne 

kocke, ga lahko damo 

hkrati z moko. Žgance 

             2. ŽGANCI 
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lahko kuhamo tudi iz ječmenove, pirine ali kamutove moke, le okusa se je treba navaditi. 

Moja mama kuha tudi žgance iz prosene kaše. 

Osnovni princip kuhanja žgancev je ta, da v 

posodo z vrelo osoljeno vodo stresemo moko, 

počakamo, da voda prevre moko, z ročajem 

kuhalnice na sredini naredimo luknjo in 

kuhamo. Ajdove žgance kuhamo 20 minut, 

mešane s krompirjem 25, za koruzne pa velja, 

dlje kot jih kuhamo, boljši so. 

Nato večino vode odlijemo in mešamo z vilicami 

za nabadanje pečenke.  Seveda gre tudi s 

kitajskimi paličicami ali navadno kuhalnico, a 

malo težje. Postopoma dolivamo toliko 

tekočine, da so žganci ravno prav veliki. 

Nekateri recepti navajajo, da pred mešanjem 

kepo moke pustimo stati 5 minut, drugi, da 

zdrobljeni žganci morajo počivati 5 minut. 

Slednje zagotovo pomaga pri rahlosti žgancev. 

Maščobo lahko dodajamo že med mešanjem 

žgancev, ali pa jo polijemo po žgancih v skledi. 

Tudi sol lahko dodajamo v vodo ali šele, ko vodo odlijemo. Ocvirke lahko nadomestimo z 

maslom, ki mu dodamo zdrobljen prepražen sezam. 

 

Žgance postrežemo kot večerjo ali zajtrk z mlekom, žitno kavo, skuto, kislo smetano, 

kislim mlekom. Pri kosilu služijo kot priloga kislemu zelju ali repi ter jušni vložek v 

enolončnici.  V Gorjah pri Bledu pa postrežejo Jurjevo kapo. Ajdove žgance v skledi 

pokrijejo s skuto in rahlo jajčno omleto.  

 

AJDOVI ŽGANCI (po moje)  

Sestavine: 

1 L vode; 

400 g ajdove moke; 

½ žličke soli (najbolje neprečiščene sečoveljskih solin); 

3 žlice ocvirkov. 

 

Priprava: 

V visok lonec vlijemo 1 liter vode in jo zavremo. V vrelo 

vodo stresemo moko in v sredino močnate kepe z vilicami 

za nabadanje pečenke ali kuhalnico naredimo luknjo, da 

skoznjo privre voda. Solimo. Temperaturo znižamo toliko, 

da ves čas nalahno vre. 
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Pokrijemo s pokrovko, morda bolj površno, da iz lonca ne prekipi. Kuhamo 20 minut. 

Odlijemo skoraj vso vodo (žgančevko) in z vilicami za pečenko premešamo. Žgančevko po 

potrebi po malem dolivamo nazaj, toliko, da dobimo manjše kepice. Če nam tekočine 

zmanjka, dolijemo vodo ali mleko. V ponvi opražimo ocvirke. Ravno prav so opraženi, ko 

zacvrčijo, ko jih prelijemo po žgancih. Žgance preložimo v skledo in polijemo z ocvirki ali 

maslom.  

 

KAŠNATI ŽGANCI 

Sestavine: 

¼ L prosene kaše; 

1 L vode; 

sol; 

1 žlica masla; 

ocvirki. 

 

Priprava: 

Proseno kašo dobro operemo z vročo vodo. Vodo v višjem loncu zavremo in dodamo 

oprano kašo. Kuhamo 25 minut, toliko, da se že malo razkuha. Maslo v ponvi segrejemo, 

da zadiši in vmešamo v kašo. Z vilicami zmešamo, pokrijemo in pustimo stati 5 minut. 

Nato bolj mokre žgance nadrobimo v skledo in prelijemo z razgretimi ocvirki. 
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Avtorica: Marija Arh Ivanšek 

 

Recepti za vsa medena peciva 

veljajo za 10 oseb. 

 

 

 

 

MEDENI KEKSI 
Sestavine: 

44 dag moke; 

1,3 dag pecilnega praška (en zavitek); 

20 dag sladkorja v prahu; 

8 dag mletih mandljev; 

20 dag KOSTANJEVEGA medu; 

2 jajci; 

0,1 L mleka za mazanje pred peko; 

Začimbe:  mleti cimet, klinčki, kardamom, limonina 

lupinica, vanili sladkor. 

 

Priprava:  

Moko, pecilni prašek, sladkor v prahu in začimbe 

presejemo. Primešamo naribano limonino lupinico, 

vanili sladkor in mandlje. Po potrebi med segrejemo 

toliko, da postane tekoč in mu dodamo razžvrkljani 

jajci. Iz vseh  sestavin ugnetemo testo. Pustimo počivati 

vsaj nekaj (idealno 24) ur na hladnem. Oblikujemo 

svaljek, narežemo in oblikujemo kroglice za 

medenjake. Testo lahko tudi razvaljamo 3 mm debelo. 

               3. MEDENA PECIVA 
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Z modelčki izrežemo zvezde, srčke, angelčke in druge poljubne like, jih zložimo na s peki 

papirjem obložen pekač. Premažemo z mlekom in spečemo. Še tople okrasimo z glazuro 

(beli ali pomarančni led). 

 

SADNI KRUH Z GOZDNIM ali SMREKOVIM MEDOM 
Sestavine: 

15 dag masla; 

5 jajc; 

20 dag GOZDNEGA ali 

SMREKOVEGA medu; 

25 dag moke; 

1,3 dag pecilnega praška (en 

zavitek); 

1,3 dag vanili sladkorja (en 

zavitek); 

3 ml ruma; 

12 dag grobo sesekljanih orehov; 

12 dag suhih fig; 

12 dag  suhih marelic; 

12 dag rozin; 

12 dag suhih sliv; 

4 dag masla za mazanje modela; 

2 dag drobtin; 

Začimbe:  mleti cimet, klinčki, kardamom. 

 

Priprava: 

Suho sadje na cedilu operemo z 

mlačno vodo. Oprane rozine 

namočimo v rum. Sadje narežemo 

na tanke rezinice. Maslo penasto 

umešamo. Dodamo rumenjake, 

med in začimbe ter umešamo. 

Dodamo narezano sadje in 

presejano moko s pecilnim 

praškom ter  premešamo.  Iz 

beljakov stepemo trd sneg ki ga 

previdno, najprej slabo polovico 

premešamo med maso in potem še 

ostalega. Pečemo najprej 25 minut pri 120°C, da lepo naraste in potem še približno 20 

minut pri 160 °C. Ohladimo in narežemo. Garniramo, dekoriramo  s suhim sadjem, ki smo 

ga imeli »vloženega« v med. 
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MEDENA PENA 

Sestavine za medeno peno: 

1 dl sladke smetane;  

1 dl kisle smetane; 

80 g LIPOVEGA medu. 

 

Priprava: 

Vse sestavine premešamo, precedimo in vlijemo v ohlajeni sifon (2 bombici). 

 

Sestavine za glazuro (beli led): 

sok 1 limone ALI pomaranče; 

20 dag sladkorja v prahu; 

(1 beljak). 

 

Priprava: 

Dobro umešamo obe sestavini. Po želji lahko dodamo še en jajčni beljak. 

 

JOGURTOVA STRJENKA Z MEDENIM SADNIM PRELIVOM 
Sestavine za jogurtovo strnjenko:  

5 dl jogurta; 

25 dag medu; 

3 ml limoninega soka; 

2 ml maraskina; 

1,3 dag stroka vanilije ali vanilin 

sladkor; 

2 dag želatine v lističih (dva 

zavitka); 

5 dl sladke smetane; 

 

Priprava: 

Želatino namočimo v mrzlo vodo, 

da nabrekne. V vodni kopeli jo 

raztopimo in ji nato primešamo 

že pripravljen jogurt z dodatki. 

Umešamo jogurt, med, limonin 

sok, maraskino in nastrgan 

vanilin strok / vanili sladkor. 

Rahlo primešamo stepeno 

smetano. Takoj napolnimo 

pripravljeno posodo / kozarčke 
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za oblikovanje strjenke. Za vsaj tri ure postavimo v hladilnik. Dodamo sadni preliv. 

 

Sestavine za medeni sadni preliv: 

30 dag sadja;  

18 dag medu; 

Dekoracija: jagoda, listi melise, mete, pehtrana, cvetje bezga … 

 

Priprava: 

Očiščeno sadje narežemo in jih z dodanim medom zmiksamo in pretlačimo skozi sito. 

Postavimo na hladno. Dodamo še v pahljačo narezane jagode in liste svežih zelišč in 

cvetov. 

 

MEDENE REZINE Z BUČNIMI SEMENI 
Sestavine za medeni sadni preliv:  

6 jajc; 

20 dag masla; 

20 dag moke; 

1,3 dag vanili sladkorja (1 zavitek); 

20 dag jedilne čokolade; 

20 dag mletih mandljev ali orehov; 

20 dag CVETLIČNEGA medu; 

0,7 dag pecilnega praška (pol zavitka); 

20 dag grobo sesekljanih bučnih 

semen; 

ščep soli; 

Začimbe: cimet, klinčki, kardamon, 

limonina lupinica. 

 

Priprava: 

Maslo penasto umešamo, dodamo rumenjake, med in dobro umešamo. Beljake s ščepcem 

soli stepemo. Čokolado grobo sesekljamo ALI v vodni kopeli stopimo. Moko s pecilnim 

praškom presejemo. Masi z rumenjaki dodamo mandlje / orehe, bučna semena, moko in 

sneg ter rahlo premešamo. Maso 

namažemo na pomaščen pekač. 

Pečemo 20 - 30 minut na 170°C – 

odvisno od debeline testa. Na toplo 

pecivo namažemo glazuro. Razrežemo 

na rezine ali z modelčkom izrežemo 

srčke / polmesece ... Posušimo. 

Izrezano pecivo lahko tudi prelijemo z 

belim ledom. 
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Sestavine za glazuro (beli led): 

sok 1 limone ALI pomaranče; 

20 dag sladkorja v prahu; 

(1 beljak). 

 

Priprava: 

Dobro umešamo obe sestavini. Po želji lahko dodamo še en jajčni beljak. 

 

 

TIRAMISU Z MEDOM IN MALINAMI 
Sestavine: 

50 piškotov; 

4 dl vode + Instant kave; 

6 jajc; 

2 dl grškega jogurta;  

80 dag mascarponeja; 

sok limete; 

80 dag malin; 

10 dag mletega sladkorja; 

20 dag prepraženih lističev mandljev; 

30 dag AKACIJEVEGA medu; 

strok vanilije; 

6 lističev želatine; 
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sok 2 limet; 

ščep soli; 

lističi melise. 
 

Priprava: 

Želatino namočimo v mrzlo vodo. Jajčne beljake 

damo na hladno. Rumenjake damo v kotliček. Strok 

vanilije prerežemo po dolgem, s konico noža 

postrgamo sredico in jo dodamo rumenjakom. 

Dodamo še med in dobro umešamo. V vodni kopeli 

penasto stepemo in dodamo ožeto želatino. 

Prestavimo s štedilnika, dodamo mascarpone in 

jogurt in dobro umešamo. Beljake s ščepom soli 

stepemo. Na rahlo primešamo že pripravljeni 

zmesi. Maline premešamo s sladkorjem v prahu in 

sokom limete. Pekač (20 x 20 cm) prekrijemo s 

piškoti, pokapamo s kavo in posujemo s polovico malin in polovico kreme. Še enkrat 

ponovimo. Za vsaj dve uri postavimo na hladno. Razrežemo in garniramo s prepraženimi 

lističi mandljev in lističi melise. 
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Avtorica: Urška Avsenik 

 

 

 

ŽONTA  
Sestavine: 

1 velika žlica masti; 

1 velika ali 2 manjši drobno sesekljani čebuli; 

½ kg drobno narezanih govejih jetrc; 

1 velika žlica koruzne moke; 

½ L vode; 

Začimbe: lovor, majaron, šetraj. 

 

Priprava: 

Na masti prepražimo čebulo. Ko porumeni, dodamo 

jetrca, ki jih na hitro popražimo. Dobro mešamo. 

Gostimo z moko in zalijemo s toplo vodo. Dodamo 

začimbe. Vre naj 10 – 15 minut. Pred uživanjem 

solimo po okusu. Za boljši okus lahko pri praženju 

čebuli dodamo tudi slanino. Jed lahko jemo s 

kruhom ali drugimi dodatki, kot je kuhana polenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4. ŽONTA IN SLADKULCE 
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SLADKULCE 
Sestavine:  

1 kg bele moke; 

1 kocka kvasa; 

10 dag sladkorja; 

3 jajca; 

14 dag masla (lahko pol masla, pol masti); 

3 dl mlačnega mleka; 

ščep soli. 

 

Priprava: 

V skodelico damo zdrobljeni kvas, malo sladkorja in 

moke, zalijemo z malo mlačne vode in pustimo 

vzhajati. Med tem časom stopimo maslo, dodamo 

mleko, sladkor in mešamo, da se sladkor stopi. 

Preverimo da ni prevroče, dodamo še jajca in 

zmešamo z električnim mešalcem. V drugo skledo 

vsujemo moko, na sredini naredimo "luknjo", vlijemo kvasni nastavek in jajčno zmes. 

Dodamo še malo soli, na hitro zamesimo, da se veže moka. Nato zmes predenemo na 

leseno desko, kjer jo vgnetemo v gladko testo. Vzhaja naj za dvojno količino. Iz testa 

naredimo drobne dolge svaljke, ki jih prepletemo v kitko. Oblikovane sladkulce položimo 

na pekač, obložen s peki papirjem, kjer jih pustimo počivati 15 minut. Nato jih damo peči. 

Na 180°C jih pečemo 10 – 15 minut. Še vroče premažemo z vodo in jih  povaljamo v 

kristalnem sladkorju. 
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Avtorica: Mateja Reš 

 

Potica je ena izmed slovenskih znamenitosti, ki se je na 

slovenskem razvila pred približno 200 leti. Včasih so jo 

pekli le za božič in veliko noč, danes pa številne različice 

potic pečemo tudi za druge praznike. Naj bodo družinski 

ali drugega pomena. Praznična potica je sladica 

slovenskega rodu in na to moramo gledati s ponosom. 

Tudi zato, ker je s pripravo potice kar nekaj dela. 

Navsezadnje tudi trud in dobra volja, ki ju vmesimo v 

testo pripomoreta, da je potica tako zelo slastna in 

posebna. S tokratno potico smo pogledali tudi čez meje 

Slovenije, nadev smo si sposodili iz toplih krajev, kjer 

rastejo kokosove palme. Torej je potica ne samo 

slovenska, ampak svetovna sladica! 

 

Včasih se je gospodinja ob peki ravnala po svojih izkušnjah, danes pa, da dogajanje med 

peko bolje razumemo, radi tudi kaj preberemo. Pa poglejmo nekaj osnovnih nasvetov. 

• Vsi vemo, da je kvas rahljalno sredstvo za peko potic in kruhov. Za ugoden razvoj 

glivic kvasovk je potrebna toplota, prava temperatura se giblje med 25 in 35 °C, 

vlaga in zrak. Glivice kvasovke spreminjajo grozdni sladkor, ki nastaja iz ogljikovih 

hidratov v alkohol in plin ogljikov dioksid, ki dviguje testo. Z dodajanjem sladkorja 

v testo poskrbimo, da imajo glive kvasovke še več hrane in testo lepše in hitreje 

vzhaja od običajnega krušnega testa. 

• Stopljeno maščobo primešamo, ko smo kvasni nastavek že razmešali z moko. če 

maščoba obda glivice kvasovke s tanko plastjo, jim onemogoča hitro vzhajanje. 

• Vzhajanje preprečuje tudi kontakt soli in kvasa, saj sol uniči glive kvasovke. 

• Testa za potico ne stepamo preveč, kajti pri daljšem stepanju lahko postane tako 

napolnjeno z zrakom, da je po vzhajanju preveč rahlo in ni sposobno nositi teže 

nadeva, zato nam nagaja pri peki. Mesimo ga toliko, da postane gladko po površini 

in elastično v sredini in odstopi od posode, v kateri mesimo. Testo pokrijemo s 

folijo za živila, ki zadržuje vlago in toploto. 

• Če se nam testo prehladi, torej se na površini napravi tanka skorjica, testo še enkrat 

zgnetemo in ponovno vzhajamo. Priporočam, da v tem primeru vzhajamo v pečici, 

ogreti na 40 °C. Pečico vklopimo tako, da gori lučka. 

• Temperatura nadeva in testa morata biti enaki. 

• Večkrat se nam zgodi, da nam ob peki vrhnja plast odstopi. Do tega pride, če je 

potica preveč vzhajana v modelu. Vrhnja plast testa se ob stiku z vročino preveč 

         5. POTICE 
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zapeče in ohrani obliko, preostali del potice 

pa se zaradi prehajanja v stiku z vročino in 

tresenja pri prenosu v pečico sesede.  

• Še nekaj o prebadanju in mazanju potice. 

Takoj, ko potico vložimo v model, jo precej 

na gosto prebodemo do dna. To lahko 

ponovimo tudi pred peko. Pred peko jo 

premažemo z razžvrkljanim jajcem, 

pomešanim z vodo ali pa s sladko ali kislo 

smetano. Pazimo, da med mazanjem ne 

pokrijemo luknjic, saj bi preprečili, da bi 

para izhajala iz potice, kar bi lahko povzročilo odstop testa. 

• Testo lahko pripravimo tudi iz polnovredne pšenične, pirine ali kamutove moke, le 

malo več tekočine in daljši čas vzhajanja je potreben. Res pa je, da se taka potica 

težko zvija, zato priporočam uporabo ravnih modelov. Sočna ostane še dlje kot 

potica iz bele moke. 

• Če se odločimo za peko ravnih potic, razvaljajmo ožje in daljše testo (zvijemo z 

daljše strani), nadevano potico prerežemo čez pol in položimo v namaščen pekač. 

Spoje premažemo z oljem, da se potici ne sprimeta. 

• In še zadnji tokratni napotek za peko potice. Kako ugotovimo, kako široko moramo 

razvaljati, da bo ravno pravšnje dolžine za naš model? Izmerimo premer modela, 

ga pomnožimo z dva in to je zadostna dolžina za model. 
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OREHOVA POTICA 
Testo:  

500 g pšenične bele moke; 

21 g kvasa; 

¼ L – 3 dl mlačnega mleka; 

90 g sladkorja; 

2 rumenjaka; 

90 g masla; 

sol; 

2 žlici ruma. 

 

Nadev: 

2 dl mleka; 

120 g cvetličnega ali akacijevega 

medu; 

400 g mletih orehov; 

1 žlica ruma; 

sneg 2 beljakov; 

200 g rozin po želji; 

naribana lupinica neškropljene limone. 

 

Priprava: 

Pripravimo kvasni nastavek; zmešamo 3 žlice mlačnega mleka, kvas, žlico sladkorja in 

žlico moke. Počakamo, da nastavek naraste in ga zmešamo v presejano moko. Dodamo 

preostalo mleko, stopljeno maslo, rumenjaka, rum in sol ter zamesimo  mehko testo, damo 

ga v skledo in pokrijemo s krpo. Vzhaja naj tako dolgo, da se količina testa podvoji. 

 

Za nadev nekaj žlic mletih orehov prihranimo, ostalim pa dodamo med in jih prelijemo z 

vrelim mlekom. Dobljeno maso nekoliko ohladimo. Dodamo rum, limonino lupinico in 

narahlo vmešamo sneg beljakov. 

 

Testo tanko razvaljamo, premažemo z oljem, namažemo z nadevom, po želji posujemo z 

rozinami, tesno zvijemo in položimo v dobro namaščen in z ostro moko potresen model. 

Večkrat prebodemo do dna, pokrijemo s folijo in pustimo vzhajati  30 minut, odvisno od 

sobne temperature. 

 

Pečemo pri 175°C  50-60 minut. Po 20 minutah peke pokrijemo s peki papirjem, da se ne 

zapeče preveč.  
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Pečico izklopimo in pustimo stati še 5 minut. Vzamemo iz pečice, pustimo stati še 10 

minut, z nožem preverimo, da se potica ni prijela na stene pekača in zvrnemo na rešetko 

ali desko. 

 

V kolikor bomo potico shranili v zamrzovalniku, jo vložimo še mlačno, da ohranimo njeno 

svežino. 

 

PEHTRANOVA POTICA 
Testo: 

500 g pšenične bele moke; 

21 g kvasa; 

¼ L – 3 dl mlačnega mleka; 

90 g sladkorja; 

2 rumenjaka; 

90 g masla; 

sol; 

2 žlici ruma.  

 

Nadev: 

2 jajci; 

150 g sladkorja; 

500 g spasirane sočne skute; 

100 g zdroba; 

naribana lupina  in sok1 bio 

limone; 

3 vrečke suhega pehtrana ali 

1,5 dl sesekljanega svežega;  

1 žlica ruma; 

200 g rozin po želji. 

 

Priprava: 

Pripravimo kvasni nastavek; 

zmešamo 3 žlice mlačnega 

mleka, kvas, žlico sladkorja in 

žlico moke. Počakamo, da 

nastavek naraste in ga 

zmešamo v presejano moko. 

Dodamo preostalo mleko, stopljeno maslo, rumenjaka, rum in sol ter zamesimo  mehko 

testo, damo ga v skledo in pokrijemo s krpo. Vzhaja naj tako dolgo, da se količina testa 

podvoji. 
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Za nadev beljaka stepemo v trd sneg, dodamo sladkorja, še malo stepamo, dodamo 

rumenjaka in še malo stepamo. Dodamo skuto, zdrob, limonin sok, lupino, rum in pehtran. 

Masa mora biti mazava, ne presuha in ne premokra. Testo tanko razvaljamo, namažemo z 

nadevom, po želji posujemo z rozinami, tesno zvijemo in položimo v dobro namaščen in z 

ostro moko potresen model. Večkrat prebodemo do dna, pokrijemo s folijo in pustimo 

vzhajati  30 minut, odvisno od sobne temperature. 

 

Pečemo pri 175°C  50-60 minut. Po 20 minutah peke pokrijemo s peki papirjem, da se ne 

zapeče preveč.  

 

Pečico izklopimo in pustimo stati še 5 minut. Vzamemo iz pečice, pustimo stati še 10 

minut, z nožem preverimo, da se potica ni prijela na stene pekača in zvrnemo na rešetko 

ali desko. 

 

V kolikor bomo potico shranili v zamrzovalniku, jo vložimo še mlačno, da ohranimo njeno 

svežino. 

 

POTICA S SUHIMI JABOLČNIMI KRHLJI 

Testo: 

500 g pšenične bele moke; 

21 g kvasa; 

¼ L – 3 dl mlačnega mleka; 

90 g sladkorja; 

2 rumenjaka; 

90 g masla; 

sol; 

2 žlici ruma;  

 

Nadev: 

400 suhih jabolčnih krhljev; 

2 dl vrelega mleka; 

150 g stopljenega masla; 

1 žlička mletega cimeta; 

noževa konica mletih klinčkov; 

2 žlici ruma ali viljamovke; 

2 žlici kisle smetane; 

1 žlica ruma; 

2 jajci; 

100 g sladkorja; 

naribana lupina  in sok1 bio limone. 
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Priprava: 

Pripravimo kvasni nastavek; zmešamo 3 žlice mlačnega mleka, kvas, žlico sladkorja in 

žlico moke. Počakamo, da nastavek naraste in ga zmešamo v presejano moko. Dodamo 

preostalo mleko, stopljeno maslo, rumenjaka, rum in sol ter zamesimo  mehko testo, damo 

ga v skledo in pokrijemo s krpo. Vzhaja naj tako dolgo, da se količina testa podvoji. 

 

Jabolčne krhlje zmeljemo na mesoreznico ali v močnem sekljalniku. Prelijemo z vrelim 

mlekom, premešamo, dodamo kislo smetano, cimet, klinčke, limonino lupinico, sok in 

rum. Masa mora biti mazava, ne presuha in ne premokra. 

 

Beljaka stepemo v trd sneg, dodamo sladkorja, še malo stepamo, dodamo rumenjaka in še 

malo stepamo. Testo tanko razvaljamo, namažemo z nadevom, po želji posujemo z 

rozinami, tesno zvijemo in položimo v dobro namaščen in z ostro moko potresen model. 

Večkrat prebodemo do dna, pokrijemo s folijo in pustimo vzhajati  30 minut, odvisno od 

sobne temperature. 

 

Pečemo pri 175°C  50-60 minut. Po 20 minutah peke pokrijemo s peki papirjem, da se ne 

zapeče preveč.  
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Pečico izklopimo in pustimo stati še 5 minut. Vzamemo iz pečice, pustimo stati še 10 

minut, z nožem preverimo, da se potica ni prijela na stene pekača in zvrnemo na rešetko 

ali desko. 

V kolikor bomo potico shranili v zamrzovalniku, jo vložimo še mlačno, da ohranimo njeno 

svežino. 

 

KOKOSOVA POTICA S KAKAVOM 
Testo: 

500 g pšenične bele moke; 

50 g grenkega kakava; 

21 g kvasa; 

3 – 3 ½  dl mlačnega mleka; 

90 g sladkorja; 

2 rumenjaka; 

90 g masla; 

ščep soli; 

2 žlici ruma. 

 

Kokosov nadev: 

2 dl mleka; 

150 g masla; 

300 g kokosove moke; 

200 g sladkorja; 

2 jajci; 

4 beljaki; 

izpraskan stržen pol vanilije ali vaniljev sladkor; 

kisla smetana za premaz. 

 

Priprava: 

Za kvasni nastavek zmešamo 3 žlice mlačnega mleka, kvas, žlico sladkorja in žlico moke. 

Počakamo, da nastavek naraste in ga  damo na presejano moko, zmešano s kakavom. 

Dodamo preostalo mleko, stopljeno maslo, rumenjak, rum in sol ter zamesimo srednje 

trdo testo, ga položimo v skledo in pokrijemo s krpo. Vzhaja naj tako dolgo, da se količina 

testa podvoji. To je okoli pol ure, glede na temperaturo prostora. Če nam preveč vzhaja, 

ga raje ponovno pregnetemo in počakamo, da še enkrat naraste. 

 

Za nadev mleko in maslo zavremo. Poparimo kokosove kosmiče, dodamo polovico 

sladkorja in vaniljo. Posebej stepemo beljake v trd sneg, dodamo drugo polovico sladkorja, 

še malo stepamo, dodamo rumenjake in še malo stepamo. Dodamo kokosu. Masa mora 

biti mazava, ne presuha in ne premokra.  
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Kakavovo testo tanko razvaljamo na velikost večjega prtiča in namažemo z nadevom. 

Pričnemo ga zvijati z ožje strani pravokotnika, na tesno zvijemo in položimo v namaščen, 

z drobtinami poprašen okrogel model.  

 

Na več mestih prebodemo. Pustimo, da vzhaja 30 minut. Vzhajano potico premažemo z 

mešanico vode in kisle smetane, da skorja ostane voljna. Ponovno prebodemo po luknjah 

od prej. 

 

Pečemo pri 175°C  50-60 minut. Po 20 minutah peke pokrijemo s peki papirjem, da se ne 

zapeče preveč.  

 

Pečico izklopimo in pustimo stati še 5 minut. Vzamemo iz pečice, pustimo stati še 10 

minut, z nožem preverimo, da se potica ni prijela na stene pekača in zvrnemo na rešetko 

ali desko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPN44hDVCLc
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Delavnice so izvajale: 

 

Mateja Reš 

 

Marija Arh Ivanšek 

 

Urška Avsenik. 

 

 

Prostore, opremo in pomoč pri izvedbi delavnic so omogočili: 

 

 

 

  

  

  

 

 

Marjana Potočnik, ravnateljica, Simon Malc, organizator praktičnega pouka, 

Andreja Lavrič, učiteljica, 

dijakinji in dijaki: Jerca Stanonik, Manca Velikovrh, Blaž Teran, Primož Kenda, Luka 

Bahar, Lovro Maček, Tian Kuralt, Boris Debeljak, Jure Čop, Matej Finžgar in Žan Štim. 
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Anže Habjan, predsednik s sodelavci. 

 

 

 

 

ISKRENA HVALA! 


