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Milí čtenáři, kuchaři, milovníci 
dobrého jídla a pohádek, cestovatelé, 
 
      knížka, kterou právě držíte v ruce, 
volně navazuje na knížku pro rodiny 
Průvodce pohádkovým Slovinskem   
a na sbírku slovinských lidových po-
hádek Kouzelná zahrada. 
     Najdete v ní recepty na vyhlášené 
slovinské speciality, několik pohádek 
a obrázky známé pražské ilustrátorky 
Magdy Štajnerové. 
     K napsání nás inspirovala četná 
pozvání našich slovinských přátel ke 
stolu u nich doma v Lublani a v práz-
dninovém domě na ostrově, návštěvy 
restaurací, cukráren, pekáren, hor-
ských chat, statků. Spoustu let jsme 
sbírali recepty, vařili podle nich, až 
konečně vznikl tento malý průvodce 
slovinskou kuchyní. 
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    Ať se vám líbí a ať vám chutná! 
  Staří Slovinci se domnívali, že na 
začátku světa byla přešťastná doba. 
Chléb rostl na stromech a pšeničný klas 
byl  dlouhý jako půl snopu. Šťastní lidé 
byli zpočátku dobří, pak se ale zkazili a 
byli zlí. 
   Bůh se proto rozhodl, že nastane 
konec světa. Spustil se strašný déšť a 
celou zemi zalila voda. Téměř všichni 
lidé se utopili, jen čtyřem se podařilo 
zachránit. Na vysoké hoře rostla vinná 
réva, která se svou korunou dotýkala 
nebe. Tři byli líní a ten čtvrtý se po ní 
začal šplhat nahoru. 
   Viděl to Kurent, u starých Slovanů 
velmi vážený bůh. Potěšilo ho, že 
člověk hledá pomoc na révě, která byla 
jemu zasvěcena, a smiloval se nad ním. 
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Voda začala odtékat a země se 
vysušila.  
Zachráněný musel Kurentovi slíbit, že 
bude ctít jemu zasvěcené rostliny a 
užívat jejich plody. 
   Ty dvě rostliny byly vinná réva a 
pohanka. Zachráněný vzal odnož vinné 
révy a semena pohanky a vypravil se 
hledat nový domov. Zastavil se na 
březích Jaderského moře, zasel 
pohanku a zasadil vinnou révu. 
   Dodnes se pěstuje ve Slovinsku dobré 
víno a horalé jsou živi většinou 
z pohanky. 
 
                     /Ze slovinské mytologie/ 
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Slovinská kuchyně 
 
    Slovinsko není rájem jen pro turisty, 
vodáky, horolezce, cyklisty, rybáře nebo 
přírodovědce. Má co nabídnout také mi-
lovníkům dobrého jídla a vína. 
    V čistých řekách žije spousta ryb, na polích 
se pěstují různé druhy obilí, v zahradách 
roste zdravá zelenina, lesy nabízejí lesní 
plody a houby, kvetoucí louky léčivé a 
aromatické bylinky, stromy v sadech plodí 
nádherné ovoce… Pak je tu ještě moře se 
svými poklady nebo včely poskytující 
lahodný med. 
   Slovinská kuchyně je stejně pestrá jako 
slovinská krajina, které vévodí Alpy na 
severu, kterou omývá Jaderské moře na 
západě, ve vnitrozemí se krasových jeskyních 
ukrývají sušené šunky pršut nebo vynikající 
sýry, na mírnějších kopcích se pěstuje skvělé 
víno. 
   Co si představit pod pojmem slovinská 
kuchyně? Je to skutečně kulinářská mozaika. 
Její pestrost vyplývá především z různorodé 
krajiny a ze sousedství s proslulými národ-
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ními kuchyněmi (italskou, rakousku, maďar-
skou a chorvatskou).  
   Na horských túrách se můžeme setkat 
s tradičními selskými pokrmy z 19. století 
jako jsou žgance (halušky), kysané zelí, 
kraňské klobásy nebo moučník potica. 
Tradičním kořením, které používaly 
hospodyně k d ochucování jídel, byla majo-
ránka, máta, meduňka, tymián, dobromysl, 
saturejka, bobkový list. 
   Dovážené potraviny znali jen měšťané na 
pobřeží, jinak se vařilo z doma vypěsto-
vaných surovin, které se spotřebovávaly beze 
zbytku, např. jablečné nebo řepné slupky se 
sušily na čaj. V Alpách nebo Bílé krajině  
jsou oblíbené šary, husté polévky, kosti, 
vnitřnosti, skořápky z raků, horší kousky 
sušeného masa se vařily v polévce, k tomu se 
přidávaly brambory, řepa, kedlubny a proso 
nebo ječmen. 
   Po celém Slovinsku se vaří ričet, to jsou 
kroupy   se sušeným masem, někde se přidá-
vají sušené hrušky nebo švestky. 
   Slovinci jedli různé druhy masa, nej-
rozšířenější bylo ale vepřové, také drůbež, 
která se připravovala např. na Martina. Na 
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Doleňsku a Notraňsku jedli také plchy i 
ježky!, oblíbení byli raci. 
   Největším svátkem bývala na vsi zabíjačka. 
Z prasete vyráběli krvavice, pečenice, 
kranjske klobase, želodce (plněné žaludky, 
něco jako naše bránice), jetrnice, ocvirke 
(škvarky) apod. 
   Zelenina se tolik nevařila, nejčastěji jedli 
zelí, hlavně kysané nebo kysanou řepu 
(tuřín), fazole, bob, cizrna, někde také 
okurky a dýně, na Istrii lilky. 
     Dnešní slovinská kuchyně je ve světě  
stále proslulejší díky své pestrosti, kvalitě 
domácích surovin, díky přívětivým res-
tauracím, pohostinnosti místních obyvatel a 
také díky různým akcím a gastronomickým 
soutěžím – soutěž o nejlepší kraňskou 
klobásu, známé setkávání milovníků 
opečených brambor, svátky vynikajících vín 
(teran, refošk, rebula, cviček)… 
    Slovinsko se dělí na 24 gastronomických 
regionů s typickými krajovými specialitami a 
zvyky. Z těchto krajů pochází 170 vyni-
kajících popsaných jídel. Naši cestovatelé se 
seznamují hlavně s kuchyní Gorenjska na 
túrách Julskými Alpami, na Istrii s přímoř-
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skými specialitami, pak  možná rádi poznají 
sušené šunky a sýry z krasových jeskyní. 
Jenže je tu třeba ještě Bela krajina, 
Ljubljana, Pohorje, Prekmurje a další kraje 
s vynikajícími pochoutkami. 
     Slovenská jídla jsou dodnes svázána 
s pověstmi, pohádkami, zvyky a pověrami, 
mají své přesné místo v každodenním   
životě a o svátcích pak dotvářejí slavnostní 
atmosféru. 
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Frtalja 
Vaječná omeleta z Vipavské doliny 
 
2 vejce, sůl, olej 
klobása, sýr, bylinky 
 
     Vajíčka rozkvedláme v hrnku se solí a 
přidáme nadrobno nakrájenou klobásku, 
nastrouhaný sýr a nasekané bylinky 
(meduňka, bazalka, fenykl) 
 

Nakládaný sýr 
 
250 g čerstvého sýra 
3,5 dl olivového oleje 
1 lžička celého pepře 
2 stroužky česneku 
3 menší bobkové listy 
čerstvý rozmarýn 
1 lžička provensálského koření 
 
Sýr nakrájíme na kostky, ve sklenici pro-
ložíme s kořením a bylinkami a zalijeme 
olejem. Sklenici zavřeme a uložíme na 4-5 
dní do lednice.  
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Pajtíčke 
Slané, pečené kynuté roládky s náplní 
z cibule a ořechů 

 
kynuté těsto 
1 kg hladké mouky 
30 g kvasnic 
1 lžička cukru 
 
ořechová náplň z cibule a ořechů 
100 g mletých ořechů 
2 cibule 
5 lžic oleje 
2 lžíce strouhanky 
1 lžička soli 
celý pepř 
 

  Mouku, kvasnice a cukr smícháme a 
přidáme 2 dl vlažné vody. Uhněteme hladké 
kynuté těsto. Přikryjeme a necháme vyky-
nout. Troubu zahřejeme na 160°C. 
Oloupeme cibuli a nasekáme nadrobno. Na 
pánvi na oleji osmažíme cibuli. Přidáme 
strouhanku, mleté ořechy, sůl a špetku 
čerstvě namletého černého pepře. Dobře 
promícháme.  
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  Vykynuté těsto rozválíme, potřeme 
nádivkou a těsně zavineme. Roládu nakrá-
jíme na 3-5 centimetrů silné plátky, které 
položíme na vymaštěný plech. Pečeme asi 30 
minut. 
  Pajtíčke se podávaly ve svátek místo chleba. 
Můžeme je nabídnout jako přílohu k  zele-
ninovým a masovým pokrmům.  
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Kruh (chléb) 
 
     V jedné krásné slovinské pohádce 
říká král: „Není na světě omamnější 
vůně než vůně čerstvého chleba 
zrovna vytaženého z pece.“  
   A známá slovinská pohádkářka 
Dušica Kunaver ve své knize Kouzlo 
chleba píše, že „málokdo nepocítí 
radost při pohledu na čerstvý, teplý 
bochník chleba. … Slovo chléb 
znamená domov, teplo, štěstí, mír, 
bohatství…“ 
     Chleba byl vždy jedním z hlavních 
jídel, podával se několikrát denně při 
každé příležitosti. Slovinci jsou 
milovníci chleba. 
     Dřív se pekl v chlebové peci, kam 
ho vkládali dlouhými lopatami. 
Pečení chleba byl velký rodinný 
svátek, konal se jednou za týden. 
V chudých rodinách se pekl z černé 
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mouky a přidávaly se k němu otruby 
a brambory, sedláci měli chleba z bílé 
mouky se sušeným ovocem a ořechy. 
     Zvláštní chleba tanik dělali z pše-
ničného kynutého těsta a podmáslí. 
Podobný byl svatební koláč bosman. 
   Nejlepší chleba se pekl na Vánoce. 
Po celém Slovinsku se připravuje 
zvláštní chléb, o kterém se věřilo, že 
má čarovnou moc. Božičnik, popr-
tnik, poprtnjak nebo župnjak jsou 
různé názvy chleba z bílé mouky, 
vajec a mléka, který je bohatě zdoben 
těstovými ptáčky a květinami. Kou-
sek čarovného chleba dostal každý 
člen rodiny, pacholci a děvečky, 
hosté, domácí zvířata, drobky roz-
prášili po poli a pár se jich házelo 
taky do studny. Božičnik měl chránit 
před neštěstím a nemocí, měl zajistit 
dobrou úrodu a čistou vodu. 
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    Dnes se domníváme, že je černý 
chleba zdravější. Vedle bílého a 
černého, pšeničného nebo žitného 
chleba, pekly hospodyně také kuku-
řičný, ječný nebo pohankový. 
   Na lidové tradice se snaží navázat 
největší pekárna Grosuplje, která má 
ve své nabídce širokou paletu kaž-
dodenního i svátečního pečiva a sna-
ží se v povědomí udržovat klasické 
svátky a lidové zvyky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18  

Belokranjska pogača 
 
50 dkg hladké bílé mouky 
3 dl vlažné vody 
2 kávové lžičky soli 
20 g kvasnic 
špetka kmínu 
1 vejce 
půl lžičky cukru 
 
    K rozdrobeným kvasnicím se přidají 3 
lžičky mouky, ½ dcl vlažné vody a půl lžičky 
cukru, promíchá se a nechá vzejít. 
    Z mouky, vlažné vody a kvásku se připraví 
těsto, které se hněte 8-10 minut, až se 
přestane lepit na ruce. Přikryje se a nechá 
kynout, až se množství zdvojnásobí. 
    Vykynuté těsto se položí na pekáč 
pomazaný olejem nebo sádlem a rukama se 
roztáhne na placku o průměru 30 cm. 
Tloušťka je 1-2 cm, kraje jsou tenčí a nesmí 
se dotýkat stěn pekáče. Na koláči se nakrájí 
mřížka, pomaže se vajíčkem s kmínem a 
posype hrubou mořskou solí. 
    Peče se v předehřáté troubě na 220 stupňů 
20-25 minut. 
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Lepinja 
Jogurtové placky 

 
450 g hladké mouky 
2 dl jogurtu 
droždí 
sůl 
cukr 
slunečnicový olej 
voda 
 
  K mouce přidáme droždí, sůl, cukr, trochu 
oleje, jogurt a vodu. Uhněteme a necháme 
v teple kynout asi 30 minut. 
  Vykynuté těsto znovu prohněteme a 
přidáme mouku, až se přestane lepit. 
  Rozdělíme na 4 kusy a z každého vytvoříme 
placku. 
  Pečeme na pečicím papíru asi 15 minut na 
200 stupňů. 
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Mlinci 
Prostá, stará domácí příloha 
 
500 g mouky 
2-3 lžíce olivového oleje 
3 dl vlažné vody 
1 lžička soli 
 
 
  Suroviny v pokojové teplotě uhněteme na 
vláčné hladké těsto, které rozdělíme na 
koule, pomažeme olejem, přikryjeme mísou 
a necháme půl hodiny odpočívat. 
  Každý kus těsta pak rozválíme na kulatou 
placku velikosti pánve. 
  Na rozpálené pánvi opečeme placky z obou 
stran podle chuti (dokřupava). 
 
  Hotové pak můžeme omastit škvarky, nebo 
polít kysanou smetanou, na sladko potřeme 
marmeládou. 
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Mlinci II 
 
1 kg hladké mouky 
5 žloutků  
50 g oleje 
sůl 
1 lžíce mléka 
vlažná voda 
 
  Ze surovin uhněteme těsto a necháme 
kynout. Pak vytvarujeme 6 bochníčků a 
vyválíme na placky asi jako těsto na nudle. 
Pečeme na plechu v předem ohřáté troubě 
na 180°C. 

  Upečené jsou světle hnědé a nafouknuté. 
Zchlazené nalámeme na kousky a pokropíme 
je v míse slanou vodou. Až změknou, 
přebytečnou vodu vylijeme.  

  Dobře okapané mlinci můžeme omastit 
škarky nebo slaninou, posypat smaženou 
cibulkou, můžeme polít trochou polévky, 
zředěné sladkou smetanou, nebo je omas-

tíme tukem z pečené husy nebo kačeny. 
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Primorska pinca 
Sváteční chlebík z Přímoří 
 
500 g mouky 
100 g cukru 
100 g másla 
3 dl mléka 
5 žloutků 
1 vejce 
40 g droždí 
citronová kůra 
trochu rumu 
sůl 
 
  V hrnku smícháme kvasnice s 1 lžící cukru, 
trochou mouky a půl dl vlažného mléka. 
Promícháme a necháme půl hodiny vzejít. 
  Do přesáté mouky přidáme kvásek.   
Žloutky a cukr ušleháme, přidáme trochu 
citrónové kůry, rum a sůl.  Přilijeme zbytek 
mléka a dobře vyšleháme. Tuto směs 
přidáme k mouce. Nakonec přidáme na 
plátky pokrájených 80 g másla. Dobře 
prohněteme, až vznikne hladké těsto. 
Přikryjeme a necháme 30 minut kynout. 
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  Vykynuté těsto rozdělíme na tři kusy a 
z každého uplácáme bochníček. Bochánky 
položíme na pekáč vyložený pečicím 
papírem. Necháme kynout ještě 10 minut. 
Potřeme žloutkem. Do každého bochníku 
uděláme do středu 3 zářezy. Pečeme 45 
minut při 180 stupních C. 
 Pince se podávájí s čajem nebo šťávou 
hlavně na velikonoční snídani. Nosily se taky 
nedělkám do kouta spolu se slepičí polévkou. 
 

Funštrc/knapovsko sonce 
 
1,5 dl mléka 
1 dl vody 
250 g mouky 
1 vejce 
špetka soli 
olej 
 
   Smícháme mouku s mlékem, přidáme 
vejce, sůl a potom vodu, abychom dostali 
husté těsto. Na pánvi na oleji usmažíme 
placku. Podáváme teplé nebo studené, 
naslano se salátem a brambory, nebo 
nasladko polité marmeládou. 
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Matka Dráva 
Pohádka 

 
   To bylo v těch dobách, kdy naši 
předkové ještě neznali ani žito, ani 
pšenici. Tehdy žil u řeky Drávy bohatý 
rybář. Veškeré své jmění získal tím, že 
se mu podařilo nalovit v Drávě hodně 
ryb. Plný vděčnosti se jednoho dne 
řeky zeptal: „Matko Drávo, jak se ti 
odvděčím, že jsi mi pomohla 
k takovému blahobytu?“ 
   Dráva odpověděla: „Jdi do světa a 
tam v dalekých krajích najdeš lidi, kteří 
mají bílý a tmavý chleba. Kup mi od 
každého jeden bochník a přines mi ho 
sem.“ 
Rybář se vypravil na cestu do dalekých 
zemí a koupil, co mu řeka přikázala. 
Když se vrátil, hodil chleba do Drávy. 
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Nato začala voda stoupat a zaplavila 
levý i pravý břeh. Když opadla, začalo 
kolem růst plno krásného žita a zlaté 
pšenice. 
   Tak lidé získali zrno, začali všude sít 
žito a pšenici a péct chutný bílý a 
tmavý chléb. 
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POLÉVKY 
 
   Polévky jsou ve Slovinsku mladšího 
původu, přesto se jich vaří více než 
100. 
  Bohatší masové a zeleninové po-
lévky znali v Zámuří (Prekmurje) a 
části Štýrska (Štajerska). V Zámuří 
jedli polévku už ke snídani, často to 
bylo hlavní jídlo dne. O svátcích a při 
zvláštních příležitostech vařili tzv. 
dvojité polévky. Někdy zavařovali 
prosnou nebo pohankovou kaši a 
přidávali podmáslí a kysanou sme-
tanu. Proslulá štýrská polévka z te-
lecího, vnitřností a kysané smetany, 
kterou pijáci „vyhánějí kocoura“, 
pochází z Pohoří (Pohorje). 
  Ve vinorodých kopcích se vařívala 
vinná polévka. Nejchudší polévky 



 27  

bývaly v Goreňsku (Gorenjska), pře-
vládala bramborová a hovězí s plo-
voucím mozkem. Na Doleňsku 
(Dolenjska) byla nejoblíbenější bra-
mborová polévka. 
  V Alpách jsou doma šary, ve 
kterých se vařily horší části sušeného 
masa, vnitřnosti a tzv. prasečí ze-
lenina (červený kedluben, řepa, 
mrkev a brambory). V Bílé krajině  
(Bela krajina) vaří bezmasé šary, ke 
kterým přidávají proso nebo ječmen. 
Šarám jsou podobné oblíbené joty 
s kysaným zelím a fazolemi. 
  Po celém Slovinsku se dodnes vaří 
ričet z krup a sušeného masa. Někde 
přidávají švestky nebo sušené 
hrušky. Dřív se vařil ričet bez masa 
ve věznicích, dnes je na jídelním 
lístku mnohých vyhlášených res-
taurací. 



 28  

  Masové polévky bývaly na talířích v 
neděli, častěji u bohatších sedláků a 
u měšťanů. Vedle hovězích polévek 
se nejčastěji vařily polévky kuřecí a 
drůbeží, o kterých se věřilo, že 
pomáhají nemocným, těhotným a 
rodičkám. 
  Juham jsou podobné obary nebo 
ajmohty, které byly u Slovinců nej-
více oblíbeny. Připravovaly se 
s jíškou, masem, vnitřnostmi, bram-
bory a četnými dalšími surovinami. 
Nejvíce ceněná byla slepičí polévka 
s pohankovými haluškami. Na Do-
leňsku dřív vařívali také žabí nebo 
šnečí obaru. 
  Na Istrii jsou zase nejoblíbenější 
zeleninové mineštre. 
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Cvetačna juha z krompirjem 
Květáková polévka s brambory 

 
1 květák 
3-4 brambory 
1-2 mrkve 
olej 
muškátový oříšek 
šafrán 
sůl, 
pepř 
 
 
    Mrkev nastrouháme na lupínky. Květák 
rozdělíme na růžičky. Brambory nakrájíme. 
Do hrnce dáme lžičku oleje a na něm 
osmažíme mrkev. Pak vložíme květák a 
brambory a zalijeme vodou. Okořeníme solí, 
muškátovým oříškem a šafránem, můžeme 
připepřit.  Vaříme, dokud nejsou květák a 
brambory měkké. 
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Vipavská jota 
 
30 dkg vařených fazolí 
50 dkg brambor 
70 dkg kysaného zelí nebo řepy 
2 lžíce sádla 
2 stroužky česneku 
bobkový list 
sůl 
pepř 
 
 
 
     Zelí nebo řepu uvaříme v menším 
množství osolené vody. Oloupané brambory 
nařežeme na kousky a uvaříme. Zelí nebo 
řepu trochu scedíme, podle toho jak moc 
chceme mít polévku kyselou. Přibližně 
polovinu fazolí protlačíme sítem a polovinu 
necháme celých. Na sádle osmažíme 
nasekaný česnek, bobkový list a mouku. 
Vlijeme do polévky a podle chuti osolíme a 
opepříme. Pro vylepšení chuti můžeme 
přidat kus sušeného vepřového masa. 
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Pórková krémová polévka 
 
30 dkg pórku 
30 dkg brambor 
3 dkg oleje 
2 dkg sádla 
3 dkg uzeného 
1 stroužek česneku 
2 l vody 
sůl 
pepř 
petrželka 
 
 
   Na sádle osmažíme uzené maso, přidáme 
na kolečka nakrájený pórek, osolíme a 
opepříme. Po chvíli přidáme nakrájené 
brambory, zalijeme vodou a vaříme do-
měkka. Mezitím připravíme zásmažku z ole-
je, mouky a česneku. Vlijeme do polévky a 
vaříme ještě 10 minut. Polévku pro-
pasírujeme a přidáme do ní nakrájenou 
petrželku. Podáváme s opečeným chlebem. 
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Lublaňská obara 
Stará slovinská specialita 
 
80 dkg kuřete 
6dkg cibule 
13 dkg polévkové zeleniny (mrkev, celer, 
petržel, pór) 
4 dkg oleje 
1,3 kuřecího vývaru 
3 dkg mouky 
3 dkg strouhanky 
1-2 lžíce estragonového octa 
sůl 
směs pepřů 
2 stroužky česneku 
1 malý bobkový list 
1 snítka majoránky 
2 snítky tymiánu 
 
   Kuře rozdělíme na kusy, očistíme a umy-
jeme. Zeleninu očistíme a nakrájíme na 
kousky. Drůbeží vývar ohřejeme. Oloupáme 
cibuli a česnek a zvlášť posekáme najemno. 
V hrnci rozpálíme olej, na kterém rychle 
osmažíme kousky kuřete, maso nesmí 
zhnědnout.       Přidáme zeleninu pokrájenou 
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na kusky a nasekanou cibuli a vše dohro-
mady osmažíme. Ochutíme solí, bobkovým 
listem, majoránkou, tymiánem a posekaným 
česnekem. Posypeme moukou a strou-
hankou, rychle osmažíme za stálého  míchá-
ní a zalijeme vroucím vývarem.   Pomalu 
vaříme 35 minut. Nakonec polévku 
okořeníme čerstvě namletou směsí pepřů a 
estragonovým octem. Můžeme přidat nudle 
nebo knedlíčky. 
 
   Ve staré slovinské kuchyni byla obara 
slavnostní jídlem, které se podávalo v neděli, 
o svátcích a svatbách. Oblíbené byly také 
obary z raků, šneků a žab.  
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Kopřivová polévka 
 
350 g kopřiv 
1 pór 
1 česnek 
30 g másla 
1,1 l slepičí polévky 
4 lžíce mouky 
1,5 dl sladké smetany 
kostky chleba 
sůl 
pepř 
 
   Vršky kopřiv vaříme ve slané vodě. Pak je 
scedíme, opláchneme ve studené vodě a 
nasekáme nadrobno. Pórek očistíme a také 
nakrájíme na malé kousky. 
   Ve větším hrnci rozpustíme máslo, na 
kterém osmažíme pórek a potom kopřivy, za 
stálého míchání dusíme. Potom posypeme 
moukou, zamícháme a nakonec zalijeme 
slepičím vývarem. Vaříme ještě půl hodiny 
na slabém ohni. Hotovou polévku roz-
mixujeme dohladka. Přidáme smetanu, 
osolíme, opepříme a podáváme s opečenými 
kousky chleba, potřenými česnekem. 
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ENOLONČNICE 
Jídla z jednoho hrnce 

 
 Když vaříme jakoukoli polévku, 
počítáme na osobu 3 dcl vody, u 
enolončnic je to ½ litru. Důležité je 
vybrat suroviny, které se vaří stejně 
dlouho. Enolončnice jsou většinou 
velmi výživné, pestré, dobře zasytí a 
také je můžeme servírovat v různou 
dobu, pokud se členové rodiny 
nevracejí domů společně. 
   Připravují se s masem i bez. Svoji 
výbornou chuť získávají tím, že se 
všechny suroviny vaří v jednom hrnci 
najednou. 
   Pokud budeme vařit s masem, 
osmažíme ho nejdřív na tuku s cibulí, 
přidáme ještě zeleninu a brambory. 
Zalijeme vodou. Nesmí se míchat! 
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Fazolová mineštra 
 
1 l vody 
klobása 
1 konzerva fazolí 
pórek 
1 paprika 
1 kostka do polévky 
sůl, pepř, majoránka 
těstoviny 
 
    Do hrnce nalijeme vodu, do ní vložíme 
klobásu, zcezené fazole, na kolečka 
nakrájený pórek a na kousky nakrájenou 
papriku. Přidáme ještě kostku do polévky, 
sůl, pepř, majoránku (a tymián). Pro-
mícháme a vaříme 20 minut. Pak přidáme 
ještě těstoviny a vaříme tak dlouho, jak je 
uvedeno na obalu. 
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Ričet 
 
   Vydatné jídlo, které se vaří a je oblíbené po 
celém Slovinsku. Připravuje se v jednom 
hrnci, základem je ječná kaše nebo kroupy, 
ke kterým se přidá maso a zelenina. 
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Rychlý ričet 
 
½ kg krup 
½ kg brambor 
1-2 mrkve 
1 konzerva červených fazolí 
šunka, klobása, uzené apod. 
sůl 
pepř 
bobkový list 
rajský protlak 
 
    Asi půl kila krup a stejné množství na 
kostky nakrájených brambor s nakrájenou 
mrkví zalijeme vodou, osolíme, přidáme 
bobkový list a vaříme. Uvařené trochu vy-
chladíme, přidáme fazole z konzervy a na 
kostky nakrájené uzené, trochu rajského 
protlaku, opepříme a necháme ještě trochu 
povařit. 
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Bograč 
Jídlo ze tří druhů mas vařené v kotlíku nad 
ohněm 
 
 
800g hovězího boku 
800 g divočiny 
800 g vepřové kýty 
2 kg cibule 
1 kg brambor 
2 dl oleje 
1 dl suchého bílého vína 
1 dl červeného vína 
1 lžíce soli 
celý pepř 
4 lžíce mleté papriky 
4 stroužky česneku 
3 bobkové listy 
1 lžička majoránky 
mletý kmín 
 

 
   Cibuli oloupeme a nasekáme nadrobno. 
V hrnci rozehřejeme olej, na kterém cibuli 
asi 20 minut pomalu smažíme, přičemž 
nesmí změnit barvu. 
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    Maso opláchneme pod studenou vodou 
a nakrájíme na asi 40 g těžké kostky. 
   K osmažené cibuli přidáme nakrájené 
hovězí. Za občasného míchání smažíme 15 
minut. V hrnci přivedeme k varu asi 2 litry 
vody. 
    Oloupeme česnek a nasekáme nadrobno. 
Cibuli s hovězím masem posypeme mletou 
paprikou. Rychle zamícháme a zalijeme 
horkou vodou, aby všechny suroviny byly 
ponořené. Osolíme, okořeníme čerstvě 
namletým pepřem, nasekaným česnekem, 
bobkovými listy, majoránkou a trochou 
mletého kmínu. Přivedeme k varu a pomalu 
vaříme 15 minut. 
    Pak přidáme nakrájenou divočinu. Za-
mícháme a pomalu vaříme dalších 15 minut. 
Pak přidáme nakrájené vepřové a vaříme 15 
minut. 
    Brambory oloupeme a nakrájíme na 
kostky stejné velikosti jako maso. Přisypeme 
je do kotlíku a všechno dohromady vaříme 
ještě 15 minut. 
   Do nádoby přilijeme bílé a červené víno. 
Přivedeme k varu a vaříme dalších 10 minut. 



 41  

 

Zajímavosti  

 
    V Murské Sobotě se od roku 1997 konají 
tradiční bogračiády, kde početné skupiny 
měří své síly v přípravě tohoto jídla v kotlíku  
nad otevřeným ohněm. Každá skupina má 
na 25 porcí přidělené stejné množství 
stejných surovin. 

    Na tradiční etnologické, kulturní a zábavní 
akci Lendavska trgatev v roce 2004 uvařili 
prekmurski bograč v 600 l kotli, který k této 
příležitosti vyrobili ve firmě Varstroj.  
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Pečena raca z mlinci in rdečim 
zeljem 
Pečená kachna s mlinci a červeným zelím 
 
1 kachna 
150 g sádla 
100 uzené slaniny 
1 dl červeného vína 
1 kg červeného zelí 
1 cibule 
2 jablka 
1 lžíce mouky 
sůl 
 
 

   Kachnu očistíme a nasolíme. Slaninu na-
krájíme na tenké plátky a obložíme jimi prsa 
kachny. Položíme do pekáče, ohřejeme 80 g 
sádla a kachnu jím polijeme. Pečeme při 
mírné teplotě, dokud nezměkne. Během 
pečení ji poléváme vínem smíchaným s vo-
dou a sádlem.  
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   Během pečení připravíme zelí. Na sádle 
osmažíme cibulku a nakrájené zelí dusíme 
s nastrouhanými jablky. Občas zamícháme. 
Přidáme trochu vína a trochu vína, nakonec 
přimícháme lžíci mouky, osolíme a pova-
říme. 

Jako přílohu podáváme mlince II. 
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Zapečena postrv po soško 
Zapečený pstruh ze smaragdové řeky Soči 
 
4 pstruzi 
100 g strouhanky 
80 g másla 
4 plátky pršutu 
1 dl bílého vína 
1 dl kysané smetany 
svazek petrželky 
svazek rozmarýnu 
citronová šťáva 
sůl 
pepř 
 
     Ohnivzdorný pekáč vymažeme máslem a 
vložíme do něj omyté, osolené a opepřené 
ryby. 
     Petrželku nasekáme nadrobno, smícháme 
s citronovou šťávou a vínem a touto  zálivkou 
ryby přelijeme. Na každou rybu položíme 
plátek pršutu a větvičku rozmarýnu. 
     Pečeme 10 minut, pak přelijeme kysanou 
smetanou smíchanou se strouhankou. Dobře 
zapečeme. 
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Přílohy 
 
   Vedle klasických brambor, těstovin a rýže 
se ve Slovinsku podává k masu celá pestrá 
paleta dalších příloh. 
    Slovinským národním jídlem jsou žgance 
– halušky, škubánky.  Vaří se nejen z pohan-
kové mouky, ale také kukuřičné, pšeničné, 
dělají se i z brambor. Dřív se podávaly 
omaštěné jako hlavní jídlo, dnes spíš jako 
příloha. Dřív to bylo obyčejné každodenní 
jídlo, v současnosti je nacházíme také na jí-
delníčcích nejvyhlášenějších restaurací. 
    Další slovinskou specialitou jsou žlikrofi, 
taštičky, které se podávají k masům a 
omáčkám, i jako samostatné jídlo, jsou totiž 
plněny nejrůznějšími náplněmi. Nejvyhlá-
šenější jsou idrijski žlikrofi, jejichž náplň 
tvoří brambory s cibulí a majoránkou. 
   Třetím starým lidovým pokrmem jsou 
štruklji, záviny, ty slané se podávají jako 
příloha, např. závin z listového těsta plněný 
červeným zelím se přidává k martinské huse. 
    Brambory se ve Slovinsku upravují na 
spoustu způsobů – s bylinkami, zapečené 
jako bábovka, osmažené, bramborová kaše 
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nastříkaná na plech jako kvítky a zapečená 
v troubě. 
    Knedlíky jsou také častou přílohou – těm 
větším se říká cmoki, je zajímavé, že mohou 
být i sladké, malé knedlíčky žličniki  
z různých surovin mají také spoustu chutí.   
   Velmi oblíbené jsou různé kaše – bram-
borové s fazolemi, z pohanky i jiných 
obilovin, z dýní. U moře je to kaše kukuřičná 
polenta, např. s rozmarýnem. 
 
 

Polenta s rozmarýnem 
 
200 g kukuřičné krupice 
4 dl vody 
1 lžíce olivového oleje 
rozmarýn, sůl 
 
   Do osolené vody dáme lžíci oleje, vsypeme 
krupici a za stálého míchání vaříme aspoň 
20 minut. Před koncem přidáme lístky  
rozmarýnu. 
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Matevž  
Matěj 

 
650 g fazolí 
500 g brambor 
80 g cibule 
80-100 g slaniny 
2 stroužky česneku 
 
    Fazole namočíme přes noc do studené 
vody, druhý den uvaříme doměkka. 
(Můžeme použít i fazole z konzervy). 
    Brambory oloupeme, nakrájíme na kostky 
a vložíme do studené vody. Osolíme, 
přikryjeme a vaříme asi 25 minut. 
    Cibuli oloupeme a nakrájíme na tenké 
plátky. Na pánev vložíme slaninu, na které 
cibuli osmažíme. Oloupeme česnek a 
nakrájíme nadrobno. 
    Fazole a brambory scedíme, osolíme, 
smícháme a rozmačkáme. Můžeme zředit 
vývarem z fazolí. 
    Před podáváním posypeme smaženou 
cibulkou a česnekem. Ke kaši přidáme 
sušené maso nebo klobásu a kysané zelí 
nebo řepu. 
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Vařené rané brambory 
s bylinami 
 
Příloha ke grilovanému masu 
 
 
800 g raných brambor 
6 lžic panenského olivového oleje 
1 lžička hořčice 
sůl 
bílý pepř 
3 stroužky česneku 
hrst bylinek 
 
    Brambory očistíme, vložíme do studené 
vody, osolíme a vaříme asi 20 minut. Česnek 
oloupeme a utřeme v hmoždíři. Bylinky 
(dobrá kombinace je petrželka, bazalka a 
máta) také rozdrtíme v hmoždíři. Ve sklenici 
dohladka rozmícháme olivový olej, hořčici, 
sůl, čerstvě umletý bílý pepř a rozdrcený 
česnek s bylinkami. Vařené brambory sce-
díme, necháme odpařit a přidáme bylin-
kovou zálivku. 
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Čompe z skuto 
 
Příloha z brambor z okolí Bovce, kde se 
každým rokem koná pro turisty tzv.  
Čomparská noc 
 
1 kg brambor 
500 g tvarohu 
1/5 dl kysané smetany 
sůl 
 zrnka bílého pepře 
 
   Brambory ve slupce dobře očistíme a 
omyjeme. Vložíme do hrnce a zalijeme 
studenou vodou. Přikryjeme pokličkou a 
pomalu vaříme 20 minut. Potom odstavíme, 
slijeme vodu a necháme 1-2 minuty odpařit. 
Mezitím v míse rozmícháme tvaroh, 
smetanu, sůl a čerstvě rozemletý bílý pepř. 
Vařené brambory rozpůlíme a dáme do 
mísy. K nim nabídneme ochucený tvaroh. 
   Recept můžeme vylepšit, když do vody 
k bramborám přidáme petrželku, bobkový 
list nebo kmín. 
  Tvaroh můžeme ochutit bylinkami 
(bazalka, estragon, petrželka).  
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Krompirjev venec 
Bramborový věnec 

 
1 kg brambor 
100 g másla 
2 vejce 
kmín 
sůl 
pepř 
pažitka nebo petrželka 
 
 
  Brambory uvaříme den předem. Následující 
den je nahrubo nastrouháme. Bábovkovou 
formu vymažeme a vysypeme krupicí nebo 
strouhankou. Pak vložíme první vrstvu 
nastrouhaných brambor. Posolíme, opep-
říme a posypeme nasekanými bylinkami. 
Poklademe další vrstvou brambor. Zalijeme 
rozkvedlanými vejci s trochou vody nebo 
mléka. Nakonec poklademe plátky másla. 
Pečeme v troubě při 200° 35 minut. 
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Krompirjevi štruklji 
Bramborové záviny 
 
 
 
Těsto                          Náplň 
500 g brambor            40 g másla 
150 g mouky                40 g strouhanky 
30 g másla                    80 g domácí šunky 
2 vejce 
sůl 
 
 
   Omyté brambory uvaříme vcelku, pak ještě 
horké oloupeme a rozmačkáme. Přidáme sůl 
a máslo. Až kaše trochu vychládne, přidáme 
vejce a mouku. Rychle uhněteme těsto. 
   Rozválíme na pomoučeném vále na 1 cm 
silnou placku a namažeme rozšlehaným 
vejcem. Posypeme na másle osmaženou 
strouhankou a nakrájenými kousky šunky. 
   Těsto zavineme, svážeme a vaříme ve slané 
vodě 40 minut. 
   Uvařený závin necháme trochu vychlád-
nout a pak nakrájíme. 
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Omaka iz bučk 
Omáčka z cukety 
 
1 cibule 
2 stroužky česneku 
½ kg cuket 
4 lžíce oleje 
125 ml smetany 
1 rajče 
bylinky (petrželka, pažitka, tymián, bazalka) 
 
 
    Cibuli a česnek nadrobno nakrájíme, 
cukety oloupeme a nakrájíme na proužky. 
Olej rozehřejeme na pánvi a na něm vše asi 3 
minuty smažíme. Pak přidáme nasekané 
bylinky a dusíme ještě 1 minutu. Na konci 
vmícháme sladkou smetanu se solí a 
pepřem. Oloupané rajče rozkrájíme na 
kostky, vložíme do omáčky a rychle 
ohřejeme. 
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Polpeti iz bučk  
Cuketové karbanátky 
 
1-2 cukety 
vejce 
několik lžic strouhanky 
česnek 
sůl 
pepř 
bylinky 
 
 
 
   Cukety nejdřív oloupeme, odstraníme 
semena, nastrouháme a osolíme. Na 15 
minut necháme v cedníku pustit vodu. Pak 
přidáme vejce, strouhanku, nasekaný česnek 
a bylinky. Dobře promícháme a tvoříme 
karbanátky, které osmažíme na oleji. 
Podáváme s brambory a salátem. 
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Solata z stročjim fižolom 
Salát z fazolových lusků 
 
2 kg fazolových lusků 
4 l vody 
1 lžíce soli 
750 g cukru 
3 hřebíčky 
2 lžičky cukru 
¾ l bílého vinného octa 
 
 
   Fazolové lusky povaříme v osolené vodě 15 
minut, scedíme ¼ l z fazolkové vody do 
hrnce, vsypeme cukr, hřebíčky, přidáme ocet 
a 5 minut vaříme. Naplníme velkou sklenici, 
necháme zchládnout a uložíme do lednice, 
kde může vydržet až 4 týdny. 
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Míchaný salát s jogurtovou 
zálivkou 
 
150 g různých listových salátů 
1 svazek ředkviček 
8 vajec 
 
   Dáme vařit vajíčka natvrdo. Listy salátů 
dobře očistíme, natrháme, opereme a 
necháme okapat. Ředkvičky očistíme, 
umyjeme a nakrájíme na kolečka. 
 
 
Zálivka z jogurtu a kysané smetany 
 
4 lžíce kysané smetany 
4 lžíce jogurtu 
2 lžíce olivového oleje 
1 lžíce citronové šťávy 
1 lžička hořčice 
špetka soli 
bílý pepř 
2 snítky bazalky 
1 větvička kopru 

pažitka 
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    Bazalku a kopr nasekáme nadrobno a 
pažitku nakrájíme. V misce smícháme 
kysanou smetanu, jogurt, hořčici, sůl, 
čerstvě mletý bílý pepř a posekané bylinky. 
Uvařená vajíčka nakrájíme na kolečka. 
Salátové listy s vajíčky a ředkvičkami 
položíme na talířky, přelijeme zálivkou a 
posypeme koprem. Podáváme s chlebem 
nebo osmaženými houstičkami.  
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Pohanka 
 
   Kdysi dávno žili předkové Slovinců ve 
východních zemích, tam kde slunce 
hřeje a pálí celý rok, kde je spousta 
zlata a nekonečné bohatství. Lidí však 
stále přibývalo, tak se někteří rozhodli 
hledat nový domov. 
  Protože byli mírumilovní, raději 
opustili ráj na zemi, než by se mezi 
sebou kvůli majetku vraždili. Bohyně, 
která je pro jejich mírnost milovala, 
dala poutníkům zrní se slovy: „Kamkoli 
přijdete, zasejte toto zrní. Pokud se 
zazelená a vyroste, zůstaňte na tom 
místě. Pokud nevyroste, vykopejte ho 
a pokračujte dál v cestě.“ 
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    Zrní se nezazelenalo nikde: ani na 
břehu Černého moře, ani na polských 
pláních, ani v horách německých. Jen 
ve slovinské zemi se zazelenalo, 
rozkvetlo, dozrálo a přineslo bohatství. 
   Pohanka se seje ve Slovinsku dodnes 
a je považována za svatou rostlinu. 
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Ajdovi žganci 
Pohankové „halušky“ 
 
 
250 g pohankové mouky 
100 g másla 
 
   V hrnku přivedeme k varu půl litru vody se 
lžičkou soli. 
   Nasucho opražíme pohankovou mouku, 10 
minut za stálého míchání. Do hrnce vložíme 
máslo a necháme roztopit, přilijeme ho 
k mouce, dobře promícháme, pak přilijeme 
slanou vodu, abychom dostali hustou směs.    
Za stálého míchání vaříme 15-20 minut, až 
se začnou tvořit žgance. Podle potřeby 
můžeme přidat horkou vodu. 
   Podáváme s kysaným zelím, kysanou 
řepou, jogurtem nebo kyselým mlékem. 
Můžeme omastit škvarky. 
   Tímto jídlem nahrazovali horalé chleba, 
byla to jejich každodenní strava. 
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Ajdovi medenjaki z orehi 
(Pohankové perníčky s ořechy) 
 

 
15 dkg pohankové mouky 
15 dkg hladké mouky 
20 dkg hrubé mouky 
3 vejce 
1 lžíce oleje 
1 sklenička rozpustné kávy 
2 velké lžíce meruňkové marmelády 
1 lžička sody 
špetka prášku na pečení 
6 lžic horkého medu 
8 dkg cukru 
mletý hřebíček, skořice 
ořechy 

  Ušleháme vejce s cukrem a postupně 
přidáme horký med. Až se těsto začne pěnit, 
přidáme olej, kávu, marmeládu a koření. 
Mouky prosijeme se sodou a práškem do 
pečiva a přidáme k těstu. Necháme přes noc 
odpočívat. Druhý den vytvarujeme kuličky, 
které položíme na plech, ozdobíme ořechy a 
pečeme při mírné teplotě. 
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MOUČNÍKY 
 
     Velmi starým lidovým sladkým 
pokrmem, který se servíroval i při 
největších svátcích, jsou štruklji. 
Jsou to malé záviny s různými 
náplněmi (tvaroh, sušené ovoce, 
jablka, ořechy nebo oblíbeným 
estragonem). Záznamy o nich po-
cházejí už z roku 1589 z kuchařské 
knihy císaře Ferdinanda I. 
    K dalším oblíbeným moučníkům 
patří různé potice, což jsou jakési 
bábovky z kynutého zavinutého těsta 
naplněného ořechy, lískovými oříšky, 
mákem, jablky, estragonem, který je 
ve Slovinsku oblíbenou moučníkovou 
bylinou. 
    Nejluxusnějším a nejrafinovaněj-
ším zákuskem je světově proslulá 
prekmurska gibanica. Dělá se ze 
dvou těst (křehkého a taženého) a ze 
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čtyř náplní (tvarohové, makové, 
ořechové a jablečné).  Receptura je 
chráněna zákonem Evropské unie a 
podniky, které ji vyrábějí, musejí mít 
potřebnou licenci.  
   Gibanice jsou vlastně koláče, často 
s náplní tvarohovou nebo ořechovou. 
Dnešní hospodyně se snaží jejich 
přípravu urychlit a zjednodušit, a tak 
vznikají variace na známé speciality, 
které už nejsou tak pracné, sladké a 
tučné. 
   Jednoduché jsou naopak zlevanky 
(např. kukuřičná, bramborová, tva-
rohová), u nichž se všechny suroviny 
smíchají a vlijí do pekáče.  
   Na Istrii připravovaly babičky svým 
vnoučatům kroštule, smažené kousky 
natenko vyváleného těsta. Dnes se 
v Koperu na pláži nachází cukrárna 
Kroštula. 
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Orehova potica 
Klasická slovinská sváteční bábovka 
z kynutého těsta a ořechové náplně 
 
Těsto 
60 dkg mouky 
8 dkg kvasnic 

    8 vajec 
25 dkg másla 
14 lžic mléka 
sůl 
 
 
Nádivka 
50 dkg mletých ořechů 
sníh z 8 bílků 
20 dkg cukru 
 
 
    Nejdřív připravíme kvásek, který pak při-
dáme k těstu, které jsme smíchali z ostat-
ních surovin ve větší nádobě. Těsto pak 
rozválíme natenko a pomažeme nápní, 
kterou jsme mezitím připravili. 
    Těsto těsně zavineme do poloviny, pak ho 
otočíme a zavineme z druhé strany. Polo-
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žíme na namazaný plech a necháme ještě 2 
hodiny odpočívat. 
   Pak ho propícháme a pomažeme žloutkem. 
Pečeme hodinu při 170°C. 
 
 
 

Prekmurska gibanica 
Nejslavnější a nejrozšířenější zákusek, 

jehož receptura je chráněna zákonem 

EU. Tradiční prekmurska gibanica je 

tvořena čtyřmi nádivkami, které násle-

dují v přesně určeném pořadí. Peče se 

v kulaté nebo čtyřhranné formě. Pů-

vodně se pekla v chlebové peci. 

  
Křehké těsto 
100 g hrubé mouky 
100 g hladké mouky 
100 g másla 
špetka cukru 
špetka soli  
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Tažené těsto 

900 g hladké mouky 
1 vejce 
1 lžíce oleje 
špetka cukru 

špetka soli 

 
Maková náplň 
300 g mletého máku 
100 g cukru 
1 lžíce vanilkového cukru 
kůra z citronu 
 
Tvarohová náplň 
1 kg polotučného tvarohu 
100 g cukru 
2 vejce 
2 lžíce vanilkového cukru 
špetka soli 
nastrouhaná citronová kůra 
 
Ořechová náplň 
300 g mletých ořechů 
100 g cukru 
1 lžíce vanilkového cukru 
0,4 dl rumu 
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Jablečná náplň 
1 kg jablek 
120 g cukru 
100 g strouhanky 
2 lžíce vanilkového cukru 
špetka soli a mleté skořice 
Smetanová poleva 
6 dl husté kysané smetany 
5 vajec 
 
Poleva 
250 g másla 

 
Mazání 
1-2 žloutky 
 
Posyp 
Práškový cukr 
 
Křehké těsto 
  Do mísy prosijeme obě mouky, na které 
nakrájíme máslo a přidáme ostatní suroviny. 
Přilijeme 1 dl studené vody a potom rychle 
uhněteme hladké těsto. Vytvarujeme bo-
chánek, který zabalíme do fólie a dáme na 60 
minut odležet do ledničky. 
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Tažené těsto 
Ze všech surovin uhněteme hladké a pružné 
těsto, pomažeme olejem a necháme 30 
minut odpočívat. 
 
Nádivky 
 
    Suroviny na jednotlivé nádivky smícháme. 
Na jablečnou nádivku jablka nejdřív olou-
peme a nastrouháme, na tvarohou nádivku 
tvaroh nejdřív umícháme. Máslo pomalu 

rozpustíme. Kysanou smetanu smícháme 
s vajíčky. 
    Vymažeme formu máslem. 
    Tažené těsto rozdělíme na 8 bochánků, 
které rozválíme a ještě potom roztáhneme na 
tenký plát. 
   Troubu rozehřejeme na 180 až 200 stupňů. 
Křehké těsto rozválíme a položíme na dno 
vymazané formy. 
     Na něj rozetřeme makovou nádivku, kte-
rou potřeme smetanovým přelivem a po-
kapeme máslem. Pokryjeme plátem ta-
ženého těsta, na který namažeme polovinu 
tvarohové nádivky, kterou zase potřeme 
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smetanovým přelivem a pokapeme máslem. 
Zase překryjeme taženým těstem. Na něj 
rozetřeme ořechovou nádivku a opět pot-
řeme smetanovým přelivem a pokapeme 
máslem. Pak opět položíme tažené těsto, 
které pomažeme jablečnou nádivkou a po-
třeme smetanou a pokapeme máslem a po-
kryjeme taženým těstem. Celý postup opa-
kujeme ještě jednou, až dostaneme asi 8 cm 
vysoký koláč.  
    Tažené těsto nahoře potřeme žloutky a po- 
kapeme zbylým máslem. Formu asi na 60 
minut vložíme do trouby. 
 
    Moučník podáváme vlažný nebo vych-
lazený, nakrájený na kostky nebo troj-
úhelníky posypaný cukrem. 
 
    Pro gibanicu je typická celá škála vůní a 
chutí. Mohou ji prodávat jen podniky, které 
získaly na jeho přípravu certifikát. 
 
   Při domácí přípravě je možné přípravu 
zjednodušit kupovanými těsty (křehké na-
hradíme listovým). 
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Zjednodušená gibanica 
Šťavnatý osvěžující zákusek 
 
1. směs 
1 kelímek od jogurtu mouky 
1 kelímek mletého máku 
1 kelímek mletých ořechů 
1 kelímek cukru 
 
2. směs 
5-6 nastrouhaných jablek 
vanilkový cukr 
skořice 
rum 
cukr podle chuti 
 
3. směs 
½ kg tvarohu 
2 kysané smetany 
3 celá vejce 
 
   Do vymazaného pekáče nasypeme po-
lovinu první směsi, na to vložíme druhou 
směs, pak zbytek první směsi a nakonec 
polijeme třetí směsí. 
   Pečeme 45 minut při 200 stupních. 
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Expres gibanica 
 
Piškotové těsto 
3 vejce 
6 lžic cukru 
6 lžic oleje 
3 lžíce hladké mouky 
5 lžic hrubé mouky 
½ prášku do pečiva 
 
Nádivka 
1 vejce 
3 lžíce cukru 
250 g tvarohu 
1 kysaná smetana 
1 vanilkový cukr 
½ vanilkového pudinku nebo trocha 
maizeny 
 
    Ušleháme zvlášť bílky, pak vyšleháme 
žloutky s cukrem, přidáme mouku s práškem 
na pečení a olej. Vylijeme do koláčové formy 
(vymazané nebo vyložené pečicím papírem). 
Pak vyšleháme tvaroh s dalšími přísadami a 
vlijeme také do formy. 
Pečeme 40-45 minut při 180 stupních. 
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Vipavski štruklji 
 
50 dkg mouky 
2,5 dkg kvasnic 
0,5 l plnotučného mléka 
1 vejce 
5 dkg másla 
1 lžíce oleje 
0,5 lžičky soli 
1 lžička cukru 
 
máslo a strouhanka na drobenku 
cukr mleté ořechy 
 
   Z uvedených surovin pokojové teploty 
uhněteme těsto. Necháme v teple nakynout. 
Když zdvojnásobí svou velikost, rozdělíme 
ho na 4 kusy, které dobře prohněteme, 
vyválíme šišky a necháme ještě kynout. 
Vykynuté šišky vložíme do osolené vařící 
vody, nebo do páry. Na mírném ohni vaříme 
asi 20 minut. Z uvařených šišek nařežeme 
tenké plátky, polijeme máslem s osmaženou 
strouhankou, posypeme cukrem a ořechy. 
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Kroštule 
Sladké pečivo oblíbené hlavně u moře 
 
 
2 žloutky 
1 celé vejce 
2 lžíce cukru 
špetka soli 
vanilkový cukr 
rum 
1 dcl sladké smetany 
30 dkg mouky 
olej na smažení 
cukr moučka na obalení 
 
   Žloutky, vejce, cukr, sůl, vanilkový cukr 
ušleháme, přidáme rum podle chuti a 
sladkou smetanu. Postupně přidáváme 
mouku, až je těsto pevné jako na těstoviny. 
   Hněteme, až se dělají vzduchové bubliny, 
pak je těsto hotové. Necháme v chladnu 
odpočinout půl až tři čtvrtě hodiny. 
Rozválíme natenko a nakrájíme na malé 
kousky (trojúhelníky). Osmažíme v oleji a 
obalíme moučkovým cukrem. 
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Koruzna zlevanka 
Jednoduchý lahodný kukuřičný moučník ze 
Zámuří (Prekmurje) 
 
250 g kukuřičné mouky 
5 dl mléka 
3 lžíce sladké smetany 
1 vejce 
2 lžíce cukru 
špetka soli 
rum 
olej na vymazání plechu 
práškový cukr na posypání 
 
   Ohřejeme troubu na 200°C. 
   Mouku, mléko, smetanu, vejce, cukr, sůl a 
rum smícháme na hladké těsto. Vlijeme na 
plech vymazaný olejem, který vložíme do 
trouby. Až se těsto zdvihne, snížíme teplotu 
asi na 175°C. Pečeme celkem asi 30 minut. 
   Před servírováním můžeme pocukrovat 
nebo přelít ovocnou omáčkou.   
   Vynecháním cukru můžeme vytvořit slaný 
překrm, který se polévá kysanou smetanou. 
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Rozpukané placičky 
 
3 vejce 
100 g kokosové moučky 
100 g mletých ořechů 
100 g čokolády v prášku (granko) 
100 g moučkového cukru 
rum 
 
   Žloutky, kokos, ořechy, čokoládu a cukr 
smícháme, přidáme sníh z bílků. Vytvoříme 
kuličky, které obalíme v moučkovém cukru a 
položíme na plech vyložený pečicím 
papírem. Pečeme 8 minut na 200°C. 
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Včela a čmelák                                    

      Na voňavém kvítku se potkala včela 
se čmelákem. „Jé, včelo,“ posmívá se jí 
čmelák, „jak jsi hubená! Podívej se na 
mě, jak jsem tlustý a vypasený! Copak 
děláš s medem, který sbíráš na 
loukách, když ho sama nesníš?“ „To 
ne,“ odpoví včelka, „já ho dávám také 
druhým.“ „Ty jsi hloupá,“ kroutí hlavou 
čmelák, „ já ho tedy sním sám. Proč 
bych ho měl dávat jiným? Proto jsem 
tak silný, a ty jsi jako tříska!“ „Ať jsem 
jako tříska, ale lidé mě mají radši než 
všechny ostatní, tebe se bojí a štítí,“ 
odpoví včelka a letí do úlu. 
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Babičkine medenjake 
Babiččiny medovníčky  
 
3 vejce 
130 g cukru 
125 g medu 
125 g margarínu 
skořice 
citrónová kůra 
500 g mouky 
½ lžičky jedlé sody 
bílek 
ořechy 
 
    Žloutky umícháme s 65 g cukru. Přidáme 
med, margarín, skořici a citrónovou kůru, 
potom ještě mouku a sodu. 
    Bílky ušleháme do sněhu, postupně při-
dáváme 65 g cukru. Vmícháme lehce do 
těsta. 
    Z těsta vytvoříme kuličky, které zmáč-
kneme na placku. Pomažeme bílkem a do-
prostřed vložíme půl ořechu. Pečeme 15 
minut. 
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Mali loški kruhek 
Perníčky z okolí Škofje Loky 
 
2,5  kg žitné mouky 
1,5 kg medu 
2 lžičky mleté skořice 
1 lžička tlučených hřebíčků 
půl lžičky mletého pepře 
4 dkg jedlé sody 
voda 
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    Med ohřejeme, přilijeme hrnek teplé vody 
a promícháme, až se trochu rozpustí. 
Použijeme jenom květový med, s jiným by se 
těsto nezpracovalo tak dobře. Rozředěný 
med zchladíme. Z mouky, medu, koření a 
sody uhněteme hladké těsto. Pak ho 
necháme odpočívat 2-3 hodiny. Potom těsto 
rozdělíme na bochníčky, které se vtlačí do 
forem.  
   Každá forma se předtím vymaže a těsto se 
v ní nechá další hodinu odležet. Pak se 
vyklopí na desku a nechá se ležet asi 24 
hodin, pak se teprve pomalu peče v ne moc 
horké troubě. Před koncem pečení se ještě 
pomaže  a peče se tak dlouho, až poleva  

ztuhne. 
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Blejska kremšnita 
Jeden z nejoblíbenějších slovinských 
zákusků 
 
Krémové řezy z lístkového těsta plněné 
vanilkovým krémem a sladkou smetanou, 
hlavní bledská specialita, která vznikla po 
druhé světové válce. 

1 mražené listové těsto 

Cukrářský krém 

220 g mouky 
350 g cukru 
7 vajec 
1,5 l mléka 
5 dl sladke smetane 
šťáva z 1 citronu 
3 lžíce rumu 
1 vanilkový cukr 
   Mražené listové těsto necháme roztát při 
pokojové teplotě. Pak ho rozválíme na plát 
velikosti plechu na pečení, který položíme na 
plech opláchnutý studenou vodou a upečeme 
v předem vyhřáté troubě. 
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Příprava 
 
     Ve větší nádobě přivedeme k varu mléko. 
V kotlíku umícháme do pěny 170 g cukru a 
žloutky. Přidáme trochu horkého mléka, 
vanilkový cukr, citronovou šťávu a rum, 
potom postupně přidáváme mouku. (50 g 
mouky můžeme nahradit škrobem, který 
usnadní přípravu krému). 
     Vařící mléko přelijeme do kotlíku a do něj 
zašleháme vaječnou směs. Za stálého 
míchání přivedeme k varu a vaříme 13 
minut, až vznikne hustý cukrářský krém. Z 
bílků a zbylého cukru vyšleháme pevný sníh, 
který přidáme k vaječnému krému. 
     Upečené těsto překrojíme na polovinu. 
Jednu položíme na plech, nalijeme na ni 
připravený krém a rozetřeme. Necháme 
krém ztuhnout. 
     Sladkou smetanu ušleháme a namažeme 
na ochlazený ztuhlý krém. 
     Druhou polovinu upečeného těsta na-
krájíme na čtverce 7x7 cm,  položíme je na 
smetanu a posypeme práškovým cukrem. 
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Zajímavosti 
 
    Na 12 plátů listového těsta spotřebují na 
Bledu 3 kg mouky a stejné množství másla, 
1,5 l vody, 100 g soli a 1 dl octu. Bochník tě-
sta čtyřikrát prohnětou, každých 20 minut, 
pak ho nechají na mokrém válu odpočívat do 
druhého dne. Pak ho rozválí na tenké pláty, 
které přenesou omotané na tyčce na plech, 
na kterého opět rozvinou. 
    Podle originálního receptu je spotřeba 18 
vajec a z jednoho plechu se nakrájí 48 krem-
šnitů.   V bledském hotelu Park připravují 
denně asi 600 kremšnitů.  
    Příběh bledských řezů začíná v roce 1872, 
kdy byla otevřena proslulá pekárna Ravnik 
na Hradní cestě. V roce 1912 otevřeli také 
cukrárnu. Syn Janko se vrátil z cest po Ra-
kousku a Německu se svazkem kuchařských 
zápisků, mezi kterými byl také recept na 
vynikající vanilkový krém. 
   V roce 1953 přišel na Bled Ištvan Lukačevič 
z Vojvodiny. Pracoval v pekárně Ravnik a 
z krému vytvořil řezy, které se podle jeho 
receptu připravují v hotelu Park dodnes. 
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Čebelji pik  
Včelí bodnutí 
 
Krém 
1 l mléka 
100 g cukru 
1 vanilkový cukr 
130 g mouky (80 g Gustinu) 
50 g vanilkového pudinku 
5 vajec 
250 ml sladké smetany 
 
Piškot 
4 vejce 
120 g cukru 
80 g mouky 
půl prášku do pečiva 
 
Punč 
půl piškotu roztrhaného na kousky 
2 lžíce marmelády 
1 dl rumu 
voda 
kompotované ovoce 
mleté ořechy 
listové těsto 
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     Z mléka, cukru, pudinku, mouky (škrobu) 
uvaříme hustý pudinkový krém. Až zchládne, 
přidáme ušlehané žloutky, víno, sníh z bílků 
a ušlehanou smetanu. 
    Ušleháme žloutky a cukr, přidáme mouky 
a prášek do pečení, nakonec sníh z bílků. 
Upečeme. Potom upečeme ještě dva pláty 
listového těsta. 
     Listové těsto potřeme krémem, na který 
položíme piškot, ovoce, potřeme opět 
krémem, pak punčem, krémem, položíme 
listové těsto, potřeme tence zbytkem krému, 
který posypeme mletými ořechy. 
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Domácí borůvková šťáva 
 
5l vody 
2 ½ kg borůvek 
3 kg cukru 
1 kyselina citronová 
 
    Vodu a borůvky dobře povaříme a pak 
přecedíme do druhé nádoby. Přidáme cukr a 
kyselinu citronovou. Necháme přejít varem a 
vaříme ještě 10-15 minut. Ještě horké 
přelijeme do teplých sklenic a zavřeme. 
 

 
Živá voda 

1 l Radenské (slovinská minerálka se 
srdíčky) 
1 l jablečného moštu  
2 lžičky sody bikarbony 

    Smícháme minerálku s jablečným moštěm 
a přidáme jedlou sodu.  

   Velmi osvěžující.  
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Dýňový nápoj pro čarodějnice 
 
1 muškátová dýně (asi 5 kg) 
5 pomerančů 
10 cl pomerančového likéru 
6 lžic moučkového cukru 
½ lžičky skořice 
½ lžičky kardamonu 
½ lžičky mletého zázvoru 
na špičku nože mletého hřebíčku 
1 l suchého bílého vína 
500 ml bílého šumivého vína 
500 ml vychlazené minerálky (Radenska) 

 

 
     Tykev vydlabeme. Půl kila dužniny roz-
krájíme na kostky. Pomeranče nakrájíme na 
malé kostičky. 
     Smícháme všechno koření, přidáme likér  
a víno a dáme na dvě hodiny ve vydlabané 
dýni vychladit. 
     Než začneme podávat, přidáme šumivé 
víno a minerálku. 
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Letní mlha 
Osvěžující nápoj 
 
½ l jogurtu 
rajče (nebo okurka) 
3 dl hodně studené vody 
citronová šťáva 
nasekaná petrželka a česnek 
kostka ledu 

 

 
   Jogurt smícháme s vodou a přidáme šťávu 
z rajčete a ostatní suroviny. Připravujeme 
půl hodiny před podáváním, necháme vy-
chladit v ledničce. 
   Těsně před servírováním přidáme kostku 
ledu a pohár ozdobíme lístkem máty nebo 
jiné bylinky. 
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Prameny 
 
Kuchařské knihy a zápisky kamarádky 
Alenky Kolšek z Lublaně 
 
Dušan Karpatský, Nostalgická kuchařka, 
Praha 1994 
Materiály a recepty z TIC Vipava 
Katalog Okusiti Slovenijo, Ljubljana 2008 
Slavko Adamlje, Kuhinja Slovenije:  
100 izbranih jedi, Vrhnika 2008 
 
 
Internetové portály 
www.gurman.eu 
www.kulinarika.net 
www.mojirecepti.com 
 
 
Fotografie Alena Vorlíčková 
 
 

 

http://www.gurman.eu/
http://www.kulinarika.net/
http://www.mojirecepti.com/


 92  

 
 
 
Obsah 
 
Úvod                                              3 
Ze slovinské mytologie                    4 
Slovinská kuchyně                           7 
Drobná jídla                                    11  
Chléb                                               14 
Polévky                                          25 
Jídla z jednoho hrnce                     32     
Maso                                              42 
Přílohy       44          
Zeleninové omáčky a saláty          52 
Pohanka                                         57 
Moučníky                                       62 
Včela a čmelák                              78 
Nápoje                                            85 

 

 
 
 
 



 93  

Pohádková kuchařka 
Průvodce slovinskou kuchyní 
 
 
 
 
Ochutnala, nastudovala, vybrala, uvařila, 
napsala Alena Vorlíčková 
Ilustrovala Magda Štajnerová 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydání druhé 2013 
 
 

 
 
 
 
 

 



 94  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


