
 

 

 

 

Kuhali smo v šoli, da zdaj znamo kuhati doma 

 

#KuhajDoma   -   Nič ne mečemo stran ali kako 

porabiti velikonočne dobrote 

 

 

ALELUJA, OŠ Frana Metelka Škocjan 
 

 
 
Ustni viri pripovedujejo, da je alelujo jedel ta, ki ni šel k velikonočni maši, morda za kazen. Alelujo v 
spomin na veliko lakoto ali praznino v shrambah, v nekaterih hišah jedo še danes ob postnih dneh 
pred omenjenim praznikom ali tik pred velikonočno pojedino, saj blagodejno vpliva na telo. V 
primeru, da ostanka vode, kjer se je kuhala šunka niso uporabili prej, pa je dobrodošla tudi po 
praznikih. Včasih so jo zgostili s proseno kašo ali podmetom iz ajdove moke. Kasneje je nastalo nekaj 
različic, ki jed postavljajo na kulinarični zemljevid razpoznavnosti regije. 
 



3 l vode, kjer se je pred tem kuhala šunka ali klobasa 
jušna zelenjava: 1 korenček, pol kolerabe, majhen por, košček gomolja zelene in korenine peteršilja 
20 dag posušenih repnih olupkov 
sol, poper 
 
Zakuha ali usukanci: 
3 jajca 
20 – 25 dag moke 
2 žlici ocvirkov za na vrh 
 

1. Suhe repne olupke pred uporabo za vsaj 3 – 4 ure namočimo v vodi. 
2. Po tem, ko smo skuhali velikonočno šunko ali klobase, smo prihranili vodo. Prelijemo jo v čist 

lonec in zavremo. 
3. Zelenjavo olupimo in jo narežemo na kose. Dodamo jo vreli vodi in kuhamo 20 minut. 
4. Nato jo izvzamemo iz vode in v vodo damo repne olupke ter začinimo (sol zaradi slanosti 

šunke običajno ni potrebna). 
5. Zelo počasi kuhamo 40 minut, da se olupki skoraj razidejo. 
6. Zelenjavo z vilicami spasiramo in jo ob koncu kuhanja vrnemo v juho. 
7. Med tem pripravimo trdo testo, iz katerega naredimo usukance: jih sukamo med dlanmi, da 

nastanejo drobni svaljki. 
8. Zakuhamo jih v juho in počasi kuhamo še 15-20 minut, da se malce razkuhajo in tako juha 

postane gostejša. 
9. Ponudimo lahko z vročimi ocvirki. 

 
 
 
FUJE, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo 
 

 
 



Jed značilna za Veliko noč je ena najbolj avtentičnih jedi iz Goriških Brd. Postrežena je bila kot 
prigrizek ali kot priloga h glavni jedi. Navdih za ustvarjanje te jedi izhaja iz varčnosti in velikonočnih 
ostankov kruha. 
 
40 dag osušene pince ali ostankov potice brez polnila  
10 dag rozin, namočenih v rdeče vino ali domače žganje 
5 dag sladkorja 
2 žlici masla 
1 jajce 
1 limona - lupinica 
šop drobnjaka 
šop mlade čebule 
po želji se lahko dodajo še druga mlada zelišča 
poper, muškatni orešček 
vsaj 3 l pršutove juhe (vode, v kateri se je kuhal pršut) 
 
Hren: 
1 koren hrena 
2 žlici masla 
1,5 žlice drobtin 
1 žlica kisa 
2 žlici pršutove juhe 
ščepec soli 
 

1. Kruh narežemo na zelo tanke rezine (še posebej skorjo). 
2. Naribamo lupinico celotne limone in odcedimo rozine. 
3. Stresemo na kruh in dodamo sladkor. 
4. Maslo razpustimo v ponvi in na kratko popražimo zelišča. 
5. Dodamo krušni masi in postopoma dolivamo toplo pršutovo juho. 
6. Pazimo, da masa ne postane preredka. 
7. Mešamo in gnetemo kruh, da nastane homogena zmes. 
8. Na koncu dodamo razžvrkljano jajce in dobro pregnetemo. 
9. Na pomokani deski oblikujemo svaljke. 
10. Le-te kuhamo v pršutovi juhi približno 7 minut, oz. dokler ne priplavajo na vrh. 
11. Hren naribamo na grobo. 
12. Na maslu popražimo drobtine in zmešamo s hrenom. 
13. Dodamo še ostale sestavine, premešamo in ponudimo s fujami, ki jim lahko dodamo rezino 

kuhanega pršuta. 
 
 
 
 
BULJE, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 
 
Že sama lega Kobarida, ki je umaknjen pred navalom najrazličnejših vplivov okolice, naznanja 
kulinarične posebnosti, ki jih v drugih regijah ni najti in ki s svojo prefinjenostjo opisujejo tamkajšnjo 
kulinarično kulturo. Bulje so ena izmed posebnosti, ki so na mizi bile pretežno ob praznikih, sestava 
koruznega testa pa je bila odvisna od letnega časa in ostalih zakonitosti. Ustni viri jo postavljajo 
predvsem v Velikonočni čas. 
 
30 dag koruznega zdroba 
30 dag koruzne moke 



15 dag pšenične moke 
10 dag pšeničnega zdroba 
6 žlic masla ali olja 
5 žlic rozin 
sladkor 
sol 
cimet 
voda 
 

 
 
1. V posodi zmešaj moko in koruzni zdrob ter začini. 
2. Vmešaj rozine in dobro premešaj vse skupaj. 
3. Zmes prelij s segretim oljem in nato dodaj vrelo vodo. 
4. S pomokanimi rokami oblikuj hlebčke ali bulje jajčaste oblike. 
5. V slani vodi jih počasi kuhaj 20 minut. 
 
 
 
T'HINSKA FILA ALI GORENJSKA PRATA ALI BUDL, OŠ Toma Brejca Kamnik 
 
Tuhinjska fila ali gorenjska prata ali budl, če gremo bolj v notranjost regije, je jed največjih cerkvenih 
praznikov, zato jo marsikje še danes pripravljajo samo za veliko noč. Jed pozna veliko drobnih različic, 
ena od izstopajočih je npr.: ovoj. Namreč včasih so jo pekli v črevesu, danes pa se večinoma uporablja 
testo za štrudelj.  
Širjenje jedi kot posebne praznične jedi pozna veliko osebnih zgodb. Takšna je na primer zgodba o 
prenosu te specialitete z domačije Pri cesarju, ki ohranja spomin na obisk nadvojvode Karla II leta 
1564 v Motniku, kjer file niso poznali. Danes je opazen tudi prenos na druge paznike - ob veliki noči je 
fila ponekod del božičnih ali novoletnih praznikov, zaznamuje pa tudi velika osebna praznovanja, 
predvsem poroke. Uvrstitev Tuhinjske file v gastronomsko strategijo Kamnika pomeni nov način 
širjenja prazničnega jedilnika, potreben pa je tudi prenos znanja. 



 
40 dag domače kuhane šunke 
10 dag kamniške kajžerce ali Kranjske klobase 
40 dag belega kruha 
1 dl sladke smetane 
6 jajc 
česen, kumina, drobnjak in peteršilj 
sol, poper 
svinjska mrežica 
 

 
 

1. Skuhamo klobaso in šunko.  
2. Kruh  in ohlajeno meso ter klobaso narežemo  na kocke.  
3. Kruh prelijemo z rumenjaki, smetano in juho v kateri smo kuhali meso.  
4. Dodamo začimbe in premešamo.  
5. Iz beljakov naredimo sneg, ki ga  nadevu dodamo tik preden ga stresemo v pekač. 
6. V pekač razprostremo svinjsko mrežico in jo napolnimo z maso ter zavijemo. 
7. Pečemo v pečici 30 minut na 160 stopinjah. 
8. Po tem približno 1 uro pustimo stati in šele nato filo razrežemo. 

 
 
 
ČEMAŽEVI VELIKONOČNI KOLAČKI, OŠ Frana Erjavca Nova gorica 
 
Pečenje piškotkov ni običajno samo za Slovenijo. Vendar so v preteklosti gospodinje ob italijanski 
meji ustvarjale inovativne recepte. Zaradi kulinaričnega vpliva bolj razvite sosede so bile številne jedi 
narejene na podlagi tradicije v zvezi z naravo. Da bi bila velikonočna miza čim bolj barvita, so ustvarili 
piškote v kombinaciji s »prvimi plodovi« narave. 
 
 



 
 
Testo: 
600 g gladke pšenične moke 
50 g kvasa 
200 ml toplega mleka 
1 žlica sladkorja 
120 g masla 
ščepec soli 
3 rumenjaka 
 
Namaz: 
100 g čemaža 
1 dl olivnega olja 
1 žlica zdrobljenih pinjol ali lešnikov 
250 g skute 
pol čajne žličke soli 
1 jajce za premaz 
 
1. V posodo vsujemo moko in naredimo luknjo. 
2. Vanjo zdrobimo kvas, dodamo sladkor in mleko, premešamo in pokrijemo. 
3. Počakamo 15 minut, nato dodamo stopljeno maslo in rumenjake ter zgnetemo testo. 
4. Testo položimo na desko, posuto z moko, pokrijemo in pustimo vzhajati približno 1 uro. 
5. Medtem sesekljamo čemaž, pomešamo s preostalimi sestavinami za polnilo in pustimo nekaj časa 
stati. 
6. Testo tanko razvaljamo, obložimo, zavijemo in narežemo na 150 mm debele rezine. Položimo jih 
vodoravno na pekač. 
7. Pustimo vzhajati še 20 minut. 
8. Nato rezine premažemo z jajcem in pečemo v pečici približno 25 minut pri 180 stopinjah. 
 



 
KROPEC, OŠ Krmelj 

 
Lahko bi rekli preprosta jed, ki blagodejno vpliva 
na naše telo po obilni velikonočni pojedini, 
narejena ob enem z namenom porabiti tako 
cenjeno vodo, kjer se je kuhala šunka in še 
dosegljivo zimsko zelenjavo. 
 
3 l vode, kjer se je kuhala šunka 
15 dag kuhane šunke 
3 krompirji 
3 rumeni korenčki 
2 rdeča korenčka 
1 koren peteršilja 
kos gomolja zelene 
kos rumene buče 
lovor, timijan, rožmarin, poper, rdeča sladka 
paprika 
1 žlica ocvirkov po želji 
 
1. Vodo, kjer smo skuhali velikonočno šunko, 
ohranimo. 
2. Zelenjavo olupimo in narežemo na kose 
raznolikih oblik. 
3. Vodo ponovno zavremo in v krop stresemo 
zelenjavo. 
4. Začinimo (sol zaradi slanosti vode ni 
potrebna) in kuhamo 30 minut. 
5. V ponvici pogrejemo ocvirke, ki jih potresemo 
preden juho ponudimo. 

 
 
 

PRŠUTOVA JUHA, OŠ Dekani 

Lahko bi jo poimenovali tudi »po – velikonočna juha«, saj so jo v času, ko je kos pršuta pomenil skoraj 

več, kot kos zlata, kuhali predvsem takrat, ko so dodobra osmukali kost in tisto, kar je na njej ostalo 

pomočili v vodo. 

kost od pršuta ali košček pršuta  
1 korenček 
1 steblo zelene 
1 čebula 
peteršilj s korenino in zelenjem 
4 l vode 
po potrebi sol in poper 
 

1. Kost kuhamo do vretja in ko voda zavre, jo odlijemo vodo, saj je sicer preslana. 

2. Natočimo drugo vodo in kuhamo naprej ter dodamo zelenjavo. 



3. Kuha se približno 2 uri in na koncu juho precedimo in dodamo koščke mesa. 

4. Vkuhamo lahko domače rezance ali postrežemo s polento. 

 

 


