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Videz  ali  okus?
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Sestavine (za 10 oseb):40 dag suhega fižola (rjavega)10 dag jušne zelenjave  (zelena, korenje, peteršilj)15 dag krompirja
4 žlice olja
1 čebula
4 stroki česna
začimbe: šetraj, timijan, lovor,  majaron, muškatni orešček1 dl sladke smetane3 kisla jabolka

Jabolka  v  juhah

Priprava:
Fižol namočimo in ga v isti vodi skuhamo.  
Ko je napol kuhan, mu dodamo jušno  zelenjavo, krompir in začimbe ter kuhamo  

naprej. Na olju prepražimo sesekljano čebulo,  
dodamo česen in vlijemo v juho. Juho prevre-
mo in pretlačimo ter jo po potrebi še začinimo. 
Smetano dodamo tik preden jed postrežemo.Jabolka olupimo, narežemo na drobne kocke 

in jih v vreli vodi z dodatkom kisa ali limone 
blanširamo pol minute. Odcedimo. Jabolka  
v juho dodajamo sproti.

Fižolova kremna juha z jabolkiRecept je povedala Slavica Javornik.
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Sestavine:
1 korenina hrena za dolžino dlani4 jabolka sorte bobovec1 žlička olja

1 žlička soli
1 žlica jabolčnega kisa0,5 dl belega suhega vina

 Jabolka  v  omakah

Priprava:
Na njivi izkopljemo korenino hrena. Odrežemo  
za dlan dolgo korenino in ostanek posadimo 
nazaj. Hren dobro operemo, olupimo oziroma 
postrgamo z nožem in ga čisto na drobno nariba-
mo. Nato ga solimo, dodamo kis, olje in belo vino. 
Medtem naribamo jabolka in jih hkrati ves čas 
mešamo, da ne porjavijo.

Jabolčni hren II.
Recept je povedala Marica Robek.

Sestavine:
3 jabolka (40 dag)
15 dag svežega hrena1 žlica sladkorja

1 ščepec soli
3 žlice jabolčnega kisa2 žlici olja

2 dl vode
1 dl tople goveje juhe

Priprava:
V vodo damo kis, sol in sladkor. Najprej naribamo 
jabolka in nato še hren. Ribamo jih v pripravljeni 
tekočini, da ne porjavijo. Dodamo še juho in olje 
ter dobro premešamo. 

Opomba: Pri Robekovih so običajno uporabili jabolko sorte londonski 
peping.

Jabolčni hren I.
Recept je povedala Slavica Antolovič.
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Vsakdanje  in   
praznične  jedi  

z  jabolki
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Praznične jedi
Gospodinje so jabolka vključile tudi v nekatere praznične jedi.  

V pogovorih so omenjale božič, veliko noč, martinovo, sesvete in 

miklavževanje, kot tiste praznike, ob katerih se pojavljajo praznične 

jedi, povezane z jabolki.
»Praznična prehrana je bila vedno obilnejša, vprašanje pa je, če je 

bila tudi boljša.« (Šlibar 2006: 204) Vlado Šlibar v svojih terenskih 

zapiskih omenja, da so gospodinje pripravljale tudi druge vrste pe-

civa, ki so ga pekle za praznike in ob različnih drugih priložnostih. 

To so bili krofi, buhteljni, pite (jabolčne), gibanice, šarklji, štruklji, 

janeževi upognjenci, domači prijatelj, po vojni pa tudi puding.
Božič
»Hrana, ki so jo jedli na božični dan, je bila podobna hrani za veliko noč. Ta 

dan je bilo na mizi vse tisto, kar je bilo pri hiši najboljšega. Že za zajtrk je bilo 

navadno prekajeno meso, bel kruh, čaj ali kava in potica. Še bogatejše je bilo 

kosilo. Za večerjo so pojedli ostanke od kosila. Nekatere gospodinje so za ta  

dan naredile tudi ‚klecnprot‘, to je sadni kruh, v katerega so vmešali različne 

vrste suhega sadja.« (Šlibar 2006: 205)

Sadni kruh
Sadni kruh187 so v teh krajih imenovali tudi klectenbrot .188 Pripra- 

vljali so ga v božičnem času poleg potice, zato ga nekateri imenujejo 

tudi božični kruh.189 Naredili so ga iz vzhajanega testa, v katerega so 

187 TZVZ, 2015: M. Romih, Belo pri Kozjem.
188 TZVZ, 2010: M. Debelak, Bistrica ob Sotli; 2015: J. Dobravc, Ješovec, L. Pihler, Bistrica ob Sotli, M. Juričko, Bistrica ob Sotli.

189 TZVZ, 2010: V. Zakošek, Lesično.
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Uporabnost  
posameznih  

sort  jabolk
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Tradicionalne  sorte  jabolk  in  kozjanska  narečna  poimenovanja
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Jablana  v  vrtovih   in  sadovnjakih  
na  Kozjanskem
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www.kozjanski-park.si

e-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si


