
Od nekdaj jedi 
so ljubljanske slovele!
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Okusi Ljubljane
Tako kot druga mesta na svetu ima tudi 
Ljubljana nekaj posebnih jedi, ki so značilne za 
posamezna obdobja njenega zgodovinskega 
razvoja in predstavljajo danes temelj 
razpoznavne ponudbe mestnih jedi, seveda 
ustrezno prilagojenih sodobnim navadam v 
prehranjevanju.  
V mestu tako lahko 
spoznavate vrsto okusnih 
jedi. Med njimi je na prvem 
mestu kranjska klobasa 
z zaščitenim geografskim poreklom, ki se 
izdeluje po receptu, zapisanem leta 1896. V 
gostilni Pri žabarju še vedno opravičujejo svoje 
poimenovanje in ponujajo izvrstne ocvrte 
žabje krake, ki že stoletja veljajo za eno od 
poslastic meščanov. V spominkarski trgovinici 
Zvonček na Tromostovju prodajajo Zmajevo 
potico. Izjemna sladka rezina, ki je od konca 
prve svetovne vojne večkrat spremenila 
ime in je bila znana kot Tivoli rezina in 
Bellevue rezina, je zdaj na voljo v slaščičarni 
veleblagovnice Maxi, kjer jo pod imenom Maxi 
rezina izdelujejo od leta 1971. 
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Z okušanjem torte Ljubljana boste spoznavali 
zgodbo o mladem kuharju, ki je razveselil  s 
to  sladico graščakovo hčer in jo tako dobil 
za ženo. Z največjim slovenskim pesnikom 
dr. Francetom Prešernom (1800 – 1849), ki 
ima spomenik v središču Stare Ljubljane 
pri Tromostovju, je povezan vrhunski 
konditorski, čokoladno figov izdelek Fige 
Prešernove. Značilna ljubljanska sladica, ki 
sooblikuje nedeljske in praznične družinske 
jedilnike že od zgodnjega 19. stoletja, je 
jabolčni zavitek ali štrudelj, ki je ljubljanska 
različica dunajskega. Ljubljana je bila stoletja 
na stičišču vplivov iz Mediterana, srednje 
Evrope, zlasti od konca 2. svetovne vojne tudi 
sosednjega Balkana. V 60. letih 20. stoletja so 
meščani začeli spoznavati italijansko pico, v 
80. še iz sosednjega Balkana burek. Novejšo 
sintezo obeh predstavlja pica burek, ki naj bi 
ga domnevno izumili prav ljubljanski prodajalci 
bureka. Vse tri jedi predstavljajo značilno  
ulično prehrano.  
Okolica mesta z vasmi, gozdovi in travniki 
ponuja vrsto živil in pijač. Med njimi so jagode, 
borovnice, jabolka in kostanji iz Janč. Med 
Javorom in Jančami poteka Sadna cesta, saj je 
na tem območju veliko sadnega drevja. Kmetje 
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stiskajo iz jabolk odličen naravni sadni sok.  
Na priljubljeni izletniški točki na Šmarni 
gori pri Ljubljani (669 m) postrežejo s 
šmarnogorskim čajem iz neštetih zelišč. 
V mestu delujeta dve odlični pivovarni. 
Pivovarna Union je bila ustanovljena l. 1864, 
Pivovarna Kratochwill pa l. 1992 kot družinsko 
podjetje. Pestrost ponudbe jedi in pijač v 
Ljubljani ter njihove okuse lahko spoznavate 
v številnih mestnih restavracijah, gostilnah, 
bifejih, v okviru ulične prehrane, poseben čar 
pa ima osrednja ljubljanska tržnica, ki ji je dal 
pečat arhitekt Jože Plečnik (1872 – 1957).



6



7

Ljubljansko kosilo 
Med najbolj pogostimi jedmi za kosilo 

Ljubljančanov ob sobotah ali nedeljah so bili 
goveja juha z rezanci ali bleki, od 19. stoletja 

pražen krompir, kuhan goveji rep ali drug kos 
govedine iz juhe, jabolčni ali smetanov hren, v 

pomladno poletnem obdobju tudi drobnjakova 
jajčna omaka (»šnitlihov zos«), solata in priboljšek 

v obliki sladice. Za slednjo so pogosto pripravili 
skutne palačinke s pehtranom ali jabolčni zavitek 
(»štrudl«). V zimskem času sta solato zamenjala 

kislo zelje ali repa, pripravljena na različne načine.

Goveja juha z rezanci ali bleki ............................................ 8

Vodnikova motovilčeva ali »repunclova« solata................... 22

Pražen krompir .............................................................. 28

Jabolčni ali smetanov hren
Pripravimo iz naribanih jabolk, hrena, jabolčnega kisa in oljčnega olja. 
Smetanovega pa iz kisle smetane in hrena.

Drobnjakova jajčna omaka ali »šnitlihov zos«
Okisana omaka iz pretlačenih rumenjakov in  
nasekljanih beljakov ter drobnjaka.

 Ljubljanske skutne palačinke s pehtranom........................... 38

Jabolčni zavitek ali štrudel 
Zavitek iz vlečenega testa, nadevan z dušenimi naribanimi jabolki. 
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1 kg govejega mesa 
(zelo okusna je iz 
nasekanega volovskega 
repa, primerni kosi 
govejega mesa so tudi 
pleče, spodnji del reber 
ali križni kos) in rahla, 
mozgova ali ploščata 
goveja kost
2,5 l vode
sol
1 rdeče in rumeno 
korenje
1 kos gomolja zelene 
ali vejica njenega 
zelenja
1 peteršiljeva korenina 
in zelenje
1 kos rumene kolerabe
1/2 čebule
1 strok česna
1 paradižnik
do 8 poprovih zrn
1 lovorjev list
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1. Meso in kosti v loncu zalijemo z  
2 litroma hladne vode, solimo in zavremo.

2. Dodamo vso navedeno zelenjavo, pred 
tem polovico čebule na hitro popečemo 
na ponvi ali kuhalni plošči in jo dodamo 
ostali zelenjavi. Juha naj minimalno vre 
od 2 do 3 ure, kar je odvisno od starosti 
mesa.  
Pene na juhi ne odstranjujemo, saj  
prispevajo k dobremu okusu.

3. Približno 15 minut pred koncem kuhanja 
dodamo še jušne začimbe.

4. Ko prenehamo s kuhanjem juhe, jo 
pustimo nekaj minut mirovati, nato jo 
precedimo in postrežemo ali zakuhamo 
rezance oz. bleke. 

Goveja juha z rezanci ali bleki
Vrsta juhe, ki se je v Ljubljani uveljavila v  

19. stoletju, čeprav so njeni temelji z različnimi 
mesno zelenjavnimi enolončnicami veliko  

starejši. Ta juha je postala stalnica mestnih 
prazničnih in nedeljskih kosil.
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100 dag bele pšenične 
moke
1/4 l mleka
ščepec soli
6 jajc
12 dag masla
nekaj kapljic ruma
1 vanilijev sladkor 
5 dag kvasa
sladkor po okusu
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1.  Iz navedenih sestavin zamesimo 
sladko mlečno testo, ki ga položimo 
v namaščen model in pustimo, da 
vzhaja. 

2.  Del testa smo že pred tem oddvojili 
in iz njega oblikujemo najrazličnejše 
okraske (okrasne trakove, kite, ptičke, 
cvetje, pentlje idr. ). 

3.  Ko vezivka vzhaja, jo premažemo 
z razžvrkljanim jajcem, položimo 
nanjo okraske in jo spet premažemo z 
jajcem. 

4.  V pečici jo pečemo eno uro na  
200 °C. 

5.  Ko je pečena, jo še vročo premažemo 
s stopljenim maslom, da dobi lepšo 
skorjo.

Janška vezivka
Vrsta prazničnega, nekoliko osladkanega 
in okrašenega kruha iz vasi na vzhodnem 

obrobju Ljubljane.
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50 dag prosene kaše
100 dag kislega zelja
sol
voda
ocvirki, mast 
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Všenat zelje
Zelje s proseno kašo je okusna samostojna jed 
ali priloga k mesnim jedem, še zlasti k svinjski 

ali telečji krači in h kolinam. Kislo zelje (in repa) 
imata v Ljubljani in okolici bogato tradicijo, 

ki sega v 19. stoletje, in sicer v takratni pred-
mestji Trnovo in Krakovo, čeprav sta bila zlasti 
revnejšim slojem prebivalstva poznana že od 

17. stoletja. Od srede 18. stoletja so začeli kisati 
tudi ribano zelje in repo. Trnovsko zelje je zelo 

slovelo, saj so ga cenili celo na Dunaju.
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1 žlica svinjske masti
1 žlica sesekljane 
čebule
1/4 l v vroči vodi 
oprane ječmenove 
kaše ali ješprenja
1/2 l tople vode
1 l goveje juhe
1/4 l belega ali rjavega 
fižola v zrnju
30 dag prekajenega 
svinjskega mesa 
(lahko tudi klobase ali 
mesnate slanine)
1 žlica drobno  
nasekljanega 
peteršilja
1 strok strtega česna
1 na kolobarje narezan 
korenček
3 zeljni listi, zrezani na 
rezance
sol
ščepec popra
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1. V goveji juhi skuhamo fižol.  
Ko je kuhan, ga odcedimo in juho 
prihranimo. 

2.  V kozici spražimo čebulo na 
masti in dodamo ječmenovo kašo. 
Mešamo, da se nekoliko popraži. 

3.  Prilijemo toplo vodo, jo pokuha-
mo in prilijemo prihranjeno juho. 
Ječmenovo kašo kuhamo 1 uro, 
potem ji dodamo narezano suho 
meso, peteršilj, česen, korenje, 
zeljne liste in sol. Pokrijemo in 
kuhamo počasi še 1 uro. 

4.  V kuhano ječmenovo kašo 
umešamo še kuhan fižol, 
popramo in postrežemo.

Šmarnogorski ričet
Kuhana ječmenova kaša z zelenjavo  

in mesom je sloveča jed v gostilni 
na vrhu priljubljene  ljubljanske izlet-
niške točke na Šmarni gori (669 m).
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1 prekajen ali svež goveji jezik
1/2 gomolja zelene
2 peteršiljevi korenini
2 vejici peteršilja
4 korenčki
1 manjša čebula
2 stroka česna
8 brinovih jagod
2 lista žajblja
sol
poper
žlička sladkorja
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1. Zelenjavo narežemo na kose in z 
jezikom položimo v lonec. Zalijemo 
z vodo, solimo, popramo in dodamo 
žličko sladkorja. 

2. Med kuhanjem preverjamo mehkost 
jezika. Ko je mehak, ga vzamemo iz 
lonca in še toplega olupimo. 

3. Olupljen jezik narežemo poševno 
na rezine in postrežemo. Lahko ga 
ohladimo in narežemo hladnega v 
narezek. 

Kuhan goveji jezik
Sveži, še bolj pa prekajeni in kuhani 

goveji jeziki s prilogami ali omakami so 
bili in so še vedno pomembna mesna 

poslastica Ljubljančanov.
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10 dag suhe slanine
1 nasekljana čebula
1 kg krompirja
20 dag svinjske ribice 
(lahko tudi teletine, 
junetine ali kranjske 
klobase)
10 dag šunke (ali suhe 
vratovine)
4–5 jajc
4 žlice mleka
sol, poper
Po želji lahko dodate 
tudi nasekljan drobn-
jak, kumarice, kuhano 
korenje in gobe v času 
sezone. 
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1. Krompir skuhamo in ga narežemo na 
tanke rezine. 

2. Na slanini (olju ali maslu) prepražimo 
na kockice narezano meso in šunko. 
Dodamo krompir in nadaljujemo s 
praženjem. 

3. Dodamo še preostale sestavine (po 
želji), solimo, popramo in zalijemo z 
mešanico jajc in mleka, da zakrkne. 

4. Postrežemo s solato.

(Unionski) Hopel popel 
Inačica berlinske jedi, ki so jo v 

ljubljanskem hotelu Union pripravljali že 
od leta 1920 in sicer iz krompirja, jajc, 

svinjskega, telečjega ali junečjega mesa, 
šunke ali kranjske klobase.
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50-55 dag govejega 
stegna ali bržole
3 velike čebule
1 žlica masti
3-4 dag slanine
ostra in sladka mleta 
paprika
voda
sol
kumina
timijan
1 velika žlica moke
3 krompirji
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1. Meso narežemo na večje kose. 
2. Narezane čebule zarumenimo na 

masti in slanini, ki smo ju pred tem 
dobro scvrli. Potem dodamo sladko 
in ostro papriko. Prilijemo malo vode, 
da se čebula ne ožge, nato dodamo 
narezano meso, primerno osolimo, 
začinimo z malo kumine in timijana. 
Pokrito dušimo.

3. Ko se voda poduši, dolijemo še malo 
vode in dušimo še dobro uro.

4. Ko se tudi dolita voda poduši, potre-
semo po mesu žlico moke in mešamo 
toliko časa, da se moka zarumeni. 
Potem spet zalijemo z vodo, vendar 
le toliko, da jed ni ne preredka in ne 
pregosta.

5. Olupimo tri krompirje, jih narežemo in 
jih kuhamo v golažu do mehkega. 

6. Golaž je kuhan, ko se krompir zmehča. 

Ljubljanski golaž 
Recepte za ljubljanski golaž so različne avtorice 

objavile v tridesetih letih 20. stoletja v Združenih 
državah Amerike, v reviji Zarja, The Dawn, ki 

jo kot svoje glasilo še vedno izdaja Slovenska 
ženska zveza v Ameriki. Recepti so odlično 

pričevanje o ohranjanju stikov s prehranskimi 
značilnostmi okolij, iz katerih so prišli slovenski 

izseljenci v Združene države Amerike. 
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motovilec
trdo kuhana jajca
sol
olje
jabolčni kis
kuhana rdeča pesa
kuhana cvetača
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1. Motovilec očistimo, operemo, 
položimo v skledo, osolimo, zabelimo 
z oljem in kisom. 

2. Trdo kuhana jajca olupimo, ločimo 
rumenjake in beljake ter jih na  
drobno nasekljamo. 

3. Rdečo peso skuhamo, ohladimo in na 
drobno nasekljamo. 

4. Cvetačo skuhamo, ohladimo in 
jo položimo v skledo na sredino 
motovilca. 

5. Nasekljane beljake, rumenjake in 
peso položimo simetrično v kupčkih 
po motovilcu okoli cvetače. 

Vodnikova motovilčeva ali 
»repunclova« solata

Recept za solato je objavil Valentin Vodnik  
(1758 – 1819) v prvi kuharski knjigi  

v slovenskem jeziku, »Kuharske bukve«,  
ki so izšle v Ljubljani l. 1799
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5 trdo kuhanih jajc
3 rumenjaki
sneg iz 3 beljakov
pol naribane žemlje, 
namočene v mleku
3 dag surovega masla
pol žličke mešanih 
dišav
ščepec soli
noževa konica 
limonine lupine
2 žlici kisle smetane
2 žlici drobtin
1 pest (skodelica) 
suhih mavrahov ali 
drugih gob
1 žlica drobno 
nasekljanega zelenega 
peteršilja
žlica bele moke
surovo maslo za pekač
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1.  Očiščene in poparjene mavrahe 
odcedimo in prepražimo na maslu s 
peteršiljem

2.  Rumenjake pretlačimo z vilicami. 
3.  Beljake splaknemo in zrežemo na 

rezance. 
4.  V skledi zmešamo 3 sveže  

rumenjake, pretlačene rumenjake, 
polovico ožete žemlje, sol, dišave, za 
noževo konico limonine lupine, kislo 
smetano in na koncu vmešamo še trd 
sneg 3 beljakov. 

5.  V namaščen pekač položimo najprej 
plast zmesi, sledita plast prepraženih 
gob in plast beljakovih rezancev. 
Polaganje plasti zaključimo s plastjo 
zmesi. 

6.  Jed spečemo v pečici in jo ponudimo 
kot toplo predjed ali kot glavno jed 
z raznimi zelenjavnimi prilogami in 
omakami. 

Ljubljanska jajčna jed
Jed je bila že leta 1868 poimenovana z 

geografsko označbo v knjigi Magdalene 
Knafelj Pleiweis, Slovenska kuharica, 

recept št.146. 
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1 večja ali  
2 manjši polenovki  
(1 kg kuhanega ribjega 
belega mesa)
800 g krompirja
2 šopka peteršilja
4–6 strokov česna 
(po želji lahko tudi 
čemaža)
1 dl oljčnega olja in 
še malo za mazanje 
posode
2 dl kisle smetane
nariban parmezan
1 kg praženega ali 
dušenega kislega zelja
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1. Zmehčano polenovko kuhamo jo 30 
minut, nato nežno belo meso ločimo 
od kosti. 

2. Olupljen krompir narežemo na 2 do 3 
mm debele rezine. 

3. Peteršilj in česen (ali čemaž) drobno 
sesekljamo. 

4. V pomaščeno stekleno ali keramično 
ognjevarno posodo zlagamo plasti 
krompirja in ribe tako, da bodo od 
vsake vsaj štiri. Vsako plast krompirja 
potresemo s peteršiljem in česnom 
(ali čemažem) ter malo posolimo. 

5. Zloženko zalijemo z oljčnim oljem, 
razredčenim z enako količino vode, 
premažemo s kislo smetano, potre-
semo s parmezanom in pokrijemo s 
pokrovom. 

6. Pečemo na 180 ˚C približno uro 
in pol. 

7. Jed postrežemo še vročo v skledi z 
dušenim ali praženim kislim zeljem.

Štokfiš ali Štokviš
Zlasti v postnem in zimskem času 

popularna jed, zloženka iz krompirja in 
polenovke ali trske, ki so jo v mestnih 

družinah uživali s praženim ali dušenim 
kislim zeljem.
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100 dag krompirja
sol
6 dag svinjske masti
4 jušne žlice na lističe 
narezane čebule
po žeji zajemalka 
goveje juhe
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1. Neolupljen krompir kuhamo v 
osoljeni vodi 30 minut. Odcedimo, 
vročega olupimo, narežemo na tanke 
rezine. 

2. Na masti zarumenimo čebulo, ji 
primešamo krompir in ga pražimo po 
obeh straneh. 

3. Po želji lahko prilijemo zajemalko 
dobre goveje juhe in ponovno dobro 
premešamo. 

Krompir je najboljši, kadar ga prepraži-
mo tako, da naredi zlatorumeno skorjico. 

Pražen krompir
Po celi Sloveniji najbolj množičen in popu-
laren način priprave krompirja, ki je stalni-
ca družinskih nedeljskih in prazničnih kosil 
ter ponudbe gostinskih lokalov. Najstarejši 

zapisani recept je iz leta 1868. Leta 2002 
je bilo v Ljubljani ustanovljeno Društvo 

za priznanje praženega krompirja kot 
samostojne jedi, ki ima tudi svojo himno, 

zastavo in grb.
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piščančja bedra in 
perutnice
moka
jajca
krušne drobtine
sol
olje za cvrtje
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1. Piščančja bedra in perutnice  
operemo in nasolimo. 

2. Povaljamo jih v moki, potopimo v 
razžvrkljana jajca in povaljamo v 
drobtine. 

3.  Ocvremo jih na olju. 

Leteči žganci
Žganci so bili vsakdanja množična jed, pogosto 

tudi izraz revščine in preživetja. Delavci v 
nekdanjem mestnem pristanišču ob Ljubljanici 

so zato v 17. stoletju duhovito primerjali in 
poimenovali ocvrta piščančja bedra in  

perutnice z letečimi žganci.
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Vlečeno testo 
za štruklje
1/2 l bele moke
1/4 l tople vode
1 celo jajce
sol
1 rezina surovega 
masla
limonin sok ali kis
olje

Pehtranovi 
štruklji
vlečeno testo za 
štruklje (glej recept 
zgoraj)
3 dl goste kisle 
smetane
2 jajci
3 žlice v maslu 
spraženih krušnih 
drobtin
sol
2 šopka pehtrana
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1. Zmešamo kislo smetano, rumenjaka, 
drobtine in drobno narezana šopka 
pehtrana. 

2. Iz beljakov naredimo trd sneg in ga 
zamešamo k ostalim sestavinam. 

3. Na razvlečeno testo namažemo 
nadev. 

4. Testo zvijemo in zavijemo v moker 
in ožet lanen prtič ali aluminijasto 
folijo, povežemo z nitjo ter kuhamo 
v slanem kropu 25 minut. Vode v 
široki kozici naj bo za dobre tri do 
štiri prste. 

5. Kuhan štrukelj vzamemo iz ovoja, 
razrežemo na kose ter zabelimo z 
maslom in drobtinami. 

Štruklje lahko ponudimo slane ali sladke. 
Med popularnimi nadevi za štruklje so 
tudi skuta, jabolka ali orehi.

Štruklji
Popularni kuhani ali pečeni štruklji so ena 

najbolj značilnih slovenskih jedi in eden od 
značilnih izrazov gostoljubja. V Ljubljani so se 

uveljavljali od 17. stoletja in sicer kot slani ali 
sladki. V Sloveniji jih poznamo s čez  

80 različnimi nadevi. 
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Testo za 
potico
3 žlice mlačnega mleka
1 kavna žlička 
sladkorja
2 dag kvasa
1/2 l toplega mleka
10 dag surovega masla
2–3 žlice sladkorja
1 kavna žlička soli
malo ruma
nastrgana limonina 
lupina
vanilijev sladkor
75 dag bele mehke 
moke
2 jajčna rumenjaka

Orehova 
potica
Orehov nadev
100 dag očiščenih 
orehovih jedrc
2,5 dl vročega mleka
15 dag surovega masla
nastrgana limonina 
lupina
25 dag kisle smetane
2 vanilijeva sladkorja
2 žlici sladkorja
2 rumenjaka
trd sneg 2 beljakov
1/2 dl ruma
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1. Orehova jedrca drobno zmeljemo in 
prihranimo 2–3 pesti za potresanje. 
Jedrca poparimo z vročim mlekom in jih 
ohladimo. 

2. Ohlajenim orehom primešamo limonino 
lupino, sladkor in vanilijeva sladkorja, kislo 
smetano, maslo, rumenjaka, rum in nazad-
nje še trd sneg 2 beljakov. 

3. Z nadevom namažemo testo. Namazan 
nadev potresemo z 2–3 pestmi zmletih 
orehov. 

4.  Testo tesno zvijemo v zvitek in ga položi-
mo v potičnik, da se konca dobro stikata.

5.  Potico v potičniku pokrito vzhajamo. Pred 
pečenjem jo premažemo z razžvrkljanim 
jajcem.

6.  Pečemo v pečici na 180˚C, približno 
45 minut. Potem znižamo na 150˚C in 
pečemo še 25 minut.

7. Pečeno stresemo iz modela, da je zgornji 
del spodaj in potresemo s sladkorno 
moko. 

Potice
Potice so najbolj značilne slovenske sladice in 

tudi slano pecivo s številnimi nadevi. Prvi je 
omenil potico že protestantski pisec Primož 
Trubar leta 1575. Prvi opisni recept je objavil 

J.V.Valvasor leta 1689. Potice se pečejo v pekačih 
»potičnikih«. Najbolj značilna je pehtranova 

potica, najbolj popularna pa orehova.
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Masleno 
kvašeno testo
2 dag kvasa 
4 žlice mlačnega 
mleka
1/2žlice sladkorja
2 dag raztopljenega 
surovega masla
5 žlic smetane
2 rumenjaka
1 žlica sladkorja
1/2 kavne žličke soli
1 žlica ruma
28 dag bele moke
18 dag surovega masla

masleno kvašeno testo 
(glej recept zgoraj)
marelična marmelada
1/2 skodelice  
posladkorjenih 
pomarančnih lupin
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1. Testo ne pretanko razvaljamo, 
namažemo z marelično marmelado, 
potresemo s posladkorjenimi poma-
rančnimi lupinami in na rahlo zvijemo. 

2. Zvitek položimo na namaščen pekač 
in postavimo na toplo, da vzhaja. 

3. Premažemo z razžvrkljanim jajcem, 
potresemo z mandeljni, narezanimi 
na lističe in spečemo v ne prevroči 
pečici. 

Ljubljanski štrukelj
Recept za » ljubljansko« poimenovano 

sladico je bil prvič objavljen leta 1868 v 
prvi slovenski kuharski knjigi Magdalene 

Knafelj Pleiweis. Vsekakor je to ena 
zgodnejših geografskih oznak jedi tudi 

v evropskem prostoru.
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Testo za 
palačinke
0,5 l mleka
2–3 jajca
1 žlica sladkorja
25 dag mehke moke
sol
maščoba za pečenje 
(olje ali maslo)

Skutni nadev s  
pehtranom
25 dag skute
1–2 jajci
2 dl sladke smetane
1 šopek oskubljenega 
sesekljanega pehtrana 
2 žlici sladkorja
1 žlica drobtin
ščepec soli

Jajčni preliv
1 dl sladke smetane,  
1 jajce in 
ščepec soli 
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1.  Iz sestavin razmešamo gladko testo 
za palačinke, ki naj pol ure počiva. 

2.  Ponev z debelim dnom segrejemo, 
pokapamo z nekaj kapljicami olja ali 
maslom, vlijemo zajemalko testa in z 
obračanjem ponve raztegnemo testo 
po celotni površini. Ko se palačinka 
loči od dna, jo obrnemo in spečemo 
še na drugi strani. 

3.  Iz navedenih sestavin zmešamo 
nadev in z njim namažemo palačinke. 

4.  Palačinke zvijemo in jih zlagamo v 
namaščen ognjevarni pekač.  
Ob večjem številu palačink, jih  
zlagamo tudi v dveh ali več plasti. 

5. Zložene palačinke prelijemo z jajčnim 
prelivom in jih pečemo v pečici  
30 minut na 200 °C. 

Ljubljanske skutne  
palačinke s pehtranom

Gratinirane palačinke, ki jim daje 
poseben okus pehtran (lat. Artemisia 

dracunculus), priljubljeno zelišče, ki ga 
v Sloveniji uporabljamo predvsem za 

pripravo raznih sladkih jedi.
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