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Obiščite in okusite
Ljubljano

Gostje pred restavracijo Pri zlati ribi
na Ribjem trgu pred prvo svetovno
vojno

Grafična upodobitev sejemskega
dogajanja pred Mestno hišo leta
1891
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Kot druga mesta na svetu ima tudi Ljubljana
nekaj posebnih jedi, ki so bile in so značilne za
posamezna obdobja njenega zgodovinskega
razvoja. Danes predstavljajo izhodišče za tako
imenovano značilno ponudbo mestnih jedi, seveda
ustrezno prilagojenih sodobnim navadam v
prehranjevanju. Leta 2006 je bil opravljen njihov
prvi izbor v okviru Strategije gastronomije Slovenije,
leta 2012 pa je bila izdelana študija Strategija
gastronomije v regiji Osrednja Slovenija, kjer je
bil nabor značilnih ljubljanskih jedi in prehranskih
izdelkov oziroma živil še ustrezno dopolnjen. Leta
2013 je Turizem Ljubljana izdal promocijski katalog
»Na sredini mize – Okusi Osrednje Slovenije«, v
katerem je vse izbrane značilne ljubljanske jedi in
živila tudi prvič predstavil.
Pred vami je brošura, katalog o Okusih Ljubljane,
ki je povzetek v letu 2014 izdane knjige z enakim
naslovom. Z njo vas želimo opozoriti predvsem na
posebne in značilne okuse Ljubljane, ki se odražajo
v izbranih, značilnih jedeh mesta. Nekatere po
svojem izvoru segajo v bolj odmaknjena obdobja
zgodovinskega razvoja, druge so plod kulinarične
ustvarjalnosti in prepletanja večkulturnih vplivov v
novejšem času. Bistveno pa je, da vse predstavljene
jedi živijo v mestu in z mestom ter sooblikujejo
vsakdanjo in praznično prehranjevanje prebivalcev
ter pestro gostinsko ponudbo. Zato je razveseljivo,
da po vstopu v 21. stoletje v Ljubljani lahko še
vedno govorimo o različnosti pristnih okusov, torej
o sestavini zdravega prehranjevanja, ki zadovolji
telo in duha. Okusi pripovedujejo zgodbe, te
pa govorijo o stoletjih mestnega razvoja ter o
sodobnih (kulinaričnih) prizadevanjih in inovativnih
iskanjih. Značilne ljubljanske jedi so torej kulinarični
rokopisi in kulinarične istovetnosti glavnega mesta
Republike Slovenije. Med obiskom Ljubljane zato
pokusite tudi nekaj od njenih okusov. V posameznih
gostinskih lokalih jih boste našli v jedilnih listih
in na menijih, na posebnih straneh in označene

z razpoznavnim znakom »Okusi Ljubljane«. V
nekaterih lokalih bo to le ena jed ali značilna pijača,
v drugih bo nabor številnejši. V mestnem središču
ali na njegovem obrobju gostoljubno odpirajo svoja
vrata številne gostilne in restavracije, poskrbljeno
je tudi za ulično prehrano. Vrhunec slednje je prav
gotovo »Odprta kuhna« vsak petek od aprila do
oktobra na Pogačarjevem trgu. V Ljubljani pijemo
odlično pitno vodo še vedno iz pip. Vendar pa ne
prezrite tudi ponudbe odličnih vin in drugih pijač.
V Ljubljani imamo tudi dve odlični pivovarni: Union
od leta 1864 in Kratochwill, v kateri varijo pivo po
tradiciji češkega pivovarstva. Najbolj zaokroženo
podobo ljubljanske kulinarike in gastronomije
odslikuje mestna tržnica, delo znamenitega
slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki ni le
mesto kupčevanja, ampak predvsem tradicionalni
prostor za prijetna srečanja, pogovore in druženje ...
Spoznajte in doživite Ljubljano tudi »skozi« paleto
različnih okusov. In še nekaj: v Ljubljani imamo tudi
značilno ljubljansko kosilo. Sestavljajo ga kuhan
prekajen goveji jezik, goveja juha z rezanci ali bleki,
kuhan goveji rep ali drug kos kuhane govedine s
praženim krompirjem, jajčno drobnjakovo omako,
smetanovim ali jabolčnim hrenom in solata, ki nosi
ime po avtorju prve kuharske knjige v slovenskem
jeziku (1799) Valentinu Vodniku. Za sladico lahko
izbirate med skutnimi palačinkami s pehtranom in
jabolčnim zavitkom ali »štrudljem«. In potem le še
kozarec rujnega in »na zdravje«!

Meni pogostitve v hotelu Union
(po prvi svetovni vojni)
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Ljubljansko kosilo
Značilno ljubljansko kosilo se je uveljavilo z
19.stoletjem, ko so meščani začeli odhajati ob
sobotah in nedeljah na kosila v obmestne gostilne
ali so ga pripravljali na svojih domovih. Sestava
kosila se je ohranila do današnjih dni in še vedno
predstavlja klasiko rodbinskega druženja ob
koncu tedna.

Sestavine
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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Recepti so za 4 do 6 oseb.

Kuhan goveji jezik
Sveži, še bolj pa prekajeni in kuhani goveji jeziki s
prilogami ali omakami so bili pomembna mesna
poslastica Ljubljančanov.

1.

Zelenjavo, narezano na kose, in jezik 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. Ponekod še danes jezik
kuhajo le v osoljeni vodi z dodatkom žličke
sladkorja, torej brez dodane zelenjave. To velja še
zlasti za prekajeni jezik.

Goveja juha z rezanci
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.

1.
2.

3.

4.

5.

Meso in kosti damo v lonec in zalijemo z 2 litroma
hladne vode. Solimo.
Ko voda zavre, dodamo vso navedeno zelenjavo,
pred tem polovico čebule na hitro popečemo
na ponvi ali kuhalni plošči in jo dodamo ostali
zelenjavi. Juha naj zelo rahlo vre od 2 do 3 ure,
kar je odvisno od starosti mesa. Juha iz starejšega
mesa je okusnejša. Med počasnim vrenjem se
na juhi nabirajo pene. Teh ne odstranjujemo, saj
prispevajo k dobremu okusu.
Približno 15 minut pred koncem kuhanja juhe
dodamo še jušne začimbe (poprova zrna, lovorjev
list).
Ko prenehamo s kuhanjem juhe, jo pustimo nekaj
minut mirovati, nato jo precedimo in postrežemo
ali jo zakuhamo z rezanci oziroma bleki.
V pomladnem in poletnem času lahko juho ob
postrežbi tudi potresemo z nasekljanim svežim
drobnjakom.

Sestavine
Sestavine za juho
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 rdeč in rumen
korenček
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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Rezanci ali bleki
1.

Sestavine
Sestavine za rezance ali
bleke
12–15 dag bele moke
1 jajce
nekaj kapljic olja

Iz sestavin zamesimo rezančno testo in ga dobro
pregnetemo, da je ravno prav trdo za poznejše
razvaljanje. Testo naj počiva vsaj 15 minut.
2. Testo razvaljamo, vendar ga pri tem po možnosti
nič ne pomokamo, saj bodo tako rezanci boljši.
3. Razvaljano testo osušimo in nato razrežemo v
manjše krpice, ki jih zvijemo v zvitke in z nožem na
drobno narežemo.
Če želimo narediti bleke, razrežemo razvaljano
testo na poljubno velike kvadratke, okoli 1 x 1 cm.
Rezance ali bleke zakuhamo v juho, ki naj vre
približno 2 minuti.

Priloge h kuhanemu govejemu
repu ali govedini
Jabolčni hren
Na drobno naribana jabolka zmešamo z
naribanim hrenom, solimo in sladkamo po
okusu, dodamo jabolčni kis in nekaj kapljic
oljčnega olja. Po želji izboljšamo okus tudi z
belim vinom in pomarančnim sokom.

Smetanov hren
Kislo smetano in nariban hren zmešamo in
osolimo. Po želji lahko tudi nekoliko okisamo in
dodamo malo sladkorja.

Drobnjakova jajčna omaka ali
»šnitlihov zos«
Jajca skuhamo v trdo. Rumenjake pretlačimo in jih
zmešamo z oljem, dodamo drobno nasekljan drobnjak
in drobno nasekljan beljak. Solimo, okisamo, po želji
lahko dodamo tudi malo sladkorja in nekaj naribanega
hrena. Omaka mora biti primerno redka in kisla.
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Vodnikova motovilčeva ali
»repunclova« solata
Recept za solato je objavil Valentin Vodnik
(1758–1819) v prvi kuharski knjigi v slovenskem
jeziku z naslovom »Kuharske bukve«, ki je izšla v
Ljubljani leta 1799.

1.
2.
3.
4.
5.

Motovilec očistimo, operemo, položimo v
skledo, osolimo, zabelimo z oljem in kisom.
Trdo kuhana jajca olupimo, ločimo rumenjake in
beljake ter jih na drobno nasekljamo.
Rdečo peso skuhamo, ohladimo in na drobno
nasekljamo.
Cvetačo skuhamo, ohladimo in jo položimo v
skledo na sredino motovilca.
Nasekljane beljake, rumenjake in peso položimo
simetrično v kupčkih po motovilcu okoli cvetače.

Sestavine
motovilec
trdo kuhana jajca
sol
olje
jabolčni kis
kuhana rdeča pesa
kuhana cvetača
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Pražen krompir
Po vsej Sloveniji najbolj množičen in popularen
način priprave krompirja, ki je stalnica družinskih
nedeljskih in prazničnih kosil ter ponudbe
gostinskih lokalov. Leta 2002 je bilo v Ljubljani
ustanovljeno Društvo za priznanje praženega
krompirja kot samostojne jedi.

Sestavine
100 dag krompirja
sol
6 dag svinjske masti
4 jušne žlice na lističe
narezane čebule
po želji zajemalka
goveje juhe

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 prepražimo tako, da
naredi zlatorumeno skorjico.
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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.

1.

2.

3.
4.

5.

Iz navedenih sestavin razmešamo s šibo ali
električnim paličnim mešalnikom gladko testo za
palačinke, ki naj pol ure počiva.
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.
Iz navedenih sestavin zmešamo nadev in z njim
namažemo palačinke.
Palačinke zvijemo in jih zlagamo v namaščen
ognjevarni pekač. Če je pekač ožji, vsako
palačinko poševno prerežemo na polovico. Ob
večjem številu palačink, jih zlagamo tudi v dveh
ali več plasteh.
Zložene palačinke prelijemo z jajčnim prelivom in
jih pečemo v pečici 30 minut na 200 °C.
Pečene palačinke lahko serviramo še dodatno
potresene s sladkorno moko.

Sestavine
Testo za palačinke
1/2 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
ščepec soli
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Ljubljanske jedi in
recepti
Recepti so za 4 do 6 oseb.

Sestavine

Janška vezivka

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

Vrsta prazničnega, nekoliko osladkanega in
okrašenega kruha iz vasi na vzhodnem obrobju
Ljubljane.

1.

2.

3.

4.
5.
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Iz navedenih sestavin zamesimo sladko mlečno
testo, ki ga položimo v namaščen model in
pustimo, da vzhaja.
Del testa smo že pred tem oddvojili in iz njega
oblikujemo najrazličnejše okraske (okrasne
trakove, kite, ptičke, cvetje, pentlje idr.).
Ko vezivka vzhaja, jo premažemo z razžvrkljanim
jajcem, položimo nanjo okraske in jo spet
premažemo z jajcem.
V pečici jo pečemo eno uro na 200 °C.
Ko je pečena, jo še vročo premažemo s stopljenim
maslom, da dobi lepšo skorjo.

»Všenat zele« ali repa
Prosena kaša z zeljem je okusna samostojna jed
ali priloga k mesnim jedem, še zlasti k svinjski ali
telečji krači.

1.

Kislo zelje operemo v hladni vodi, odcedimo in
stresemo v posodo.
2. Dodamo v hladni vodi oprano proseno kašo in
zalijemo z vodo tako, da pokrijemo obe sestavini.
3. Med kuhanjem po potrebi dolivamo vodo.
4. Jed mora biti gosta, zabelimo pa jo z mastjo in
ocvirki.
Jedi lahko dodamo tudi na koščke narezano suho
meso ali kranjsko klobaso. Na enak način lahko
pripravimo tudi »všenat repo«, tako da namesto
zelja uporabimo kislo repo. Če pripravljamo večje
količine te jedi, mora biti razmerje med kašo in
zeljem (repo) vedno 1:2.

Sestavine
50 dag prosene kaše
100 dag kislega zelja
sol
voda
ocvirki
mast
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Šmarnogorski ričet
Kuhana ječmenova kaša z zelenjavo in mesom
je sloveča jed v gostilni na vrhu priljubljene
ljubljanske izletniške točke na Šmarni gori (669 m).

1.

Sestavine
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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V goveji juhi skuhamo fižol, ki smo ga pred tem
namočili. Ko je fižol skuhan, 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. Ko se voda pokuha, prilijemo
juho, v kateri smo pred tem skuhali namočen fižol.
Ječmenovo kašo kuhamo 1 uro, potem ji dodamo
na kosce narezano suho meso, peteršilj, česen,
korenje, zeljne liste in sol. Pokrijemo in kuhamo
počasi še 1 uro.
4. V kuhano ječmenovo kašo stresemo in umešamo
še kuhan fižol, popopramo in postrežemo.

Ljubljanski golaž
Recept 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.

1. Meso narežemo na večje kose.
2. Čebule zrežemo na drobno ter jih zarumenimo na
masti in slanini, ki smo ju pred tem dobro scvrli. Ko
čebula zarumeni, 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. Pokrijemo in dušimo.
2. Ko se voda poduši, dolijemo še malo vode in
dušimo še dobro uro.
3. Ko se tudi dolita voda poduši, potresemo 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.
4. Olupimo tri krompirje, jih narežemo in jih
kuhamo v golažu do mehkega.
5. Ko se krompir zmehča, je golaž kuhan.

Sestavine
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

Posebnosti
–
–
–

V celoti se ljubljanski golaž kuha
okoli dve uri.
Namesto z vodo lahko golaž med
kuhanjem zalivamo tudi z juho.
Namesto kumine lahko kot začimbo
dodamo šetraj.
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Malo mešano ali golaž
vampi
Ljubljanska gostilna Šestica (po ljubljansko
»Pri zeksarju«) nasproti Nebotičnika sodi med
stare ljubljanske gostilne. Gostinska dejavnost
se je začela razvijati leta 1776. Zaslovela je s
priljubljenima jedema, golažem in vampi. Številni
gostje so po navadi naročali polovično porcijo
golaža in polovično porcijo vampov na istem
krožniku. Zato se je te jedi oprijelo ime »malo
mešano«, kar je ena od prehranskih posebnosti
tudi v ponudbi sedanje gostilne.

Sestavine
1 kg vampov
6 dag olja
12 dag na kocke
narezane slanine
1 debela sesekljana
čebula
4 žlice drobtin
3 stroki sesekljanega
česna
1 žlička paradižnikove
mezge ali 2 zmleta
sveža paradižnika
sol, lovorov list,
majaron, poper
vino (ali kis)
nariban parmezan
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1.

Vampe dobro operemo in skuhamo do mehkega.
Nato jih ohladimo v mrzli vodi in narežemo na
tanke rezance.
2. Na olju prepražimo slanino in dodamo čebulo, da
med praženjem postekleni.
3. Zamešamo drobtine, česen, potem še vampe,
paradižnik, sol, dišave in vino ali kis. Prilijemo
še nekaj juhe, da so vampi primerno gostljati.
Vampe položimo na krožnik in jih potresemo z
naribanim parmezanom. Če pa jim prilijemo golaž,
je potresanje s parmezanom po izbiri.

Mušelni
Slastna mesna jed v lupini jakobove pokrovače je
primer ponudbe »ponarejenih« morskih školjk na
jedilnikih družin v mestu.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Žemljo ali kos belega kruha namočimo v mleku za
nekaj ur, nato ga dobro ožmemo med dlanema in
položimo v posodo.
Teletino spečemo v pečici. Ko je pečena, jo
drobno nasekljamo in položimo v posodo z ožetim
kruhom.
Drobno nasekljamo čebulo in jo rumeno
prepražimo na maslu. Nato jo dodamo h kruhu in
teletini v posodo.
V posodo dodamo še 2 žlici kisle smetane,
rumenjak, solimo in nato vse skupaj dobro
zmešamo. Dolijemo jušno osnovo, vendar samo
toliko, da je zmes primerno gostljata.
Zmes z žlico polagamo v školjčne lupine, ki smo jih
pred tem namazali z maslom.
Vsako žlico zmesi v školjčni lupini premažemo (na
tanko prelijemo) s kislo smetano in potresemo z
naribanim parmezanom.
Pečemo v pečici približno 25 do 30 minut na
200 °C, da se jed v školjčnih lupinah zlatorumeno
zapeče in se naredi tanka skorjica.
Jed postrežemo toplo in v školjčnih lupinah.

Sestavine
(za 6 večjih
školjčnih lupin)
10 dag teletine za
pečenje
1 čebula
kos surovega masla
1 žemlja ali kos belega
kruha
1/4 l mleka
1 dl jušne osnove
180 g kisle smetane
1 rumenjak
sol
nariban sir parmezan
(manjši kos)
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Kranjska klobasa
Zaščiteno kranjsko klobaso izdelujejo po receptu,
zapisanem leta 1896. V Ljubljani so jih pod tem
imenom mesarji izdelovali in prodajali že ob koncu
18. stoletja.

Sestavine
(po najstarejšem
zapisanem
receptu iz leta
1896)
600 dag svinjskega
mesa (stegno, flam)
trda sveža slanina
18 dag soli
0,5–1 dag solitra
0,5–1 dag stolčenega
popra
1/4 l vode
1 glavica strtega česna
prašičja tanka čreva
sladkor po okusu
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1. Iz svinjskega mesa odstranimo vso mast in žile.
2. Meso zrežemo na drobne kocke (ali sesekljamo).
3. Količino odstranjene masti in žil nadomestimo
z enako količino sveže slanine, ki jo prav tako
narežemo na drobne kocke in dodamo k mesu.
4. Potresemo s soljo, solitrom, poprom in prilijemo
vodo, v katero smo pred tem dali glavico strtega
česna.
5. Vse dobro premešamo z rokami in z maso
napolnimo svinjska čreva ter oblikujemo klobase.
6. Klobase zašpilimo in jih obesimo za 1–3 dni v blag
dim, potem pa v zračen in hladen prostor.
7. Klobaso kuhamo 15 minut in tudi več. Postrežemo
toplo z gorčico, nastrganim hrenom in žemljo ali
s kislim zeljem in repo. Odlična je tudi s praženim
krompirjem.

Ocvrt telečji priželjc,
zeleni grah
V nekdanji ljubljanski restavraciji Fiala so 30.
novembra 1912 pripravili svečano večerjo po
gledališki predstavi (souper). Na jedilniku so bile
med drugim ostendske ostrige, juha v skodelicah,
brancin s tatarsko omako in ocvrt telečji priželjc
z zelenim grahom. Med temi jedmi je predstavljal
posebno poslastico ocvrt telečji priželjc, tj.
notranja prsna telečja žleza, ki jo uvrščamo med t.
i. belo drobovino.

1.
2.
3.

4.
5.

Priželjca namakamo približno 1 uro v vodi, da se
izčisti kri.
Potem ju pokuhamo v jušni osnovi ali slani vodi in
ohladimo.
Priželjca narežemo na pol prsta debele koščke,
solimo, popramo, nato povaljamo v moki,
razžvrkljanem jajcu in drobtinah ter lepo rumeno
ocvremo.
Grah kuhamo v slani vodi in ga odcedimo.
Razgrejemo žlico masla in dodamo na drobno
narezan peteršilj, nato dodamo še žlico masla,
žlici moke in žličko sladkorja. Vse to malo
prepražimo, nato dodamo grah in še malo
pokuhamo, da je grah ravno prav slan in sladkast.
Priložimo na krožnik k ocvrtim rezinam priželjca.

Sestavine
2 telečja priželjca
jušna osnova (ali slana
voda)
moka
jajce
drobtine
olje za cvrtje
1,5 l oluščenega graha
2 žlici masla
šopek zelenega
peteršilja
2 žlici moke
žlička sladkorja
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(Unionski) hopel popel
Inačica berlinske jedi, ki so jo v ljubljanskem
hotelu Union pripravljali že leta 1920, in sicer iz
krompirja, jajc, svinjskega, telečjega ali junečjega
mesa, šunke ali kranjske klobase.

Sestavine
10 dag suhe slanine
(lahko uporabimo tudi
olje ali maslo)
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 dodamo
tudi nasekljan drobnjak,
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 kakršnokoli solato.

Ljubljanska jajčna jed
Že leta 1868 z geografsko označbo poimenovana
jed iz jajc, mavrahov in dišavnic, za katero je
recept objavila Magdalena Knafelj Pleiweis v
Slovenski kuharici.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Očiščene in poparjene mavrahe odcedimo
in prepražimo na maslu s peteršiljem. (Če
uporabimo druge gobe, jih ni treba popariti.)
Kuhana jajca ločimo na beljake in rumenjake.
Rumenjake pretlačimo z vilicami.
Beljake splaknemo in zrežemo na rezance.
V skledi zmešamo 3 rumenjake, pretlačene
rumenjake, polovico ožete žemlje, sol, dišave, za
noževo konico limonine lupine, kislo smetano in
na koncu vmešamo še trd sneg 3 beljakov.
Z maslom namažemo ognjevarno posodo ali visok
pekač. V pekač položimo najprej plast zmesi,
sledita plast prepraženih gob in plast beljakovih
rezancev. Polaganje plasti zaključimo s plastjo
zmesi.
Jed spečemo v pečici in jo ponudimo kot toplo
predjed ali kot glavno jed z raznimi zelenjavnimi
prilogami in omakami.

Sestavine
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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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.

Sestavine

1.

1 večja ali 2 manjši
polenovki (1 kg kuhanega
ribjega belega mesa)
800 g krompirja
2 šopka peteršilja
4–6 strokov česna
1 dl oljčnega olja in
še malo za mazanje
posode
2 dl kisle smetane
nariban parmezan
1 kg praženega ali
dušenega kislega zelja

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Polenovko namakamo dan ali dva, da se zmehča.
Zjutraj in zvečer vodo zamenjamo.
Kuhamo jo 30 minut, nato nežno belo meso
ločimo od kosti.
Olupljen krompir narežemo na 2 do 3 mm debele
rezine.
Peteršilj in česen drobno sesekljamo.
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 ter malo
posolimo.
Jed nazadnje zalijemo z oljčnim oljem,
razredčenim z enako količino vode, premažemo
s kislo smetano, potresemo s parmezanom in
pokrijemo s pokrovom.
Pečemo na 180 °C približno uro in pol.
Jed postrežemo še vročo v skledi, za prilogo pa
dušeno ali praženo kislo zelje.
V nekaterih trgovinah lahko kupimo vakumirano
polenovkino meso. Če je neslano, ga moramo še
soliti, v nasprotnem primeru to ni potrebno.
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Žabji kraki
Najpogosteje ocvrti v panadi ali pečeni žabji kraki
veljajo še danes za mestno posebnost. Najbolj
znana je v ponudbi gostilne Pri žabarju.

1.

Žabje krake operemo, posolimo in zataknemo po
enega v drugega.
2. Povaljamo jih v moki, potopimo v razžvrkljana
jajca in povaljamo v drobtine.
3. Ocvremo jih na olju.
Žabje krake so prvotno cvrli na svinjski masti ali
lanenem olju.

Sestavine
žabji kraki (zadnja
bedrca)
moka
jajca
krušne drobtine
sol
olje za cvrtje
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Leteči žganci
Duhovito, skoraj ironično poimenovana
priljubljena jed delavcev v mestnem pristanišču
ob Ljubljanici v 17. stoletju, ki pomeni ocvrta
piščančja bedra in perutnice. Žganci so bili
namreč vsakdanja množična jed, pogosto tudi
izraz revščine in preživetja.

Sestavine
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.
Prvotno so jih cvrli na svinjski masti ali lanenem
olju.

Pečen kopun
Kopuni ali skopljeni petelini so bili prvotno jed
na gradovih. Postopoma se je njihovo uživanje
selilo tudi v mestna okolja, kjer so veljali za
eno največjih perutninskih poslastic. Tudi v
Ljubljani, še posebej za praznične priložnosti v
bogatejših mestnih družinah in kot pogosta jed
na slavnostnih jedilnikih v restavracijah. Po koncu
druge svetovne vojne je reja kopunov nazadovala,
zato se tudi niso uporabljali za pripravo jedi. V
zadnjih nekaj letih pa reja kopunov spet oživlja
in kopunovo meso se spet pojavlja v gostinski
ponudbi in na družinskih prazničnih jedilnikih.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Očiščenega kopuna dobro natremo s soljo.
Položimo ga v večjo kozico ali lonec, prilijemo
nekaj žlic vode, pokrijemo in počasi dušimo v pari,
da se popolnoma zmehča. Vendar mora pri tem
ostati meso belo.
Kopuna razrežemo in postavimo na toplo.
Skozi sito ali s pomočjo krompirjeve stiskalnice
pretlačimo 7-8 kuhanih in še vročih olupljenih
krompirjev, primešamo 4 cela jajca, maslo, kislo
smetano in solimo.
Z maslom dobro premažemo krožnik ali nizek
ovalni pekač in nanj položimo kopunove dele
tako, da izgleda kot cel.
Kopuna v celoti prekrijemo s krompirjevo maso in
počasi pečemo v pečici, da se krompirjeva masa
lepo rumeno zapeče.
Pečenega kopuna serviramo samega ali s solato.

Sestavine
1 kopun
7-8 krompirjev
4 jajca
10 dag surovega masla
surovo maslo za premaz
krožnika
1/4 l kisle smetane
sol
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Pišče, nadevano z raki
Na ljubljanski tržnici stoji spomenik pesnika,
prevajalca, časnikarja, slovničarja in pisca šolskih
knjig Valentina Vodnika (1758–1819). Leta 1799
je objavil Kuharske bukve, ki so prva kuharska
knjiga v slovenskem jeziku. V tretje poglavju, kjer
je objavil recepte za »kuhane, parjene, sekane jedi
od mesa inu perutnine«, je pod tekočo številko
22 uvrstil tudi recept za »piščeta z raki namašena
v brinovi omaki«. Po originalnem Vodnikovem
receptu sta Luka Jezeršek in Ana Šušteršič iz
Dvora Jezeršek na Zgornjem Brniku pripravila
posodobljen recept za pripravo piščanca z
rakovim nadevom.

Sestavine
1 izkoščičen piščanec
s kožo (1,5 kg pred
izkoščičenjem), natrt s
soljo in poprom
Nadev
30 dag najmanj en dan
starih žemelj ali belega
kruha
5 dag masla
2 dag na drobno
narezane šalotke
5 dag na kocke
narezanega pora
5 dag drobno
naribanega korenja
15 dag kuhanih repov
potočnih rakov
nasekljan peteršilj
timijan
1,5 – 2 cl sladke smetane
2 jajci
4 dag ostre moke ali
pšeničnega zdroba (v
primeru, če je nadev
preveč moker)
sol
poper
muškatni orešček
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1.

Za nadev poljubno narežemo na manjše ali večje
kose kuhane rakove repe. Po želji jih lahko tudi na
drobno nasekljamo.
2. Žemlje narežemo na kocke in jih rahlo pomokamo.
3. Na olju prepražimo šalotko, por, korenje in vse
skupaj stresemo k narezanim žemljam.
4. S paličnim mešalnikom ali metlico zmešamo jajca,
sladko smetano, sol in poper ter to mešanico
prilijemo k žemljam. Počakamo nekaj časa, da se
kruh dobro prepoji.

Telečji ragu v masleni
posodi
V meščanskih družinah so še zlasti za praznične
priložnosti pripravljali zahtevnejše jedi, ki so jih
na mizah poudarili tudi z načinom postrežbe.
Okusen telečji ragu so tako postregli na dva
načina: v porcelanastih posodicah ali v posodicah
iz pečenega maslenega testa. Da so bile slednje
tudi videti kot »prave«, so iz testa spekli tudi
pokrovke zanje. Danes uporabljamo raje sodobne
porcelanaste ali kakšne druge posodice za
postrežbo te okusne jedi.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Po želji najprej spečemo posodice in pokrovke
iz maslenega testa. Na ustrezne posodice (ali
modele) in narobe obrnjene krožničke položimo
peki papir, ki ga prekrijemo z maslenim testom,
razvaljanim na debelino noževega roba. Velikost
krožničkov mora biti taka, da lepo prekrije
odprtino posodic. Posodice in pokrovke pečemo v
močno vroči pečici, da se lepo rumeno zapečejo.
Ko so pečene, odstranimo peki papir in jih
ohladimo.
Telečje meso pražimo na surovem maslu pol ure.
Priželjc prav tako pražimo, vendar mora ostati bel.
Telečja jetra potresemo s poprom in jih na hitro
prepražimo na maslu in zarumeneli čebuli. Pražimo
zares kratek čas, da jetra ne postanejo trda.
Na maslu prepražimo grah in nasekljani peteršilj.
Pest drobno narezanih gob, pest nasekljane čebule
in nekoliko nasekljanega peteršilja prepražimo na
2 žlicah masla. Potresemo z žlico moke in prilijemo
nekaj žlic kakovostne jušne osnove.
Telečje meso, priželjc in jetra narežemo na zelo
drobne kocke, dodamo prav tako na kocke
narezan jezik in vse to zmešamo z grahom in
gobami.
Dodamo malo majarona in drugih dišavnic po
izbiri, vino Madeira, malo prevremo, napolnimo
maslene ali porcelanaste posodice in takoj
ponudimo.

Sestavine
20 dag telečjega mesa
1 telečji priželjc
15 dag telečjih jeter
poper
1 nasekljana čebula
1/4 l zelenega graha
2 šopka peteršilja
1 pest drobno zrezanih
gob
1 pest nasekljane čebule
2 žlici surovega masla
1 žlica moke
nekaj žlic jušne osnove
30 dag kuhanega
prekajenega jezika
majaron in druge
dišavnice
1/8 l vina Madeira
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Preslaninjena pljučna
pečenka z omako, kruhovi
cmoki
Pljučna pečenka ali »mulprata« je bila klasika
prazničnega jedilnika Ljubljančanov, seveda v
priviligiranih družbenih skupinah. Najpogosteje
so jo pripravljali z omako, imenovano tudi »na
lovski način«, k pečenki in omaki pa ponudili
kruhove cmoke in vložene brusnice. Jed je
bila tudi na jedilniku slavnostnega kosila ob 10.
jubilejnem mednarodnem velesejmu v Ljubljani.
Kosilo je 29.5.1930 pripravila takratna znamenita
ljubljanska restavracija Zvezda na Kongresnem
trgu, ki jo je vodil Fran Krapež.

Sestavine
kos pljučne pečenke
1 drobna čebula ali 2
šalotki
2-3 peteršiljeve korenine
2-3 korenine zelene
3 korenine korenja
poprova zrna
1 kisla smetana
jušna osnova
sok 1 limone
vino Madeira
sol
maslo, olje ali mast
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1.

Kosu pljučne pečenke odstranimo kožice in
maščobo ter posolimo. Celoten kos mesa dobro
preslaninimo z rezinami mesnate slanine. Nato ga
povaljamo v vroči maščobi, da zakrkne.
2. Mesu v večji kozici ali pekaču dodamo nekaj
koleščkov čebule ali šalotke, 2-3 korenini peteršilja
in zelene, 3 korenine korenja, nekaj zrn celega popra
in nekaj žlic jušne osnove. Počasi pečemo v pečici.
3. Ko je meso pečeno, ga vzamemo iz kozice.
Poberemo morebitno odvečno maščobo v
kozici, prilijemo še malo jušne osnove, nekaj kisle
smetane in še enkrat prevremo. Nato dodamo sok
ene limone in nekoliko vina Madeira ter vse kar je
v kozici prepasiramo skozi sito, da dobimo lepo
gosto omako.
4. Pečenko razrežemo na rezine in jo prelijemo
z omako, v katero po želji lahko dodamo še
nekoliko kisle smetane.

Kruhovi cmoki
1.

Kruha ali žemlje narežemo na drobne kocke in
jih zabelimo z nasekljano čebulo in peteršiljem,
prepraženima na maslu. Premešamo in prelijemo
z mlekom.
2. Dodamo jajci, malo osolimo in potresemo z moko,
rahlo premešamo ter oblikujem cmoke.
3. Cmoke polagamo v vrelo osoljeno vodo ali juho,
da dobro prevrejo. Potem jih vzamemo iz vode,
vsakega prerežemo na polovico in zabelimo z
drobtinicami, ki smo jih zlato rumerno prepražili
na maslu.

Sestavine
50 dag na kocke
narezanega belega
kruha ali žemelj
6 dag masla (ali druge
maščobe)
1 nasekljana čebula
1 šopek peteršilja
3/8 l mleka
2 jajci
sol
12 dag moke
maslo, drobtine
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Srnin hrbet
V gozdovih in na travnikih v okolici Ljubljane je bilo
vedno veliko divjačine, zato je bila ta tudi med zelo
priljubljenimi živili meščanov. Zlasti fazani, jerebice,
kljunači, divje race, seveda pa tudi divji zajci, srne
in srnjaki so bili pogosto na mestnih jedilnikih. Zelo
cenjeno je bilo meso mladih srn, ki so ga pogosto
pripravljali v različnih inačicah na raznih slavnostnih
pogostitvah in ob drugih izjemnih priložnostih. Pri
teh jedeh je bila ljubljanska kuhinja pod močnim
vplivom dunajske oziroma podonavske kuhinje.

Sestavine
dobro zoren srnin hrbet
sol
slanina
mast
nekaj koščkov čebule
nekaj koščkov korenja
nekaj vejic timijana
rdeče vino ali kis
limonina lupina
dišave
jušna osnova
maslo

1.

2.
3.

4.

5.
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Srnin hrbet lahko kvasimo v kvaši ali pa ga damo
v hladilnik za več dni, da postane mehkejše in
okusnejše.
S hrbta porežemo vse kožice, meso nasolimo,
pretaknemo z rezinami slanine in položimo v pekač.
Hrbet prelijemo z vročo mastjo, nato dodamo
nekaj koščkov čebule, korenja, timijan, nekaj
žlic vina ali kisa, limonino lupino, nekaj dišav in
pečemo na zmerni temperaturi približno 2 uri do
dve uri in pol. Med pečenjem polivamo s sokom,
ki nastaja v pekaču.
Ko je pečenka pečena, najprej odlijemo sok, iz
njega odstranimo vso maščobo in mu prilijemo
nekaj žlic vina in juhe, da dobimo omako.
Pečenko prelijemo z raztopljenim maslom, je
narežemo na rezine in jih prelijemo z omako. K
pečenki ponudimo močnate žličnike, kruhove cmoke,
sirove štruklje ali krompirjeve ocvrtke ter solato.

Ljubljanski burek
Življenje v nekdanji skupni državi socialistični
Jugoslaviji in obsežne migracije prebivalcev
iz južnih predelov države, to je z Balkana, so v
osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega
stoletja med priljubljenimi jedmi uveljavili burek,
pito iz vlečenega testa s skutnim, mesnim ali
zelenjavnim nadevom. Izdelovalci bureka v
Ljubljani veljajo (po nedokumentiranih podatkih)
tudi za izumitelje nove jedi, ki je sinteza dveh
značilnih uličnih jedi. V devetdesetih letih so začeli
izdelovati pico burek, pito iz vlečenega testa z
značilnim picinim nadevom. Odlični ljubljanski
kuhar Janez Bratovž iz Restavracije JB pa je v letu
2015 pripravil inovacijo bureka in ga poimenoval
»ljubljanski«.
1.

Skuto in kajmak zmešamo z rumenjakom. Zmes
na tanko namažemo na plasti vlečenega testa,
ki jih zvijemo v rulado. Rulado narežemo na 6 cm
dolge bureke in jih damo v silikonski model ter jih
pečemo v pečici 16 minut na 175˚C.
2. Čebulo in kumaro narežemo na majhne kocke,
dodamo jogurt, sol in poper ter zmešamo.
3. Solato očistimo in jo narežemo na tanke rezine,
solimo, mariniramo z oljem in kisom.
4. Jed postrežemo tako, da na krožnik najprej
položimo jogurtovo solato, na njo položimo
burek, na burek položimo tanko rezino ljubljanske
salame, na salamo pa položimo marinirano
ljubljansko ledenko.

Sestavine
4 listi vlečenega testa
10 dag kajmaka
10 dag skute
1 rumenjak
2 dl jogurta
1 manjša čebula
1 sveža kumara
sol, poper
10 dag na tanko
narezane ljubljanske
salame
1 glava ljubljanske solate
ledenke
sol, sončnično olje,
jabolčni kis

Ljubljanski burek (avtor Janez Bratovž)
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Štruklji
Popularni kuhani ali pečeni štruklji so tudi eden
od značilnih izrazov gostoljubja. V mestu so se
uveljavljali od 17. stoletja, in sicer kot slani ali sladki.
V Sloveniji poznamo več kakor 80 različnih vrst
štrukljev.

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

Iz navedenih sestavin naredimo srednje mehko
testo in ga dobro pregnetemo.
2. V hlebček oblikovano testo, premazano z oljem,
naj počiva dobre 1/2 ure.
3. Potem ga razvaljamo na pomokanem prtu,
premažemo z oljem in na tanko razvlečemo.
4. Debele robove porežemo in tako imamo
pravokotno osnovo pripravljeno za mazanje z
različnimi vrstami nadeva.

Pehtranovi štruklji
1.
2.
3.
4.

5.

Zmešamo kislo smetano, rumenjaka, drobtine in
drobno narezana šopka pehtrana.
Iz beljakov naredimo trd sneg in ga zamešamo k
ostalim sestavinam.
Na razvlečeno testo namažemo nadev.
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.
Kuhan štrukelj vzamemo iz ovoja, razrežemo na
kose ter zabelimo z maslom in drobtinami.
Štruklje lahko ponudimo slane ali sladke. Nekatere
gospodinje dodajo v nadev teh štrukljev tudi
skuto.

Sestavine
vlečeno testo za štruklje
(glej recept na str. 21)
3 dl goste kisle smetane
2 jajci
3 žlice v maslu spraženih
krušnih drobtin
sol
2 šopka pehtrana
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Sirovi (skutni) štruklji
1.

Sestavine
vlečeno testo za štruklje
(glej recept na str. 21)
1/4 l kisle smetane
1/8 l pšeničnega zdroba
20 dag skute
2 rumenjaka
nekaj zrn soli
sneg 2 beljakov
žlica olja
pest belih krušnih
drobtin
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Za nadev najprej zmešamo kislo smetano in
pšenični zdrob. Počakamo, da se zdrob nekoliko
napne.
2. Primešamo skuto, rumenjaka, sol in sneg
2 beljakov.
3. Testo razvaljamo in ga namažemo z oljem. Potem
ga raztegnemo in razvlečemo, namažemo s
pripravljenim nadevom, potresemo z drobtinami
in zvijemo. Zavijemo ga v moker in ožet lanen
prtič (ali aluminijasto folijo) ter povežemo z
nitjo. Kuhamo v široki kozici v vreli osoljeni vodi
(približno za dobre tri do štiri prste) pol ure.
4. Kuhane štruklje odvijemo iz prtiča, razrežemo
na rezine in zabelimo z maslom, na katerem smo
zarumeneli žlico belih krušnih drobtin.

Kuhani jabolčni štruklji
1. Najprej pripravimo testo, ki naj počiva.
2. Potem pripravimo nadev. V skledi zmešamo kislo
smetano (ali mast) in jajce. S tem namažemo
razvaljano in razvlečeno testo ter ga potresemo
z drobtinami, zdrobom, naribanimi jabolki,
sladkorjem, rozinami in cimetom.
3. Testo zvijemo in zavijemo v ožet moker prtič
ter povežemo z nitjo. Kuhamo v široki kozici v
osoljeni vreli vodi (približno tri do štiri prste) pol
ure.
4. Kuhane vzamemo iz prtiča, narežemo na približno
2 cm debele rezine in zabelimo z maslom, na
katerem smo zarumeneli žlico krušnih drobtin.
Po želji lahko potresemo z žlico sladkorja ali
pokapamo z medom.

Sestavine
vlečeno testo za štruklje
(glej recept na str. 21)
4 žlice kisle smetane
(ali 2 žlici masti)
1 jajce
pest belih krušnih
drobtin
pest pšeničnega zdroba
5 olupljenih in na rezine
naribanih jabolk
pest sladkorja
pest opranih rozin
nekoliko cimeta
žlica krušnih drobtin
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Pečeni jabolčni štruklji

Sestavine
vlečeno testo za štruklje
(glej recept na str. 21)
3 pesti belih krušnih
drobtin
2 žlici surovega masla
2 dl kisle smetane
1 globok jušni krožnik na
rezine naribanih jabolk
3 pesti sladkorja
nekoliko cimeta
limonina lupina
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1. Testo razvaljamo in razvlečemo.
2. Polovico testa potresemo s krušnimi drobtinami,
ki smo jih zarumeneli na 2 žlicah surovega masla.
3. Nato potresemo po isti polovici testa naribana
jabolka, nekoliko cimeta, naribano limonino lupino
in 3 pesti sladkorja.
4. Drugo polovico testa namažemo s kislo smetano.
5. Testo zvijemo tako, da ga začnemo zvijati od
potresene strani z jabolki proti namazani.
6. Štrukelj položimo v pekač, ga po vrhu namažemo
s smetano in pečemo v srednje vroči pečici
približno 45 minut. Pečenega razrežemo in
potresemo s sladkorjem.

Orehovi ajdovi štruklji
1.

V skledo stresemo 1/2 l ajdove moke, jo poparimo
s 1/2 l osoljenega kropa in premešamo. Ko se
testo nekoliko ohladi, ga stresemo na desko,
potreseno z žlico bele pšenične moke. Testo
malo pregnetemo in takoj razvaljamo za debelino
polovice mezinca.
2. Razvaljano testo namažemo z nadevom, za
katerega zmešamo v skledi 2 žlici kisle smetane,
1 jajce, ščepec cimeta in 1–2 pesti zmletih orehov.
3. Potresemo z 1–2 pestmi krušnih drobtin, zvijemo,
zavijemo v moker in ožet prtič, povežemo z nitjo
in kuhamo v vreli slani vodi 30 minut.
4. Ko so štruklji kuhani, jih odvijemo iz prtiča,
razrežemo na rezine in zabelimo z maslom, na
katerem smo zarumeneli žlico krušnih drobtin.
Štruklje po želji lahko sladkamo, lahko pa jemo
slane s solato ali kot prilogo k mesu v omaki.

Sestavine
1/2 l ajdove moke
1/2 l osoljenega kropa
1 žlica pšenične moke
2 žlici kisle smetane
1 jajce
ščepec cimeta
1–2 pesti zmletih orehov
1–2 pesti krušnih drobtin
surovo maslo
žlica krušnih drobtin
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Slovenska potica
Potica je najbolj značilna slovenska sladica in tudi
slano pecivo s številnimi nadevi. Prvi je potico
omenil že protestantski pisec Primož Trubar leta
1575. Potice se pečejo v pekačih »potičnikih«.
Najbolj značilna je pehtranova potica, najbolj
popularna pa orehova.

Sestavine
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
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Testo za slovensko potico
1.

V lonček nalijemo 3 žlice mlačnega mleka, dodamo
žličko sladkorja in kvas. Zmešamo in postavimo na
toplo, da vzhaja.
2. V večjo skledo damo toplo mleko, surovo maslo,
2–3 žlice sladkorja, žličko soli in ogreto moko.
To dobro zmešamo ter dodamo vzhajani kvas in
2 rumenjaka. Testo s kuhalnico dobro stepamo
od 20 do 30 minut.
3. Stepeno testo potresemo po vrhu z moko,
pokrijemo in s posodo vred postavimo na toplo, da
vzhaja.
4. Ko testo vzhaja, potresemo delovno površino z
moko, testo razvaljamo za debelino mezinca
in ga obrežemo v pravokotnik. Tako imamo
pripravljeno površino za polaganje
(mazanje) nadeva.

Slovenska pehtranova potica
Pehtranov nadev
1.

Surovo maslo penasto umešamo in dodamo
2 veliki žlici sladkorja, 3 rumenjake, trd sneg 3
beljakov in vse dobro zmešamo.
2. Vmešamo še pehtranove liste, ki smo jih odtrgali
od stebel in nasekljali.

Izdelava slovenske pehtranove potice
1. Na testo enakomerno namažemo nadev.
2. Testo zelo na tesno zvijemo v zvitek in ga
položimo v okrogel, z maslom namaščen pekač
za potico. Konca zvitka se morata dobro stikati.
Če je zvitek predolg, ga odrežemo in odrezani
del, z zadelanima koncema, spečemo posebej v
manjšem štirioglatem pekaču.
3. Potico v pekaču pokrijemo s prtičem in
postavimo na toplo, da vzhaja.
4. Pred pečenjem premažemo potico še z
razžvrkljanim jajcem. Pečemo jo v pečici na 180 °C
približno 45 minut. Potem temperaturo znižamo na
150 °C in pečemo še približno 25 minut.
5. Potico stresemo iz modela tako, da je zgornji del
spodaj, in jo ohladimo. Potresemo jo s sladkorno
moko in ponudimo narezano na klinaste rezine.

Sestavine
Testo za slovensko
potico
(glej recept na str. 27)
Pehtranov nadev
25 dag surovega masla
2 veliki žlici sladkorja
3 jajca
3 šopke pehtrana
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Slovenska orehova potica
1.

Sestavine
Testo za slovensko
potico
(glej recept na str. 27)
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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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 nazadnje še trd sneg
2 beljakov.
3. Z nadevom namažemo testo. Namazan nadev
potresemo z 2–3 pestmi zmletih orehov.
4. Testo tesno zvijemo in nadaljujemo z delom,
kot je opisano pri pehtranovi potici
(recept na str. 28).

Slovenska medena potica
1. V kozici zavremo med, ki naj 7 minut vre.
2. Kozico z medom odstavimo in mu primešamo
surovo maslo, rum, limonino lupino, ščepec
cimeta, ščepec stolčenih nageljnovih žbic in 3 dl
mletih orehovih jedrc. Nadev ohladimo.
3. Testo namažemo z ohlajenim nadevom in ga
potresemo z 2–3 pestmi drobno mletih
orehovih jedrc.
4. Testo tesno zvijemo in nadaljujemo z delom,
kot je opisano pri pehtranovi potici
(recept na str. 28).

Sestavine
Testo za slovensko
potico
(glej recept na str. 27)
Medeni nadev
60 dag medu
2 žlici surovega masla
1/2 dl ruma
1 čajna žlička drobno
naribane limonine lupine
ščepec stolčenih
nageljnovih žbic
ščepec cimeta
3 dl drobno mletih
orehovih jedrc
2–3 pesti drobno mletih
orehovih jedrc
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Lepa Ljubljanka
V odlični restavraciji Strelec na Ljubljanskem
gradu od leta 2015 pripravljajo sladico, ki jo je
izumil kuharski mojster (chef) Igor Jagodic. Njene
temeljne sestavine so ajdova kaša, mleko in slive.
Njihove okuse zaokrožata še dva sladoleda, mlečni
vetrci in ajdov drobljenec. Ime sladice se navezuje
na prvo kitico pesmi Franceta Prešerna o lepi
Ljubljanki Urški in povodnem možu, torej na motiv
osrednje mestne legende. Poleg okusnosti sladice
morda niso brez pomena tudi njene sestavine, ki
ne pričarajo le ugodja okusov ampak sooblikujejo
tudi lepoto.

Sestavine
Mleko z ajdo
1000 ml mleka
200 g dobro prepražene
ajdove kaše
75 g sladkorja
1 tonka orešček (tega
lahko izpustimo ali
ga nadomestimo z
vaniljinim strokom)
Tapioka z ajdo
1000 ml mleka z ajdo
60-100 g tapioke
(odvisno od želene
gostote)
Sladoled
100 g ajdove kaše
500ml mleka
40 g glukoze
50 g sladkorja
30 g masla
40 g rumenjakov

1.

2.

3.

Pokovka
Ajdova kaša
Slive
200 g izkoščičenih sliv
0,5 l rdečega vina
250 g sladkorja
cimetova skorja,
zvezdasti janež
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4.
5.

V ponvi zavremo mleko, sladkor ter nariban tonka
orešček. Vse naj najmanj 15 minut počasi vse,
lahko tudi nekoliko dlje. Potem to prelijemo čez
dobro prepraženo ajdovo kašo in pustimo stati še
približno 15 minut. Nato precedimo in ohladimo.
2/3 mleka ter tapioko zavremo in počasi kuhamo
še približno 20 minut. Na koncu umešamo še
skoraj vse preostalo mleko in ohladimo. Zelo malo
mleka moramo prihraniti in ga umešamo na koncu,
ko je tapioka že popolnoma ohlajena. Ko je mleko
s tapioko popolnoma ohlajeno, ga razmešamo.
Ajdovo kašo na suho prepražimo in pazimo, da je
ne zažgemo. Segrejemo mleko, sladkor, maslo in
glukozo. Prelijemo preko rumenjakov in stepamo
do 82˚C. Prelijemo preko pražene ajdove kaše ter
počasi še nekoliko stepamo na vročini. Pustimo
nekaj časa stati, nato precedimo. Umešamo še
kuhano in zmleto (v mešalcu) ajdovo kašo ter
nalijemo v strojček za izdelavo sladoleda.
Za izdelavo pokovke ocvremo na zelo vročem olju
ajdovo kašo.
Slive izkoščičimo. Nato dodamo v vino sladkor,
zavremo in nekaj časa kuhamo z začimbami.
Nastali sirup ohladimo. Sirup in slive vakumiramo
in kuhamo 1 uro na 82˚C. Lahko pa slive samo
skuhamo v sirupu.

6. Za sladoled kisle smetane vse navedene sestavine
gladko razmešamo in nalijemo v strojček za
izdelavo sladoleda.
7. Za mlečne vetrce vse sestavine najprej počasi
stepamo 2 minuti, nato pa še 6 minut z najvišjo
hitrostjo. Dobljeno maso nabrizgamo na peki papir
in posušimo.
8. Za ajdov drobljenec pustimo maslo na sobni
temperaturi, da se zmehča. Ajdovo moko na
suho prepražimo v ponvi, da se nekoliko obarva
in »zadiši«. Iz vseh sestavin zgnetemo testo,
ga pokrijemo in pustimo počivati kakšno uro
v hladilniku. Nato ga razvaljamo in zlatorjavo
spečemo v pečici, ogreti na 180˚C. Ohladimo in
zdrobimo.
9. Vse izdelane sestavine sladice naložimo na krožnik
in dodamo še slivovo marmelado ter lističe sveže
mete.

Sestavine
Sladoled kisle smetane
300 g kisle smetane
100 g mleka
100 g sladkorja
40 g glukoze
40 g pomarančnega
soka
Mlečni vetrci
20 g mleka
50 g svežih beljakov
3 g beljaka v prahu
20 g sladkorja
Ajdov drobljenec
10 g rumenjaka
34 g rjavega sladkorja
50 g slanega masla
40 g moke
16 g popražene ajdove
moke
2 g pecilnega praška
Slivova marmelada
Sveža meta
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Ljubljanski štrukelj
Izvirni recept je bil objavljen leta 1868.

Izdelava maslenega kvašenega testa
1.

Sestavine
Masleno kvašeno testo
2 dag kvasa
4 žlice mlačnega mleka
1/2 žlice 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
Nadev
marelična marmelada
1/2 skodelice
posladkorjenih
pomarančnih lupin

2.

3.

4.

5.

6.

Iz kvasa, mlačnega mleka in pol žlice sladkorja
pripravimo kvasec.
Smetano segrejemo, dodamo rumenjaka, maslo,
sladkor, rum, sol in kvasec. Žvrkljamo in dodamo
moko, dobro pregnetemo in na toplem vzhajamo.
Testo razvaljamo v hladnem prostoru v štirioglato,
za nožev rob debelo ploščo in tesno zavijemo
vanjo surovo maslo. Zaviti moramo tako tesno, da
ni nikjer videti masla ali zračnih mehurjev.
Testo na pomokani deski previdno potolčemo,
da se sprime z maslom, potem pa ga počasi
razvaljamo in raztegnemo v 15 do 20 cm široko in
nekoliko daljšo ploščo.
Testo zložimo po dolžini v tri gube in potem še
po širini (počez) v tri gube, da nastane štirioglata
plošča, ki jo pokrijemo s prtičem.
Čez 15 minut ga spet previdno razvaljamo,
potolčemo in ponovno zložimo, kot je opisano pod
točko 5. Vse to ponovimo še trikrat s 15-minutnimi
presledki. Pred uporabo testo počiva 30 minut.
Za izdelavo testa uporabimo suho moko. Prostor
in vse sestavine naj bodo dovolj hladni.
Pri valjanju pazimo, da se testo ne trga in vse
maslo ostaja v njem.

Izdelava ljubljanskega štruklja
1.

Na razvaljano testo namažemo marelično
marmelado, potresemo s posladkorjenimi
pomarančnimi lupinami in na rahlo zvijemo.
2. Zvitek položimo na namaščen pekač, kjer na
toplem vzhaja.
3. Premažemo ga z razžvrkljanim jajcem, potresemo
z mandlji, narezanimi na lističe, in spečemo v ne
prevroči pečici.
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Tivoli, Bellevue ali
Maxi rezina
Odlična torta z bogato zgodovino iz obdobja po
prvi svetovni vojni. Od leta 1971 jo izdelujejo v
slaščičarni Maximarketa. Tu je posredoval recept
zanjo slaščičarski mojster Avgust Plestenjak, ki
naj bi jo pred tem izdeloval na škotskem dvorcu
Balmoral, kjer je z njo razvajal člane angleške
kraljeve družine. Torta je izredno sočna, izdelana
iz vaniljine kreme, z drobci lešnikov in orehov ter
oblita s čokolado.

Zmajeva potica
Ta izjemna potica je kupcem na voljo le v trgovinici
Zvonček pri Tromostovju. Njena zgodba govori
o ljubljanskem vinskem trgovcu, ki ga je njegova
gospodinja razvajala z okusno zmajevo potico.
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Torta Ljubljana
Značilna ljubljanska torta z zgodbo o kuharju, ki
je z izjemno sladico razveselil graščakovo hčer in
jo tako dobil za ženo. Na poročni gostiji so jedli
samo to torto, ki je še danes značilnost sladke
ponudbe v Ljubljani. Recept za torto Ljubljana
je skrbno varovana skrivnost, zato jo ponujajo
le izbrani gostinski lokali. Izdelana je iz sesatvin,
značilnih za slovenski alpski, mediteranski in
panonski svet, torej iz ajdove moke, kostanja,
bučnih pečk, fig, medu, mandljev in čokolade.

Torta Stolp
V spomin naleto 1905, ko je Ljubljanski grad
odkupilo Mesto Ljubljana od takratne države
Avstroogrske, so leta 2015 Kavalovi slaščičarji
izdelali izjemno torto Stolp, poimenovano po
grajskem stolpu, ki je ena najbolj obiskanih
turističnih točk v Sloveniji. Izdelana je iz biskvita,
cimetove kreme, z dodatkom dolenjskega
zaščitenega sadjevca in s sezonskimi jabolki iz
ljubljanskih sadovnjakov.
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Fige Prešernove
Vrhunski konditorski, čokoladno-figov izdelek,
povezan z zgodbo o največjem slovenskem
pesniku Francetu Prešernu (1800–1849), za
katerim so otroci klicali: »Doktor, fig, fig!« .
Fige Prešernove so eden najbolj pogostih
protokolarnih in poslovnih daril, prodajajo pa jih v
boljših trgovinah z živili.
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Jagode in borovnice z Janč
Agrarna okolica Ljubljane ponuja številna naravna,
zdrava in predvsem sezonska živila; med njimi so
tudi okusne jagode in borovnice z Janč in okolice.

Naravni jabolčni sok z Janč
Med Javorom in Jančami poteka Sadna cesta, saj
je na tem območju veliko sadnega drevja. Kmetje
stiskajo iz jabolk odličen sadni sok, ki ga ponujajo
turistične kmetije na ljubljanskem območju.

Več informacij na www.sadnacesta.si
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Šmarnogorski čaj
Na Šmarni gori pri Ljubljani (669 m) postrežejo s
čajem iz neštetih zelišč.

Pivo Union
Pivovarna v Ljubljani je bila ustanovljena leta
1864. Danes pivovarna izdeluje več vrst piva
in brezalkoholnih pijač. Pivopivcem je na voljo
odlična pivnica v okviru pivovarne, kje vam
postrežejo z odličnim pivom in jedmi.

Pivo Kratochwill
Pivovarna je bila ustanovljena leta 1992 kot
družinsko podjetje. Izdelujejo kvasno pivo, leta
2012 pa so začeli variti še šampanjsko pivo. Prejeli
so vrsto mednarodnih priznanj. Pivo in izbrane
jedi vam ponuajo v pivnicah v ljubljanskem
BTC, nakupovalnem središču Leclerc in nasproti
železniške postaje v Ljubljani.
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Ponudniki

7

GOSTILNA SOKOL
Ciril-Metodov trg 18, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 439 68 55
E: gostilnasokol@siol.net
www.gostilna-sokol.com

8

OKREPČEVALNICA RIBCA
Adamič-Lundrovo nabrežje 1,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 425 15 44,
(0)1 430 52 94, (0)31 835 768
E: info@ribca.si
www.ribca.si

9

ZMAJČEK FLO
Adamič Lundrovo nabrežje 1
T: +386 (0)51 392 592
E: zmajcekflo@gmail.com

10

TORTA LJUBLJANA
Plečnikove arkade na Ljubljanski
tržnici
Adamič-Lundrovo nabrežje 1,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)30 300 618
E: info@tortaljubljana.si
www.facebook.com/TortaLjubljana

11

UČILNA OKUSOV
Adamič-Lundrovo nabrežje 1 – 7,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 292 77 85
E: ucilna.okusov@bic-lj.si
www.ucilnaokusov.si

12

ŠPAGETARIJA IN PIZZERIJA
AROMA
Ribji trg 2, SI-1000 Ljubljana
T:+386 (0) 31 307 030
E: aroma.ljubljana@gmail.com
www.aroma-ljubljana.si

Gostilne in restavracije
Okuse Ljubljane pripravljajo številne
gostinske hiše v Ljubljani. Nekatere jih
imajo v dnevni ponudbi, druge le občasno.
Gostom jih ponujajo v izvirnih izvedbah ali
kot inovativne interpretacije ljubljanskega
kulinaričnega spomina.
Pričujoča brošura vam je v pomoč, da
okusite tudi nekaj značilno ljubljanskega.
Ljubljano spoznajte in doživite tudi z
njenimi okusi!

1

2

RESTAVRACIJA STRELEC
Grajska planota 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)31 687 648
E: strelec@kaval-group.si
www.kaval-group.si/strelec.asp
GOSTILNA NA GRADU
Grajska planota 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)31 301 777
E: tanja@nagradu.si
www.nagradu.si

3

HIŠA POD GRADOM
Streliška 10, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)40 164 005
E: info@hisapodgradom.si
www.hisapodgradom.si

4

RESTAVRACIJA VODNIKOV HRAM
Vodnikov trg 2, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 234 52 60
E: pisarna2013@gmail.com
www.vodnikov-hram.si

5

RESTAVRACIJA MEDITERRANEO
Ciril Metodov trg 16, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)64 226 777
E: mediterraneo@t-2.si
www.mediterraneo.si

6
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KLOBASARNA
Ciril-Metodov trg 15, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)51 605 017
E: logar.stanc@gmail.com
www.klobasarna.si

SLAŠČIČARNA LOLITA
Cankarjevo nabrežje 1. SI -1000
Ljubljana
T: +386 (0)590 162 99
		 		
(0)41 344 189
E: lolita@kaval-group.si
www.slascicrna-lolita.si
13

14

LE POTICA
Mestni trg 13, SI -1000 Ljubljana
T: +386 (0)41 492 694
E: info@le-potica.si
www.le-potica.si

15

RESTAVRACIJA DRUGA VIOLINA
Stari trg 21, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)8 205 25 06
E: druga.violina@center-db.si
www.drugaviolina.si

16

17

18

19

20

21

HOTEL CUBO RESTAURANT
Slovenska cesta 15, SI-1000 Ljubljana
T: + 386 (0)1 425 60 30,
				
(0)1 425 60 00
E: fnb@hotelcubo.com
www.hotelcubo.com
22

23

GOSTILNICA 5-6 KG
Gornji trg 33 , SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 320 08 04,
		
(0)40 501 372
E: barbara.repe@trapez.si

BISTRO DVOJKA
Rimska cesta 21, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)70 929 906,
		
(0)31 340 282
E:anamaria.vedric@gmail.com
www.facebook.com/bistrodvojka

24

RESTAVRACIJA ŠPAJZA
Gornji trg 28, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 425 30 94
E: info@spajza-lj.si
www.spajza-restaurant.si

RESTAVRACIJA ROMANSA
Trg republike 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)51 285 339
E: romansa.maxi@mercator.si
www.maxi.com

25

ČOKOLADNI ATELJE DOBNIK
KAVARNA LJUBLJANA MAXI
Trg republike 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 425 31 41
E: info@cokoladniatelje.si
www.cokoladniatelje.si

26

SLAŠČIČARNA – KAVARNA MAXI
Trg republike 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)51 285 342
E: slascicarna.maxi@mercator.si
www.maxi.com
RESTAVRACIJA 1552 SLON
Nazorjeva 5, SI-1000 Ljubljana
T: + 386 (0)1 470 11 81
E: sales@hotelslon.com
www:hotelslon.com

HIŠA KULINARIKE MANNA
Eipprova ulica 1a, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)5 992 23 08,
(0)70 494 739
E: info@kulinarika-manna.si
www.restaurant-manna.com
RESTAVRACIJA PANINOTEKA
Jurčičev trg 3,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)40 349 329
E: paninoteka@t-2.net
www.paninoteka.si
BISTRO MONSTERA
Gosposka ulica 9
SI - 1000 Ljubljana
T: +386 (0)40 431 123
E: info@monsterabistro.si
www.monsterabistro.si
GOSTILNA LJUBLJANSKI DVOR
Dvorni trg 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 251 65 55
E: ljubljanskidvor@gmail.com

27

28

KAVARNA CACAO
Petkovškovo nabrežje 3,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)41 838 281
E: gda@siol.net
www.cacao.si

29

RESTAVRACIJA MOST
Petkovškovo nabrežje 21,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0) 1 232 81 83
E: most@t-2.net
www.restavracija-most.si
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30

RESTAVRACIJA SMREKARJEV
HRAM
Nazorjeva 2, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 308 19 07
E: info@smrekarjevhram.si
www.smrekarjevhram.si

38

KAVARNA SEM
Metelkova ulica 2, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)40 729 619
E: kavarna.sem@gmail.com
www.etno-muzej.si/sl/muzejskakavarna

31

GRAND HOTEL UNION
Miklošičeva 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 308 12 70
E: grand@union-hotels.eu
www.union-hotels.eu

39

32

KAVARNA UNION
Miklošičeva 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 308 19 72
E: info@kavarnaunion.si
www.kavarnaunion.si

RESTAVRACIJA HOTEL PARK
Tabor 9, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 300 25 00,
		
(0)41 344 004
E: igor.debevec@hotelpark.si
www.hotelpark.si

40

ČAJNICA PRIMULA
Botanični vrt, Ižanska cesta 15,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)41 300 230
E: bic@bic-lj.si
www.botanicni-vrt.si

41

GOSTILNA PRI ŽABARJU
Viška cesta 50, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 423 24 62
E: info@prizabarju.si
www.prizabarju.si

42

GOSTILNA LEDINEK
Šmarna Gora 4, SI-1211 Ljubljana
Šmartno
T: +386 (0)1 511 65 55
E: gostilna-ledinek@smarnagora.com
www.smarnagora.si

43

PAVILJON – PIVNICA S
KONCEPTOM
Dunajska cesta 18, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 300 27 00
E: paviljon@kaval-group.si
www.kaval-group.si

44

RESTAVRACIJA IN BAR MAJMUN
Kranjčeva 26, Ljubljana
T: +386 (0)59 044 960
E:info@majmun.bar
www.majmun.bar

45

VIVO D125
Dunajska cesta 125, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 546 16 57
E: catering@vivo.si
www.vivo.si

33

KAVARNA NEBOTIČNIK
Štefanova ulica 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)40 601 787
E: info@neboticnik.si
www.neboticnik.si

GOSTILNA ŠESTICA
Slovenska cesta 40, SI-1000
Ljubljana
T: +386 (0)1 242 08 55,
				
(0)1 242 08 56
E: info@sestica.si
www.sestica.si
34

35

36

37
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RESTAVRACIJA PRI LEVU
Vošnjakova ulica 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 308 76 00
E: info@prilevu.si,
lev@union-hotels.si
www.prilevu.si
CITY HOTEL LJUBLJANA
Dalmatinova 12, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 239 01 39
E: info@cityhotel.si
www.cityhotel.si
RESTAVRACIJA JB
Miklošičeva cesta 17, SI-1000
Ljubljana
T: +386 (0)1 430 70 70
E: restavracija.jb@siol.net
www.jb-slo.com
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47

GOSTILNA KOVAČ
Pot k Savi 9, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 537 12 44
E: info@gostilnakovac.eu
www.gostilnakovac.eu
BAR KOFI PLAC
BTC City Ljubljana, Tržnica sever,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)41 536 899
E:alkida@siol.net
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PIVNICA KRATOCHWILL BTC
Šmartinska 152, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 585 27 56
E: btckratochwill@gmail.com
www.kratochwill.si
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RADISSON BLU PLAZA HOTEL
LJUBLJANA
Bratislavska cesta 8, SI-1000
Ljubljana
T: +386 (0)1 234 00 00
E: info.ljubljana@radissonblu.com
www.radissonblu.com

50

GOSTILNA PRI KOVAČU
Cesta II. grupe odredov 82,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 542 95 77
E: anton.svetek@gmail.com

51

PIVNICA PIVOVARNE UNION
Celovška cesta 22, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 471 73 35
E: info@pivnica-union.si
www.pivnica-union.si

52

KULT316
Prušnikova 74, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 235 52 60
E: kult316@bic-lj.si
www.kult316.si

Drugi ponudniki
1

PAVILJON ZVONČEK
Adamič-Lundrovo nabrežje 1,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)41 843 533
E: bzmaj@yahoo.com

2

PEKARNA PEČJAK
E: info@pekarna-pecjak.si
www.pekarna-pecjak.si

3

TRGOVINA TRG
Adamič-Lundrovo nabrežje 9,
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 425 30 70

4

TRGOVINA ČOPOVA
Čopova ulica 5a, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 251 53 37

5

TRGOVINA PLAVA LAGUNA
Linhartov podhod 39, SI-1000
Ljubljana
T: +386 (0)1 433 30 79

6

TRGOVINA KOSEZE
Vodnikova 187, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 518 41 81

7

TRGOVINA RUDNIK
Premrlova ulica 1, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 437 31 68

8

COOK EAT SLOVENIA
Kulinarične delavnice po naročilu
Poljanska 7, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)31 397 117
E: info@culinaryslovenia.com
www.culinaryslovenia.com

9

POSESTVO TRNULJA
Črna vas 265, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)41 610 522
E: info@trnulja.com
www.trnulja.com

10

IZLETNIŠKA KMETIJA TRAVNAR
Slavko in Tatjana Bučar, Volavlje 10,
SI-1129 Ljubljana Zalog
T: +386 (0)1 366 90 85,
		
(0)41 717 385
E: s.bucar@gmail.com
www.sadnacesta.si

11

TURISTIČNA KMETIJA PRI LAZARJU
Milan Bizjan, Podgrajska c. 9c,
SI-1129 Ljubljana Zalog
T: +386 (0)1 528 18 62,
		
(0)41 807 146
E: milan.bizjan@volja.net
www.pri-lazarju.si,
www.sadnacesta.si
51

Kulinarični ogled
Srede in sobote ob 12h.
Za skupine nad 10 oseb po dogovoru.

Odrasli: 30,00 EUR
Otroci (2-12 let): 20,00 EUR
Cena vključuje turistično vodenje, degustacijo petih tradicionalnih jedi iz projekta Okusi Ljubljane,
degustacijo petih pijač in digestiv.
Vsi udeleženci prejmete tudi brošuro z recepti za pripravo ljubljanskih jedi in manjše darilo.

www.visitljubljana.com

Na izlet in v dobro
gostilno v okolici
Ljubljane
1

GOSTILNICA KAMRCA
Slovenska cesta 56, SI-1234 Mengeš
T: +386 (0)1 723 95 20
E: kamrca@siol.net
www.kamrca.si

2

GOSTILNA ČUBR
Križ 53, SI-1218 Komenda
T: +386 (0)1 834 11 15
E: info@gostilna-cubr.com
www.gostilna-cubr.com

3

GOSTILNA MIHOVEC
Zgornje Pirniče 54, SI-1215 Medvode
T: +386 (0)1 362 30 60
E: gostilna.mihovec@siol.net
www.mihovec.com

4

GOSTILNA BELŠAK - SLAVKOV DOM
Golo Brdo 8, SI-1215 Medvode
T: +386 (0)1 361 12 42
E: info@gostilnabelsak-slavkovdom.si
www.gostilnabelsak-slavkovdom.si

5

GOSTIŠČE GRIČ
Šentjošt nad Horjulom 24d, SI-1354 Horjul
T: +386 (0)1 754 01 28
E: info@gric.si
www.gric.si

6

GOSTILNA PR KOPAČ
Tržaška cesta 418, SI-1351 Brezovica
T: +386 (0)1 365 30 66
E: info@pr-kopac.com
www.pr-kopac.com

7

BAR PR'MRTINET
Luče 45, SI-1290 Grosuplje
T: +386 (0)1 780 89 24
E: tatjana@prmrtinet.si
www.prmrtinet.si

8

GOSTILNA IN PENZION REPNIK
Vrhpolje 186, SI-1241 Kamnik
T: +386 (0)1 839 12 93
E: info@gostilna-repnik.si
www.gostilna-repnik.si

9

GOSTILNA PRI PLANINSKEM ORLU
Stahovica 20, SI-1242 Kamnik
T: +386 (0)1 832 45 10
E: info@priorlu.si
www.priorlu.si

www.visitljubljana.com
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