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Recept deli: Lili Panjtar, Lila Studio  

 

100 % ajdov kruh brez kvasa 
 

Za okoli 700 g ajdovega kruha: 

 280 g ajdove moke 

 500 g navadnega tekočega jogurta 

 1 jedilna žlica olivnega olja 

 1/2 čajne žličke sodebikarbone 

 1/2 čajne žličke soli oz. po okusu 

 In še (po želji): 

 pest orehovih jedrc (cca. 50 g) 

 

Priprava 100% ajdovega kruha brez kvasa: 

 

Pečico vklopimo in nastavimo na 180°C (ventilacija). Pekač obložimo s papirjem za peko. Uporabite 

lahko katerikoli pekač, samo da je daljši in ožji. Višjega kot boste uporabili, višji bo kruh, ki pa med peko 

tudi samo od sebe lepo naraste. 

Stehtamo ajdovo moko (280 g) in jo s cedilom presejemo v posodo, v kateri bomo pripravili testo za 

ajdov kruh. Dodamo še tekoč jogurt (500 g), pol žličke soli in pol žličke sode bikarbone ter žlico olivnega 

olja. 

Vse sestavine za ajdov kruh brez kvasa s pomočjo električnega mešalca z nastavki za gnetenje dobro 

premešamo, da dobimo enotno zmes. Mešamo lahko tudi ročno. Po želji lahko sedaj dodamo tudi 

orehova jedrca, ki jih prav tako vmešamo (kar ročno) v testo. 

 

Testo prelijemo v pekač, ki smo ga pred tem obložili s papirjem za peko in ga porazdelimo po njem. 

Ajdov kruh brez kvasa pečemo v že ogreti pečici na 180 °C (ventilacija) 40-45 minut. Čas peke je 

odvisen od moči vaše pečice, a je bliže 45 minutam. Če niste prepričani, ali je kruh pečen, lahko vanj 

zapičite zobotrebec in, ko le-tega izvlečete, mora biti suh. Če bi na njem ostala sled testa, čas peke za 

nekaj minut podaljšajte. 
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Recept deli: Lili Panjtar, Lila Studio  

 

Hitro pripravljen pehtranov kruh 

 
Sestavine za pehtranov kruh: 

 1 jajce 

 20 g svežega kvasa 

 500 g bele moke 

 50 g stopljenega masla in še malo masla za premaz modela 

 2,5 dl mleka 

 ščepec soli 

 šop sesekljanega svežega pehtrana (lahko tudi posušenega, a sveži ima boljšo in močnejšo 

aromo) 

 

Postopek za pehtranov kruh: 

 

Najprej v posodi združite vse sestavine. Vse dobro premešamo s kuhalnico ali s pomočjo kuhinjskega 

robota. S kuhinjskim robotom je priprava končana. Če delate ročno, morate dobljeno zmes prestaviti na 

pult in gnesti, dokler ne dobite enolične gmote. Zmes prestavite na model, ki ste ga predhodno 

namastili z maslom. Pokrijete in pustite, da na toplem vzhaja 30 do 60 minut.  

Po tem ga lahko še enkrat pregnetete in pustite, da vzhaja, ni pa nujno. Model s kruhom postavite v 

pečico in pecite v ventilacijski pečici približno 45 minut pri 180 stopinjah, v navadni pa pri 190 

stopinjah Celzija. Kruh je pečen, ko dobi lepo zlato-rjavo skorjo. Če želite, da je mehkejši, ga še toplega 

ovijte v kuhinjsko krpo in pustite, da se v njej ohladi. 
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Recept deli: Silva Horvat, ročno tkanje Silva  

Pereci 
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Recept deli: Kati po receptu Riharda Baša 

Pinca 

Pinca je bogat sladek kruh, pogosto obogaten z dodatki, kot so suho sadje, pinjole, različni oreščki, ki ga 

pečemo za praznike, posebno na veliko noč. 

Sestavine:  

 500 g moke 

 1 kocka kvasa 

 4 žlice sladkorja 

 1 ščepec soli 

 100 g masla 

 2,4 dl toplega mleka 

 4 rumenjaki 

 2 žlici ruma 

 1 vrečka vaniljevega sladkorja 

 1,5 žličke pomarančne lupinice 

 1 žlica limonovega soka 

 za premaz: 1 jajce 

 po želji: pest rozin 

 

Priprava: 

Iz sestavin zamesimo gladko kvašeno testo, ki naj v miru vzhaja (približno 60 minut). Testo pokrijemo s 

kuhinjsko krpo, da se ne izsuši. 

Ko se testo podvoji, ga premesimo, da dobimo gladko površino in ga oblikujemo. 

Običajno so ga pustili v obliki hlebca in vanj trikrat zarezali v obliki zvezde. Velikokrat so iz tega testa 

spletli kito in ga pekli v tej obliki. Lahko oblikujemo tudi tri manjše hlebčke, ki se med peko povežejo in 

ustvarijo Y vzorec.  

Oblikovanega damo na pekač in vzhajamo še 20 minut, med tem pa pečico segrejemo na 180 stopinj.  

Pred peko se kruhek premaže s stepenim jajcem in peče 30–40 minut, da dobi zlatorjavo barvo.  
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Recept delita: Dani Musek in Anja Musek, AMUSE 

Fokača s sirom in olivami   

 

Sestavine (za en protfan): 

 700 g moke (pirina bela, lahko pa tudi npr. 1/3 pšenične polnozrnate in 2/3 bele …) 

 1 suhi kvas 

 2 jušni žlici soli 

 črne (velike) olive 

 sir – loški edamec 

 

Priprava:  

Moko, kvas in sol vmešamo in med rahlim mešanjem dodajamo toplo vodo. Količina vode je odvisna od 

moke oziroma mešanice mok. Dobiti moramo elastično testo (strukturna podobna kot pri potici).  

Ko dobimo ustrezno strukturo testa, ga pustimo vzhajati, da dvakratno poveča količino.   

Pečico segrejemo na maksimalno vročino (275°C z ventilatorjem). Testo stresemo v pekač s peki 

papirjem. Naoljimo ga z olivnim oljem in ga zelo na rahlo razporedimo po celi površini. Potresemo z 

naribanim sirom, loškim edamcem, črnimi olivami, potresemo z rožmarinom in pokapljamo z olivnim 

oljem.  

V močno segreti pečici pečemo 12 minut.  
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Recept deli: Nina Vastl Štefe, Mojdom  

 

Mešani kruh s semeni brez gnetenja 

 

Sestavine: 

 0,6 kg mešane moke (vsake 20 dag: bela+polnozrnata pirina+ajdova) 

 ½ kocke kvasa, nadrobljenega (ali 3 dcl droži) 

 3 dcl vrele vode 

 3 ščepce soli 

 1 žlička medu 

 3 žlice olivnega olja 

 2 pesti mešanih semen (lan, sončnice, buče, sezam) 

 

Priprava: 

V posodo daj SAMO AJDOVO MOKO in jo popari z vso količino vrele vode. Premešaj in pusti, da 

se malo ohladi. Potem naenkrat dodaj vse ostale sestavine in na hitro premešaj, da se 

sestavine povežejo. Pokrij s plastično kapo za tuširanje in pusti 5-6 ur, lahko tudi čez noč. 

Testo stresi na pomokano površino in oblikuj hlebček. Daj ga na pekač na peki papir. Površino 

navlaži z mokrimi rokami in obilno posuj s semeni. Segrej pečico na 250°C, spodaj daj nizko 

posodo z vodo, da se bo delala para. Na pultu pusti hlebček nepokrit vzhajati še približno 1 uro. 

Ko vidiš, da je lepo naraslo, daj v pečico. 15 minut peci pri 250°C, potem pa zmanjšaj na 

200°C in peci še 30 minut.  

Ko je pečeno, hlebček zavij v rjuho ali prt, da skorja malo popusti  
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Recept deli: Nina Vastl Štefe, Mojdom  

 

Hitra pogača 

 

Sestavine: 

 30 dag bele moke  

 30 dag ržene moke (lahko uporabiš tudi katerokoli drugo moko) 

 1 kocka kvasa, nadrobljenega  

 5 dcl mlačne vode 

 3 ščepce soli 

 1 žlička medu 

 3 žlice olivnega olja 

 

Priprava: 

 

Vse sestavine na hitro zmešaj v posodi. Testo bo kar tekoče.  Pokrito pusti vzhajati 1 uro in pol. 

Segrej pečico na 250°C na ventilacijo, spodaj daj nizko posodo z vodo, da se bo delala para. 

Testo vlij na velik pekač, na peki papir in ga narahlo z mokrimi rokami razporedi po celi 

površini. Po vrhu posuj z moko. Takoj daj v pečico in peci 15 minut. Ko pogača pečena, jo zavij 

v rjuho ali prt, da skorja malo popusti  

  

 


