Marija Remec je leta 1915, ko je divjala prva svetovna vojna, zbrala več kot 400 odličnih
in zdravih receptov in jih objavila v knjižici Varčna kuharica. Temeljna značilnost njenih
receptov je varčnost, vendar ne na račun okusnosti in prehranske vrednosti jedi, saj se
»lahko postavijo na vsako, tudi imenitno mizo«.
Sestavine za jedi, ki so predstavljene v tej knjigi, zrastejo na domačem vrtu ali jih ponujajo
na bližnji tržnici. Hrana, ki je pripravljena iz domačih živil, je običajno bolj zdrava in tudi
bolj okusna.
Posebna vrednost kuharske knjige Marije Remec je tudi, da gradi na slovenskem lokalnem
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» P o g l e j

v

R e m č e v o ! «

Uvod v ponatis knjige moram začeti zelo osebno. Pri naši hiši smo

Prof. dr. Janez Bogataj

imeli prav vse izdaje kuharskih knjig, ki jih je napisala Marija
Remec. Moja stara teta Anica Finžgar (1879–1966), ki je bila prav
tako odlična kuharica, in Remčeva sta sodelovali in si izmenjavali
recepte. Naša teta Ana je bogato kuharsko znanje prenašala na
mojo mamo. Kadar je ta prvič pripravljala kakšno jed, je vedno
vprašala svojo teto za nasvet. In ta ji je odvrnila, »naj pogleda
tudi v Remčevo«. Ko sem se sam začel zanimati za kuharijo, mi
je bila mama pogosta sogovornica in usmerjevalka. Tudi ona je
uporabila stavek, ki ga je posvojila od svoje tete, namreč: »Poglej
tudi v Remčevo!«
Marija Debevec, poročena Remec, se je rodila 24. junija 1869 v Begu-

Naša teta Ana je bogato

njah nad Cerknico, v vasi, ki je v neposredni bližini Selščka, rojstnega

kuharsko znanje prenašala

kraja slikarja Maksima Gasparija. Ta je oblikoval naslovnico za njeno

na mojo mamo. Kadar je

knjigo Kuharica v kmečki, delavski in preprosti meščanski hiši. Iz-

ta prvič pripravljala kakšno jed,

šla je leta 1931 pri Mohorjevi družbi v Celju, potem pa so jo ponatisni-

je vedno vprašala svojo teto

li v letih 1935 in 1957, v nekoliko dopolnjeni in prirejeni obliki pa še

za nasvet. In ta ji je odvrnila,

1989 in 1992, v samozaložbi Darinke Vehovar. Vendar pa je Remčeva

»naj pogleda tudi v Remčevo«.
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vstopila v svet kuhanja že veliko prej, čeprav za to delo ni imela posebnih šol. Kuharsko znanje si je pridobivala s samoizobraževanjem
ob kuhanju bratu duhovniku, pisatelju in prevajalcu Jožetu Debevcu.
Pridobljeno znanje je najprej predajala z objavami v Naši gospodinji,
Mladiki, Gospodinjski pomočnici, Slovenskem gospodarskem listu
in drugih. Nato so sledile knjižne izdaje. Najprej Varčna kuharica
(1915 in 1920), že navedena Kuharica v kmečki, delavski in preprosti meščanski hiši (varianta naslova Kuharica – nasveti za kmečko,
delavsko in preprosto meščansko hišo) in med drugo svetovno vojno
Domača kuha, ki je izšla leta 1942, v času, ko so imele gospodinje
»najhujšo skrb« in so morale »ob največji varčnosti vsak dan nasititi
več ali manj številno družino«.
Marija Debevec se je poročila s profesorjem Bogumilom Remcem
(1878–1955). Med njunimi petimi otroki sta bila slikarka Bara, ki je
po drugi svetovni vojni živela in ustvarjala v Argentini, ter jezuit dr.
Bogumil, ki je bil župnik v Kosovski Mitrovici. Pri njem je mati Marija
29. junija 1956 tudi sklenila svojo življenjsko pot.
Knjiga Varčna kuharica je prvič izšla leta 1915. Takratna bera slo-

Vendar je imela njena knjiga

venskih kuharskih knjig ni bila prav obsežna, če jo primerjamo z da-

prva izrazito socialni značaj.

našnjim stanjem, vendar so se pred njo zvrstili od leta 1799 dalje že

Ne le zato, ker jo je izdala v letu

Valentin Vodnik, Andrej Zamejic, Magdalena Knafelj Pleiweis, Minka

1915, ko je divjala prva svetovna

Vasič, Felicita Kalinšek in Alfonz Mencinger. Tudi Remčeva v uvodu

vojna, ampak tudi zaradi

pravi, da imamo »Slovenci že več dobrih kuharskih knjig, katerih se

poudarjene (finančne) varčnosti,

naše gospodinje in kuharice pridno in uspešno poslužujejo«. Vendar

ki je bila še toliko bolj pomembna

je imela njena knjiga prva izrazito socialni značaj. Ne le zato, ker jo je

pri velikih, zlasti kmečkih in

izdala v letu 1915, ko je divjala prva svetovna vojna, ampak tudi zaradi

delavskih družinah. Remčeva

poudarjene (finančne) varčnosti, ki je bila še toliko bolj pomembna pri

je zapisala, da »draginja, ki je

velikih, zlasti kmečkih in delavskih družinah. Remčeva je zapisala, da

nastopila zadnja leta, zahteva

»draginja, ki je nastopila zadnja leta, zahteva novo kuharsko knjigo«.

novo kuharsko knjigo«.
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Njena knjiga ni samo knjiga receptov, ampak, kot navaja v podnaslovu, »zbirka navodil za pripravo okusnih in tečnih jedil s skromnimi
sredstvi«. Kljub temu vodilu je razumela poslanstvo knjige »za slabe in
dobre čase«. Varčnost, skromnost in preudarnost pri kuhanju so bile
temeljne lastnosti prehranskih navad Slovencev tudi zunaj vojnih let in
raznih drugih gospodarskih kriznih obdobij. Žal so te tri pozitivne lastnosti pogosto povezovali z revščino in zaostalostjo, kar se je odražalo
še leta po drugi svetovni vojni. To je tudi onemogočalo izviren, ustvarjalen in inovativen sodobni razvoj, temelječ na izhodiščih v prehranski
kulturni dediščini. Remčevi zaradi teh dejstev ni bilo težko zbrati najrazličnejše, po sestavinah in načinih priprave preproste recepte in jih
predstaviti na 199 straneh (s kazali 232). »Željo po krajši knjigi« so ji
izrazile gospodinje, ki si znajo »pomagati tudi v skromnih razmerah s
sredstvi, ki so vedno in povsod na razpolago, ali pa jih je mogoče vsak
čas priskrbeti«. V uvodu je celo ošvrknila kuharske knjige, ki so bile
tedaj v uporabi, češ da so »sestavljene v velikih in obširnih gospodinj-

Varčnost, skromnost in

stvih, ki razpolagajo z vsakovrstnimi sredstvi in živili in se zato tudi

preudarnost pri kuhanju so bile

ne ozirajo toliko na malo gospodinjstvo, ki je navadno navezano le na

temeljne lastnosti prehranskih

omejeno izbiro živil«. Iz povedanega lahko le pritrdimo stari modrosti,

navad Slovencev tudi zunaj

da se zgodovina ponavlja, kar je hkrati potrdilo odločitve založbe Dru-

vojnih let in raznih drugih

žina, da knjigo Marije Remec vnovič ponatisne.

gospodarskih kriznih obdobij.

Temeljna značilnost kuharske knjige Marije Remec je varčnost, ven-

Žal so te tri pozitivne lastnosti

dar ne na račun okusnosti in prehranskih vrednosti jedi, saj se »lahko

pogosto povezovali z revščino in

postavijo na vsako, tudi imenitno mizo«. Vendar avtorica opozarja, da

zaostalostjo, kar se je odražalo

slovenske gospodinje in kuharice skrbijo predvsem za okusnost jedi,

še leta po drugi svetovni vojni.

»potrebo pravilne prehrane pa prepuščajo le bolj slučaju«. V uvodu je

To je tudi onemogočalo izviren,

še zapisala, da bo knjiga ponudila vsaki gospodinji marsikaj novega,

ustvarjalen in inovativen sodobni

vendar bo tudi »nekaterim jedilom, ki so jih imeli naši predniki v časti,

razvoj, temelječ na izhodiščih

moda pa jih je zavrgla«, spet pripomogla »do zaslužene veljave«. Ta

v prehranski kulturni dediščini.

PREDGOVOR | 9

Varčna kuhinja.indd 9

6.11.2015 12:06:30

stavek ima velik pomen za naše sodobno razumevanje in poglede na
kulinarično kulturno dediščino, ki je nekateri ne poznajo, jo celo zavračajo in ne najdejo načinov za iskanje novih, ustvarjalnih rešitev na
bogatih dediščinskih temeljih.
Kljub temu da je od izida prve kuharske knjige Valentina Vodnika do
prve kuharice Marije Remec minilo 116 let, se tudi ona ni mogla izogniti terminološkemu vprašanju. Tako ob koncu uvoda navaja nekatere
slovenske izraze in pravi, da je beseda v knjigi »kolikor mogoče preprosta« in naj bi jo vsaka gospodinja razumela. Tako so ji šnite rezine,
zolzen je mezga, fila nadev, lukek ali šnitleh drobnjak, ajmoht obara,
… če navedem le nekatere. Za šmarn, ki ga danes po večini imenujemo praženec, uporablja besedo pečenjak. Iz tematskega kazala je
razvidno, da vse terminologije le ni razčistila oz. ni bila v celoti prepričana o ustreznosti izrazov. Tako ob špargljih navede v oklepaju še izraz
beluhi, pri štrukljih in gibanicah štrudlji, rezance pojasni z besedo
nudeljni idr. Zdi se, da se tudi na terminološkem področju zgodovina
ponavlja, saj bi pri prenekateri (kuharski) knjigi tudi danes potrebovali

Knjiga je razdeljena na

obsežne opombe in nasvete glede uporabe pravilnih izrazov, zlasti še

16 poglavij, od teh je poglavje

zaradi nestrokovnega prevzemanja ter površnega prevajanja iz angle-

o juhah razdeljeno na mesne

škega in morda tudi francoskega jezika.

in postne, poglavje o solatah

Knjiga je razdeljena na 16 poglavij, od teh je poglavje o juhah razdelje-

pa na kisle in sladke. Poleg

no na mesne in postne, poglavje o solatah pa na kisle in sladke. Poleg

»klasičnih« poglavij o zakuhah,

»klasičnih« poglavij o zakuhah, prikuhah, polivkah (danes jim pravi-

prikuhah, polivkah (danes jim

mo omake), mesnih, jajčnih in ribjih jedeh uvaja posebna poglavja za

pravimo omake), mesnih, jajčnih

močnata jedila, jedila iz vzhajanega testa, štruklje in gibanice, kola-

in ribjih jedeh uvaja posebna

če in pogače ter torte in drobno pecivo. Uporabnost knjige poudarja

poglavja za močnata jedila,

tematsko kazalo, kjer so jedi navedene po posameznih sestavinah in

jedila iz vzhajanega testa,

podrobnejši tipologiji. Tako npr. je navedenih kar 31 potic z različnimi

štruklje in gibanice, kolače in

nadevi. Za potico v obliki dveh ravnih testenih zvitkov uporablja izraz

pogače ter torte in drobno pecivo.
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povalnica (v kazalu povavnica), kar je (bilo) značilno poimenovanje
v Prekmurju. Tudi sicer preseneča navajanje številnih regionalnih
jedi. Med njimi je omembe vredno navajanje idrijskih žli(n)krofov ali
številnih gibanic in drugih regionalnih pogač. Čas izida knjige pa morda najbolje ponazarja recept za »vojno torto«. Med ribjimi jedmi namenja največ pozornosti polenovki, kar je glede na vlogo in pomen te jedi
v prehrani zlasti mestnega, na Primorskem tudi vaškega prebivalstva
popolnoma razumljivo. Od sladkovodnih rib navaja zlasti postrvi, lipane, sulce in krape, od morskih brancine, polenovke, sardele in rombe ter navaja načine njihovega kuhanja, cvrtja in pečenja. Navede še
recepte za ribji brodet s paradižnikom, izdelavo sardelnega masla in
sardelnih zvitkov.
Kuharska knjiga Marije Remec torej prinaša tudi za naš čas koristne in
uporabne nasvete ter recepte. Ne naslanja se na prevzemanje drugih
receptov, značilnih za čas njenega nastanka, ampak gradi na zbranem
lokalnem in regionalnem kuharskem znanju, izkušnjah ter ga podaja »skozi« varčnost. To kuharsko veščino sicer pripisuje gospodinjam
(»Varčna gospodinja je navadno tudi dobrih rok in združuje vse druge vzvišene lastnosti skrbne žene in matere«), kar je ob takratnem
razumevanju razmerja med spoloma popolnoma razumljivo. Danes
namreč lahko govorimo tudi o varčnih gospodinjcih. Knjiga je torej
namenjena obojim!
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Z a

s l a b e

i n

d o b r e

Moja stara mama je imela vedno navado reči, da se je tudi v dobrih

č a s e

Helena Janežič

časih treba obnašati, kakor da bodo časi suhih krav že jutri spet tu.
Druga svetovna vojna ji je vzela najlepša mladostna leta in vse življenje je ohranila varčnost, predvsem pa spoštljiv odnos do hrane. In na
polici je poleg enega od ponatisov debele kuharske knjige Felicite
Kalinšek hranila tudi oguljeno tanko kuharico Marije Remec s podnaslovom Za slabe in dobre čase.
Njene stare kuharske knjige me niso pretirano zanimale, zdele so se
mi čisto preživete in sem raje kot po njih pobrskala po svetovnem
spletu in tam našla ideje za hitro, preprosto kosilo. Dokler nismo v

Moja stara mama je imela vedno

Narodni in univerzitetni knjižnici ob stoletnici začetka prve svetovne

navado reči, da se je tudi v dobrih

vojne pripravljali velike razstave z vojno tematiko. Takrat sem se spet

časih treba obnašati, kakor da

srečala z Remčevo in njeno kuharsko knjigo. Z razstavo smo želeli pri-

bodo časi suhih krav že jutri spet

kazati, kako je vojna spremenila življenje malemu, običajnemu člove-

tu. Druga svetovna vojna ji je

ku in to je bilo neizogibno povezano tudi s spremembo prehranjeva-

vzela najlepša mladostna leta in

nja. Hrane je že v prvem letu vojne začelo primanjkovati, uvedli so ži-

vse življenje je ohranila varčnost,

vilske karte in določena jedila so izginila z jedilnika. V drugem letu

predvsem pa spoštljiv odnos

vojne, leta 1915, so se spopadi preselili tudi na ozemlje, poseljeno

do hrane.
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s Slovenci, in Soča je krvava tekla. Zaradi vedno večjih potreb vojske
je avstro-ogrska vlada prepovedala izvoz živilskih izdelkov, uvedla nadzor nad cenami glavnih živil (moka, meso, maščobe) in določila njihove najvišje cene. To je bilo tudi leto, ko je Marija Remec pri Katoliški
bukvarni v Ljubljani izdala Varčno kuharico s podnaslovom Za slabe
in dobre čase sestavila M. R.
Že ko sem jo prvič prelistala, so me navdušili številni preprosti recepti
in takoj sem se lotila peke ajdove torte. Domačim nisem povedala, da
sem uporabila sto let stara navodila in na vse pretege so hvalili izdelek. »Vajo« sem ponovila še z drugimi recepti, nekatere pa smo uporabili tudi v rubriki Varčna kuhinja v časopisu Vihar, ki je spremljal razstavo v NUK-u.
Tako se je rodila tudi zamisel, da bi Varčno kuharico ponatisnili, kar
je na moje veselje prevzela Založba Družina. Čeprav so recepti stari
sto in več let in so pisani z besedami, ki zvenijo oddaljeno in pozabljeno, so danes spet aktualni. V časih, ko mora biti vse »eko« ali »bio«, da
je zdravo in da je »in«, nam Varčna huharica ponuja več kot 400 receptov za jedi iz sestavin, ki vse brez izjeme zrastejo na domačem
vrtu ali pa jih ponujajo na bližnji tržnici. Recepti za juhe, polivke, zakuhe, solate, mesne jedi, ribe ter raznovrstna peciva so domači in preprosti za pripravo. Meni se že cedijo sline. Pa vam?

Že ko sem jo prvič prelistala, so
me navdušili številni preprosti
recepti in takoj sem se lotila peke
ajdove torte. Domačim nisem
povedala, da sem uporabila
sto let stara navodila in na vse
pretege so hvalili izdelek.
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A .

1.

M e s n e

Goveja juha

Meso, katero hočeš kuhati, moraš vselej oprati v mrzli vodi, kar se naj

•

goveje meso

hitro zgodi; predolgo namakanje škodi mesu, ker se izpere sok in tako

•

kosti

vzame mesu okus. Zelo dobro je meso nekoliko z lesenim kladivom

•

jetra

potolči, s tem postane krhko in lepše se skuha. A pazi, da se preveč

•

sol

ne raztolče.

•

koren

Na dva litra vode se računa navadno 1/4 do 1/2 k g mesa, kakih 5

•

korenina peteršilja

dag kosti in košček jeter. Na oprano meso in kosti nalij mrzlo vodo in

•

vršiček zélene

lonec postavi na ogenj. Dobro je meso takoj osoliti; slana voda ga hi-

•

šalotka

treje zmehča.

•

rumena koleraba

Ko je juha zavrela, pridaš zelenjavo, in sicer koren, korenino peteršilja,

•

por

vršiček zélene, šalotko, kos rumene kolerabe, por, kocen ali list cvetače,

•

kocen ali list cvetače

zelja, ohrovta, majhen paradižnik, pol stroka česna, en droben olupljen

•

zelje, ohrovt

krompir, peresce muškatovega cveta, par zrnc celega popra in pol lista

•

paradižnik

lovorja. Pen ne pobiraj z juhe! Pusti, da juha počasi vre 2 do 3 ure.

•

česen

Ako hočemo juho zarumeniti, denemo v kozico par koleščkov korenja,

•

krompir

čebule, kolerabe in prav malo masti; ko to zarumeni, denemo v juho.

•

muškatni cvet

Če hočemo pripraviti govejo juho brez mesa, kakor je po mestih

•

cel poper

28 | JUHE
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v navadi, kuhamo kosti, jetra, korenje, vse kakor pri goveji juhi; kot za-

•

lovorjev list

čimbo pridenemo za dva litra juhe za kavno žlico liebigovega ali magijevega izvlečka (jušne kocke znamke Maggi so znane še danes, op. ur.).

2.

G r a h o v a j u h a s pšeničnim zdrobom

Kuhaj 1/4 litra zelenega graha v 1/2 litru osoljenega kropa. V kozici

•

zeleni grah

pa razgrej za žlico masti ter stresi vanjo tri polne žlice zdroba; mešaj

•

sol

ga, da se nekoliko zarumeni in ga zalij z 1 1/2 litrom juhe; ko 1/4 ure

•

mast

vre, stresi v juho grah z vodo vred ter vse skupaj kuhaj še par minut.

•

zdrob

Ako hočeš juho zboljšati, raztepi v skledi en rumenjak, preden zliješ

•

juha

pripravljeno juho vanjo.

•

rumenjak

3.

C v e t a č n a j u h a s pšeničnim zdrobom

se pripravi kakor grahova, samo da namesto graha kuhaš cvetke majh-

•

cvetača

•

ohrovt

ne cvetače.

4.

J u h a o h r o v t o v e g a b r s t j a
s pšeničnim zdrobom

se pripravi ravno tako kakor grahova, samo namesto graha kuhaš 1/4
litra ohrovtovega brstja.

5.

K r o m p i r j e v a j u h a s pšeničnim zdrobom

se pripravi kakor grahova, samo namesto graha skuhaj debel, na male

•

krompir

kocke zrezan krompir v 1/2 litra vode. Pridaj še eno žlico paradižniko-

•

paradižnikova mezga

ve mezge in ko par minut vre, je juha gotova.
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6.

L a šk a r i že va j u h a

Duši na surovem maslu ali masti na rezance zrezan ohrovt ali zelje,

•

surovo maslo

korenje, peteršilj, zéleno, por ali šalotko, vsega naj bo za eno veliko

•

ohrovt ali zelje

pest, prilij par žlic vode in pokrito duši 1/2 ure. Nato pridaj en krom-

•

korenje

pir, tudi na rezance zrezan, in čez 10 minut še 1/4 litra opranega riža.

•

peteršilj

Vse skupaj še duši par minut, nato zalij vso to mešanico z juho (2 li-

•

zélena

tra), mesno ali z izvlečekom in kuhaj 1/4 ure.

•

por

•

šalotka

•

krompir

•

riž

•

mesna juha ali izvleček

Segrej v kozici žlico masti, pridaj polovico srednje velike zeljnate gla-

•

mast

ve, na rezance zrezane, in 15 dag na male kosce zrezanega svežega

•

zelje

svinjskega mesa (mastnega) in par koscev šalotke; to vse skupaj poča-

•

svinjsko meso

si duši s par žlicami vode, in sicer pokrito. Nato prideni 1/8 litra riža

•

šalotka

in zalij s poldrugim litrom juhe ali vode in kuhaj 20 minut. Ko pridaš še

•

riž

žlico magija, imaš okusno juho.

•

magi

7.

8.

R i ž e v a j u h a z zeljem

T r ž a š k a j u h a z makaroni in rižem

Nalomi v skledo 8 dag drobnih makaronov, popari jih in skuhaj v slani

•

drobni makaroni

vodi, posebej v loncu pa kuhaj 8 dag opranega riža v 1 1/2 litra juhe.

•

riž

(Juha je dobra od kosti ali od suhega mesa.) Ko se riž že 1/4 ure kuha,

•

juha

prideni kuhane in odcejene makarone in redkega prežganja iz žlice

•

mast

masti ter pol žlice moke. Če imaš, pridaj žlico pretlačenih paradižni-

•

moka

kov. Pusti, da vse skupaj prevre še par minut. Daj juho na mizo in po-

•

pretlačeni paradižniki

sebej nastrganega parmezana.

•

parmezan

30 | JUHE

Varčna kuhinja.indd 30

6.11.2015 12:06:31

9.

G r a h o va -r i že va j u h a

Kuhaj 1/4 litra oluščenega graha z 2 litroma vode; ko je napol kuhan,

•

grah

prideni 1/4 litra opranega riža, kuhaj vse skupaj še 1/4 ure, napravi

•

riž

prežganje iz 5 dag masti in 5 dag moke, v prežganje dodaj malo drob-

•

mast

no zrezanega zelenega peteršilja in čebule; ko je prežganje rumeno,

•

moka

prilij malo zajemalko vode, da se razpusti; prilij to prežganje k rižu; ko

•

peteršilj

še nekoliko povre, pridaj, če hočeš, kisa po okusu. (Za 5 do 6 oseb.)

•

čebula

•

kis

Raztepi dve celi jajci, zamešaj vanju dve pesti krušnih drobtin in zlij

•

jajci

vse skupaj v 2 litra vrele juhe; pusti, naj par minut vre.

•

krušne drobtine

•

juha

Razreži polovico stare suhe žemlje, deni jo v lonec in polij s 1/4 litra

•

žemlja

vrele juhe; lonec pokrij s pokrovko in juho čez 5 minut zlij v skledo.

•

juha

Srednje velik kos starega črnega kruha zreži na kosce (7 dag), jih stresi v

•

črni kruh

lonec, polij z vrelo osoljeno vodo (1/2 litra); lonec pokrij, da se kruh neko-

•

krompir

liko napoji. Potem pridaj en olupljen in ostrgan ali stlačen krompir, posta-

•

mast

vi lonec na ognjišče, da prevre; potem vse dobro premešaj, stresi v skle-

•

čebula

10.

11.

12.

K r u šn a j u h a

Juha za otroke

K r u š n a j u h a s krompirjem

do in zabeli z mastjo, v kateri si zarumenila par koščkov čebule.
Za to juho ali močnik lahko porabiš prav star kruh, samo dalj časa ga pusti, da se napoji. Krompir pa lahko porabiš, kar ti ga ostane od prejšnjega
dne. Jed je zelo okusna. Priporoča jo župnik Kneipp. (Za 2 osebi.)
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13.

K r u šn a j u h a

Štiri tenke kose črnega kruha (ali dve stari žemlji) deni v pečico na

•

črni kruh ali žemlji

pekač, da se malo popečejo, zlomi jih, deni v lonec, prilij pol litra kro-

•

surovo maslo

pa, pokrij za 10 minut, da se kruh napoji, potem ga zmešaj in stresi v

•

čebula

skledo ter zabeli z 2 dag surovega masla, v katerega si zarumenila
nekaj koščkov čebule. To jed lahko napraviš prav iz starega suhega
kruha, ki ga sicer težko porabiš. (Za 2 osebi.)

14.

K r o m p i r j e v a j u h a s suhimi gobami

Operi 5 dag suhih gob, prevri jih, potem stresi na rešeto in oplakni z

•

suhe gobe

mrzlo vodo. Zreži jih ter jih deni v rumeno prežganje, ki si ga napravila

•

mast

iz 5 dag masti, velike žlice moke in mu pridala strok drobno zrezanega

•

moka

česna, čebule in vejico peteršilja. Vse to pokrij in praži 5 do 10 minut;

•

česen

večkrat premešaj, da se ti ne prismodi. Posebej v loncu pa kuhaj v

•

čebula

1 1/2 litru vode dva debela, olupljena, na male kocke zrezana krom-

•

preteršilj

pirja. Ko je krompir skoraj kuhan, dodaj gobe s prežganjem, lovorjev

•

krompir

list in majaronovo vejico, osoli ga in kuhaj še 10 minut; prilij tudi neko-

•

lovorjev list

liko kisa. Ako hočeš imeti posebno dobro juho, ji lahko pridaš žlico ki-

•

majaronova vejica

sle smetane in žlico pretlačenih paradižnikov. (Za 4 do 6 oseb.)

•

sol

•

kis

•

kisla smetana

•

pretlačeni paradižniki
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15.

F i ž o l o v a j u h a z rižem in makaroni

Namoči zvečer 1/4 litra rdečega fižola, drugi dan ga zavri; čez nekaj

•

rdeči fižol

minut odlij vodo in ga zalij s 1 1/2 litrom gorke vode; osoli ga in kuhaj

•

sol

v mehko, prideni lovorjev list, vejico majarona in košček limonove lu-

•

lovorjev list

pine. Ko je fižol mehak, odlij vodo v drugo posodo, fižol pretlači in

•

vejica majarona

prilij vodo nazaj. V kozico deni 2 žlici stopljene masti ali masla, par

•

limonova lupina

koščkov čebule in ko zarumeni, dodaj polno žlico moke; ko je moka

•

mast ali maslo

rumena, prilij fižolovko in žlico pretlačenih paradižnikov. Ko vse še ne-

•

čebula

kaj minut vre, pridaj žlico kisle smetane in žlico kisa; ko prevre, prece-

•

moka

di juho v drugo kozico, v katero si dala 5 dag drobnih, kuhanih in od-

•

pretlačeni paradižniki

cejenih makaronov in pa 5 dag v vodi ali juhi kuhanega riža; ko še

•

kisla smetana

prevre, daj juho na mizo. (Za 4 do 6 oseb.)

•

kis

•

drobni makaroni

•

riž

16.

R i ž e v a j u h a z makaroni in grahom

Popari 10 dag nalomljenih makaronov in jih skuhaj v slanem kropu.

•

makaroni

Nato jih stresi na cedilo in polij z mrzlo vodo. Posebej kuhaj 1/4 litra

•

sol

luščenega graha v 2 litrih vode. Ko je grah skoraj kuhan, mu pridaj 1/4

•

grah

litra riža in vse skupaj kuhaj 1/4 ure. Nato pridaj grahu in rižu odceje-

•

riž

ne makarone, soli in prežganja, ki si ga pripravila iz par žlic masti in

•

mast

polne žlice moke ter razredčila s 1/2 litra mrzle vode. Ko vse še par

•

moka

minut vre, pridaj žlico kisa in postavi juho na mizo. (Za 6 oseb.)

•

kis

•

široki rezanci

1 7.

R i ž e v a j u h a z grahom in rezanci

Pripraviš ravno tako, samo namesto makaronov skuhaj široke
rezance.
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18.

Grah s krompirjem

Kuhaj 1/2 litra izluščenega graha in tri srednje debele, na male kocke

•

grah

zrezane krompirje, v 2 litrih vode; osoli ter kuhaj do mehkega. Napravi

•

krompir

iz 5 dag masti in 5 dag moke rumeno prežganje, v to prideni malo

•

sol

drobno zrezane čebule in zelenega peteršilja, razredči z zajemalko

•

mast

vode ter prideni krompirju in grahu; ko vse skupaj še nekaj minut vre,

•

moka

pridaj nekaj kisa po okusu. Ako hočeš, tudi žličko izvlečka magi. Za

•

čebula

štiri do šest oseb.

•

peteršilj

•

kis

•

magi

19.

J u h a iz ovsenih kosmičev s cvetačo

V liter vrele juhe stresi štiri polne žlice kosmičev in jih kuhaj 1/4 ure;

•

kosmiči

posebej pa kuhaj eno prav malo, na cvetke narezano cvetačo in ko je

•

cvetača

Zakuhaj v litru vode 1/4 kg drobnega ješprenjčka; ko je vrel 1/4 ure,

•

drobni ješprenj

odlij vodo ter zalij z juho (od svinjskega, koštrunovega ali govejega

•

juha (od svinjskega,

kuhana, jo stresi z vodo vred h kosmičem v juho.

20.

J e š p r e n j č e k v goveji juhi

mesa, 2 litra). Prideni ječmenčku, ako imaš, želodec ali vrat kuretine

koštrunovega ali govejega

in nekoliko drobno zrezanega zelenega peteršilja, strok česna in šče-

mesa)

pec popra, osoli in kuhaj počasi 2 uri. (Za 6 oseb.)

•

želodec ali vrat kuretine

•

peteršilj

•

česen

•

poper

•

sol
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21.

R i ž e v a j u h a z mavrahi (smrčki)

Gobe očisti, operi in zreži na male kocke. Nato razgrej v kozici žlico

•

mavrahi

masti, prideni zrezanega zelenega peteršilja in čebule ter dve pesti

•

mast

pripravljenih mavrahov. Ko nekoliko zarumenijo, jim prideni 3/8 litra

•

peteršilj

opranega riža ter čez nekaj časa prilij 2 1/2 litra mesne ali kostne

•

čebula

juhe. Vse skupaj kuhaj še 1/4 ure. Končno stepi v skledi en rumenjak

•

riž

in zlij nanj vročo juho. (Za 6 do 8 oseb.)

•

mesna ali kostna juha

•

rumenjak
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B .
1.

P o s t n e

F i ž o l o v a j u h a s korenjem in krompirjem

Namoči zvečer 1/8 litra belega fižola; drugi dan ga zavri, čez nekaj

•

beli fižol

minut odlij vodo in zalij nanovo z gorko vodo, osoli ga in kuhaj v meh-

•

sol

ko. Posebej kuhaj debel, olupljen, na kocke narezan koren, v tretji po-

•

koren

sodi pa dva ali tri srednje debele, olupljene in na kocke narezane

•

krompir

krompirje. Ko je vse kuhano, odcedi (tekočino prihrani), stlači in vse

•

surovo maslo ali mast

skupaj pretlači skozi sito. Napravi v kozici prežganje iz surovega masla

•

ječmenova moka

(za drobno jajce) ali masti in polne žlice ječmenove moke. Ko moka

•

drobnjak

zarumeni, pridaj pol žlice drobno zrezanega drobnjaka, pretlačeni

•

ječmenov (črn) kruh

piré in zalij s fižolovo in krompirjevo vodo, ki si jo prej odlila (1 1/2 litra). Zaliješ lahko tudi z juho, v kateri se je kuhalo prekajeno meso.
Pusti, da vse skupaj še vre 10 do 15 minut. Zlij juho v skledo in ji pridaj
na rezine narezan in v pečici zarumenel ječmenov (črn) kruh.
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2.

Z e l i ščn a a l i p o m l a d a n s k a j u h a

Naberi zelenega peteršilja, trpotca, rmana, prav malo vejico luštreka,

•

peteršilj

pehtrana, črne mete, melise, kislice, regrata, jagodovih listov, solate,

•

trpotec

špinače, kopriv, janeža, krebuljice in drobnjaka; vse lepo očisti, operi

•

rman

in drobno zreži, vsega skupaj naj bo za dve pesti. Nato razgrej v kozici

•

vejica luštreka

za jajčno velikost surovega masla ali masti; pridaj zrezano zelenjavo,

•

pehtran

med katero si zamešala 2 do 3 jajca in 2 do 3 pesti na kocke narezane-

•

črna meta

ga črnega kruha. To duši med večkratnim mešanjem 1/4 ure; nato

•

melisa

prilij 2 litra gorke vode ali kakšne lahke juhe; pridaj še prežganja, ki si

•

kislica

ga pripravila iz masti in ječmenove moke (vsakega eno žlico), osoli,

•

regrat

pokrij in kuhaj pičle 1/2 ure.

•

jagodovi listi

•

solata

•

špinača

•

kopriva

•

janež

•

krebuljica

•

drobnjak

•

surovo maslo ali mast

•

jajca

•

črni kruh

•

ječmenova moka

•

sol
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3.

P o s t n a j u h a iz korenja in krompirja

V kozici raztopi 4 dag surovega masla in mu prideni debel, očiščen in

•

surovo maslo

na listke narezan rumen koren, par koscev čebule in dva debela olu-

•

rumen koren

pljena in na kosce zrezana krompirja. Kozico pokrij in vsebino duši

•

čebula

1/2 ure, vmes pa polagoma prilivaj 1/8 litra vode, osoli in večkrat

•

krompir

premešaj. Nato prilij 1 1/2 litra peteršiljevke ter počasi kuhaj še eno

•

sol

uro; pridaj, če imaš, še žlico paradižnikovega soka in žlico kisle smeta-

•

peteršiljevka

ne. Kuhano zmešaj ter prideni v trdo kuhano in sesekljano jajce in

•

paradižnikov sok

pest krušnih, v masti pocvrtih drobtin.

•

kisla smetana

•

jajce

•

mast

•

krušne drobtine

Celo ribjo glavo duši z narezanim korenjem, čebulo, peteršiljem, kole-

•

ribja glava

rabo in enim paradižnikom. Ko vse zarumeni, prideni žlico moke, soli,

•

korenje

celega popra, muškata in en na kosce zrezan krompir ter prilij 2 litra

•

čebula

gorke vode. To juho kuhaj eno uro. Medtem kuhaj posebej v slani vodi

•

peteršilj

1/4 litra oluščenega graha, v kozici pa praži v masti (za 1 žlico) tri žlice

•

koleraba

pšeničnega ali riževega zdroba. Nato precedi k zdrobu opisano juho,

•

paradižnik

ki naj vre še 1/4 ure. Pridaj še kuhani grah in je gotova.

•

moka

•

sol

•

celi poper

•

muškat

•

krompir

•

grah

•

mast

•

pšenični ali rižev zdrob

4.

R i b j a j u h a z zdrobom in grahom
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5.

P e t e r ši l j e v k a

Pristavi v lonec 1 do 2 litra vode, korenino peteršilja, šalotko, košček

•

korenina peteršilja

kolerabe, pora, kak kocen cvetače, zelja ali ohrovta in olupljen zrezan

•

šalotka

krompir. Kuhaj eno uro in s to juho zalivaj postne juhe. Lahko pridaš

•

koleraba

tudi kocko.

•

por

•

kocen cvetače, zelja ali
ohrovta

6.

•

krompir

•

zelenjava kakor

G o l a že va j u h a

Pristavi vodo (1 liter) z vso zelenjavo kakor pri goveji juhi in pusti neko-

pri goveji juhi

liko časa vreti. Medtem olupi in zreži na rezance 2 precej debela krompirja, zreži ju na drobne kocke, deni v kozico žlico masti, drobno, na

•

krompir

listke narezano čebulo, ščep sladke paprike in ščep pekoče. Ko čebula

•

mast

zarumeni, pridaj nekoliko drobno zrezanega zelenega peteršilja in pri-

•

čebula

pravljeni krompir. To duši med večkratnim mešanjem (10 minut), oso-

•

sladka in pekoča paprika

li in posuj ščep moke, počasi prilivaj zelenjavno juho, ki jo seveda pre-

•

peteršilj

cedi. Ko je krompir mehak, prilij vso vodo, in ko prevre, je juha goto-

•

sol

va. Ako hočeš, prideni še ščep kimlja. (Za 6 oseb.)

•

moka

•

kimelj
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7.

K r o m p i r j e v a j u h a s stročjim fižolom

Obreži, operi in zreži za eno pest stročjega fižola, deni ga v lonec in

•

stročji fižol

mu pridaj 2 do 3 olupljene in na kocke narezane krompirje, prilij 1 1/2

•

krompir

litra vode, osoli in kuhaj do mehkega. Nato napravi prežganje iz žlice

•

sol

masti in žlice moke; ko nekoliko zarumeni, pridaj drobno zrezanega

•

mast

zelenega peteršilja in drobnjaka, nato razredči prežganje s par žlicami

•

moka

mrzle vode in prilij fižolu in krompirju. Ko še nekaj minut vre, prilij

•

peteršilj

žlico kisa. (Za 6 oseb.)

•

drobnjak

•

kis

Kuhaj v 2 litrih slane vode 3 debele, na kose narezane krompirje; ko je

•

krompir

krompir kuhan, mu pridaj prežganje iz masla in moke (vsakega za 2

•

mast

žlici), h kateremu pridaj, ko je že skoraj rumeno, nekoliko drobne če-

•

moka

bule, strok česna in zelenega peteršilja; nato prilij par žlic vode, da se

•

čebula

prežganje razpusti, prideni ga h krompirju in še vejico majarona, lo-

•

česen

vorjev list in če imaš kaj pretlačenih paradižnikov. Ko vse prevre, juho

•

peteršilj

s krompirjem vred pretlači skozi penovko, deni jo nazaj v lonec in pri-

•

vejica majarona

daj žlico kisle smetane in kisa. Ko prevre, jo daj v skledo na opečene

•

lovorjev list

kruhove rezine, ali pa jo zlij na kuhane široke rezance. (Za 6 oseb.)

•

pretlačeni paradižniki

•

kisla smetana

•

kis

8.

K r o m p i r j e v a j u h a , pretlačena
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9.

F i žo l o va j u h a

Namoči zvečer 1/4 litra rdečega fižola, drugi dan ga zavri in čez nekaj

•

rdeči fižol

minut mu odlij vodo in ga zalij z 1 1/2 litrom gorke vode; osoli ga, pri-

•

sol

deni lovorjev list, vejico majarona in limonove lupine; ko je fižol kuhan,

•

lovorjev list

odlij vodo v drugo posodo, stlači fižol in prilij vodo nazaj; deni v kozico

•

vejica majarona

2 žlici stopljene masti ali masla, par koščkov čebule, in ko zarumeni,

•

limonova lupina

deni polno žlico moke; ko je moka rumena, prilij fižolovko in polno žli-

•

mast ali maslo

co pretlačenih paradižnikov; ko vse še nekaj minut vre, pridaj žlico ki-

•

čebula

sle smetane in žlico kisa. Ko prevre, precedi juho na opečene rezine

•

moka

črnega kruha. Ali jo daj posebej v skledo z ajdovimi ali koruznimi žgan-

•

pretlačeni paradižniki

ci, ali daj zraven zmečkan krompir, ali široke rezance, ali pražen je-

•

kisla smetana

čmenček, ali riž, ali kašo. (Za 6 oseb.)

•

kis

•

drobni rezanci

10.

F i ž o l o v a j u h a z rezanci

Se pripravi kakor zgoraj; posebej skuhaj na kropu 2 pesti drobnih rezancev; ko so kuhani, jim prilij fižolovo juho.
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11.

T r ža šk a z d r o b o va j u h a

Nalij v lonec 2 1/2 litra vode ter ji pridaj na koščke zrezano korenje,

•

korenje

korenino peteršilja, zelja, ohrovta, cvetače, vsega skupaj naj bo za ve-

•

korenina peteršilja

liko pest; pridaj še 1 krompir in kuhaj vse skupaj do mehkega (eno

•

zelje

uro). V kozico pa deni za drobno jajce masti, par koščkov čebule, in ko

•

ohrovt

zarumeni, pridaj 4 žlice zdroba; mešaj ga, da nekoliko zarumeni. Zali-

•

cvetača

vaj zdrob z juho od zelenjave (1/4 ure); ko je kuhan, stresi vanj vso

•

krompir

zelenjavo; ko še prevre, dodaj juhi žličko magija. (Za 6 oseb.)

•

mast

•

čebula

•

zdrob

•

magi

Skuhaj v 1/2 litra vode malo na cvetke zrezano cvetačo. Nato usukaj

•

cvetača

iz drobnega jajca in 1/4 litra moke močnik, ga stresi v 3 dag razbelje-

•

jajce

nega surovega masla ali masti, in toliko časa mešaj, da zarumeni; prilij

•

moka

mu 1 1/2 litra juhe peteršiljevke ali od kosti in kuhano cvetačo z vodo

•

mast

vred, osoli jo, premešaj ter kuhaj še 10 minut.

•

juha

•

sol

Zreži na debele rezance 1/2 srednje velike zeljnate glave, jo operi in

•

zelje

duši v kozici na 4 dag masti s par koleščki čebule. Ko zelje nekoliko

•

mast

zarumeni in se zmehča, pridaj debel olupljen in na male kocke zrezan

•

čebula

krompir, ga osoli, zalij z 1 1/2 do 2 litra gorke vode in vse skupaj kuhaj

•

krompir

3/4 ure. Pridaj še žličko magija.

•

sol

•

magi

12.

13.

C v e t a č n a j u h a z usukancem

Z e l j n a t a j u h a s krompirjem
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14.

V e g e t a r i j a n s k a j u h a z zelenjavo

Olupi debelo, vrhzemeljsko kolerabo, ostrgaj in operi 1 koren in oboje

•

koleraba

nareži na drobne rezance, stresi jih v lonec in zalij z 2 litroma vode. Ko

•

koren

se je že 1/2 ure kuhalo, dodaj 1/4 litra graha in en olupljen, na kocke

•

grah

zrezan krompir. Ko se je tudi vse skupaj še pol ure kuhalo, pridaj

•

krompir

osminko litra opranega riža in ga kuhaj z drugim še 1/4 ure. Posebej

•

riž

pa napravi prežganje iz 2 žlic (6 dag) masti in malih 2 žlic moke (5

•

mast

dag), iz drobno zrezanega peteršilja in čebule; ko zarumeni, ga razred-

•

moka

či z zajemalko vode. To prežganje prilij juhi in ji pridaj še ščep popra.

•

peteršilj

Ko je juha pet minut vrela, jo zlij v skledo, ki si v njej že prej stepla

•

čebula

rumenjak.

•

ščep popra

•

rumenjak

Razgrej v ponvi za jajce masla ali masti in prideni 3 zvrhane žlice je-

•

maslo ali mast

čmenove moke; moko takoj močno mešaj, da temno zarumeni. Potem

•

ječmenova moka

prilij 1/4 litra mrzle vode in mešaj toliko časa, da se prežganje razpu-

•

sol

sti. Nato prilij še liter gorke vode, osoli, pridaj ščep stolčenega kimlja

•

kimelj

pa lovorjev list. Ko prežganka vre vsaj 1/4 ure, ji primešaj celo stepe-

•

lovorjev list

no jajce. Ko je še prevrelo, jo zlij v skledo na opečene rezine črnega

•

jajce

Pripravi vse tako kakor prežgano juho. Posebej pa kuhaj en debel cel

•

krompir

krompir, in ko je kuhan, ga olupi, zreži na tenke kosce in ga stresi v

•

kis

15.

P r e ž g a n a j u h a (kimljevka)

kruha ali jo daj posebej k žgancem na mizo. (Lahko priliješ nekoliko
kisa.)

16.

K i m l j e v k a s krompirjem

juho. Ako hočeš, lahko juho tudi okisaš.
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