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Predstavljena publikacija je nastala v okviru operacije Povezani s Savo, Na tem mestu bi se 
radi zahvalili vsem partnerjem pri izvajanju operacije, za vso njihovo pomoč in sodelovanje.
Posebna zahvala gre Ribiški družini Brestanica-Krško, Občini Krško, Centru za 
podjetništvo in turizem, Ribiški družini Sevnica in podjetju Akval d.o.o. 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. 
Za vsebino je odgovorna Gostilna Pečnik. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v 
Republiki Sloveniji 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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Pred vami je zbirka receptur lokalnih rib, ki jih najdemo v spodnjem toku reke Save. 
Naša iskrena želja je, da vam v pripravljeni publikaciji približamo kulinarične užitke, ki si 
jih lahko pričarate doma sami ali s prijatelji, družino in znanci ter ob tem občutite 
povezanost okolice z reko Savo, ki je glavna vodna žila področja Posavje. Dodali smo 
tudi nekaj zbranih opisov različnih ribjih vrst, ki jih najdemo v Savi. Želimo vam prijetno 
listanje in seveda kulinarično ustvarjanje.
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V spodnjem toku reke Save najdemo precejšnje število ribjih vrst. Nekatere , posebno 
tiste, ki smo jih uporabili pri kulinaričnih dobrotah nastalih v okviru delavnic pri projektu 
Posava: Povezani s Savo, smo opisali na naslednjih straneh. 
S tem upamo, da bomo pripomogli tudi k prepoznavanju rib pri lovljenju na območju 
akumulacij HE Krško in HE Blanca. Zahvalili bi se Ribiški družini 
Brestanica-Krško za njihovo pomoč. 
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SSoomm
Silurus glanis

som

6

Navadni som je velika riba z dolgim, 
valjastim telesom, ki ni pokrito z luskami. 
Ima veliko glavo z velikimi usti, okoli 
katerih so trije pari brkov in majhnimi očmi. 
V ustih ima več vrst zob. Predrepna plavut 
je dolga in sega od sredine trebuha vse do 
repne plavuti.

Zgornja stran telesa je temno do olivno 
zelene barve ali celo skoraj povsem črna, boki 
pa so marmorirani svetlo sivih do olivnih ali 
rjavkastih tonov. Trebuh je belkaste barve, 
plavuti pa so temne in lahko pri starejših 
primerkih postanejo rdečkaste. 



som
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V Sloveniji poseljuje Savo, Muro, 
Dravo s pritoki, Krko, Savinjo, 
Ljubljanico, Vipavo, pa tudi Blejsko in 
Bohinjsko jezero. Vlagajo ga tudi v večje 
ribnike, predvsem zaradi športnega ribolova.
V zadnjih desetletjih so začeli mladice 
vzrejati tudi umetno in jih vlagati v vodotoke. 
V Sloveniji so ukrepi za zaščito soma 
najmanjša lovna mera, lovopust v času drsti 
ter zavarovanje drstišč. 

Som je največja sladkovodna riba, ki lahko 
zraste do 3 metrov v dolžino in doseže preko 
100 kg (uradno največji ulovljen som je 
meril 2,67 m ter tehtal 127 kg). 
Prehranjuje se pretežno z drugimi ribami, 
pogosto pa tudi z mrhovino ali celo vodnimi 
pticami. 



SSuulleecc
Hucho hucho
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Sulec je največja vrsta postrvi, ki živijo tudi 
v Sloveniji. Trup te ribe je vretenast, riba 
pa ima izraziro veliko glavo z velikimi usti in 
številnimi zobmi, kar izkazuje plenilsko 
naravo sulca. Po hrbtu je sivo zelene do sivo 
rjave barve, boki pa so svetlejši in imajo 
bakren pridih ter temnejše pege, razporejene 
predvsem nad pobočnico. Plavuti so svetlejših 
odtenkov, trebuh ribe pa je svetlejše sive ali 
skoraj povsem bele barve.

Osnovna hrana odraslih sulcev so ribe, mlajše 
ribe pa se prehranjujejo z raznimi vodnimi 
nevretenčarji in z ribjim zarodom.Sulec je 
riba srednje hitrih vodotokov in v Sloveniji 
poseljuje spodnji del postrvjega pasu in celotni 
pas lipana. Mlade ribe sprva živijo v 
manjših pritokih, kasneje pa se preselijo v večje 
vodotoke. Naselitveno območje sulca je 
donavsko porečje, čeprav so ga od tam bolj 
ali manj uspešno razselili po celem svetu, celo 
na Japonsko.
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Danes sulca najbolj ogroža onesnaženje 
voda, pa tudi regulacija toka rek. V 
zadnjih desetletjih poteka intenzivna vzreja 
mladic sulca v ribogojnicah, v Sloveniji pa 
je sulec tudi ena izmed najbolj zavarovanih 
ribjih vrst.  Zadnje čase se je povečalo tudi 
vlaganje mladic v zanje primerno okolje. 

V Sloveniji poseljuje Savo Bohinjko, 
Savo, Savinjo, Ljubljanico s pritoki, 
Soro, Mirno, Dravo, Krko, Kolpo 
in njihove pritoke, v preteklosti pa je poseljeval 
tudi Muro, od koder je v zadnjih desetletjih 
povsem izginil. Poseljuje tudi vse čistejše reke 
na Balkanskem polotoku.



PPoossttrrvv
Salmo trutta

postrv
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Odvisno od oskrbe s hrano, je potočna postrv 
dolžine 20 do 80 cm; izjemoma je lahko 
dolga do 1 m in tehta več kot 13 kg. 
Njihov hrbet je olivno-temno rjave barve in 
srebrno modre barve, do trebuha se pojavijo 
rdeče lise s svetlim robom, sam trebuh je 
belkasto rumen. Potočna postrv ponavadi 
doseže težo do 2 kg. Lahko živijo do 18 
let. 

Potočna postrv ima vretenast, bočno rahlo 
stisnjen trup. Glava je srednje velika, gobec 
sega nazaj čez zadnji očesni rob, usta so 
končna. Pri spolno zrelih samcih je spodnja 
čeljust kavljasto zakrivljena navzgor. Na 
ralniku so zobje, prav tako v čeljustih, na 
jeziku in na nebnicah. Hrbet je zelenkast 
do rjavkast, včasih skoraj črn, boki so 
svetlejši, rumeni do zlato rumeni, trebuh 
belkast. Po hrbtu ima črne pike, obrobljene s 
svetlim robom, po bokih pa so pike tudi rdeče 
in obrobljene belo ali svetlo modro. 



postrv
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Postrvi redko plavajo brez razloga. 
Hitrost svojega gibanja prilagaja hitrosti 
plena. Kjer muhe plavajo s tokom je 
pobiranje umirjeno, če pa zasledujejo hitre 
vzpenjače, jih včasih vrže iz vode tudi do meter 
visoko. V čisti vodi lahko pogosto 
opazujemo postrvi, ki se pasejo na dnu in 
pobirajo postranice, ličinke, polžke, 
mladoletnice in vse, kar je tam še užitnega. 
Včasih jih lahko opazimo tudi kako z 
gobčkom prevračajo vrhnje plasti dna.
Potočne postrvi v slovenskih vodah dosežejo 
velikost do 70 cm in težo do 6 kg. 

Potočna postrv je najštevilnejša in najbolj 
razširjena avtohtona vrsta postrvi v Evropi. 
Naseljena je tudi v Severni Ameriki, po 
drugih deželah severne poloble in v Centralni 
Afriki. Živi v rekah in jezerih do nadmorske 
višine 2500 m, izjemoma tudi više. 
Najdemo jo v skoraj vseh slovenskih 
vodotokih, ni pa povsod avtohtona. V 
slovenskih vodah, ki spadajo pod donavsko 
porečje, je potočnica avtohtona ribja vrsta. V 
vode jadranskega porečja pa je bila prinešena 
v začetku 20. stoletja.



KKrraapp
Cyprinus carpio
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Krap je sladkovodna riba, ki najpogosteje 
domuje v jezerih ter večjih, počasnih rekah 
Evrope in Azije. »Divja« populacija v 
naravi živečih (rečnih) krapov je ocenjena kot 
ogrožena pred izumrtjem, vendar pa je vrsta 
tudi udomačena in je bila vložena v vode po 
vsem svetu. Zato je pogosto obravnavana tudi 
kot invazivna vrsta. Krap velja za 
najpomembnejšo vzrejno ribo toplih, nižinskih 
ribnikov. Krap doseže starost tudi do 100 
let. 

Krapi se prehranjujejo predvsem z najbolj 
naravnim vsrkanjem hrane z dna, in z 
vzemanjem hrane z ustmi. Hrano prežvečijo 
z žrelnimi zobmi. Dnevno lahko poje tudi 
do 30% svoje teže. 
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Krap zraste do 15 kg, je podolgovat, 
ogrožen zaradi ubijanja in križanj z gojenim 
krapom. Živi v večinoma v odmaknjenih 
rekah, odmaknjenih od območij poselitve. S 
križanjem je nastalo več vrst. 

Najpogostejša naravna hrana so črvi, 
ličinke, vodna trava, školjke, raki, pijavke. 
Kot vabo ribiči najpogosteje uporabljajo 
bojlije, koruzo, konopljo, sipko hrano in 
podobno.
Krap je v naravi vsejed. 



SSmmuučč
Sander lucioperca

smuč
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Smuč je riba z valjastim telesom. Ima 
veliko glavo z velikimi končnimi usti v katerih 
so dvoredni zobje, kar izkazuje roparsko 
ribo, ki pa za razliko od ščuke lovi bolj kot 
s pomočjo vida s pomočjo vonja, saj ima 
izredno razvita čutila za voh. Hrbet je pri 
odraslih primerkih sivozelene barve, boki so 
zelenkasti s temnejšimi progami, trebuh pa 
bel. Hrbtni (ima dve) in repna plavut sta 
pegasti, prsni, trebušni in predrepna plavut pa 
so svetlejše rjave barve. 

Smuč doseže dolžino do 120 cm in je 
lahko težak do 20 kilogramov, vendar 
povprečno v slovenskih vodah živijo manjši 
primerki. V izjemnih pogojih živijo do 20, 
v povprečju pa le okoli 10 let. Spolno 
dozorijo v tretjem ali četrtem letu starosti, 
drstijo pa se od marca do maja v plitvih 
predelih rek, kamor samice na podvodno 
rastlinje prilepijo ikre. V času razvoja iker 
jih samci hrabro branijo pred plenilci.
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V Sloveniji ga je najti v vseh rekah 
donavskega porečja, predvsem v tolmunih v 
pasu postrvi, lipana, mrene in, redkeje, 
ploščiča. Smuč je izredno občutljiva riba, ki 
ob poškodbah hitro pogine. Prav tako hitro 
pogine ob pomanjkanju kisika. Po slovenski 
zakonodaji je zaščiten z lovopustom v času 
drstitve in najmanjšo dovoljeno lovno mero, ki 
znaša 50 cm. 

Smuč se v mladosti hrani z vodnim 
planktonom, odrasle ribe pa se hranijo 
izključno z drugimi ribjimi vrstami. 
Smuč je razširjen po vsej Evropi, razen na 
skrajnem severu in jugu. Živi v vseh večjih 
vodotokih, kjer je tok počasen, dno pa 
prodnato, pa tudi v jezerih in drugih stoječih 
vodah, vendar temperatura vode ne sme biti 
previsoka. Najraje ima hladno, temačno 
vodo. Odrasle ribe so samotarji. 
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Zbrani recepti so nastali med projektom Posava: Povezani s Savo in vključujejo lokalne 
vrste rib, ki jih lahko najdemo v reki Savi na področju Posavja.
Vsi recepti so nastali s pomočjo in v sodelovanju s partnerji projekta, posebno podjetju 
Akval d.o.o., ki se jim zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje. 
Želimo vam dober tek in veliko užitkov ob ustvarjanju lokalnih dobrot. 
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Sestavine hruškove kreme: Sestavine hrenovih perl:

0,3dl viljamovke
20g sladkorja

0,5l nektarja viljamovke
10g agarja

30g nastrganega hrena
2,5dl smetane
11g agar-agarja
2dl mleka
1dl vode
sol

Sestavine pate:

0,5kg očiščenega mesa dimljene postrvi
250g skute

120g mascarpone sira
70g masla

6 kaper
Poper

Čili
Sol



postrv

19

Postopek priprave hruškove kreme: Iz sladkorja pripravimo svetel karamel, ki ga 
flambiramo z viljamovko in zalijemo z nektarjem 
viljamovke. Ko se karamel razpusti, s šibo vmešamo 
agar-agar in med mešanjem vremo dve minuti na zmernem 
ognju. Zmes ohladimo, da se popolnoma strdi in dobro 
zmeljemo. Po potrebi lahko dodamo manjšo količino 
vode, da ustvarimo pravo strukturo kreme. Kremo s 
pomočjo slaščičarske vrečke stisnemo v tubo, iz katere jo 
kasneje tudi serviramo.

Postopek priprave hrenovih perl: Temeljito ohladimo olje v čim višji in čim ožji posodi. 
Nastrgan hren v kozici s smetano, mlekom, vodo, 
agaragarjem in soljo zavremo. Masa naj zmerno vre dve 
minuti, nato pa jo precedimo čez fino cedilo in prelijmo v 
tubo. Maso počasi kapamo v hladno olje in opazujemo, 
da nastajajo enakomerne kroglice.

Postopek priprave pateja: Očiščen in natrgan file dimljene postrvi zmeljemo s 
stopljenim maslom. Dodamo skuto, kapre in začimbe ter 
ponovno zmeljemo. Po potrebi mletje prekinemo in 
postrgamo grobe delce iz robov posode. Ko dobimo lepo 
povezano maso ji dodamo še mascarpone in počasi 
vmešamo v kremno zmes. Zmes z zajemalko prepasiramo 
čez fino cedilo, da na njem ostanejo vse koščice in grobi 
delci. Pate poljubno oblikujemo v končno obliko za 
serviranje in kombiniramo z ovojem nasekljane pistacije.
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s čemaževo kremo, mlečno peno in trobenticami
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Sestavine testa za čemažev raviol: Sestavine madeva za čemažev raviol:

5 jajc
0,5kg moke

0,3dl olja
sol

0,6 kg očiščenega mesa krapa (cca 2kg krap)
1 jajce
2 rumenjaka
0,5 dl sladke smetane
50g masla
40g zdroba
čemaž
poper
sol

Sestavine za čemaževo kremo:

100g masla
50g čemaža

1dl sladke smetane
100g mascarpone sira

sol



krap
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Postopek priprave nadeva:

Primerno je, da krapa ob filiranju in odstranjevanju kože 
temeljito očistimo kosti. Vse sestavine razen 0,4kg 
krapovega mesa in zdroba zmeljemo v krapov muslin in 
prepasiramo čez fino cedilo, kjer se znebimo koruznih lupin 
in morebitnih koščic. Preostanek krapovega mesa fino 
nasekljamo in ga na koncu skupaj z zdrobom le še 
vmešamo v muslin. Maso za 20 minut postavite v 
hladilnik, da se zdrob in maslo povežeta nato pa si nadev 
pripravimo v slaščičarsko vrečko s katero tudi oblikujemo 
nadev na sredino testenih krpic.

Postopek priprave testa: V moko vmešamo sol in na sredini naredimo jamico v 
katero vlijemo jajca in nato še olje. Na sredini začnemo z 
mešanjem in počasi vmešavamo vso moko, da oblikujemo 
trše testo. Pomembno je, da testo dolgo gnetemo, da iz 
njega iztisnemo vse zračne mehurčke in povežemo strukturo 
testa. Testo zavijemo v nameščeno pvc folijo v kateri na 
hladnem počiva vsaj dve uri. Ko se testo uleži ga s 
pomočjo ostre moke razvaljamo v pravokotno obliko in 
narežemo na 10 cm široke trakove. Trakove rahlo 
pomokamo in postopoma valjamo z napravo za valjanje 
testenin. Ko vse trakove zvaljamo na 2mm, iz njih z 
okroglim obročem oblikujemo poljubno velike kroge. Rob 
testa rahlo namažemo z beljakom in na sredini 
nabrizgamo krapov nadev. Testo prepognemo in 
poravnamo robove pri tem pa pazimo, da iz raviola 
iztisnemo odvečni zrak. Raviolu z beljakom namažemo še 
konice in mu v pokončnem stanju zlepimo konce raviola in 
rahlo potlačimo ter oblikujemo rob raviola. Raviol 
pripravljamo svež ali pa ga takoj zamrznemo in kuhamo v 
slanem kropu še zamrznjenega.

Postopek priprave čemaževe kreme:

Maslo počasi stopimo in na njem sotiramo grobo 
nasekljan čemaž. Ko zadiši ga zalijemo s sladko 

smetano in solimo. Masi vmešamo še mascarpone in 
vse skupaj dobro zmeljemo. Kremo kombiniramo z 

mlečno peno in trobenticami.
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Sestavine za pripravo priloge in ribe: Sestavine tekočine za poširanje:

1kg razkoščičenega postrvinega fileja brez kože
0,5kg špargljev
200g regrata

2l vode
0,5l belega vina
timijan
4 liste čemaža
čili
sol

Sestavine jajčne timijanove omake:

4 rumenjake
50g masla

0,2dl belega balzamičnega kisa
sol

poper
timijan
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Postopek priprave timijanove jajčne omake:

Postopek priprave poširane postrvi: Razkoščičen file postrvi brez kože narežemo na poljubno 
velike koščke in jih rahlo posolimo. Fileje počasi 
polagamo v vrelo tekočino za poširanje in jo kuhamo cca 
4-7 minut, odvisno od velikosti fileja.

Rumenjake in maslo solimo ter skupaj s svežim 
timijanom penasto stepamo nad paro, dokler masa ne 
postane kremno penasta. Pri stepanju pazimo, da 
dvigujemo posodo in iz lonca spuščamo odvečno paro. 
Na koncu počasi vmešavamo beli balzamični kis in 
serviramo na poširan file postrvi. Na zelo tanko rezan 
toast pomočimo v osoljeno jajce in ga ocvremo v olju, nato 
pa odcejenega osušimo v pečici. Ko je suh ga 
razdrobimo in uporabimo kot dekor kruhovih ocvirkov

Postopek priprave priloge: Šparglje narežemo na manjše koščke in jih v ponvi 
skupaj z malo vode, soli in olivnega olja sotiramo. 
Pazimo, da šparglji ostanejo čvrsti in ne izgubljajo 
barve. Pred serviranjem med šparglje vmešamo še regrat 
in nanje položimo file poširane postrvi, vse skupaj pa 
povežemo s timijanovo jajčno omako
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Sestavine za pripravo fileja sulca Sestavine grahove kreme

1 kg razkoščičenega fileja sulca brez kože
100g panco drobtin

20g mete
1 beljak

olivno olje
čili
sol

1kg zrnatega graha
4dl mleka
4dl vode
0,5kg masla
muškatni orešček
čili
poper
meta
čemaž
sol

Sestavine julienne zelenjave z lečo:

0,3kg korenja
0,2kg kolerabe

0,1kg gomoljne zelene
50g masla
olivno olje

100g suhe rdeče leče
muškatni orešček

sol
poper
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Postopek za pripravo grahove kreme:

Postopek priprave julienne zelenjave z  lečo: Rdečo lečo namočimo za 5 ur v hladno vodo. Ko se 
napihne jo nesoljeno skuhamo in na koncu posolimo. 
Zelenjavo olupimo in narežemo na enakomerne fine 
trakove. Za samo pripravo priloge na olivnem olju 
sotiramo zelenjavo z nekoliko vode. Zelenjavi dodamo še 
vse začimbe in maslo nato pa vanjo vmešamo kuhano lečo.

Vse sestavine razen masla zavremo in kuhamo 10 minut, 
nato pa zmeljemo in med mletjem dodajamo stopljeno 
maslo. Ko je zmes gladka jo prepasiramo čez fino cedilo 
in serviramo, lahko pa jo ohladimo in segrevamo po 
potrebi.

Postopek priprave fileja sulca 1/3 panco drobtin zmeljemo skupaj z meto in nato 
zmešamo s preostalimi panco drobtinami ter malo 
posolimo. File sulca razkoščičimo in ostranimo kožo 
nato pa ga v poljubnih koščkih položimo na peki papir, 
solimo ter naoljimo. Na zgornji strani fileje premažemo 
z beljakom in posujemo z metinimi drobtinami. Pekač 
damo v vročo pečico in pečemo pri 1700C 10 minut.
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na špargljevi kremi, z lisičami, rdečo peso, mangom in koriandrom
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Sestavine za pripravo priloge in ribe: 250g file postrvi 
100g rdeče pese 
100g lisičk
20g masla
100g manga
10g svežega koriandra
200g špargljev 
sol, poper

Postopek priprave: Rdečo peso skuhamo do mehkega, narežemo na 
kocke. Sveže lisičke prerežemo po dolžini na štiri 
dele. Vrhnji del špargljev narežemo na kolobarje, za 
5 minut kuhamo v slanem kropu, nato jih ocedimo ter 
zmiksamo. Prepasiramo jih čez cedilo da se znebimo 
nitk, dodamo maslo. Rdečo peso sotiramo na vroči 
ponvi, da karamelizira. Lisičke prav tako pražimo na 
ponvi, po okusu solimo in popramo in proti koncu 
dodamo malo masla. Mango posebej olupimo, 
narežemo na rezance, zabelimo s soljo in narezanim 
koriandrom. Po želji lahko dodamo tudi olivno olje 
in poper. Na krožnik najpreje damo špargljevo 
kremo, na njo pečen file postrvi, okrog lisičke in rdečo 
peso, na vse pa zabeljen mango



PPoossttrrvv
s hladno riževo salso in ocvrto špinačo

postrv
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Sestavine za pripravo priloge in ribe: 100g riža
sveži čili, po želji
30g stebel zelene
20g rdeče čebule
10g česna 
50g mlade špinače
40g paradižnika
40g kumar
sojina omaka, po želji
limeta 
olje za cvrtje
olivno olje za peko

Postopek priprave: Riž posebej skuhamo. Zeleno v steblih, rdečo čebulo, 
paradižnik in kumare narežemo na drobne kockice, 3 
krat 3 milimetre. Dodamo malo sesekljanega česna, po 
želji čilija. Začinimo dobljeno mešanico s soljo poprom in 
po želji z limeto in sojino omako. Premešemo in 
postavimo na hladno do serviranja. Mlado špinača na 
hitro ocvremo v vročem olju, da listi uvenejo in da so 
rahlo hrustljavi. Špinačo odcedimo na suhem papirju, 
posolimo. File postrvi spečemo na olivnem olju, ter 
serviramo s hladno riževo salso in ocvrto špinačo



KKrraappoovv  bbuurrggeerr

krap
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Sestavine: 20dgk fileja krapa
mali rdeči korenjček
mali rumjeni korenjček
por
tržaška omaka
drobtine
sol
poper
jajce

Sestavine za burger: domača bombetka
zelena solata
paradižnik
kumara
domača bbq omaka
ketchup
majoneza



krap
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Postopek: Očistimo in razkoščičimo krapa ter očistimo zelenjavo. 
Vse skupaj v loncu dušimo cca. 15 min.
Odvečno tekočino odlijemo, nato s paličnim mešalnikom vse 
skupaj zmeljemo, da dobimo gladko zmes. Pustimo da se 
ohladi. Dodamo drobtine in jajce ter tržaško omako. 
Solimo in popramo po okusu.
Oblikujemo pleskavice in jih položimo v Kamado Joe 
keramični žar , ogret na približno 200 stopinj Celzijusa. 
Pečemo samo na kratko, da dobijo zlato rumeno barvo.
Nato začnemo sestavljati burger, uporabimo sestavine 
napisane za burger.



OOccvvrrtt  ssoomm  
v koruzni moki

som
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Sestavine: file soma (cca 20dkg)
koruzna moka
sol, poper

Postopek: File soma posušimo, ter ga začinimo s soljo in 
poprom.
Nato ga povaljamo v koruzni moki in ocvremo v 
vročem olju. Ko je zlato rumen , ga odstranimo iz 
olja in z paprirnato brisačko popijemo odvečno olje.
Serviramo na popečeni rukoli.



KKrraapp  
s krompirjev v pečici

krap
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Sestavine : 0,5 file krapa
0,5 kg krompirja v kosih
1rdeča paprika
1zelena paprika
1 mala bučka
2 štroka česna
sok limone
rožmarin, sol, poper, olivno olje

Postopek priprave: Krapa očistimo in ga posušimo.
Pladen namažemo z olivnim oljem in ga napolnimo s 
krompirjem ter narezano zelenjavo. Vse skupaj 
posolimo, nato pa na vrhu dodamo file krapa , ki ga že 
predčasno posolimo in popramo. Dodamo še rožmarin , 
česen in malo olivnega olja.
Vse skupaj damo v pečico in pečemo približno 25 min 
na 200 stopinj celzija.



FFooccaacccciiaa  zz  ddiimmlljjeennoo  ppoossttrrvvjjoo
in sušenim paradižnikom ter zeliščnimi perlami

postrv
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Sestavine za testo: 1kg bele moke
20g svežega kvasa
20g soli
6dl vode
1dl olivnega olja
0,5l slane vode za poliv
3dl olivnega olja za poliv

Sestavine zeliščnih perl: 10g svežih zelišč
2,5dl smetane
11g agar-agarja
1dl mleka
2dl vode
sol

Preostale sestavine: 0,5kg očiščene imljene postrvi
300g mariniranega sušenega paradižnika
sveža zelišča



posrtv
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Postopek priprave focaccie: Polovico moke stresemo v okroglo skledo. V moki 
razdrobimo kvas in premešamo. Ob straneh posujemo sol 
in na sredini naredimo jamico z moko pa prekrijemo sol ob 
straneh posode. V jamico nalijemo vso vodo nato pa še 
olje in vmešavamo zmes iz sredine proti zunanjemu delu. 
Ko se zmes lepo poveže ji postopoma dodajamo 
preostanek moke dokler ne vgnetemo nekoliko mehkejši 
hlebec.
Ko hlebec v grobem pregnetemo ga pokrijemo in pustimo 
5minut na pultu nato pa ponovno pregnetemo in razdelimo 
na 8 hlebčkov. Vsak posamezen hlebček položimo na 
okrogel pekač za pite, ga nekoliko sploščimo in naoljimo z 
olivnim oljem nato pa zavijemo s pvc folijo. Predenj 
zaključujemo focaccio najprej segrejemo pečico na 200 
stopinj. Ko testo eno uro vzhaja ga v prvem poskusu s 
pritiskanjem prstov razvlečemo čez cel pekač in ne 
popravljamo. S tem dosežemo, da jamice ostanejo globoke 
in testo rahlo.
Ko končamo, testo prelijemo z olivnim oljem in nato še s 
slano vodo. Focaccia naj se peče 20 minut pri 200 
stopinjah.

Postopek priprave hrenovih perl: Temeljito ohladimo olje v čim višji in čim ožji posodi. 
Sveža zelišča v kozici s smetano, mlekom, vodo, agarjem 
in soljo zavremo. Masa naj zmerno vre dve minuti, nato 
pa jo precedimo čez fino cedilo in prelijmo v tubo. Maso 
počasi kapamo v hladno olje in opazujemo, da nastajajo 
enakomerne kroglice.
Na koncu perle dobro odcedimo in uporabimo kot 
okusno dekoracijo.
Ko je focaccia pečena jo še mlačno obložimo z dimljeno 
postrvjo, sušenim paradižniko ter dekoriramo z zeliščnimi 
perlami



RRiibbjjii  bbrruuddeett  iizz  ssoommaa

som
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Sestavine: 1kg soma
0.5kg čebule ali šalotke
5 zrn česna
400g pelatov
2dcl belega vina
olivno olje
peteršil, lovor, rožmarin, sol in poper

Postopek: Ribo očistimo in posušimo. Povaljamo jo v moki in 
popražimo v vročem olju, nato jo umaknemo iz ognja.
Na olivnem olju popražimo čebulo (cca 10 min). 
Dodamo pelate, polovico česna, sol, poper, lovor in 
rožmarin. Vse skupaj dušimo 15 minut.
Nato dodamo ribo in belo vino. Pokrito kuhamo še 
okoli 15 minut. Med kuhanjem ne mešamo, samo 
pretresemo lonec po potrebi.
Na koncu dodamo še preostale začimbe.
Zraven postrežemo kuhano ali pečeno polento.



Temeljito ohladimo olje v čim višji in čim ožji posodi. 
Sveža zelišča v kozici s smetano, mlekom, vodo, agarjem 
in soljo zavremo. Masa naj zmerno vre dve minuti, nato 
pa jo precedimo čez fino cedilo in prelijmo v tubo. Maso 
počasi kapamo v hladno olje in opazujemo, da nastajajo 
enakomerne kroglice.
Na koncu perle dobro odcedimo in uporabimo kot 
okusno dekoracijo.
Ko je focaccia pečena jo še mlačno obložimo z dimljeno 
postrvjo, sušenim paradižniko ter dekoriramo z zeliščnimi 
perlami

KKoottlleett  kkrraappaa  
 na žaru, s pečeno zelenjavo

krap
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Sestavine: 0,5kg kotlet krapa
1rdeča paprika
1zelena paprika
1 mala bučka
tržaška omaka
malo zelene
malo pora
sok limone
rožmarin, sol, poper, olivno olje

Postopek priprave: Krapa narežemo na kotlete, očistimo in ga posušimo.
Začinimo ga s poprom in soljo. Zelenjavo narežemo na 
trakove in solimo ter na hitro popečeno na vročem olivmem 
olju.
Pripravimo Kamado joe žar na 200 stopinj celzija 
in vanj položimo kotlet. Ko kotlet odstopi od rešetke ga 
obnemo in pustimo še nekaj minut, da se lepo zapeče še po 
drugi strani.
Pečen kotlet položimo na zelenjavo, okrasimo krožnik in 
serviramo.



HHrruussttlljjaavvii  ppoossttrrvviinnii  mmoo��nniiččkkii
s kozjim sirom in pinjolami na koprivni kremi

postrv
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Sestavine za mošničke: 100g brick testa
50 blanširanih listov zelenega dela pora
200g grobo nasekljanega postrvinega fileja 
50g mladega koznjega sira
1 jajce
50g mletih praženih pinjol
1 rumenjak(za mazanje brick testa)
nasekljanega peteršilja
česen
čili
sol 
poper

Sestavine koprivne kreme: 400g kopriv (mladi vršički)
100g masla
50g ostre moke
3dl sladke smetane
muškatni orešček
sol
poper
česen



posrtv
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Postopek priprave mošničkov: Grobo nasekljanemu fileju postrvi dodamo mlad kozji sir, 
mlete pražene pinjole, jajce, nasekljan česen in začimbe.
Poljubno dodamo še nasekljan peteršilj. Maso 
premešamo in pustimo cca pol ure, da se okusi povežejo.
Testo premažemo z rumenjakom na notranji strani 
mošniška in ga z žlico napolnimo, nato pa stisnemo v 
mošniček, odrežemo odvečno testo in zavežemo s trakovi 
blanširanih porovih listov.
Mošničke pokapamo z olivnim oljem in pečemo 10 minut 
pri 170 stopinjah.

Postopek priprave koprivne kreme: Koprive v slanem kropu blanširamo in šokiramo v hladni 
vodi, da obdržimo lepo nežno zeleno barvo, nato pa dobro 
odcedimo. V kozici stopimo maslo in na njem nežno 
prepražimo česen. Nato dodamo začimbe in dobro 
vmešamo moko ter zalijemo s sladko smetano.
Poljubo jo lahko dodajamo glede na željeno gostot 
kreme. Z vročo maso prelijemo koprive in dobro zmeljemo.
Ko je masa zmleta jo le še poljubno dosolimo in 
serviramo v kombinaciji mošničkov in praženih pinjol s 
kozjim sirom.



SSoouussvviiddiirraann  ffiillee  ppoossrrttvvii
na sotiranih špargljih z naravno zelenjavno omako in ajdovo pokovko

postrv
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Sestavine za file postrvi sousvide: 1kg postrvjega fileja 
sol 
poper 
čili
lovor
limona
0,5dl olivnega olja
timijan

Sestavine omake in špargljev: 1kg ribjih kosti
200g korenja
100g zelene
100g kolerabe
2dl belega vina
sol, poper, čili, koriander, lovor, cel poper, 
peteršilj
koruzni škrob(za goščenje)
limona
olivno olje

Sestavine za sotirane šparglje:

200g Ajdove pokovke
olje za cvrtje

0,5kg špargljev
30g masla

sol, poper, muškatni orešč

Ajdova pokovka:



posrtv
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Postopek priprave fileja: File postrvi razkoščičimo in odstranimo kožo. Fileje 
speremo, osušimo in poljubno razrežemo nato pa začinimo 
z vsemi navedenimi začimbami, dodamo še krhlje limone z 
odstranjeno zgornjo plastjo lupine, olivno olje in zložimo v 
vakum vrečko, brez stika med koščki.
Vrečko vakumiramo in dvojno zavarimo nato pa 
položimo v ogreto sousvide vodno kopel s 45 stopinj C za 
45 minut.
Ko je riba gotova, jo serviramo s prilogo

Postopek priprave omake: Korenje narežemo na večje kose in ga popražimo na 
olivnem olju, nato pa zalijemo z vodo, le toliko, da dobro 
pokrijemo kosti. Dodamo še zeleno, kolerabo, belo vino in 
začimbe ter kuhamo pri zmernem vrenju 1 uro. Kasneje 
juho precedimo in vanjo dodamo še kuhano korenje.
Juho s korejem gladko zmeljemo in jo v kozici poljubno 
zgostimo s koruznim škrobom.
Ko je omaka rahlo zgoščena, ji dodamo še sok limone in 
jo serviramo s sotiranimi šparglji in ribo, jed pa zaključimo 
z ajdovo pokovko, ki smo jo ocvrtli postopoma v zelo 
vročem olju.

Postopek priprave špargljev: Špargljem odstranimo olesenele dele in jih poljubno 
razrežemo nato pa jih za 5 minut blanširamo v slanem 
kropu. Blanširane šparglje ohladimo v hladni vodi, nato 
pa ob serviranju le še začinimo, in na maslu z malo vode 
sotiramo v ponv



FFiillee  ssmmuuččaa
s korenčkovim pirejem in cvetačnim narastkom v mladem krompirju

smuč
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Sestavine za file smuča: file smuča 
sol
olivno olje

Sestavine korenčkovega pireja: 0,5kg korenja
olivno olje
100g masla
1dl sladke smetane
muškatni orešček
sol
poper

Sestavine cvetačnega narastka: 1kg srednje velikega mladega krompirja
0,5kg cvetače
100g pasirane skute
100g masla
2 rumenjaka
1 celo jajce
100g moke
3 stroke česna
0,5l sladke smetane
muškatni orešček, sol, poper, peteršil



Korenje narežemo na večje kose in ga popražimo na 
olivnem olju, nato pa zalijemo z vodo, le toliko, da dobro 
pokrijemo kosti. Dodamo še zeleno, kolerabo, belo vino in 
začimbe ter kuhamo pri zmernem vrenju 1 uro. Kasneje 
juho precedimo in vanjo dodamo še kuhano korenje.
Juho s korejem gladko zmeljemo in jo v kozici poljubno 
zgostimo s koruznim škrobom.
Ko je omaka rahlo zgoščena, ji dodamo še sok limone in 
jo serviramo s sotiranimi šparglji in ribo, jed pa zaključimo 
z ajdovo pokovko, ki smo jo ocvrtli postopoma v zelo 
vročem olju.

posrtv
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Postopek priprave fileja: Poljubno razrezan in razkoščičen file smuča dobro 
osušimo in pečemo na koži 3⁄4 časa in nato položimo na 
meso še za 1⁄4. Čas pečenja je odvisen od velikosti fileja. 
Srednje velike fileje pečemo skupno cca 10minut.
Pomembno je da riba ostane sočna in ne presušena, 
skorica pa hrustljava.

Postopek priprave narastka: Srednje velike mlade krompirje skuhamo v slani vodi in 
odcejenega ohladimo. Ko se ohladi ga prerežemo na 
polovice, in izdolbemo jamice spodnji del pa prirežemo, da 
krompir samostojno stoji.
Cvetačo razcvetkamo in blanširamo v slanem kropu nato 
pa ohladimo v hladni vodi. Ko cvetačo ohladimo jo 
odcedimo in grobo nasekljamo.
Na maslu rahlo popražimo nasekljan česen, da zadiši. 
Dodamo moko in popražimo nato pa zalijemo s sladko 
smetano in med kuhanjem razmešamo. Kremni bešamel 
začinimo z muškatnim oreščkom, poprom in soljo.
Ko se zmes ohladi vanjo vmešamo jajce, rumenjake, 
skuto,peteršilj in nasekljano cvetačo.
Zmes polnimo v polovice mladega krompirja, ki smo ga 
izdolbli nato pa pečemo 15minut pri 170stopinjah.

Postopek priprave pireja: Grobo narezano korenje solimo in popražimo na olivnem 
olju, nato pa zalijemo z vročo vodo. Korenje kuhamo do 
mehkega v minimalni količini vode, da ne izgubljamo 
okusa.
Ko je korenje kuhano, ga odcedimo in del juhe 
prihranimo.
Korenje z maslom in sladko smetano zmeljemo v gladek 
pire in začinimo nato pa serviramo ob ribi in narastku.



ZZaa  kkoonneecc

42

Zbirka receptov, ki smo vam jih predstavili v e-knjigi Dobrote iz reke Save, je nastala med delovanjem v 
operaciji Povezani s Savo. Iskreno upamo, da vam zapisani recepti ne bodo samo nudili veliko užitkov pri 
ustvarjanju, ampak bodo v vas zbudili tudi iskro radovednosti in raziskovanja, da boste recepture prilagajali 
lastnim željam in okusom. 

Naj vam za konec še enkrat zaželimo 
Dober Tek


