
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Pa je spet ta drugi teden – nekaj nam je odpadalo zaradi tehniških in športnih dni…, a nič 
hudega, pred nami so počitnice, ko bo treba kaj dobrega skuhati in tu sta kar 2 recepta!

Vi kar kuhajte po svoje in mi pošiljajte fotografije – tudi to velja.

Če se le da, pa pripravite tudi kaj po mojih priloženih navodilih.

Vedno je dobro znati pripraviti KRHKO TESTO ZA PITO – slano ali sladko, primerno tudi 
za piškote. 

Prilagam navodila za pripravo obeh – ta sladka je malo posebna – ker je v kozarčku 

Poslikajte  (do 4 fotografije), pošljite, pojejte in uživajte proste dneve!



SLADKA PITA V KOZARČKU



SESTAVINE:
ZA TESTO:

• 300 g moke

• 100 g sladkorja

• 200 g masla

• 1 jajce

• ¾ vrečke pecilnega praška

• 1 ščepec soli

• lupinica bio limone

ZA KREMO:

• 250 g maskarpone

• 100 g  sladke mlečne smetane (za stepanje)

• 5 dag sladkorja

ZA JABOLČNO ČEŽANO:

• 4 – 5 jabolk

• vanilin in sladkor 

• košček masla

• cimet

PRIPOMOČKI:

• večja in 2 manjši  plastični skledi

• tehtnica

• električni mešalnik

• Plitev širok pekač (kar tisti od pečice)

• peki papir

• kuhavnica, žlica, lopatka, metlica za 
stepanje

• kuhalna posoda (kozica)

• nož za lupljenje in rezanje jabolk

Iz teh količin narediš 10 kozarčkov, kot jih 
prikazujejo slike – če uporabiš manjše, pa še več!



PRIPRAVA JABOLČNE ČEŽANE

• Jabolka operemo in narežemo na četrine.

• Olupimo jih in izrežemo pečišče.

• Narežemo jih na tanke rezine.

• V kozici stopimo maslo.

• Dodamo jabolke in jih posujemo z vanilin  
sladkorjem.

• Na znižani temperaturi jabolka dušimo do 
mehkega – tekočina mora izhlapeti. 

• Premašamo in dodamo cimet. 



PRIPRAVA KRHKEGA TESTA
• Moki dodamo pecilni prašek in vse skupaj 

stresemo v  skledo.

• Dodamo  sladkor in ščepec soli.

• Limonino lupinico naribamo.

• Na vse skupaj narežemo majhne koščke masla.

• Nato dodamo še jajce. 



GNETENJE TESTA

• Vse sestavine začnemo drobiti  med prsti. 
Najprej zgleda čudno, potem pa se začnejo 
povezovati v testo.

• Ko se testo sprime skupaj, oblikujemo kepo. 

(ne gnetemo predolgo, ker bi se maslo zaradi toplote naših rok 
preveč razpustilo)

• Kepo testa zavijemo v folijo in jo za 1 uro damo 
v hladilnik.



PEKA TESTA

• Pripravimo si pekač – obložimo ga s peki 
papirjem. 

• Na papir  s prsti pritiskamo testo, ne 
pretanko - cca. 1/2 cm na debelo

(potem ga bomo itak nadrobili in ni važno, kakšne oblike je)

• Testo  pečemo približno 25 minut v 
predhodno ogreti pečici na 170 °C. 

(da je testo pečeno vidimo, ker se robovi in vršički testa 
obarvajo bolj rumeno oz. rahlo rjavo)

• Testo vzamemo iz pečice in ga pustimo 
ohladiti. (verjetno ne boš porabil vsega testa, ga je 
preveč – je pa odlično za zajtrk ob kakavu ali mleku)



PRIPRAVA  KREME

• V manjšo  plastično posodo damo smetano in jo 
malo  stepemo.

• Dodamo ji sladkor in premešamo.

• Dodamo maskarpone in stepemo, da se sestavine 
povežejo.



POLNJENJE KOZARČKOV

• Pripravimo si nižje široke 
kozarčke ali kozarce za 
vlaganje s pokrovom.

• Na dno nadrobimo malo 
krhkega testa.

• Nanj naložimo žlico 
jabolčne čežane.

• Dodamo žlico kreme.
• Po vrhu posujemo 

drobtine iz krhkega testa.

(Količine pri polnjenju  so odvisne od velikosti kozarčkov oz. 
koliko porcij želiš narediti.)



Pita v kozarčku je 
pripravljena!

Sladico daj v hladilnik.

Najboljša je naslednji dan, 
ko se okusi prepojijo.
Preden jo poješ, jo pusti 
malo na sobni temperaturi 
– je boljša.

DOBER TEK!                  



SLANA POROVA PITA

Če ti por ni všeč, lahko uporabiš bučke, špinačo, gojene ali divje 
šparglje…kar ti je pač všeč 



SESTAVINE ZA POROVO PITO
TESTO:

250 g moke

150 g masla

1 jajce

3 ščepci soli

NADEV:

3 jajca

lonček kisle smetane

100 g sladke mlečne smetane

15 dag sira (gavda, edamec)

malo parmezana

1 večji por

muškatni orešček (po želji) 

sol, poper, oljčno olje

Iz sestavin zgnetemo krhko testo in ga damo za nekaj 
časa v hladilnik.



PRIPRAVA NADEVA
Por očistimo (uvele, temno zelene konce listov odrežemo), 
operemo in narežemo na majhne kolobarje.

Segrejemo oljčno olje in por na hitro podušimo. 
Solimo ga.

Razžvrkljamo jajca, dolijemo kislo in sladko mlečno 
smetano, solimo in popramo, premešamo.



SESTAVLJANJE IN PEKA

Testo razvaljamo v krog – velikost dna  + še za rob. 

S pomočjo valjarja prenesemo testo v okrogel 
model za pito, ki smo ga prej namastili z maslom 
in posuli z moko.

Testo pritisnemo ob rob modela. Testo večkrat 
prebodemo z vilicami.

Na testo damo por in ga enakomerno 
razporedimo.
Prilijemo mešanico jajc in smetane. 
Po vrhu posujemo nariban sir.

Pečemo pri  T 200°C  30 - 40 minut. Robovi 
morajo biti zapečeni - rahlo svetlo rjavi.



PITA JE PRIPRAVLJENA!

Ponudimo jo s sezonsko 
zelenjavo.
Primerna je za večerjo ali prilogo
pri kosilu. 

DOBER TEK IN LEPE 
POČITNICE VAM ŽELIM

učiteljica Vojka


