
GOSPODINJSTVO (4. teden) 

 

Učenci 6. razreda, lepo pozdravljeni. V tem tednu vas bo večina sigurno slavila veliko 

noč. Zato sem vam spodaj pripravila, kako lahko z naravnimi barvili pobarvate jajca, 

nekaj jedi, kako ta pobarvana jajca potem porabimo, da jih ne vržemo stran in pa še 

nekaj tradicionalnih jedi, ki jih pripravljamo ob veliki noči. Spodaj najdete tudi slikovne 

prikaze in posnetke, kako lahko zložite prtič v velikonočne motive. 

Od vas pričakujem, da boste pri tem pomagali mamam in očetom in mi poslali 

fotografije vašega ustvarjanja. Pošljite jih na moj elektronski naslov: 

sanja.valencak@oskrsko.si. 

 

Ostanite zdravi in lep pozdrav. 

Sanja Valenčak, učiteljica gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENDVIČ S TUNO IN JAJCI 
Sestavine za 4 osebe 

SESTAVINE: 

 

8 rezin toasta 

4 jajca 

4 veliki listi zelene solate 

 

NAMAZ: 

200 g tune iz pločevinke 

20 g zmehčanega masla 

2 žlici kisle smetane 

250 g sirnega namaza 

1 strok česna 

1 kisla kumarica 

20 g zelenih izkoščičenih oliv 

1 žlička petršilja 

1 žlička origana 

1 žlička bazilike 

1 ščepec soli 

1 ščepec popra 

 

POSTOPEK: 

 
1. Pločevinke tune odpremo in odlijemo odvečno olje (olje lahko shranimo in 
uporabimo za začinjanje solate). Tunino meso stresemo v skledico in z vilico dobro 
pretlačimo. Dodamo maslo, kislo smetano, sirni namaz in vse skupaj dobro 
premešamo, da dobimo gladek namaz. 
 
2. Na drobno nasekljamo kisle kumarice, olive, česen in peteršilj. Vse skupaj 
stresemo v skledico. Dodamo malo soli in popra, bazilike in origana ter vse še enkrat 
dobro premešamo. 
 
3. Po želji namaz za nekaj časa shranimo v hladilnik, da se ohladi, ali pa ga takoj 
postrežemo skupaj z rezinami svežega ali opečenega kruha. 
 
4. Jajca previdno zložimo v lonec s hladno vodo in pristavimo na kuhalnik. 
Počakamo, da voda zavre. Lonec odstavimo in počakamo natanko osem minut, nato 
jajca odcedimo in prelijemo z mrzlo vodo. Jajca olupimo in po dolgem razpolovimo. 
 
5. Solato očistimo, operemo in otresemo. Toast opečemo v opekaču ali na 
namaščeni ponvi. Polovico opečenih rezin zložimo na krožnike, nanje položimo liste 
solate, namažemo s tuninim namazom in obložimo s polovičkami jajc. Pokrijemo s 
preostalimi opečenimi rezinami in postrežemo. 

 

 



JAJČNI NAMAZ 

 

SESTAVINE: 

 

4 rezine polnozrnatega kruha 

4 jajca 

250 g pretlačene skute 

3 ščepce soli 

1 ščepec mletega popra 

50 g kisle smetane 

2 kisli kumarici 

1 žlička gorčice 

3 vejice drobnjaka 

 

POSTOPEK: 

 

1. V kozico nalijemo hladno vodo. Pristavimo na kuhalnik in v vodo z žlico 
previdno položimo jajca. Vode mora biti toliko, da so jajca povsem prekrita. 
Počakamo, da voda zavre, nato jajca kuhamo še natanko 5 minut. 

2. Kuhana jajca odcedimo in ohladimo pod hladno tekočo vodo. Ohlajena jajca 
olupimo. Dve jajci drobno sesekljamo, dve pa narežemo na tanke rezine. 

3. Vejice drobnjaka operemo, osušimo in drobno sesekljamo. Na manjše koščke 
narežemo kisli kumarici. Sesekljana jajca, drobnjak, kisle kumarice, skuto, 
kislo smetano, gorčico, sol in poper damo v skledico in z vilicami dobro 
pretlačimo, da dobimo kremast jajčni namaz.  

4. Jajčni namaz namažemo na rezine kruha, ki jih obložimo še z jajčnimi 
rezinami. Postrežemo. 

 

 

 

 
 



POLNENA JAJCA 

 

SESTAVINE: 

4 jajca 

3  sardelini fileji 

60 g v olju vložene tune 

1 žlička ostre gorčice 

2 žlici majoneze 

1 ščepec črnega popra 

 

POSTOPEK: 

1. Jajca trdo skuhamo. Ko so kuhana, jih ohladimo pod mrzlo vodo, olupimo in 

prerežemo na pol. Tuno in sardelne fileje dobro odcedimo. 

 

2. Iz vsake jajčne polovice z žličko previdno odstranimo rumenjake, ki jih skupaj 

s sardelinimi fileji in tunino v skledici z vilicami dobro pretlačimo. Dodamo še 

gorčico in majonezo in vse skupaj dobro premešamo. 

 

 

3. V vsako jajčno polovičko z žličko položimo nadev. Jajca razporedimo na 

pladenj in jih po okusu začinimo s poprom. Nato jih ponudimo gostom. 

 

 

 

 

 

 

http://okusno.je/recept/trdo-kuhano-jajce


JAJČNA SOLATA 

 

SESTAVINE: 

 

10 trdo kuhanih jajc 

2 mladi čebuli 

Svež hren 

Sol 

Poper 

Kis 

Bučno olje 

 

POSTOPEK: 

1. Jajca trdo skuhamo, ohladimo ter olupimo. 

  

2. Narežemo jih na kolobarje, ravno tako čebulo. Vse skupaj zmešamo s kisom 

in oljem ter solimo in popramo.  

 

3. Na ribalnik naribamo svež hren. Količina je odvisna od okusa posameznika. 

 

4. Vse skupaj dobro premešamo. 

 

 

 



KROMPIRJEVA SOLATA Z JAJCI 

 
SESTAVINE: 

6 večjih krompirjev 

1 čebula 

6 jajc 

0,5 dl kisa 

0,5 dl olja 

1 žlička soli 

2 ščepca popra 

 

POSTOPEK: 

1. Na kuhalnik pristavimo večji lonec, v katerega damo dobro opran in neolupljen 
krompir. Zalijemo ga s toliko vode, da ta sega približno dva prsta nad krompir. 
Dodamo eno žličko soli in počakamo, da voda zavre. Nato na zmernem ognju 
kuhamo še od 25 do 30 minut. Z ostrim ozkim nožem preverimo, ali je krompir 
kuhan. 

2. Krompir odcedimo in ga takoj, ko je dovolj ohlajen, da ga lahko primemo, 
olupimo. Narežemo ga na tanke rezine, ki jih stresemo v solatno skledo. 
Skledo pokrijemo, da ostane krompir topel. Čebulo olupimo in drobno 
nasekljamo ter dodamo h kuhanemu krompirju. 

3. Na kuhalnik pristavimo manjšo kozico, v katero nalijemo hladno vodo. Vanjo z 
žlico previdno položimo jajca. Počakamo, da voda zavre, nato kozico 
odstavimo in jajca v vodi pustimo še 8 minut. Jajca odcedimo in ohladimo pod 
hladno tekočo vodo. Nato jih olupimo in narežemo na kolobarje. 

4. Jajca dodamo v solato, ki jo začinimo s poprom, soljo, oljem in kisom. Solato 
dobro premešamo in skledo za vsaj 20 minut postavimo v hladilnik, da se 
solata res dobro ohladi. Nato jo kot ponudimo kot prilogo. 

 

 

 

 

 

 



TRADICIONALNE VELIKONOČNE JEDI 

VELIKONOČNA KITA 

 

SESTAVINE: 

200 ml mlačnega mleka 

25 g svežega kvasa 

70 g sladkorja 

400 g moke 

80 g masla 

2 jajci 

1 žlička naribane limonine lupine 

1 ščepec soli 

120 g rozin 

0,5 dl ruma 

60 g olupljenih mandljev 

1 rumenjak 

2 žlici mleka 

25 g mandljevih lističev 

1 žlica masla za namastitev pekača 

 

POSTOPEK: 

1. Najprej pripravimo kvasec: v skledico vlijemo 1/3 mlačnega mleka, v katerega 
nadrobimo kvas in dodamo 1 žlico moke in 1 žlico sladkorja. Vse skupaj dobro 
premešamo, da dobimo gladko zmes. Skledico postavimo na toplo mesto in 
pustimo, da kvasec vzhaja (približno 15 minut). Rozine namočimo v rum. 

2. Na kuhalnik pristavimo kozico z maslom in maslo na nizki temperaturi počasi 
stopimo. Kozico s stopljenim maslom odstavimo in v stopljeno maslo 
vmešamo jajca, preostali sladkor in pomarančno lupinico. V veliko skledo 
presejemo preostalo moko in na sredini naredimo jamico, v katero vlijemo 
vzhajani kvasec. Po moki okoli jamice potrosimo sol. V jamico vlijemo 
preostalo mleko in jajčno-masleno zmes. Iz vseh sestavin zamesimo grobo 
testo. Testo stresemo na pomokano delovno površino in ga z rokami gnetemo 
toliko časa, da postane mehko in voljno. 



3. Testo oblikujemo v kepo, ki jo položimo v rahlo pomokano skledo. Skledo 
pokrijemo s prtičem in postavimo na toplo mesto. Testo pustimo vzhajati toliko 
časa, da se prostornina testa podvoji (približno eno uro). 

4. V rumu namočene rozine odcedimo. Olupljene mandlje grobo sesekljamo. V 
vzhajano testo na hitro vgnetemo rozine in mandlje. Testo razdelimo na tri 
dele in iz njih oblikujemo približno 40 cm dolge svaljke, iz katerih spletemo 
kito, ki jo položimo v namaščen pekač. Pekač s kito pokrijemo s prtičem in 
pustimo, da testo vzhaja še 30 minut. 

5. Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija, rešetko v pečici nastavimo na 
srednjo višino. V skledici razžvrkljamo rumenjak z dvema žlicama mleka. 
Vzhajano kito premažemo z razžvrkljanim rumenjakom in potrosimo z 
mandljevimi lističi. Pekač s kito za 30 minut potisnemo v ogreto pečico. 

6. Pečeno kito iz pekača preložimo na rešetko in pustimo, da se popolnoma 
ohladi. Ohlajeno kito položimo na pladenj ali velik krožnik in ponudimo. 

 

   

 

 

   

 

 

 



OREHOVA POTICA 

 
SESTAVINE: 

 

TESTO 

60 dag moke 

3 dag kvasa 

2 dl mleka 

14 dag sladkorja 

14 dag masla 

4 rumenjaki 

1 vaniljev sladkor 

Nastrgana limonina lupinica 

 

NADEV 

40 dag orehov 

2 dl mleka ali sladke smetane 

25 dag sladkorja 

2 žlici ruma 

2-3 beljaki 

 

 

 

POSTOPEK: 
1. Pripravi kvasec; kvas zmešaj z žličko sladkorja, žličko moke in nekaj 
žlicami mleka ter pusti vzhajati. Če uporabljaš kvas v prahu, zadostuje en paket 
(navadno piše za 50 do 70 dag moke), v tem primeru ga kar vsuješ v moko. 

2.Pripravi nadev; orehe in sladkor prelij s sladko smetano (po želji jo zavri, ni pa 
nujno), kateri si dodal/a rum. Na koncu dodajaš sneg iz beljakov - dokler nadev ni 
primerno mazav, ne sme biti preredek. 

3.Pripravi testo; vse sestavine daj v skledo in zmešaj tako kot testo za kekse, ne 
pozabi dodati kvasca. Če uporabljaš okrogel model, testa ni treba razdeliti na dva 
dela. Razvaljaj ga, premaži z nadevom, posuj z naribano limonino lupinico, zvij ter daj 
v pomaščen pekač. Pokrij in pusti vzhajati, najbolje čez noč, drugače pa vsaj 6 ur. 

4.Peci na 180 stopinjah Celzija eno uro do eno uro in pol, odvisno od modela. 
Pečeno potico nekaj časa pusti v pekaču, nato pa jo zvrni na tkanino in prekrij. 
Ohlajeno posuj s sladkorjem v prahu. 

 

 

 

 

 

 



 

VELIKONOČNI ZAJČKI 

 
SESTAVINE: 

185 g razmehčanega masla 

125 g sladkorja 

2 jajci 

2 žlički vaniljevega ekstrakta 

1 ščepec soli 

550 g moke 

1 vrečka jajc v prahu 

400 g sladkorja v prahu 

Rdeče, modro, rumeno in zeleno živilsko barvilo 

 

POSTOPEK: 

1. V skledi z mešalnikom penasto zmešamo sladkor in zmehčano maslo. 
Dodamo jajci, vaniljev ekstrakt in sol ter vse skupaj dobro zmešamo. Na koncu 
dodamo še moko in vse skupaj dobro zgnetemo v gladko testo. Testo 
oblikujemo v kepo, ki jo zavijemo v prozorno živilsko folijo in postavimo v 
hladilnik za 30 minut. 

2. Pečico segrejemo na 180 °C. Testo na pomokani delovni površini razvaljamo 
3 mm debelo in z nožkom izrežemo zajčke. Lahko si pomagamo tudi z 
modelčki zajčkov. Na pekač položimo papir za peko in po njem razporedimo 
zajčke. Pekač z zajčki potisnemo v ogreto pečico in jih pečemo 10 minut, da 
se zlatorumeno zapečejo. Nato jih vzamemo iz pekača in dobro ohladimo. 

3. Medtem, ko se zajčki pečejo, lahko zamešamo glazuro. V posodi z metlico 
skupaj zmešamo sladkor v prahu, jajca v prahu in 1 dl vode, da dobimo gladko 
glazuro. Razporedimo jo v več manjših skodelic in v vsaki skodelici posebej 
zamešamo svojo barvo. 

4. Na ohlajene zajčje piškotke namažemo glazuro po lastni izbiri in okusu. Otroci 
se bodo zelo razveselili, če bodo lahko zajčke sami okrasili. Počakamo, da se 
glazura povsem strdi. 

 

 



BARVANJE PIRHOV TAKO KOT 

NEKOČ – Z NARAVNIMI BARVILI 

Materiali s katerimi so v preteklosti barvali pirhe so se razlikovali od tistih, ki jih 

uporabljamo danes. Velikonočna jajca barvamo pretežno z industrijskimi barvami. V 

preteklosti pa so za barvanje pirhov uporabljali materiale, ki so jih imeli v svojem 

okolju. To so bila v glavnem zelišča in zelenjava ter les nekaterih vrst dreves 

(češmin, češnja, hrast …) 

Navodila za barvanje jajc z naravnimi barvili: 

BARVA NAČIN PRIPRAVE 

Rumena 

Kurkuma in rdeči koren obarvata jajce na rumeno. Jakost barve stopnjujemo s 
hkratno uporabo obeh materialov. Vzamemo 3 jedilne žlice kurkume v prahu in 
3 jedilne žlice naribanega rdečega korenja. Kuhamo ju 30 minut in ohladimo, 
zatem precedimo. V ohlajeno tekočino damo še vroča kuhana jajca in jih 
pustimo namakati od 30 minut do 1 ure. Namesto kurkume lahko uporabimo 
tudi žafraniko. Žafraniko in nariban koren pustimo stati 4 ure, šele nato ju 
kuhamo pol ure. 

Oker - 

rdeče - 

rjava 

2-3 pesti čebulnih olupkov na 1 l vode. Pri barvanju s čebulnimi olupki lahko 
dosežemo različne odtenke barv. Jajca, ki smo jih dali v hladno vodo skupaj z 
olupki in ki so bili po kuhanju v tekočini kratek čas, nam dajo bolj zlato - rumeni 
podobno barvo. V kolikor jajca po kuhanju ostanejo v tekočini dalj časa, dobimo 
rdeče - rjavo barvo. Pri barvanju pirhov s čebulnimi olupki, večkrat uporabimo 
za okrasitev pirhov razne liste in cvetove. 

Vijolična 

Borovnice: skuhajmo močen borovničev čaj. V njem 15 minut na majhnem 
plamenu kuhamo jajca. Jajca pustimo v tekočini - čas namakanja je odvisen od 
željene bave. 
Rdeča pesa: pripravimo barvilo iz 3 skodelic rdeče pese in 1 l vode ter dodamo 
eno jedilno žlico belega kisa. V barvilu na majhnem ognju kuhamo jajca 15 
minut in jih pustimo stati v njem. Kako močna je barva pirha, je odvisno od tega, 
koliko časa namakamo jajce v tekočini. 
Rdeča pesa 2: pripravimo barvilo iz 3 skodelic rdeče pese in 1 l vode, dodamo 
eno jedilno žlico belega kisa. Barvilo ohladimo in vanje potopimo kuhana jajca, 
ki so še vroča. Jajca pustimo v barvilu najmanj 30 minut, v kolikor pa želimo bolj 
močno barvo pa dalj časa. 

Škrlatno 

rdeča 

Malinov sok ali rdeče vino (domače) da pirhu škrlatno rdečo barvo. Jajca 
kuhamo v tekočini 15 minut in jih ohladimo v tekočini v kateri so se kuhali. Pri 
uporabi vina se na površini jajca naredijo drobni kristalčki. 

Modra 
Rdeče zelje narežemo na drobno in nanj nalijemo toliko vode, da ga pokrije in 
kuhamo 30 minut. Zatem pustimo stati 1 dan, precedimo. V ohlajenem barvilu 



jajca namakamo 30 minut. Barvilo iz zelja je temno rdeče barve, a jajca obarva 
na modro. 

Zelena 

Špinačo narežemo na drobno (lahko jo vzamemo tudi iz skrinje) in nanjo 
nalijemo toliko vode, da jo pokrije. Pustimo stati 4 ure, zatem špinačo kuhamo 
30 minut in pustimo, da se ohladi. V ohlajenem barvilu jajca namakamo 30 
minut. Namesto špinače lahko uporabimo tudi koprive. 

Rjavo - 

zelena 

30-50 g poprove mete ali pravega čaja pomešamo z 1 l vode, 2 žlicama kisa 
in kuhamo 30 minut. Lahko dodamo tudi kakšen orehov list. Tako dobljeno 
barvilo ohladimo in v njej barvamo jajca - čas barvanja je odvisen od želene 
barve. Dalj časa so jajca v barvi, močnejše barve so. 

 

 



KAKO ZLOŽIMO PRTIČ – velikonočni 

motiv 

 



 

 

 

 

VIDEO: 

ZAJČEK: https://www.youtube.com/watch?v=v1vqCuOwjVI 

 

ROŽA Z JAJCI; JAJCE V PRTIČKU; JAJCA V KOŠARI; ZAJČEK: 

https://www.youtube.com/watch?v=blVludF8TKQ 

 

JAJCA Z ZAJČJIMI UŠESI: https://www.youtube.com/watch?v=yIIYUi1wSlA 

https://www.youtube.com/watch?v=v1vqCuOwjVI
https://www.youtube.com/watch?v=blVludF8TKQ
https://www.youtube.com/watch?v=yIIYUi1wSlA

	SESTAVINE:

