
KAKO DOMA PRIPRAVITI DOMAČ KVAS 

 

 Ker je večina zaloge kvasa v trgovinah pošla, vam prilagam postopek, kako 
lahko sami doma pripravite kvas. Potrebujete zgolj nekaj preprostih sestavin, 
ki jih imate zagotovo že doma. S pomočjo kvasa izdelujemo razne pekovske 
izdelke. Prilagam nekaj receptov. Če ste dovolj pogumni, jih preizkusite. 

Za pripravo domačega kvasa načeloma potrebujete le moko in vodo, če pa dodate 
tudi sadje, boste proces fermentacije nekoliko pospešili in dobili rahlo kiselkast okus. 
Najprimernejša so jabolka, ki pa naj bodo domača ali ekološko pridelana, saj boste 
potrebovali tudi lupino. Če niste prepričani o neoporečnost jabolka, ga za 10 minut 
potopite v jabolčni kis in nato dobro sperite pod tekočo vodo. Kar se tiče moke, je 
najbolj primerna domača, sveža moka iz mlina. Če boste uporabili rženo moko, bo 
domači kvas zelo hitro narejen, vendar pa bo imel zelo kiselkast okus. 

POSTOPEK PRIPRAVE DOMAČEGA KVASA:  

V velik steklen steriliziran kozarec vlijemo 1,5 dl mlačne vode ter dodamo 1 žličko 
sladkorja in 2 veliki žlici moke. Premešamo, da zmes nima grudic, nato pa dodamo 
še 4 jabolčne krhlje brez pečk. Kozarec zapremo ter ga dva dni pustimo pri miru na 
sobni temperaturi. Poberemo ven jabolka in kvas je pripravljen. Količina kvasa, ki ga 
dobimo, zadostuje za dve peki kruha po 2 kilograma. 

 

 

 

 

 



KRUH IZ DROŽI 

Model za toast oz. podolgovati pekač med 28 in 35 cm dolžine: 

SESTAVINE 
300 g rženih droži 
300 g vode 
300 g ržene moke in še nekaj dodatno za posip 
6 g soli 
200 g semen ali oreščkov (sami se odločite, kaj imate radi, lahko pa jih tudi izpustite) 

♦ Droži: 
Žličko droži nahranimo z 100 g ržene moke in 100 g vode. Po eni uri na sobni 
temperaturi dodamo še 100 g vode in 100 gramov moke ter počakamo, da narastejo, 
kar traja od 2 do 4 ure, odvisno od temperature. 

V vodi zmešamo droži, dodamo moko, sol in semena ter vse dobro premešamo, da 
nastane enakomerna zmes. Pekač premažemo z oljem ali maslom ter vanj 
predevamo testo. Na vrhu ga pogladimo in potresemo z moko, da testo popolnoma 
prekrijemo. Če je uporabimo premalo, se bo testo zasušilo in ne bo moglo vzhajati ter 
se bo v pečici zažgalo. 

Pustimo vzhajati ali fermentirati, dokler ne naraste in se začnejo na površini delati 
razpoke, kar se pri rženi moki zgodi zelo hitro, med 4 in 6 urami. Še bolje pa bo, če 
damo testo vzhajati v hladilnik za približno 12 ur. Spečen je v uri in deset minut. 

Ko je kruh pečen, ga prevrnemo iz modela in pustimo na rešetki vsaj 4 ure, še bolje 
pa je 8 ur in več. V kolikor bi želeli resnično kisel kruh, droži pustite na sobni 
temperaturi vsaj en dan. 

Rženi kruh z drožmi postrezite samega, s sladkim ali slanim namazom. 

 

 

 



KRUH BREZ KVASA 

 

SESTAVINE: 

 500 g moke (katerekoli) 

1 žlica lanenih semen 

1 žlica sončničnih semen 

500 ml mineralne vode 

1 pecilni prašek 

3 žlice olivnega olja 

1 žlica soli 

 

POSTOPEK: 

1. Moko zmešamo s semeni, pecilnim praškom in soljo. 
2. Dodamo še mineralno vodo in olivno olje. 
3. S kuhalnico mešamo, dokler ne dobimo vlažne, rahlo lepljive, mase. 
4. V ozek podolgovat pekač namestimo papir za peko in vanj razporedimo maso. 
5. Maso zlijemo v pekač, jo poravnamo in nanjo posujemo še malo semen. 
6. Kruh brez gnetenja in brez kvasa pečemo okoli 60 min na 180 stopinj celzija. 

 

 

 



DOMAČI BEGALSI 

 

SESTAVINE: 

3 žličke suhega kvasa  
1 skodelica tople vode 
2 žlički sladkorja 
3,5 skodelic moke 
2 žlički soli 
različna semena za posip (sezam, mak, bučnice, lanena semena itd.)  
voda, sol, soda bikarbona, med 
jajce za lesk 
 

POSTOPEK: 

1. Kvas zmešamo z 1 skodelico tople vode in sladkorjem. V večji skledi 
zmešamo moko in sol. Mokre sestavine dodamo k suhim in zgnetemo v 
gladko testo. 

2. Testo pokrijemo in pustimo vzhajati na toplem mestu 45min. Vzhajano še malo 
pregnetemo in ga razdelimo na 8 enakih delov, ki jih oblikujemo v žogice. 
Pustimo jih počivati 10 minut. 

3. Ogrejemo pečico na 200 stopinj Celzija. Če želimo narediti štručke za burger, 
jih pustimo kar v obliki žogic. 

4. Bagelse pa lahko oblikujemo tako, da v sredini žogice s sredincem naredimo 
luknjo in potem razširimo luknjo tako, da vrtimo vzporedna sredinca enega 
okoli drugega. Lahko pa naredimo iz testa “kačico” in konca spojimo tako, da 
konca združimo. 

5. Med tem zavremo vodo v veliki posodi. Dodamo sodo bikarbono ali med. 
Bagelse postopoma dodajamo v vrelo vodo in kuhamo 30 sekund. 

6. Pripravimo pekač obložen s papirjem za peko. Kuhane dajemo na pekač in jih 
po želji premažemo še z jajcem. 

7. Potresemo s semeni in pečemo v ogreti pečici 25 minut oziroma dokler niso 
lepe zlatorjave barve. Ohladimo na kuhinjski rešetki in ponudimo s kremnim 
sirom, zelišči, zelenjavo in lososom. 

 



KAKO DOMA PRIPRAVITI JOGURT 

Glede na to, da naj bi v tem času čim manj obiskovali trgovine, prilagam postopek kako 
lahko doma sami pripravimo jogurt. Prilagam tudi nekaj enostavnih receptov jedi, ki jih 
lahko iz jogurta pripravimo. 

 

SESTAVINE: 

1 liter svežega mleka 

1 lonček navadnega jogurta 

 

POSTOPEK: 

1. Sveže mleko zavremo in ohladimo. Mleko potem segrejemo na 38-42 stopinj 
celzija, oz. malo topleje, kot je telesna temperatura.  

2. Vmešamo z mlekom razredčen jogurt, ter nalijemo v steklene posodicah. 
Posodice pokrijemo, ter vložimo v pečico, ki je le rahlo predhodno ogreta. V pečici 
naj jogurt počiva 4 ure, lahko tudi čez noč. Naslednji dan jogurt ohladimo. 

3. Tako pripravljen jogurt ima rok uporabe tudi do 10 dni, če je shranjen v hladilniku. 

 

 

 

 

 

 

 



JEDI PRIPRAVLJENE IZ DOMAČEGA 

JOGURTA 

JOGURTOVA STRJENKA BREZ DODANEGA 

SLADKORJA 

SESTAVINE: 

 3 dl navadnega domačega jogurta 
 2 dl sladke smetane 
 120 g sladkorja 
 500 g borovnic 
 1 čajne žličke vanilije v prahu 
 sok 1/4 limone 
 1 vrečka želatine fix (za 5 dl tekočine) 

POSTOPEK: 

 Zmešaš jogurt, smetano, vanilijo, 100 g sladkorja in sok limone, dodaš želatino 
fix. 

 Smetano stepeš in jo nežno vmešaš v jogurtovo maso. 
 Preliješ v servirne posode in postaviš v hladilnik. 
 Borovnice z 20 g sladkorja prekuhaš v ponvi, da se zmehčajo, jih ohladiš in 

preliješ po strjenki. 

 

 

 

 



JOGURTOVA PITA S SKUTO 

SESTAVINE ZA PITO: 

 500 g skute 
 2 jajci 
 1 dl mleka 
 2 dl navadnega jogurta 
 200 g moke 
 150 g sladkorja 
 1 pecilni prašek 
 1 vanilijev sladkor 
 sok polovice limone 
 1 žlička aroma ruma ali 1 žlica ruma 
 0,5 dl olja 

SESTAVINE ZA PRELIV: 

 2 dl kisle smetane 
 1 jajce 

POSTOPEK: 

1. Pečico segrejemo na 200°C (185°C pri ventilaciji) in pripravimo okrogli 
pekač premera 20 cm. Pekač premažemo z oljem ali maslom. 

2. V večji skledi z ročnim mešalnikom penasto zmešamo jajca in sladkor. 
3. Nato primešamo še ostale sestavine za pito. 
4. V pripravljen pekač zlijemo maso za pito in ga prestavimo v segreto 

pečico za 15 minut. 
5. Vmes pripravimo preliv. Z metlico zmešamo jajce in kislo smetano. 
6. Po 15 minutah peke vzamemo pekač iz pečice in čez pito prelijemo 

pripravljen preliv. 
7. Pekač vrnemo v pečico in nadaljujemo peko še 30 minut. 
8. Pečeno pito odstranimo iz pečice in počakamo, da se ohladi na sobno 

temperaturo preden jo vzamemo iz pekača. 

 

 

 

 



BOROVNIČEV SMOOTHIE Z JOGURTOM 

SESTAVINE: 

 2 zmrznjeni banani 
 pest indijskih oreščkov 
 pest zmrznjenih borovnic 
 1 žlica chia 
 4 žlice kokosove moke 
 2 cm svežega ingverja ali 1 čajna žlica ingverja v prahu 
 2 dl navadnega jogurta 
 1 dl vode 

POSTOPEK: 

 Sestavine (brez borovnic!) dobro zmešaš v mešalniku ali blenderju. 
 Polovico smoothia natočiš v kozarce. 
 Drugi polovici dodaj borovnice in jih na hitro zmiksaj. 
 V kozarce vlij še preostanek smoothia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMAČ JOGURTOV SLADOLED Z GOZDNIMI 

SADEŽI 

SESTAVINE: 
 

 3 dl domačega jogurta  
 180 g zamrznjenih gozdnih sadežev 
 30 g sladkorja ali 1 zmrznjena banana 
 nariban kokos 

POSTOPEK: 

Sestavine z izjemo kokosa zmiksaš v blenderju, razporediš po kozarcih, okrasiš s 
kokosom in takoj poješ. Sladoled lahko shraniš tudi v zmrzovalniku. 

 

 


