
Najboljše z vrha
Kuharski recepti vrhunskih slovenskih kuharjev

z izračuni za diabetes

Pozor, v rokah držite veliko 
več kot še eno kuharsko 
knjigo. Tole se bere kot kdo-je-
kdo vrhunske slovenske kuli-
narike, zato ponuja pregled 
najboljšega, kar njeni zvezd-
niki zmorejo v tem trenutku 
– in zmorejo izjemne stvari. 
Ki jih od zdaj naprej zmoremo 
tudi mi: različni kuharski slogi, 
ustvarjalna raba dobro znanih 
sestavin in izvirne kombina-
cije – vse to zdaj prihaja tudi 
na naše krožnike. Kuhanje je 
dejanje ljubezni in s pomočjo 
prehranskih izračunov, ki so 
priloženi receptom v tej knjigi, 
boste za svoje najdražje res 
lahko kuhali brez slabe vesti. 

Boštjan Napotnik,
kulinarični pisec

Ko sem bila otrok, sem sovra-
žila mamine večerje. Kuhana 
cvetača, brokoli, skuta, sardele, 
črn kruh. Vedno je prva stala v 
vrsti tolminske ribarnice, teste-
nine so bile vedno »al dente« 
in z doma narejeno omako iz 
istrskih paradižnikov. Edina 
maščoba je bilo nekaj kapelj 
dobrega olivnega olja. Sanjarila 
sem o večerjah svojih sošolcev, 
ki so jo pogosto odnesli s 
kosom belega kruha in malo 
salame. Zarečenega kruha se 
največ poje ...«
Slovenija je dežela kmetov, 
sadjarjev, čebelarjev in živi-
norejcev. Bolj kot kdorkoli 
na svetu si lahko privoščimo 
svežo, sledljivo in lokalno 
pridelano hrano. In skrb za 
zdravje otrok in odraslih se 
začne pri izbiri primernih živil. 
Svojim bližnjim in navse-
zadnje svojim gostom želimo 
samo najboljše, zato moramo 
pri kuhanju vedno paziti na 
pameten in premišljen izbor 
obrokov.

Ana Roš, 
šefinja kuhinje v Hiši Franko 
in najboljša kuharica na svetu 
leta 2017 po izboru žirantov 
akademije The World's 50 
Best Restaurants

Prehranska kultura je postala 
ena temeljnih tem sodob-
nega svetovnega prizade-
vanja. K popularizaciji te 
osnovne človekove potrebe 
so poleg knjig veliko prispe-
vale tudi medijske možnosti 
in svetovni splet. Žal se pri 
tem množičnem družbenem 
pojavu premalokrat spom-
nimo starega pregovora, ki 
pravi: Jemo zato, da živimo, 
in ne živimo (samo) zato, da 
bi jedli! Vsako živilo in vsaka 
jed ima namreč svojo zgodbo, 
ki odkriva vlogo in pomen 
prehranskih navad in jedilnih 
obrokov v različnih druž-
be nih okoljih in za različne 
potrebe. Napredujoča znanja 
človeštva odstirajo poglede 
tudi na načine naših prehran-
skih navad in opozarjajo, da 
so prav prehranjevalni sistemi 
z jedilnimi obroki pomemben 
temelj človeškega zdravja.

prof. dr. Janez Bogataj,
etnolog

Nekaj res izjemnega lahko 
nastane samo takrat, ko svoje 
znanje in energijo združijo 
najboljši. Recepti sloven-
skega kulinaričnega vrha, ki 
ga zastopajo kuharski mojstri 
iz celotne regije, fotografije 
vrhunskega fotografa, bese-
dila, ki so jih pregledali in 
ovrednotili najboljši klinični 
dietetik in zdravniki specialisti 
osrednje slovenske zdrav-
stvene ustanove – vse to je 
občuteno povezala v knjižno 
celoto mednarodno znana 
oblikovalka. Združili in potru-
dili so se zato, da bi lahko tudi 
v naših domovih in v našem 
vsakdanu imeli možnost jesti 
res dobro in – brez dodatnih 
omejitev – povsem zdravo, 
četudi nas v življenju morda 
spremlja katera od pogostih 
kroničnih bolezni. Dober tek!

prof. dr. Tadej Battelino, 
dr. med.,
predstojnik Kliničnega 
oddelka za endokrinologijo, 
diabetes in bolezni presnove 
Pediatrične klinike
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kazalo Veronika aljanČiČ

14  jesenska solata
14  porova juha
17	 	mavrična	postrv
19	 	ajdove	palačinke

TomaŽ	BevČiČ

22  hobotnica caprese
22  špargljeva kremna juha s kapesantami
25  špageti z roza gamberi in limeto
26  piranski brancin po mediteransko
29  anina jagodna rezina

Janez	BraTovŽ

32	 	telečja	terina	s	sončničnim	in	bučnim	
oljem, malinov kis, ocvrt peteršilj in 
ajdova kaša, melancana

33	 	telečji	priželjc	s	hruškovo	omako
36	 	počasi	pečen	jagenjček	z	omako,	

hruškova	krema	in	ožgane	bučke
37	 	čokoladna	zemlja	z	malinovim	

sladoledom,	peno	bele	čokolade,	
čokoladno	kremo	in	sadjem

marTina	Breznik

42	 	kremna	zelena	juha	s	poširanim	jajčkom	
in	čipsom	topinamburja

43	 	polnjen	zajček
47	 	piščančje	kroglice	z	rdečo	omako
49	 	drugačne	palačinke	z	jagodami	in	

melisinim pestom

vesna	Čarman

52  marinirani šparglji s postrvjo in 
korenčkom

53	 	pesina	ričota	s	proseno	kašo	in	kozjo	
skuto

57	 	jagenjčkov	file	s	pistacijo,	gorgonzolinim	
pirejem in zelenjavo

58  metina tortica na presnem biskvitu

UroŠ	FakUČ

62  brancinov sašimi
62	 	jajce,	pečeno	v	polnozrnati	skorjici
65  špageti z gamberi
67	 	hobotnica	na	žaru

Tadej GaŠparin

70	 	lososov	tatar	s	popečenimi	ovsenimi	
kruhki

71	 	vongole,	popečene	na	žaru,	s	
popečeni	mi	jurčki	in	rahlo	dimljeno	
kobariško skuto

75	 	kraljevi	gamberi	v	pečici	z	olivnim	oljem,	
čilijem	in	limeto

76  sladoled iz jabolk, rikote in mete

alessandro GaVaGna

80	 	la	rosa	di	gorizia,	la	mela	e	il	cren	−	
goriška	roža,	jabolko	in	hren

80  i girini, briciole di pasta buttata condite 
dall'orto,	funghi	porcini,	quasi	crudi	−	
vlivanci, drobtinice iz testenin z zabelo z 
vrta,	jurčki

83	 	dadolata	di	cervo,	il	finocchietto	
selvatico	e	l'aceto	di	uva	−	jelen,	koromač	
in grozdni kis

83	 	verdure	croccanti	−	hrustljava	zelenjava
84	 	tortino	di	semolino	con	fragole	marinate −	

zdrobova tortica z mariniranimi jagodami

UroŠ Gorjanc

88	 	tunin	tatar	s	popečenimi	škampovimi	
repki	na	kumaričnem	želeju	s	kumaričnimi	
rezanci

89  sarmice v ohrovtovih listih, nadevane z 
ajdovo kašo in šampinjoni, na mandljevi 
karijevi omaki

93	 	brancinov	file	s	koromačevim	bruleejem	
in zelenjavo

94	 	vaflji	iz	ovsenih	kosmičev	z	gozdnimi	
sadeži	in	jagodnim	sorbetom	z	ingverjem

roBerTo	GreGorČiČ

98  rezine jabolk z mladim sirom in timijanom
98  prosena kaša s koprivami, pregreto 

smetano in ocvirki
101	 	jelen	s	čokoladno	omako	na	pireju	iz	

kolerabe in s kapucinko 
103  kostanjev sladki pire s karameliziranimi 

malinami in ribezom 

iGor jaGodic

106  surov jadranski škamp, krema zelene
106	 	cvetača,	krušne	drobtine,	peteršilj,	skutni	

njoki
109	 	na	žaru	pečen	zorjen	goveji	hrbet,	pečen	

pastinak,	pire	pečenega	pastinaka
110	 	korenjev	biskvit,	granita	mandarine,	žele	

mandarine in korenja

BorUT	JakiČ

114	 	juha	rdeče	leče	in	zdrobovi	cmočki
115	 	ješprenjeva	rižota	s	teletino
118	 	hrustljavo	pečen	jelenček,	krompirjeva	

tortica	in	čips	zelene
121	 	češnjev	štrukelj	in	češnjev	sladoled

TomaŽ	kavČiČ

124  marinirane sardele
125	 	divjačinski	golaž
127  poletni travnik
128	 	pica	na	žlico
132	 	divji	brancin	na	solnem	žaru
133  mineštra z vaniljevim sladoledom in 

hrustljavo baziliko

lUka koŠir

138  postrvji sašimi
138	 	mlada	čebula	in	kefir,	salsa	verde
141  gosja bedra, kuhana v kozarcu kilner, z 

rdečo	peso	in	smrekovim	oljem
142	 	bučna	pita

kseniJa	kraJŠek	mahorČiČ

146	 	pomladanska	solata	z	grenivko	in	gorčico
147	 	čemaževi	polnovredni	tagliolini	in	ragu	

polenovke
150	 	file	srne,	pire	s	pistacijo,	višnje	in	čips	

vijoličastega	krompirja
153	 	lešnikov	mousse,	čokoladna	zemlja	in	

sorbet	rdeče	pese

marko	PavČnik

156  mehka drobnjakova polenta in brancinov 
file	na	sopari

157  krompirjeva juha s porom, zeleno in 
tartufato

159	 	počasi	pečena	zelenjava
160	 	lososov	file	v	maslenem	testu
163	 	telečja	krača,	ki	se	topi	v	ustih
164  rabarbara, malinov sorbet, bezgova pena 

in drobljenec

TanJa	in	Leon	PinTariČ

168  langaš
169  špargljeva juha
172	 	počasi	pečena	telečja	plečka,	ješprenj	z	

zelenjavo
173	 	bučna	tortica	z	malinami

klaVdij pirih

178	 	karpačo	postrvi
179	 	pečen	zajec	in	rižota	iz	zelene
183	 	pečen	jagenjček	in	ohrovtovi	zvitki
184	 	kuhana	smetana	s	teranovim	želejem	in	

robidnicami

aniTa	PoToČnik

188  dimljena postrv z avokadom in limonovo 
majonezo

189	 	zelenjavni	rezanci	s	potočnimi	raki
190	 	kovačev	file	na	ješprenju	z	jurčki	in	tartufi
193	 	gibanica	malo	drugače

TaTJana	in	BoŠTJan	rakar

196	 	postrv	s	špinačo	na	tri	načine	in	hrustljavi	
sir

196	 	ribana	kaša	z	zelenjavo	v	paradižnikovi	
juhi

199	 	domači	hrbet	piščanca	z	ajdo	v	ohrovtu,	
sufle	albuminske	skute

199	 	jabolčni	zavitek	s	kostanjem	v	kozarcu

GreGa rozman

204	 	solata	s	potočnim	rakom,	korenjev	žele	
z	morsko	krhliko,	čips	iz	rženega	kruha,	
portulak

205	 	krema	čičerke	z	žafranom,	pečena	rdeča	
pesa, omaka iz zelene solate, avokadova 
krema, slani lešniki

208  lazanja z bikovim repom, hrenov 
sladoled,	paradižnikov	konkase,	mlada	
špinača,	pire	iz	zelene,	kokice	amaranta

211	 	začinjene	slive	z	zvezdastim	janežem,	
pomarančni	sorbet,	čokoladna	pena,	
arašidov kompot

mojmir ŠifTar

214	 	tatarski	golaž
215  postrv na smreki in kreši
217	 	jagenjček	s	pivom	in	češnjo
219	 	sladka	žolca

UroŠ ŠTefelin

222	 	topinamburjeva	juha,	topinamburjev	čips
222	 	ješprenjčkova	rižota	s	tepko	in	hrenom,	

dimljena postrv
225	 	skušin	file,	cvetačni	pire	z	muškatnim	

oreščkom	in	cimetom,	pečena	cvetača	z	
lešniki, koprova omaka

226  šmorn s tepkami in granatnim jabolkom, 
mousse	bele	čokolade,	jabolčna	kaša

ana	ŠUŠTerŠiČ

230	 	file	rdeče	postrvi,	fižolov	namaz,	solatka	iz	
zelenega	jabolka	in	rdeče	redkvice

231	 	brancinov	file	s	koromačem	v	
pergamentu,	pomaranča	in	rdeča	čebula

234  ajdova kaša s šampinjoni in šparglji
237	 	oves,	jogurt	in	gozdni	sadeži

naTaŠa	in	maTeJ	TomaŽiČ

240	 	kremna	juha	s	plemenitimi	zelišči	in	
ocvrtimi	rezanci	rdeče	pese

241	 	skutni	žličniki	s	pehtranom
244	 	opečen	paradižnik	s	skuto	in	bučkami
245  ananas, rabarbara in sladoled iz 

jagodičevja

JUre	TomiČ

250	 	dimljena	postrv	s	pečeno	hruško,	hrenom	
in postrvjimi jajci

250	 	testenine	z	mladim	kozjim	sirom,	bučnim	
oljem	in	bučnimi	cvetovi

253	 	goveja	ličnica	z	lardom	krškopoljskega	
prašiča

254	 	borovničev	štrudelj	s	kremo	iz	
maskarponeja

BoŠTJan	TrsTenJak

258	 	zelenjavni	karpačo	z	avokadovo	kremo
259  polnozrnati peresniki z gamberi in 

zelenjavo
262	 	poširan	brancinov	file	z	melancanovim	

pirejem	in	omako	iz	pečene	paprike
263	 	čokoladna	torta	s	cvetačo

Bine	voLČiČ

268  zelenjavni tatarec
269  losos iz papirja
273	 	ananasov	karpačo	z	maskarponejevo	

kremo	in	svežim	koriandrom

DaviD	vraČko

276  losos & avokado
276	 	pišče	v	dveh	uverturah
279	 	ratatatatouille,	pišče,	bob
280	 	v	gozdu	izgubljene	piščetove	prsi
283	 	čokolada,	korenček,	marakuja

GreGor	vraČko

286  divja postrv, ohrovt in holandska omaka
287  jagnje
290	 	češnje	in	čokolada

jorG zUpan

294	 	žrebičkov	tatar,	sezam,	ponzu,	mlada	
čebula,	ajda

295	 	sipa,	priželjc,	mavrahi,	pehtran
298	 	rabarbara,	zeleni	čaj	in	ribez,	angleška	

krema, pistacija

sLavko	ŽaGar

302	 	goveji	jezik	z	olivnim	oljem,	česnom	in	
sirom	iz	ovčjega	in	kozjega	mleka

302  bistra goveja juha
302	 	živahna	juha
305	 	koruzjača,	v	krušni	peči	hrustljavo	

zapečena	polenta
305	 	postrv	zlatovčica	iz	bohinjske	bele,	

oparjena in prekajena, s hrenom
308	 	volovska	krača	à	la	pulinoga
311  tri mesece suho zorjen goveji hrbet 

na	čisto,	v	belem	vinu	dušena	kumara,	
vloženi	pesini	dojenčki

311	 	junčja	jetra	na	hitro	s	čebulo	na	počasi
312  skutni štruklji z olivami, olivnim oljem, 

kostanjevim medom in hrenom
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Janez Bratovž

RestavRacija jB

LjuBLjana

Janez	Bratovž	lahko	svoje	delo	opiše	
kot	tisto,	ki	ga	zadovoljuje	že	vrsto	let.	
kuhati	je	začel,	ker	mu	je	tako	svetovala	
babica, ko je razmišljal o poklicu za 
življenje.	sprva	si	sicer	ni	predstavljal,	kaj	
pomeni biti kuharski mojster, ko pa je 
odšel	v	tujino	in	se	srečeval	z	vrhunsko	
kuhinjo in kuharji, je ugotovil, da biti chef 
pomeni	vse	kaj	drugega	kot	preživeti	
dan	v	kuhinji.	ogromno	izkušenj	mu	
je prineslo delo v eni najboljših resta-
vracij	v	avstriji,	Tchebull	inn.	spoznal	je	
vrhunsko kuhinjo, usvojil nove tehnike, 
se	dodatno	izobraževal	v	Franciji.	ko	se	
je	odločil,	da	se	vrne	domov,	je	v	njem	
že	rasla	zamisel	o	prvi	restavraciji.	odprl	
jo	je	v	Domžalah,	tam	so	ga	nato	odkrili	
ljubitelji	dobre	kuhinje.	

po osmih letih se je preselil v ljubljano 
v	prostore	restavracije	JB,	kjer	dela	
tudi	danes.	kmalu	je	bilo	o	njem	
slišati, da spada med najboljše chefe 
−	san	Pellegrino	ga	je	uvrstil	med	100	
najboljših.	
Še vedno pa nakupe opravlja sam, 
saj	mora	vedeti,	kaj	bo	postregel.	
spoštuje	visokokakovostna	živila,	
lokalno pridelana, še sam se je lotil 
vrtnarjenja.
ves	čas	išče	nove	ideje	in	izzive,	tudi	
na dopustu in pri svojih gostih ter v 
knjigah.	Pa	vendarle	ostaja	v	svojih	
idejah izviren in preizkuša nove kombi-
nacije	in	nove	tehnike,	jed	postreže,	
šele	ko	je	sam	zadovoljen.	in	tako	je	
nastal	tudi	jedilnik	za	to	knjigo.	



84 —

tortino di semolino 
con fragole marinate 
−	zdrobova	tortica	
z mariniranimi 
jagodami

 za zdrobovo tortico:
40 g  grobega zdroba
300 ml  lahkega mleka
125	ml		 jogurta
70 g  eritritola
½ stroka  vanilje
 lupina limone
2		 lista	želatine
1		 beljak
	 maslo	za	modelčke

 za marinirane jagode:
150	g		 zrelih	jagod
50	ml		 akacijevega	medu

Zdrobova tortica  —
Želatino	namočimo	v	hladno	vodo.	
medtem zavremo mleko s pol stroka 
vanilje	in	z	malo	limonine	lupine.	
dosujemo zdrob, premešamo in 
kuhamo	pri	bližno	10−15	minut.	odstra-
nimo z ognja in zdrob prenesemo v 
skledo.	vmešamo	polovico	eritritola,	
stisnemo	želatino,	lupino	limone	in	
jogurt.
Beljak	stepemo.	nato	mu	počasi	in	
nalahko vmešamo preostali eritritol in 
mešanico	zdroba,	pri	čemer	pazimo,	da	
se	sneg	iz	beljaka	ne	podre.	
z	maslom	narahlo	premažemo	
4 modelčke,	vanje	vlijemo	zmes	in	
pustimo,	da	se	2−3	ure	hladi.

Marinirane jagode  —
Jagode	narežemo	in	jih	mariniramo	v	
medu,	ki	smo	ga	raztopili	v	vodi.	

priporočena	porcija:	202	g
energija:	885	kJ,	211	kcal	
beljakovine:	6,2	g	
maščobe:	10	g
ogljikovi	hidrati:	24	g
prehranske	vlaknine:	2,1	g
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brancinov	file	s	
koromačevim	
bruleejem in 
zelenjavo

500	g		 	filejev	brancina	(4	fileji	po	
125	g)

 sol, beli poper
		 olivno	olje	za	pečenje

	 za	koromačev	brulee:
200	g		 koromača
200	g		 sladke	smetane
7		 rumenjakov	(150	g)
3  jajca
 sol, beli poper

400	g		 	mešane	zelenjave	(bučke,	
češnjev	paradižnik,	rdeča	
čebula)

	 olivno	olje	za	praženje

Koromačev brulee  —
koromač	skuhamo	in	ga	pretlačimo	ter	
ohladimo.	Dodamo	sladko	smetano,	
sol in poper ter umešamo rumenjake 
in	jajca.	Jajčno	mešanico	nalijemo	v	
nepregorne	modelčke	ramequine,	
vsakega posebej ovijemo z alufolijo, 
postavimo	v	pekač,	ki	smo	ga	napolnili	
z vodo do višine 3 cm, ter vse skupaj 
damo	v	pečico,	segreto	na	120	°C,	ter	
pečemo	30	minut.

Zelenjava  —
raznovrstno	zelenjavo	po	naših	željah	
prepražimo	na	olivnem	olju,	posolimo	in	
popopramo.

Brancinov file  —
na	vročem	olju	spečemo	brancinove	
fileje.

Popečene	brancinove	fileje	položimo	na	
krožnik,	dodamo	glazirano	zelenjavo	in	
še	topel	koromačev	brulee.

priporočena	porcija:	407	g
energija:	2353	kJ,	561	kcal	
beljakovine: 40,3 g 
maščobe:	40	g
ogljikovi	hidrati:	10	g
prehranske vlaknine: 4,3 g
primerno za celiakijo
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Bine voLČIČ

BistRo MonsteRa

LjuBLjana

Bine	volčič	je	v	sloveniji	najbolj	prepo-
znaven	po	oddaji	Gostilna	išče	šefa.	
a	redkokdo	ve,	da	je	kuhati	začel	kot	
otrok	−	sprva	še	v	družinski	kuhinji,	
nato	v	srednji	gostinski	in	turistični	
šoli v radovljici in na Višji strokovni 
šoli	za	gostinstvo	in	turizem	Bled,	
svojemu znanju pa je dodal še diplomo 
kuharstva na svetovno znani šoli le 
Cordon	Bleu	v	Parizu.	v	Franciji	je	delal	
v kuhinji alaina passarda v restavra-
ciji	arpege	(3	michelinove	zvezdice)	
in jean-pierra Vigatoja v restavraciji 
apicius	(2	michelinovi	zvezdici),	v	tujini	
se	je	srečal	tudi	s	chefom	Joëlom	robu-
chonom, izpustil ni niti severa, kjer je 
delal v helsinkih s chefom sasujem 
Laukkonenom.	
V sloveniji pa je njegovo pot oblikovala 
kuhinja	državnega	protokola,	nato	hotel	
mons, dokler po vrnitvi iz francije ni 

začel	z	delom	v	hotelu	Livada	Prestige	
ter nato še v gourmet restavraciji 
Promenada	na	Bledu.	končno	željo	po	
lastnem	lokalu	je	uresničil	v	bistroju	
monstera, kjer lahko ponuja drzne jedi 
in	nove	kombinacije	po	lastni	želji	in	
zamislih.	
znan	je	po	tem,	da	sledi	filozofiji	
kuhanja	z	manj	odpada	(zero	waste	
cuisine),	in	tako	želi	porabiti	čim	več	
živil,	ki	so	na	razpolago,	ter	po	izjemno	
kreativnih	krožnikih	po	načelu	−	jemo	
tudi	z	očmi.	
meni, ki ga je pripravil za knjigo, sledi 
načelom	zdrave	prehrane	in	ga	lahko	
ponudimo tako ljudem s sladkorno 
boleznijo	kot	tistim,	ki	želijo	imeti	urav-
noteženo	prehrano.
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postrv	zlatovčica	
iz bohinjske 
bele, oparjena in 
prekajena, s hrenom

600	g		 postrvi	zlatovčice
10	g		 hrena
20	g		 kokosovega	sladkorja
20	ml		 kisle	smetane	
 sol

Če	med	kuharskimi	aparati	ne	najdete	
posebnega prekajevalnika, ki ribo tudi 
opari,	pridite	po	zlatovčico	v	Gostilno	
skaručna.

priporočena	porcija:	162	g
energija:	801	kJ,	192	kcal	
beljakovine:	31,7	g	
maščobe:	5	g
ogljikovi	hidrati:	5	g
prehranske	vlaknine:	0,2	g
primerno za celiakijo

koruzjača,	v	krušni	
peči	hrustljavo	
zapečena	polenta

80 g   surovega koruznega zdroba 
(brez	glutena)

160	ml	 vode	
65	g		 skute
45	ml		 kisle	smetane
55	ml		 sladke	smetane
 sol

V še toplo, na vodi mehko kuhano 
polento vmešamo skuto, kislo in sladko 
smetano	in	ohlajeno	pečemo	na	200	°C,	
dokler	ni	levje	zlato	rjave	barve.

priporočena	porcija:	100	g
energija:	594	kJ,	142	kcal	
beljakovine:	5,1	g	
maščobe:	7	g
ogljikovi	hidrati:	14	g
prehranske	vlaknine:	1,9	g
primerno za celiakijo
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