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KEFIRJEV SIR  
Sestavine:
•	 0,6 l mlečnega kefirja 

S fermentacijo mleka z uporabo mlečnih kefirnih zrn dobimo kefir; prelije-
mo ga v temu namenjeno košarico posode za pripravo sira kefirko in pokri-
jemo s pokrovom. Pustimo stati v hladilniku 24 ur ali čez noč. ko je kefirjev 
sir dovolj gost oziroma po okusu, ga stresemo iz košarice.

Sir lahko posipamo z različnimi sestavinami ali ga oblikujemo z žlico in 
povaljamo v sesekljanih oreščkih, zeliščih ali suhem sadju. Postrežemo s 
kruhom ali krekerji.

Ideje za pripravo sirnih namazov z različnimi okusi: 
-  sesekljani orehi, čokolada in mleti cimet
-  mleti čili in poper, sesekljana zelišča
-  sesekljane suhe brusnice in pistacije
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SVEŽI MLADI SIR 
Sestavine:
•	 2 l mleka
•	 2 čajni žlički sirila (dobimo v lekarni)

Mleko segrejemo, da je mlačno. Vmešamo sirilo, odstavimo in premešamo. 
Pustimo ga čez noč, da se dobro zgosti. Naslednji dan sir vlijemo v večje cedilo 
in pokrijemo z gazo. Za to je priročna tudi velika (1,4 l) posoda za pripravo sira 
kefirko z veliko košarico. Shranimo tekočino, ki odteče - sirotko. kasneje jo 
lahko uporabimo za shranjevanje sira. Sir odcejamo v krpi ali v veliki košarici 
posode kefirko 6-10 ur. Nato lahko dodamo začimbe ali zelišča in ga posolimo. 
Sir lahko še bolj stisnemo, tako da namestimo stiskalno vzmet s ploščico v 
posodo s sirom, pokrijemo in pustimo v hladilniku še za dan ali dva.

tako pripravljen mladi sir je odličen za takojšnje uživanje, lahko ga prelijemo z 
olivnim oljem ali medom, postrežemo s paradižniki ali v solati. lahko ga tudi 
popečemo na žaru.
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SIRNICA (SIROV BUREK)
Sestavine:
•	 4 l svežega mleka
•	 1 paket vlečenega testa (300-500 g) 
•	 2 jedilni žlici kremnega kefirjevega sira (glej recept na str. 4)
•	 1 čajna žlička soli
•	 olje

Nepasirana skuta za nadev: 
Mleko vlijemo v posodo in pustimo na sobni temperaturi 12-24 ur, dokler se toliko 
ne zgosti, da ga lahko režemo. Zgoščeno mleko segrevamo do približno 80 °C 
(ne sme zavreti), da se skuta začne strjevati in ločevati od sirotke. Z lopatko z 
odprtinami poberemo skuto in jo prenesemo v košarico posode za pripravo sira 
kefirko. Po potrebi sirotko, ki se nabere spodaj v kefirko kozarcu, sproti odlivamo 
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ali uporabimo večjo posodo za pripravo sira kefirko (1,4 l). Pustimo odcejati 6-12 
ur. Dlje časa se bo precejala, bolj suha bo. Iz navedenih količin dobimo približno 
500-600 g skute, kar je tudi mera košarice v kefirko posodi. Vmešamo kremni 
kefirjev sir v skuto.

Sirnica - sirov burek:
Pripravimo jo lahko zavito kot spiralo ali položeno v plasteh. Za pripravo v 
plasteh posamezne liste vlečenega testa premažemo z maščobo. Pri domačem 
vlečenem testu je dovolj ena plast testa, pri kupljenem je bolje, da dva lista 
zlepimo skupaj z maščobo. Dva lista testa namazana z maščobo položimo na 
dno pekača, dodamo del nadeva in prekrijemo z dvema namaščenima listoma 
testa. Ponovimo večkrat, da zložimo vsaj 5-7 plasti. Za zadnjo plast uporabi-
mo 3 liste testa in namažemo z maščobo. Pečemo pri 200 °C 40-50 minut. 
Narežemo na trikotnike in postrežemo s kozarcem mlečnega kefirja ali jogurta.
Sirotke ne zavržemo! je zelo zdrava in vsebuje veliko beljakovin. Uporabimo jo v 
različnih jedeh (smutiji, palačinke, biskviti itd.)
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DOMAČ 
MASCARPONE 

Sestavine:
•	 500 ml smetane  

(polnomastne)
•	 1 jedilna žlica  

limoninega soka

Smetano segrejemo na 80 do 90 
°C. Če nimamo termometra, je to 
tik pred vrenjem, ko se pojavijo prvi 
mehurčki. Vmešamo limonin sok in 
vse skupaj počasi kuhamo približno 
10 minut. Vmes večkrat premeša-
mo. Smetana ne sme zavreti. 

Smetana se bo vedno bolj gostila. 
Nato jo odstavimo in ohladimo. 
Vlijemo jo v košarico posode za sir 
kefirko in pustimo vsaj čez noč v 
hladilniku, da se precedi in v koša-
rici ostane gost mascarpone.
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TIRAMISu 
Za pripravo 4 kozarcev tiramisuja

Sestavine:
•	 500 g domačega mascarpone sira
•	 4 rumenjaki
•	 4 jedilne žlice sladkorja
•	 1 skodelica črne kave s kančkom amaretta
•	 kakav v prahu
•	 1 škatla piškotov za tiramisu (napolitanke)

rumenjake stepemo s sladkorjem v gosto kremo, katere masa mora narasti vsaj 
za 4x, sladkor se pa mora popolnoma raztopiti. Za to je potrebno stepanje na 
najvišji hitrosti približno 10 minut. Nato z lopatko narahlo vmešamo mascarpone 
sir. Če smo imeli mascarpone shranjen v hladilniku in se je že precej zgostil, 
vmešamo v kremo še sneg iz stepenih beljakov. Če je mascarpone sir svež, ni 
potrebe po beljakih, ker bo krema vseeno rahla in puhasta. Za pripravo sladice 
lahko uporabimo kozarce ali pekač. Na dno kozarca damo piškote namočene 
v kavo in potresemo s kakavom. Namažemo s polovico pripravljene kreme in 
ponovimo postopek. Zadnja plast naj bo krema, ki jo potresemo s kakavom. 
Postavimo v hladilnik čez noč ali za vsaj 6 ur. 
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ALBuMINSKA SKuTA - RICOTTA
Beseda “ricotta” pomeni drugič segreta. albuminska skuta je zelo 
bogata z beljakovinami. Pripravljena je iz sirotke, ki je stranski produkt 
pri pripravi kefirjevega sira.

Fermentirana sekundarna sirotka:
Za pomoč pri izločanju beljakovin dodamo fermentirano sekundar-
no sirotko, ki za razliko od primarne še bolj pripomore pri krepitvi 
imunskega sistema in ima čistilne lastnosti. Za pripravo fermentirane 
sekundarne sirotke je potrebno primarni sirotki, ki jo pridobimo pri pri-
pravi kefirjevega sira, dodati mlečnokislinske bakterije, zaradi katerih 
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pride do fermentacije. Fermentirano sekundarno sirotko oziroma kisavo 
lahko shranjujemo dalj časa kot primarno, vsebuje zelo malo beljakovin. 
Stimulira delovanje ledvic in pomaga pri razstrupljanju telesa ter spodbuja 
prebavo. Poleg tega ta probiotik deluje antibakterijsko in protiglivično.

Za pripravo albuminske skute iz kozjega ali ovčjega mleka ne potrebujemo 
fermentirane sekundarne sirotke, saj pride do izločanja beljakovin že s 
segrevanjem primarne sirotke nad 90 °C. Pri kravjem mleku do tega ne 
pride tako hitro, če ne dodamo kisave. Če te nimamo, lahko uporabimo 
citronsko kislino ali limonin sok.

albuminska skuta šteje med najbolj kakovostne sire. Vsebuje koristne 
beljakovine in skoraj nič kazeina, na katerega so mnogi občutljivi. Vendar 
pazite, če v postopku priprave tega sira dodamo mleko, bo sir vseboval 
kazein.

Sestavine:
•	 2 l primarne sirotke
•	 100 ml fermentirane sekundarne sirotke (ali 1 žlička citronske kisline 

ali 2 žlički limoninega soka)
•	 200 ml svežega polnomastnega mleka

Primarni sirotki dodamo mleko, segrejemo na 92 °C in tik pred vretjem 
dodamo kisavo. Na površini sirotke lahko vidimo, kako se nabira albuminska 
skuta. Vse skupaj s pomočjo kefirko posode precedimo. Večina sirotke bo 
hitro odtekla, preostanek pa pustimo, da se vsaj 24 ur dobro odceja.

Če sirotki ne dodamo mleka, bo nastalo manj albuminske skute, vendar je 
njena kakovost resnično najboljša. 

albuminsko skuto lahko postrežemo kot sladico ali v slanih jedeh. ker je 
hitro pokvarljiva, ji lahko dodamo sol, če jo želimo shraniti v hladilniku 
nekaj dni. 
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KAJŽARSKA SKuTA
Sestavine:
•	 1 l mleka
•	 2 jedilni žlici mlečnega kefirja

Zmešamo sestavini in pustimo stati na sobni temperaturi vsaj 24 ur.  
Najbolje je uporabiti doma pripravljen kefir, zaradi njegove visoke pro-
biotične vrednosti. ko se mleko zgosti, ga razrežemo na kocke velikosti 
1 cm. Počasi segrevamo na 45 °C. Segrevanje mora biti zelo počasno, 
da se lahko oblikujejo zrnca.

Sirotka se bo ločila od skute. Vsebino prelijemo v košarico posode za 
sir kefirko in jo precedimo. Skuto v košarici trikrat speremo pod tekočo 
vodo, da se zrna ločijo. Nato košarico zopet namestimo na kefirko 
posodo, pokrijemo in postavimo v hladilnik čez noč.

kajžarsko skuto lahko postrežemo v slanih in sladkih jedeh. Če jo želimo 
shraniti za dalj časa, ji je potrebno dodati sol.
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ŠIROKI REZANCI S 
KAJŽARSKO SKuTO  
Za pripravo 4 porcij

Sestavine: 
•	 1 skodelica kajžarske skute
•	 500 g širokih rezancev
•	 1 jedilna žlica masla
•	 ½ skodelice mletih orehov
•	 1-2 jedilni žlici ajde
•	 med

rezance enostavno skuhamo v slani vodi po navodilu proizvajalca. Vmes 
pripravimo ajdove kosmiče: segrejemo ponev in vanjo stresemo ajdo, ko ta 
začne pokati, ponev nemudoma odstranimo iz ognja.

ko so rezanci kuhani, jih precedimo in še na vroče rezance damo rezino masla 
ter premešamo. rezance serviramo na topel krožnik, posipamo s skuto, mle-
timi orehi in ajdovimi kokicami. Po vrhu pokapljamo cvetlični med. 
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DOMAČA MOCARELA
Sestavine:
•	 1 liter svežega mleka
•	 1 čajna žlička sirila (kupimo v lekarni)
•	 1/2 čajne žličke citronske kisline
 
V lonec nalijemo mleko in citronsko kislino ter segrevamo do 35 °C, dokler 
se mleko ne zgosti. Odstavimo z ognja, vmešamo sirilo in pustimo stati 
5-10 minut, da se mleko nekoliko strdi. Z nožem razrežemo.
Segrejemo do 40 °C, da se izloči sirotka.

Sir nadevamo v košarico posode za sir kefirko. S pomočjo žlice potiskamo 
sir navzdol in sirotki omogočimo, da hitreje odteče.
Sirotko vlijemo nazaj v lonec in jo segrejemo na 80 °C. Sir vzamemo iz 
košarice in ga oblikujemo v kroglico. Zaradi higiene in toplote rok, upora-
bimo rokavice.
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Vročo sirotko vlijemo v posodo za sir kefirko, kroglico sira oz. mocarele 
pa v košarici za 30 sekund potopimo v kefirko posodo polno vroče si-
rotke. Mocarela mora biti popolnoma prekrita s sirotko. Po 30 sekundah 
jo vzamemo ven, raztegnemo, oblikujemo nazaj v kroglico in ponovno 
potopimo v vročo sirotko. Ponovimo vsaj 5-krat, dokler se sir lepo ne vle-
če in oblikuje gladka mocarela. Če se je sirotka ohladila, jo lahko vmes 
segrejemo v mikrovalovni pečici.

kroglico mocarele (če se ne da lepo oblikovati) lahko postavimo za 15 
sekund v mikrovalovno pečico na 700 w. kroglico nato raztegnemo in jo 
ponovno oblikujemo v kroglico.

Mocarelo hranimo v sirotki, v košarici posode za sir kefirko hladilniku.

15
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LEDENI ČAJ IZ 
HIBISKuSA IN VRTNICE
Pripravite okusne tople ali hladne ledene čaje z sadjem ali zelišči. Dodajte 
sveže sezonsko sadje za sadni čaj ali fermentirajte čaj kot vodni kefir in 
pripravite probiotični napitek.

Sestavine:
•	 1-2 čajni žlički hibiskusovih cvetov
•	 1-2 čajni žlički cvetov vrtnice
•	 0,6 l vode

Najboljša temperatura za ohranitev sestavin čaja je 80 C. Če nimamo termome-
tra, zavremo vodo in jo pustimo stati 5-10 minut na sobni temperaturi. V košarico 
posode za sir kefirko položite hibiskus in liste vrtnice. Prelijte z vročo vodo in pustite 
stati. Po vsaj nekaj minutah odstranite košarico in čaj ohladite. 
Dodajte ledene kocke in nekaj kosov svežih jabolk in mandarin.
Za veliko kefirko posodo (1,4 l/) podvojite količino čajnih listov.
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LEDENA KAVA
Pripravite svojo jutranjo kavo s kefirko posodo za pripravo sira.

Sestavine:
•	 mleta kava
•	 voda
•	 sladkor (po želji)
•	 ledene kocke
•	 sladka smetana ali kondenzirano mleko
•	 sladoled

V košarico posode kefirko vsipamo zadostno količino kave. Nato počasi prelijemo 
z vročo vodo (naj ne bo več kot 80 °C) in s stiskalno vzmetjo in ploščico počasi 
pritisnemo navzdol. Počakamo, da se odcedi vsa tekočina in v košarici ostane le 
mleta kava.  Po želji dodamo sladkor in ledene kocke ter pripravimo ledeno kavo. 
Okus izboljšamo s smetano ali kondenziranim mlekom in nekaj žlicami sladoleda 
ter uživamo ob posladku. 
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RATATuJ IZ PEČICE
Sestavine:
•	 1 bučka                                           
•	 1 jajčevec                                       
•	 250 ml paradižnikove omake         
•	 korenček                                           
•	 sveži sir (glej recept na strani 5) 

•	 mocarela
•	 rdeča paprika
•	 olivno olje
•	 sol in poper
•	 svež origano

Na koščke narežemo bučko in jajčevec in ju na nekaj kapljicah olja pope-
čemo v ponvi. korenček in rdečo papriko narežemo na trakce in ju prav 
tako na hitro popečemo, saj mora zelenjava še vedno biti malo hrustljava. 
Sveži sir narežemo na trakce.

Namastimo pekač ali uporabimo papir za peko in pričnemo s sestavlja-
njem ratatuja. Na vsak kos bučke ali jajčevca položimo popečeno zelenja-
vo in nekaj kosov sira ter oblikujemo v rolico. Uporabimo primerno količino 
nadeva za vsak kos bučke. Če imamo večje bučke, lahko uporabimo več 
nadeva. Paradižnikovo omako vlijemo v pekač in dodamo ratatuj rolice. 
Posujemo z naribano mocarelo in za 20-30 minut pečemo na 220 °C, 
dokler mocarela ne postane zlato rjava.
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SADNI ŠEJK S SIROTKO IN 
BANANINIM SLADOLEDOM 
Sestavine za sladoled:
•	 200 g grškega jogurta (recept na str. 24) ali mascarpone (recept na str. 4)
•	 1 banana
•	 vanilija

Grški jogurt ali mascarpone vlijemo v modelček in postavimo v zamrzo-
valnik. Banano narežemo na koščke in jo zamrznemo na peki papirju. Vse 
zamrznjene sestavine naložimo v mešalnik in mešamo, dokler se med sabo 
ne povežejo in postanejo gladke in kremaste. Sladoled lahko zaužijemo 
takoj ali ga zamrznemo za kasneje.

Sestavine za šejk:
•	 300 ml sirotke
•	 1-2 kepici sladoleda
•	 1 banana (ali katero drugo sadje)
•	 100 g grškega jogurta
•	 fige

Vse sestavine, razen fig,  mešamo v mešalniku, dokler ne dobimo prave 
teksture. Fige narežemo na rezine in jih pritisnemo na steno steklenice. 
Vlijemo šejk in serviramo ohlajeno. 
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ČOKOLADNI PuDING
Sestavine:
•	 500 ml sirotke
•	 2 rumenjaka
•	 2 jedilni žlici koruznega škroba
•	 2 vrečki vanilije v prahu
•	 200 g temne čokolade
•	 1 jedilna žlica sladkorja

V kozici segrejemo 450 ml sirotke. Preostanek sirotke vlijemo v posodo 
in primešamo vse sestavine razen čokolade. Mešamo, dokler vsebina ni 
gladka. Pazimo na grudice. 

ko sirotka zavre, jo odstranimo s štedilnika. Med mešanjem z metlico 
dodamo pripravljeno mešanico sestavin. Postavimo nazaj na štedilnik in 
mešamo, dokler vsebina ni dovolj gosta. Na hitro dodamo koščke čokolade 
in mešamo, da se čokolada stopi. Vlijemo v 4 majhne kozarce in počaka-
mo, da se ohladi in strdi.

Postrežemo s stepeno smetano, kakavom ali kandirano pomarančno skorjo. 
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SOLATA Z AVOKADOM  
IN SVEŽIM SIROM 
 
Sestavine:
•	 sveži sir (glej recept na str. 5)                          
•	 avokado 
•	 kumarica
•	 olive
•	 paradižnik
•	 rukola
•	 ostala zelenjava (odvisno od 

okusa in sezone)
•	 paprika

Preliv:
•	 2-3 jedilne žlice sirotke
•	 1 jedilna žlica olivnega olja                                                    
•	 ½ avokada
•	 1 čajna žlička limoninega soka
•	 sol

V mešalniku zmešamo vse sestavine za solatni preliv, dokler tekstura ni 
gladka, in vlijemo na servirni krožnik.
Umijemo in narežemo zelenjavo ter jo položimo na preliv na krožniku. 
Začnemo z velikimi kosi, majhne pa položimo na vrh. Narežemo sveži sir 
(lahko ga tudi popečemo) in ga položimo na vrh solate.
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KRuH Z DROŽMI,  
SIROTKO IN KEFIRJEM 

Rženi droži na hitro:
•	 1 jedilna žlica ržene moke
•	 3 jedilne žlice bele moke manitoba
•	 200 ml kefirja
•	 1 čajna žlička sladkorja

Zmešamo vse sestavine v kefirko steklenici. Posodo zapremo in jo pusti-
mo na toplem mestu za 6-24 ur. Če prostor ni dovolj topel, bo fermentaci-
ja potekala počasneje. Posodo lahko postavite blizu radiatorja ali peči, da 
bo proces potekal hitreje. ko se na testu pojavijo mehurčki, je pripravljeno 
za pripravo kruha.
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Sestavine:
•	 100 g droži
•	 500 g moke manitoba
•	 300 g sirotke
•	 10 g soli

Moko presejemo v večjo posodo. Dodamo sirotko in droži ter gnetemo vsaj 
20 minut. Pokrijemo in pustimo počivati vsaj eno uro. Dodamo sol in ponovno 
gnetemo. Pokrijemo s folijo za živila in pustimo vzhajati vsaj 2-3 ure. Po 
mizi posujemo nekaj moke in testo nežno vzamemo iz posode. robe testa 
vlečemo narazen in potem spet združimo na sredini. Ponovimo tolikokrat, da 
spodnji del testa  postane bolj tog/trd. testo postavimo v košaro obloženo 
s krpo tako, da je del kruha s pritrjenimi konicami zgoraj. Pokrijemo s folijo 
in pustimo vzhajati v hladilniku za 17-30 ur. testo vzamemo iz hladilnika in 
pokritega pustimo 2 uri na sobni temperaturi. Pečico segrejemo na 240 °C. 
Na dno pečice postavimo pekač z malo vode za pridobitev pare. ko je pečica 
segreta, začnemo pripravljati kruh. Pekač posujemo z nekaj moke in vanj 
nežno postavimo testo. Na vrhu testa zarežemo nekaj črt, da kruh med peko 
ne bo razpokal. ko postavimo kruh v pečico, zmanjšamo temperaturo na 220 
°C. Pečemo približno 40 minut. Da je kruh končan, vemo, kadar na njega 
potrkamo in zveni votlo. Preden serviramo, kruh ohladimo.
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GRŠKI JOGuRT
Sestavine:
•	 1 navaden jogurt

Uporabimo jogurt z več maščobe za pripravo bolj kremastega in okusnega 
grškega jogurta. jogurt zlijemo v kefirko posodo za sir in pustimo v hladil-
niku vsaj 5 ur, da se odcedi. Morali bi dobiti zgoščen jogurt. Grški jogurt je 
veliko bolj kremast kot navaden jogurt in izgubi kislost navadnega jogurta.

Grški jogurt lahko uporabimo za kuhanje ali ga serviramo z orehi, medom 
ali sadjem - točno tako kot Grki.
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MANDLJEVO MLEKO
Sestavine:
•	 mandlji
•	 voda
•	 sol, sladkor (po okusu)

Pest mandljev vsujemo v košarico v kefirko posodo za sir in dodamo vodo. 
Pustimo, da se namaka čez noč. Zjutraj odcedimo in umijemo pod tekočo 
vodo. Mandlje dobro zmešamo v mešalniku s približno 500 ml vode in 
ščepcem soli. lahko dodamo tudi sladkor. Mešanico prelijemo v košarico 
kefirko posode za sir in s pomočjo stiskalne vzmeti dobro odcedimo. 
Mleko lahko hranimo v hladilniku vsaj 3 dni. Pulpa, ki je ostala v košarici, 
se lahko uporabi za peko muffinov. Mandljevo mleko lahko uporabite tudi 
za pripravo mandljevega kefirja z uporabo kefirnih zrnc. Če smo sladkor že 
dodali, ga med fermentacijo ni potrebno dodajati. 
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KOKOSOV KEFIRJEV SIR
 
ena mojih ljubših jedi je kokosov kefirjev sir z dodanim ananasom in nastr-
ganim kokosom, prelit z medom in malce ruma. 

Sestavine:
•	 2 skodelici kokosovega kefirja

Pripravljen kokosov kefir nalijemo v košarico kefirko posode za sir. 
Steklenica bo ujela sirotko, ki se odceja skozi košarico. Posodo pokrijemo 
in postavimo v hladilnik čez noč. Iz 2 skodelic kokosovega kefirja ponavadi 
dobimo 1 skodelico sirotke in 1 skodelico kokosovega kefirjevega sira. 
Naslednji dan imamo v košarici ustrezno količino kokosovega kefirjeve-
ga sira. Sir odstranimo iz košarice, sirotko pa shranimo v hladilniku za 
fermentacijo napitkov ali zelenjave. Sir lahko uporabimo takoj ali pa ga v 
neprodušni posodi hranimo v hladilniku.
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SLADOLED IZ KOKOSOVEGA 
IN MANDLJEVEGA KEFIRJA 
Odličen način za uživanje kefirja iz kokosovega ali mandljevega mleka. Ne 
pozabite, kefir lahko pripravite s katerimkoli mlekom.

Sestavine:
•	 1 skodelica kefirjevega sira (še boljše je, če uporabimo kokosov kefirjev sir)
•	 3 skodelice mandljevega mleka
•	 1 ½ skodelice kokosovega polnomastnega mleka
•	 1 čajna žlička vanilijevega ekstrakta z okusom ruma
•	 ¼ skodelice stevije
•	 1 skodelica nastrganega kokosa

kefirjev sir, mandljevo in kokosovo mleko, vanilijo ter stevijo damo v 
mešalnik in mešamo 15 do 20 sekund. Dodamo v posodo za zamrzovanje 
sladoleda in zamrznemo po navodilih proizvajalca.

Pražen kokos
Pečico segrejemo na 200 °C. razprostremo nariban kokos na pekač s peki 
papirjem. Pekač postavimo v pečico in pečemo 5 do 7 minut ali dokler se 
kokos ne obarva rjavo. Popečen kokos posujemo po sladoledu.
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INGVERJEV KOLAČ 
S KEFIRJEVO KREMO
 
Melasa naredi bolj bogat okus teh medenjakov. Melasa je bogat vir hranil 
in vsebuje veliko pomembnih mineralov, kot so kalcij, magnezij, mangan, 
kalij, baker, železo, fosfor, krom, kobalt in natrij. Uporabljam črno melaso, 
saj ima nizek glikemični indeks. to pomeni, da se glukoza in ogljikovi 
hidrati presnavljajo počasneje, kar znižuje raven inzulina in uravnovesi 
krvni sladkor. 

Sestavine:
•	 1/2 skodelice stopljenega kokosovega ojla
•	 3/4 skodelice kokosovega sladkorja
•	 1/3 skodelice črnih melas
•	 1 čajna žlička vanilije
•	 1 jajce
•	 2 čajni žlički sode bikarbone
•	 2 skodelici pražene pšenične moke
•	 1 jedilna žlica cimeta
•	 1/4 čajne žličke muškatnega oreščka
•	 1/2 čajne žličke ingverja v prahu
•	 1/2 čajne žličke morske soli

Kefirjeva krema
225 g kremnega sira
½ skodelice kefirjevega sira
2 jedilni žlici meda
1 čajna žlička vanilije
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Ingverjevi kolački
Pečico segrejemo na 175 °C. Namastimo pekač dimenzije 23 x 33 cm. V 
veliki posodi zmešamo kokosovo olje, kokosov sladkor, melaso in vanilijo. 
Dodamo jajce in dobro premešamo. Dodamo sodo bikarbono, moko, cimet, 
muškatni orešček, ingver in sol. Dobro premešamo. testo enakomerno 
razporedimo po pekaču. Pečemo 15-20 minut (pazimo, da ne zažgemo). 
Odstranimo iz pečice in ohladimo. Nanesemo kefirjevo kremo.

Za kefirjevo kremo zmešamo kremni sir, kefirjev sir, med in vanilijo. kremo 
lahko nanesemo, ko se kolač popolnoma ohladi. Okrasimo s posipom. 
Narežemo na kocke in serviramo.



KEFIRJEVA PRAZNIČNA PITA
ta pita se lahko pripravi na veliko načinov. Pripravimo jo lahko brez 
laktoze, s kokosovim kefirjevim sirom ali kremnim sirom. lahko jo 
pripravimo tudi brez sladkorja, kakor jo pripravim jaz, s stevio. je 
tudi brez glutena. In ne pozabite, tudi tofu je fermentirana hrana!

Sestavine:
•	 1 skodelica sušenih brusnic
•	 1 skodelica orehov
•	 1 skodelica pekan orehov
•	 ščepec morske soli

Nadev za pito
•	 2/3 skodelice kefirja
•	 1 skodelica kefirjevega sira
•	 1/2 skodelice medu ali javorjevega sirupa (jaz sem uporabila ¼ 

skodelice stevije v prahu za pito brez sladkorja)
•	 1 čajna žlička ekstrakta poprove mete
•	 1 skodelica kremnega sira (brez laktoze)
•	 3 jedilne žlice kokosovega olja (stopljenega)
•	 1 ½ skodelico tofuja
•	 1 strta ekološka sladkorna palčka 

Testo
V mešalnik položimo suhe brusnice, orehe, sol in pekan orehe ter 
mešamo, dokler se mešanica ne začne lepiti skupaj. Ponavadi 
traja minuto ali dve. Mešanico pritisnemo v 20 cm pekač za pito in 
postavimo v hladilnik.
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Nadev
Vse sestavine, razen sladkornega trsa, premešamo v mešalniku. Vlijemo 
na testo za pito in zamrznemo za 3 ure. Po tem jo lahko hranimo v hladilni-
ku ali pustimo v zmrzovalniku. Po vrhu posujemo strto sladkorno palčko.
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SLADOLED IZ BuČNEGA 
KEFIRJEVEGA SIRA
Z bučnimi semeni praženimi v cimetu.

Sestavine:
•	 1 skodelica nesladkane buče, bučnega pireja ali vloženih bučk
•	 1 čajna žlička vanilijevega ekstrakta
•	 2 skodelici polnomastne smetane
•	 ½ skodelice javorjevega sirupa
•	 ¾ skodelice kefirjevega sira
•	 ½ čajne žličke cimeta
•	 ½ čajne žličke ingverja
•	 ¼ čajne žličke morske soli
•	 ščepec muškatnega oreščka
•	 1 čajna žlička viskija (po želji)

Bučna semena pražena v cimetu
•	 1 skodelica surovih bučnih semen
•	 1 jedilna žlica stopljenega masla
•	 2 čajni žlički trsnega sladkorja
•	 1 čajna žlička cimeta
•	 1 jedilna žlica morske soli

Vse sestavine damo v mešalnik in mešamo 20 sekund. Vlijemo v posodo 
za izdelavo sladoleda in zamrznemo po navodilih proizvajalca. Posujemo s 
praženimi bučnimi semeni.

Bučna semena pražena v cimetu
Pečico segrejemo na 135 °C.

Bučna semena spiramo, dokler ni voda čista. Dobro odcedimo in osušimo 
s papirnato brisačo. 
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Bučna semena položimo na peki papir in prelijemo s stopljenim maslom. 
Po vrhu posujemo sladkor, cimet in ščepec ali dva morske soli. 
Semena rahlo premešamo in jih razporedimo po peki papirju. 
Pečemo približno 30 minut, ali dokler niso rahlo popečeni, medtem jih 
vsakih 10 minut premešamo in preverimo.
Odstranimo jih iz pečice in pustimo, da se malo ohladijo.
Semena odstranimo iz pekača in serviramo!
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LIMONADA IZ 
KEFIRJEVE SIROTKE
V tem receptu lahko zamenjamo limonin sok s pomarančnim sokom. jaz 
rada podvojim količino pomarančnega soka in dodam manj vode. Postaja 
eden izmed mojih najljubših receptov.

Sestavine:
•	 700 ml vode
•	 ¼ skodelice sladkorja
•	 60 ml limoninega soka
•	 120 ml kefirjeve sirotke

Sladkor vsujemo v posodo in dodamo dovolj tople vode, da se sladkor 
raztopi. Dodamo limonin sok in kefirjevo sirotko, ko smo prepričani, da 
je tekočina ohlajena na sobno temperaturo. Mešanico nalijemo v kefirko 
steklenico za sekundarno fermentacijo jo dobro zapremo. tesno pokrijemo 
in pustimo za 2-3 dni, oziroma dokler mešanica ne postane mehurčkasta. 
Pogosto preverjamo tlak v steklenici, da ne pride do pokanja. Steklenico 
postavimo v hladilnik in mešanica se bo še naprej fermentirala. Če postane 
prekisla, dodamo nekaj sladkorja ali stevije.
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STEPENA KREMA IZ KEFIRJA
ta krema lahko v zaprti posodi v hladilniku ostane tudi en mesec.

Sestavine:
•	 1 skodelica smetane
•	 4 jedilne žlice kefirjevega sira
•	 stevija ali med po okusu 

Ideje za posip:
•	 cimetov posip
•	 kakavov posip
•	 ščepec morske soli

V električnem mešalniku stepamo smetano na najmanjši hitrosti, dokler 
se ne zgosti. Hitrost povečamo na srednje hitro in dodamo stevijo ali med. 
Nadaljujemo z mešanjem, dokler krema ne postane čvrsta. Nežno vmešamo 
kefirjev sir in okrasimo s posipom po želji.
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JABOLČNO-
INGVERJEV 
KEFIRJEV 
NAPITEK
(s kefirjevo sirotko)

Okusen napitek, ki se ga enostavno 
pripravi! Pripravimo ga lahko v nekaj 
dneh, otroci ga bodo oboževali!

Sestavine:
•	 1 skodelica jabolčnega soka
•	 ¼ skodelice kefirjeve sirotke 

(mora biti sveža)
•	 2 ½ skodelici vode
•	 2 jedilni žlici ingverjevega soka

Iztisnemo sok iz ingverja s pomočjo 
stiskalnika česna ali sokovnika. Vse 
sestavine zmešamo v veliki kefirko 
posodi (ali prepolovimo recept in 
uporabimo malo kefirko posodo).

Pustimo, da fermentira 2-5 dni. 
Po 2 dneh enkrat dnevno odpremo 
posodo. ko napitek postane gaziran, 
ga hranimo v hladilniku ali spijemo 
takoj. V hladilniku bo napitek 
trajal par tednov. ampak možno 
je, da ga bo potrebno vsake toliko 
odpreti zaradi pritiska v steklenici. 
½ skodelice tega napitka lahko 
uporabimo za pripravo naslednjega. 
kefirjevo sirotko samo zamenjamo z 
že fermentiranim napitkom.
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SIRNE KROGLICE S 
SVEŽIMI ZAČIMBAMI 
12 kosov

Sestavine:
•	 125 g kefirjevega sira (dobro odcejenega)
•	 1 ščepec soli
•	 mlet poper
•	 4 jedilne žlice nasekljanih svežih začimb po želji: drobnjak, koper, 

koromač, peteršilj, koriander …
 
Zmešamo sir, sol in poper. Mešamo z lopatico, dokler ne dobimo 
homogene mešanice.

Sesekljamo začimbe in jih zmešane damo na plitek krožnik. Z rokami 
oblikujemo male sirne kroglice in jih povaljamo v začimbah. Da se krogli-
ce ne lepijo preveč na roke, si jih zmočimo z vodo. jed okrasimo 
in serviramo kot dodatek k aperitivu.
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SIROVA TORTA Z MARELICAMI 
 
8 kosov
 
Sestavine:
•	 1 krhko testo za pite
•	 500 g kefirjevega sira (dobro odcejenega)
•	 130 g sladkorja + 3 jedilne žlice
•	 1 limona
•	 3 jajca
•	 1 ščepec soli
•	 1 jedilna žlica moke
•	 170 g polnomastne kisle smetane (creme fraiche)
•	 25 zrelih marelic
 
V pekač za pite razporedimo krhko testo. Prepikamo ga z vilico in prekrije-
mo s povoščenim papirjem ter napolnimo z utežmi za slepo peko. 10 minut 
pečemo na spodnjem nivoju pečice, ki jo segrejemo na 180 °C, nato uteži 
odstranimo in nadaljujemo s peko še približno 5 minut, da se testo obarva 
rjavo. Posodo vzamemo iz pečice. temperaturo pečice znižamo na 120 °C.

V posodi zmešamo kefirjev sir, 130 g sladkorja in naribano limonino lupino 
v gladko kremo. Postopoma vmešamo vsako jajce posebej in nato še 
limonin sok, sol, moko ter kislo smetano.

Mešanico namažemo na testo in pečemo približno 1 uro. Če pritisnemo na 
površino s prstom, bi morala biti čvrsta, ampak ne obarvana. Preden torto 
vzamemo iz posode, jo pustimo, da se v njej še malo ohladi.
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razkoščičimo marelice. Polovice nadevamo na pekač s peki papirjem 
(notranje strani obrnjene navzgor) in jih posipamo s preostalim sladkorjem. 
Pekač postavimo v pečico na 200 °C in pečemo, dokler marelice ne posta-
nejo zlato rjave. Počakamo, da se ohladijo, preden jih položimo na torto.

torto pred serviranjem dobro ohladimo. Če jo bomo pustili počivati 12 ur, 
bo še boljša.

Namesto, da kupimo testo za pite, ga lahko naredimo tudi sami.  Potrebu-
jemo 300 g mletih piškotov in 100 g masla. Sestavine zmešamo v testo, ki 
ga pečemo brez uteži. Preden dodamo nadev, je testo potrebno ohladiti.
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KIŠ S ŠPINAČO, PARADIŽNIKOM 
IN KEFIRJEVIM SIROM 
 
8 porcij
 
Testo:
•	 250 g moke
•	 125 g mehkega masla
•	 1 jajce
•	 50 ml vode
•	 1 ščepec soli
 
Nadev:
•	 2 jedilni žlici durum pšeničnega zdroba
•	 2 majhna paradižnika
•	 1 kg sveže špinače
•	 1 jedilna žlica olivnega olja
•	 1 strok česna
•	 sveže mlet muškatni orešček
•	 30 g sezamovih semen
•	 3 jajca
•	 200 g kefirjevega sira
•	 150 ml polnomastnega mleka
•	 sol, mlet poper
 
Priprava testa: ročno ali v mešalniku zmešamo moko in maslo, dokler ne 
dobimo sipke mešanice. Dodamo jajca, vodo in sol ter dobro zgnetemo. testo 
zavijemo v folijo za živila in pustimo počivati vsaj 2 uri.

Pečico segrejemo na 200 °C. testo razporedimo v pekač za pite. Prepikamo ga 
z vilico in po celotni površini posipamo z zdrobom. ko je pečen, počakamo, da 
se ohladi. Paradižnik narežemo na četrtine, odstranimo semena in nato nareže-
mo na večje kocke. Posolimo in pustimo v cedilu, da se nekoliko razpusti. 

40 41



40 41

špinači odstranimo stebla in jo dobro operemo. V ponvi segrejemo olje in 
dodamo olupljen in strt strok česna. ko se česen obarva, ga odstranimo, 
saj je bil njegov namen le dodati nekaj okusa olju. Dodamo špinačo in 
pustimo, da se razpusti. ko se špinača nekoliko posede, jo rahlo solimo in 
odcedimo. Pustimo, da se ohladi, nato z rokami iztisnemo odvečno vodo. 
Začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom.

Sezamova semena popražimo v ponvi ter ves čas mešamo, dokler se ne 
obarvajo zlato rjavo. Sezama ne smemo pražiti predolgo; lahko se pojavi 
efekt kokic: semena začnejo pokati!

Zmešamo jajca in kefirjev sir. Dodamo mleko, sol in poper. 

Po pečenem testu naložimo špinačo. Posipamo sezam in naložimo 
paradižnik. Prelijemo z mešanico sira. Položimo na dno pečice in pečemo 
30 minut, da postane lepe rjave barve. kiš odstranimo iz posode po 5 
minutah. lahko serviramo vroče ali ohlajeno.
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RAVIOLI S KEFIRJEVIM SIROM 
IN OMAKO IZ BuČK 
 
 
Testo za raviole:
•	 300 g moke
•	 3 jajca
 
Nadev:
•	 nekaj listov blitve
•	 250 g kefirjevega sira (dobro odcejenega)
•	 1 beljak
•	 sol, mlet poper, muškatni orešček

Za omako:
•	 500 g bučnega mesa (brez semen in kože)
•	 200 ml kefirja (po 24 urah fermentacije)
•	 sol, poper, svež ali posušen origano
 
Priprava testa za raviole: v posodi zmešamo moko in jajce. Če se nam 
zdi presuho, dodamo nekaj žlic vode. testo mora biti mehko za gnetenje, 
ampak vseeno dovolj čvrsto. Zavijemo v folijo za živila in pustimo 1 uro na 
sobni temperaturi.

Priprava nadeva: blitvo operemo in odstranimo vse razen listov. V vreli slani 
vodi kuhamo liste približno 3 minute. Nato jih odcedimo in pustimo, da se 
ohladijo. Z rokami jih oblikujemo v kroglice v velikosti jajca. Močno stis-
nemo, da odstranimo čim več odvečne vode. kroglice na grobo narežemo 
in jih damo v posodo. Dodamo kefirjev sir, beljak, sol, poper in muškatni 
orešček. Vse skupaj dobro premešamo.
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testo razvaljamo in dobro razvlečemo zelo na tanko. Narežemo na trakce 
in jih razdelimo po površini, ki smo jo predhodno posipali z moko. trakce 
navlažimo z vodo, pomagamo si s čopičem. Nadev z žličko razdelimo na 
trakce z 2-3 centimetrskim razmikom. Prek traku položimo še en trakec. 
Na obeh straneh nadeva pritisnemo s prstom in narežemo na kvadrate ali 
kroge. raviole polagamo na papirnato brisačo posipano z moko, potem 
pripravimo omako.

Priprava omake: bučo olupimo, meso narežemo na kocke in dušimo s 
toliko slane vode, da ravno prekrije bučo. ko bučkino meso postane zelo 
mehko, ga zmešamo skupaj s kefirjem. 

Vodo za kuhanje raviolov posolimo in zavremo. raviole kuhamo 5 minut. 
ravioli so kuhani, ko priplavajo na površje. takrat jih odcedimo in strese-
mo v omako. Vse skupaj premešamo, da ravioli dobro vpijejo omako. 
Dodamo origano, začinimo po okusu in serviramo še vroče.
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BuČKE POLNJENE 
S SIROM IN METO
 
6 porcij 
 
Sestavine:
•	 6 bučk
•	 1 čebula, nasekljana
•	 1 rezina kruha, namočenega v mleko
•	 60 g pinjol
•	 olivno olje
•	 4 žlice narezane mete
•	 1 čajna žlička paprike
•	 500 g kefirjevega sira (dobro odcejenega)
•	 1 jajce
•	 sol, mlet poper
 
Pečico segrejemo na 180 °C. Previdno odrežemo vrhove bučk. Odstrani-
mo notranjost bučke, vendar pustimo 5 mm mesa ob straneh. Notranjost 
posolimo in pustimo. Grobo narežemo meso, ki smo ga odstranili iz 
notranjosti bučk.

kruh namočimo v mleku. Pinjole popražimo v ponvi do zlato rjave barve. 

V ponvi segrejemo 2 žlici olivnega olja in popražimo čebulo. ko postane 
rahlo rjave barve, dodamo narezane bučke. Začinimo s soljo, poprom 
in papriko. Dušimo pokrito, dokler se bučke ne zmehčajo. Nato vsebino 
ponve nadevamo v cedilo, da se tekočina odcedi.

V posodi zmešamo kefirjev sir, kruh (stisnemo odvečno mleko), jajce, meto 
in pinjole. Dodamo mešanico iz cedila.
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Nadevamo bučke in jih postavimo na namaščen pekač. Če ne stojijo 
pokonci, nekoliko odrežemo dno, da jih uravnovesimo. Pokrijemo z 
odrezanimi vrhovi bučk in pokapamo z olivnim oljem.

Pečemo približno 45 minut (čas peke je odvisen od velikosti bučk). Post-
režemo vroče z rižem.
 
tudi paprike, paradižnike in jajčevce lahko polnimo na enak način.
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GRATINIRAN KROMPIR  
S KEFIRJEVIM SIROM 
 
4 porcije
 
Sestavine:
•	 1 kg krompirja
•	 250 ml sladke smetane
•	 300 g kefirjevega sira (srednje odcejenega)
•	 1 strok česna
•	 30 g masla za pekač
•	 50 g naribanega sira
•	 muškatni orešček, sol, poper
 
Pečico segrejemo na 200 °C. krompir olupimo in narežemo na tanke rezine. 
krompir operemo, preden ga narežemo na rezine, da se ohrani škrob. V 
posodi zmešamo sladko smetano in kefirjev sir. Česen olupimo, stremo in z 
njim podrgnemo po pekaču, nato ga premažemo z maslom. krompir zlaga-
mo v posodo po plasteh in med vsako plastjo vlijemo mešanico smetane in 
sira ter začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom.
krompir mora biti ravno dovolj prekrit s prelivom. Pekača ne napolnimo 
do vrha, da se izognemo možnemu polivanju po pečici. Po vrhu posujemo 
nariban sir. 
Pečemo približno 1 uro in pol, dokler krompir ne postane mehak in je vpil 
tekočino ter dokler površina ni obarvana zlato rjavo.
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PALAČINKE - BOuRRIOLS  
(TRADICIONALNE PALAČINKE IZ CENTRALNE FRANCIJE)

4 porcije
 
Sestavine:
•	 125 g ajdove moke
•	 125 g pšenične moke
•	 ½ čajne žličke fino mlete soli
•	 500 ml sirotke 
•	 maščoba za peko (olje,maslo)

Sirotko hranimo v hladnem prostoru (hladilnik) nekaj dni, preden jo 
uporabimo. V posodi zmešamo obe moki in sol. V sredini naredimo 
luknjo. Počasi vlivamo sirotko in mešamo. Pokrijemo s krpo in pustimo 
nekaj ur na sobni temperaturi, da testo naraste in se na površini naredijo 
mehurčki. Pred začetkom peke dodamo v testo stopljeno maslo, zato 
da ni potrebno vedno znova naoljiti ponve. Če je testo pregosto, lahko 
dodamo nekaj vode. Spečemo jih enako kot palačinke in jih serviramo z 
marmelado, medom ali uporabimo meso in/ali sir za slano opcijo. 

 

recept s sirotko



48 49

SIR SERAC 
Serac je sir iz švicarskih in savojskih alp. Narejen je iz sirotke in njegovo 
ime prihaja iz besede ‘serum’. Na enak način sta narejena tudi korziški sir 
brocciu in provansalski sir brousse. Pooseblja pristop, s katerim iz mleka 
dobimo vse, kar je mogoče.
 
recept za približno 150 g sira serac.
 
Sestavine:
•   4 l sirotke + 20 ml ekstra
•   1 l neklorirane vode
•   60 g soli (¼ skodelice)
 
200 ml sirotke pustimo v toplem prostoru v zaprti posodi 3 dni, da se 
fermentira in skisa. 4 l sirotke vlijemo v kozico in zavremo. Dodamo 200 
ml fermentirane sirotke in odstranimo iz štedilnika. Počakamo 10 minut. 
tekočina se bo ločila in videli bomo bele grudice, ki bodo plavale v čisti 
tekočini. 

Pripravimo kefirko posodo za sir in vanjo vlijemo tekočino iz kozice. 
Vlivamo postopoma, da omogočimo precejanje. ko napolnimo košarico, 
počakamo, da raven tekočine pade in potem ponovno dolijemo tekočino. 
Uporabimo lahko večjo kefirko posodo (1,4 l). Ponavljamo, dokler ne 
porabimo vse tekočine. Vmes lahko izlijemo tekočino, ki se nabira spodaj, 
da olajšamo nadaljnje precejanje. Odcejanje lahko traja tudi nekaj ur. ko 
opazimo, da se tekočina več ne odceja, namestimo stiskalno vzmet in 
pokrijemo. Pustimo 24 ur.

Naslednji dan v vodi raztopimo sol. Sir vzamemo iz kefirko posode za sir 
in ga potopimo v slano raztopino. Pustimo v hladnem prostoru 4 dni in sir 
obrnemo vsakih 12 ur. 
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Sir odcedimo in ga postavimo na podlogo iz slame, da se posuši. lahko 
ga zaužijemo svežega, slanega ali sladkega, ali pa ga pustimo v hlad-
nem prostoru (klet) še 1 mesec, da se razvije močnejši okus. 
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recept s sirotko
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JAGODNE POGAČE
 
6 porcij
 
Za pogače:
•	 250 g moke + za posip delovne površine
•	 50 g sladkorja
•	 1 čajna žlička soli
•	 2 čajni žlički pecilnega praška
•	 50 g masla (narezanega na koščke)
•	 150 ml sirotke
•	 1 jajce
 
Za nadev:
•	 200 g jagod
•	 150 ml hladne sladke smetane
•	 150 g kefirjevega sira (dobro odcejen)
•	 40 g vanilijevega sladkorja
•	 1 kozarec jagodne marmelade
 
Pečico segrejemo na 200 °C. Na pekač položimo peki papir.

V skledi zmešamo moko, sladkor, sol in pecilni prašek. Dodamo maslo in 
gnetemo s prsti, da dobimo grudasto testo. Nato dodamo sirotko in hitro 
zgnetemo v mehko in gladko testo. testo razvlečemo po delovni površini 
posipani z moko na debelino testa približno 2 cm. Z modelčkom za piškote 
iz testa izrežemo kroge. Položimo jih na ploščo za pečenje in jih premaže-
mo s stepenim jajcem.

Pečemo na srednjem nivoju pečice 15 minut, da pogače narastejo in se 
obarvajo zlato rjave barve. Vzamemo iz pečice in počakamo, da se ohladi.
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jagode operemo in jim odstranimo stebla ter lističe. Smetano in vanilijev 
sladkor nežno stepemo in ji primešamo sveži sir. Pogače napolnimo z 
marmelado, kremo in na koncu z jagodami narezanimi na koščke.

 
Sadje lahko izbiramo glede na sezono. Pogače so okusne tudi z malinami, 
robidami, ananasom, mangom, pomarančami ...
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Urška Fartelj
220stopinjposevno.com

avtorica slovenskega bloga in knjige 220 stopinj poševno je 
zagovornica sveže, domače in sezonske lokalno pridelane in 
tradicionalne slovenske hrane. tako v življenju kot v pri hrani 
jo vodita navdih in kreativnost. 

Donna Schwenk 
culturedfoodlife.com

Strokovnjakinja na področju fermentirane hrane in avtorica 
treh najbolje prodajanih knjig: Cultured Food for life, Cul-
tured Food for Health in najnovejše Cultured Food in a jar. 
Donna verjame, da je uživanje doma pripravljene probiotične 
hrane najboljši recept za zdravo življenje.

Marie-claire FreDeric
nicrunicuit.com

Marie-Claire je avtorica na področju gastronomije in ku-
linarike z mnogimi knjižnimi uspešnicami.  Ukvarja se z 
zgodovino prehrane in obujanjem tradicionalnih načinov 
fermentacije. Promovira pripravo hrane doma s pristnimi  
in zdravimi sestavinami.
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