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Kruh
z drožmi

Recepti za kruh, slano in sladko pecivo
ter dobrote s kruhom in za na kruh

Pred izidom



Nova knjiga revije Dober tek in založbe Dedal

Kruh z drožmi
Divji, a z mehko sredico in hrustljavo skorjico

Najpopolnejši slovenski priročnik
za peko kot nekoč

Ste vedeli, da lahko spečete kruh tudi brez kocke kvasa? Seveda, kruh lahko zamesimo tudi samo 
iz moke, vode in soli! Če namreč mešanico vode in moke pustimo nekaj časa, se v njej zgodi vse 
živo. Dobesedno. Na delu so namreč bakterije, ki povzročijo, da kruh zraste. In to mešanico 
moke in vode imenujemo droži ali kislo testo. 

Tako so kruh pekli naši predniki, preden je na police prišel industrijski kvas, in danes je taka 
peka kruha znova izjemno priljubljena. Ne le zato, ker je kruh čudovito mehak s hrustljavo 
skorjico, ampak tudi laže prebavljiv, polnejšega okusa in obstojnejši. In iz drožnega 
testa lahko spečemo vse, kar naredimo iz kvašenega: kruhe in pice, krofe, pogače in kolače, 
buhteljne in babke … droži lahko dodamo celo v testo za palačinke! 

V kuharski knjigi, ki je v resnici najpopolnejši slovenski priročnik za peko 
z drožmi, nas izkušena slovenska avtorica korak za korakom prepričljivo 
vodi pri pripravi droži, opozarja na najpogostejše napake in odgovarja na 
najpogostejša vprašanja. Knjigo popestri z osebnimi anekdotami in dodaja 
40 odličnih in pestrih receptov, ki bodo hitro postali vaš najokusnejši hobi.

Z natančnimi besedili, odličnimi avtorskimi fotografijami in vrhunskim oblikovanjem je to 
knjiga, ki si jo bodo na svojih policah želeli vsi ljubitelji kruha. Nenazadnje je to prva slovenska 
knjiga o peki z drožmi.

Nataša Đurić, po poklicu geodetinja in raziskovalka, v prostem času pa mojstrica peke z 
drožmi in blogerka, je leta 2011 začela raziskovati skrivnostni svet bakterij in kvasovk, ki moko 
in vodo spremenijo v kruh. Svoje znanje je delila na svojem blogu in izjemno priljubljenih 
delavnicah doma in v tujini, zdaj pa ga je skupaj s številnimi domiselnimi recepti zbrala v knjigi, 
ki jo pripravlja v sodelovanju z revijo Dober tek. 

 Izide decembra 2017! Sprejmete izziv?
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Droži iz bele 
in polnozrnate 
pšenične moke

Sestavine
100 g polnozrnate pšenične moke
100 g bele pšenične moke
200 g vode s temperaturo 30–32 °C 

steklen kozarec s prostornino 0,5 l 

Priprava

Postopek je enak kot za droži iz ržene moke, 
le da zdaj prvi dan zmešamo 20 g bele 
pšenične moke, 20 g polnozrnate pšenične 
moke in 40 g vode. Nato vsak dan droži 
nahranimo z enakimi količinami moke in 
vode kot prvi dan. 

1. dan

2. dan

3. dan

4. dan
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Ajdov kruh z orehi
Priznati moram, da nisem največja ljubiteljica ajde, saj imam raje sladko oreškasta in 
zemeljska žita. A ko pripravim ajdov kruh z orehi, na to kaj hitro pozabim. Popraženi in dišeči 
orehi lepo uravnovesijo subtilno kisli značaj sveže na kamen mlete ajdove moke. Posebnost 
tega kruha je, da pripravimo večjo količino droži oziroma predtesta, zaradi česar je zadnje 
vzhajanje zelo kratko. Tak način peke je priročen, če smo čez dan dlje časa odsotni od doma. 
Če zjutraj pripravimo droži, za večerjo že lahko uživamo v čudovitih aromah te slovenske 
krušne klasike. 

Količina
1 srednje velik hlebec

Sestavine
droži 
200 g bele pšenične moke
50 g ajdove moke
280 g vode
1–2 žlici matičnih droži (glej str. xx)

150 g bele pšenične moke (60 %)
100 g ajdove moke (40 %)
8 g soli (3,2 %)
45 g vode (18 %)
130 g grobo nasekljanih orehov (52 %)

Priprava droži in orehov

V večji skledi zmešamo 200 g bele pšenične moke, 50 g ajdove moke in 280 g vode in 1 do  
2 žlici matičnih droži. Droži pustimo vzhajati toliko časa, da se podvoji njihova prostornina. 
Na površju bomo lahko opazili mehurčke. 

Orehe v pečici pri 200 °C pečemo 10 minut oziroma toliko časa, da lepo zadišijo. Pustimo, 
da se ohladijo, na grobo sesekljamo in prihranimo. 

Trend, ki bliskovito 
osvaja Slovenijo 

•
Nazorno opisani in s fotografijami 

predstavljeni postopki priprave droži in 
vseh faz peke kruha

•
Recepti za kruhe in slane pogače, za 

sladke kruhe in druge jedi, ki jih lahko 
pripravimo z drožmi, ter zamisli, 

kako porabimo star kruh

trda vezava  •  280 strani  •  40 receptov  •  nazorne fotografije korak za korakom
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Pot od žitnega zrna do pečenega 
kruha je nadvse navdihujoča, polna 

preobrazb in rasti. Zgodba o kruhu je 
zgodba o rojstvu, življenju in smrti. Zrno 
zraste v zeleno bilko in v zrel žitni klas, ki 

ga požanjemo. Trda zrna postanejo puhasta 
moka, ta pa skupaj z vodo in drožmi voljno 

testo. Testo vzhaja prvič in drugič zunaj 
ter tretjič v pečici, kjer se preobrazi v 

hrustljav kruh.

Koraki peke

Poznavanje korakov peke je ključnega pomena za razumevanje receptov, 
predstavljenih v drugem delu knjige, obenem pa nam olajša načrtovanje 
peke v vsakdanjem življenju. V tem poglavju si bomo ogledali glavne 
zakonitosti posameznih korakov peke in njihovo pomembnost ter vpliv 
na poti do končnega izdelka. Predstavljeni so vsi koraki, ki jih zasledimo v 
posameznih receptih, čeprav vsi recepti in vrste kruha na vključujejo vseh 
korakov. Zarezovanje je na primer značilno le za kruhe, dolgo gnetenje pa 
za sladka testa. 

Vsak korak je kot posamezna domina v nizu – če se podre ena, se podrejo 
vse, zato smo med pripravo pozorni na vse znake, ki nam jih kaže testo. 
  

 
Priprava droži

Vse o pripravi droži si preberite v poglavju na strani XX. Pomembno je, da so droži pred 
zamesitvijo testa aktivne in sveže. 

Priprava sestavin 

Vsak kuharski mojster vam bo povedal, kako zelo je pomembna vnaprejšnja priprava sestavin, 
čemur v strokovnem kulinaričnem jeziku pravijo mise on place (»postaviti vse na svoje mesto«). 
Pred začetkom peke se najprej seznanimo s sestavinami v receptu, nato pa jih v ustreznem 
zaporedju stehtamo. Taka priprava prihrani zmedo in neprijetnosti, ko na primer pozabimo 
na sol ali kako drugo sestavino. 

Sol je zelo pomembna sestavina kruha. Če bi spekli kruh brez soli, bi opazili razlike v 
okusu, strukturi in izgledu. Tako kot pri kuhanju sol tudi pri peki okrepi druge okuse, 
pomembno vlogo pa ima tudi pri oblikovanju in krepitvi glutenske mreže. Zelo znan je 
toskanski kruh brez soli; to je navadno kruh neizrazitih barv in okusa. Razlag, zakaj ta 
kruh ne vsebuje soli, je več, na splošno pa velja, da so ga porodili visoki davki na sol v 

20 21

Osnovni beli hlebec
Skozi podroben opis recepta za osnovni bel hlebec bomo spoznali vse principe priprave 
kruha z drožmi, podrobno opisane v prejšnjih poglavjih. Način priprave je temelj za vse 
druge hlebce v tej knjigi, zato boste pri tem receptu našli največ podrobnih opisov. 

Preden se lotimo prve peke kruha, poskrbimo, da so naše matične droži aktivne, močne in 
stabilne. Če nismo prepričani, kako bodo vzhajale kruh, je priporočljivo najprej pripraviti 
kakšen enostaven kruh, na primer rženega s semeni v modelčku ali pa fokačo s češnjevim 
paradižnikom. 

Za pripravo hlebca vzamemo belo pšenično moko in malce polnozrnate moke za okus ter 
mehkejšo teksturo, saj je s takim testom na začetku najlažje rokovati. Odstotek vode v receptu 
je 66 %, kar prinaša dobro ravnovesje med nadzorom testa in želenim končnim rezultatom 
– rahlo sredico z značilnimi luknjami. Priprava kruha ima več faz. Testo se pri prvem 
vzhajanju iz lepljive in nepovezane zmesi razvilo v gladko, močno in raztegljivo testo. Med 
pripravo smo bolj kot na čase, navedene v receptu, pozorni na razvoj testa in njegove znake. 
Preden spremenimo katero od spremenljivk v receptu (količina vode, odstotek polnozrnate 
moke ali dodajanje drugih sestavin, kot so semena ali suho sadje), poskusimo vsaj trikrat 
dobiti podoben rezultat. In ne pozabimo – vaja dela mojstra.

Beli hlebec očara s svojo hrustljavo skorjico, mehko sredico in mlečnim umami okusom, ki se 
krasno poda k domačemu siru in salami, kislim kumaricam in kozarcu vina. 

Količina
1 velik ali 2 manjša hlebca

Primer urnika priprave
Glej tudi poglavje Kako umestiti peko z drožmi v vsakdanje življenje. 

Priprava na sobni temperaturi (približen čas priprave 8 ur): 

Najpogosteje zvečer pripravim droži in jih pustim vzhajati čez noč. Naslednji dan jih vzhajane 
skupaj z moko in vodo vmešam v testo. Testo pustim počivati pol ure, nato dodam sol. Testo 
pustim prvič vzhajati 3 do 5 ur na sobni temperaturi, vmes testo nekajkrat raztegnem in 
prepognem. Ko se testu poveča prostornina za vsaj 30 % (lahko tudi več), testo predoblikujem 
in ga pustim počivati. Nato testo oblikujem, postavim v vzhajalno košarico in pustim še drugič 
vzhajati. Drugo vzhajanje lahko traja 2 do 4 ure. Nato kruh spečem v posodi s pokrovom. 
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Peka 

Vsaj pol ure preden je testo nared pečico skupaj s posodo s pokrovom segrejemo na 
maksimalno temperaturo pečice, vsaj 240 °C. Ko je pečica segreta, v posodo prevrnemo 
kruhek. To najlažje storimo tako, da čez vzhajalno košarico najprej položimo kos papirja 
za peko, nanj pa leseno desko. Vse skupaj obrnemo za 180 stopinj. Odstranimo vzhajalno 
košarico (in kuhinjsko krpo, če smo jo uporabili). Kruh narahlo pomokamo in zarežemo 
z ostrim nožem ali britvico. Testo na papirju za peko previdno prestavimo v pekač in ga 
pokrijemo. 
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Pogača s češnjevim 
paradižnikom
Priznati moram, da nisem največja ljubiteljica ajde, saj imam raje sladko oreškasta in 
zemeljska žita. A ko pripravim ajdov kruh z orehi, na to kaj hitro pozabim. Popraženi in dišeči 
orehi lepo uravnovesijo subtilno kisli značaj sveže na kamen mlete ajdove moke. Posebnost 
tega kruha je, da pripravimo večjo količino droži oziroma predtesta, zaradi česar je zadnje 
vzhajanje zelo kratko. Tak način peke je priročen, če smo čez dan dlje časa odsotni od doma. 
Če zjutraj pripravimo droži, za večerjo že lahko uživamo v čudovitih aromah te slovenske 
krušne klasike. 

Količina
1 pogača velikosti pribl. 19 × 32 cm 

Sestavine
droži (pribl. 100 g, 30 %)
50 g bele pšenične moke
50 g vode
1 žlica matičnih droži (glej str. xx)

300 g bele pšenične moke (100 %)
200 g + 10 g vode (70 %)
1 žlica oljčnega olja
7 g soli (2 %)

obloga
2 vejici češnjevih paradižnikov
groba morska sol 
rožmarin (po želji)

oljčno olje za pekač

Priprava droži 

Droži pripravimo 4 do 12 ur pred 
zamesitvijo testa. V kozarčku zmešamo  
50 g bele pšenične moke, 50 g vode in  
1 žlico matičnih droži. Pokrijemo s 
pokrovom in pustimo vzhajati, dokler se 
prostornina zmesi ne podvoji. 

Priprava testa

V posodo nalijemo 210 g vode, nato dodamo 
droži in jih z roko ali žlico razmešamo. 
Dodamo moko in vse sestavine dobro 
premešamo, da ni vidnih suhih sledi moke. 
Posodo pokrijemo s pokrovom ali kuhinjsko 
krpo in testo pustimo počivati pol ure. Po 
počitku dodamo sol in 10 g vode ter dobro 
vgnetemo v testo. Če je testo presuho, 
dodamo še malo vode. Testo gnetemo še  
5 do 6 minut, da razvijemo glutenske vezi. 

Prvo vzhajanje

Skledo pokrijemo in testo pustimo vzhajati 
toliko časa, da se približno podvoji 
prostornina testa. To lahko traja 3 do 7 ur, 
odvisno od moči droži in temperature okolja. 



»Verjamem, da je peka z drožmi več kot le način priprave 
žit, s katerim ta postanejo laže prebavljiva za naše telo. 

Je tudi dragocena veščina, umetnost, izhodišče za 
odkrivanje lastne ustvarjalnosti, prispevek h kulinarični 
dediščini in ohranjanju tradicije, pa tudi preprost način 

povezovanja z naravo.«

Nataša Đurić




