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Biskvit:

40 g sesekljanih kopriv

žlica sesekljanega peteršilja

40 g ostre moke

3 rumenjaki

3 beljaki 

½ žličke soli

Nadev:

1 velika čebula

1 žlička čemaževega shranka

1 dl kisle smetane

40 g prekajene šunke

140 g jurčkov

oljčno olje

timijan

sol

poper



Sestavine:



Sestavine:

4 hruške

2 žlici rjavega sladkorja

100 ml rdečega vina

1 cimetova palčka

1 lovorjev list

1 žlička pomarančne lupinice

100 ml kokošje osnove

200 g kuhanega sesekljanega 
kostanja

50 g masla

sol

poper



Testo:

300 g polnozrnate moke

100 g bele moke

sol

malo mleka

Nadev:

50 g slanine

1 žlica oljčnega olja

timijan, bazilika, rožmarin

2 stroka česna

100 g skute

40 g kisle smetane

100 g pretlačenega kuhanega 
kostanja

sol

poper

Omaka:

250 ml kisle smetane

100 ml jogurta

100 ml sladke smetane

1–2 čajni žlički limoninega 
soka



Testo:

vlečeno testo (6 listov)

Nadev:

280 g pretlačenega kostanja 

80 g rozin

2 dl kisle smetane 

1 žlica limoninega soka

1 žlica ruma

4 jajca 

80 g mletih mandljev

80 g masla

100 g medu

1 vaniljev sladkor

Potrebujemo še:

50 g masla

2 žlici drobtin

Preliv:

2 dl sladke smetane



Hrana iz gozda je nekaj najboljšega kar lahko ponudimo 
svojemu telesu. 

Naberemo lahko marsikaj, česar se vselej ne da kupiti in 
naredimo nekaj dobrega za svoje zdravje. Že samo sprehod 
skozi gozd in veliko svežega zraka na nas deluje poživlja-

joče, kaj šele hrana, ki jo naberemo ob poteh. 
Gozdni sadeži so ena izmed redkih vrst hrane, ki ni obre-

menjena s škropivi, poleg tega pa v celoti dozorijo naravno 
in v zavetju čistega gozda.
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