Skrivnostna

Notranjska

Festival domačih
okusov in tradicije
Na območju Zgornje Savinjske in Šaleške
doline ter Notranjske se že tradicionalno
izvajajo prireditve, vezane na tradicionalno
naravno in kulturno dediščino, kulinariko
in obrt, kot so na primer Martinovanje
v Šmartnem ob Paki, Lenartov sejem na
Rečici ob Savinji, V deželi ostrnic v Loški
dolini, Mihaelov sejem na Blokah, Dnevi
notranjskega parka v Cerknici...
S projektom smo želeli vse te prireditve
povezati v en festival, jih vsebinsko
obogatiti in jim povečati prepoznavnost
tako v domačem okolju kot širše.
Že obstoječe prireditve smo oplemenitili
z delavnicami, predstavitvami in

2

degustacijami tradicionalnih domačih kulinaričnih
dobrot in tradicionalnih obrti. K sodelovanju smo
vabili širši krog lokalnih ponudnikov z različnih
področjih, da skupaj ohranjamo in promoviramo
tradicionalne jedi in obrti in s tem tudi same
prireditve in nenazadnje identiteto okolja.
Za nemoteno izvajanje prireditev smo na obeh
območjih nabavili tudi ustrezno opremo.
Projekt smo zastavili in izvajali v sodelovanju
z LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.
Sofinanciran je bil s strani Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja,
določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Foto: Arhiv RRA Zeleni kras, Arhiv NRP, Arhiv Občina Bloke, Arhiv TIC Lož, Arhiv Jezerski hram, Borut Kraševec, Peter Gedei, Hija d. o. o.

Notranjska, bogastvo dediščine...
Za Notranjsko se zdi, da na prvi pogled ne
pove vsega o sebi, saj njen bistveni del ostaja
globoko pod zemljo. Voda je namreč v notranjosti
apnenčastih slojev izoblikovala nepregledni labirint
jam, brezen, podzemnih jezer in rovov s kapniki
nenavadnih oblik, pravo podzemno kraljestvo.
Ta pokrajina, posuta z vrtačami, uvalami in
kraškimi polji, po katerih se vijejo reke ponikalnice,
je res edinstvena.
Bogata dediščina naravnih virov (gozd oz. les,
voda) daje pečat tudi tradicionalnim obrtem in
rokodelstvu. Tako so bili izdelki iz lesa, ki imajo
tudi uporabno vrednost, od nekdaj značilni za
to območje. Skoraj v vsaki vasi je bilo moč najti
pletarja, sedlarja, kolarja. Zelo razširjeno je bilo
tudi lanarstvo in skoraj vsaka hiša je imela opremo
za obdelavo lanu. Za plovbo po jezeru in ribolov
so uporabljali doma narejene drevake, o katerih
je poročal že Valvasor. Manjkali niso niti orodjarji,
kovači, razvita je bila žganjekuha... Naravni pogoji

in geografske značilnosti pa so narekovali tudi
prehrano Notranjcev. Posebnost območja je
sigurno koleraba, kavra, ki se je uporabljala
po vsej Notranjski. Koleraba je skromna in
nezahtevna rastlina, ki je odporna na nizke
temperature in zaradi tega uporabna čez
celo zimo.
S projektom Festival domačih okusov in
tradicije smo želeli obstoječe prireditve dodatno
obogatiti s prikazom tradicionalnih dejavnosti,
prenosom znanj in kulinaričnimi degustacijami.
Pri tem ne gre le za krepitev medgeneracijskega
sodelovanja ampak je tudi osnova za razvoj
novih turističnih produktov, ki izkazujejo
identiteto Notranjske.
Mogočni gozdovi svobodnih ptic in ponosnih
zveri, raznovrstni kraški pojavi, kraj srečanja
z dih jemajočim podzemnim svetom in bogato
kulturno dediščino – vse to je Notranjska.
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Cerknica
Za Cerkniško pravijo, da je
to dežela, kjer so coprnice
začarale naravo. Biotska
raznolikost in geomorfološke
posebnosti tega območja so
res izjemne, a že tisočletja
se na Cerkniškem vse vrti
okoli prekrasnega jezera,
ki izginja. Cerkniško jezero
je eno največjih presihajočih
jezer v Evropi. Na površini
se kaže v številnih slikovitih
kraških pojavih: izvirih,
bruhalnikih, estavelah,
ponorih in ponornih jamah.
Nastajanje in presihanje
jezera je predstavljeno tudi
v muzeju Jezerski hram
s pomočjo žive makete.
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Nad Cerkniškim
jezerom se dviguje
hrib Slivnica, na
katerem po ljudskem
izročilu domujejo
čarovnice. Nanj se
lahko povzpnemo po
različnih poteh, hrib
pa je tudi privlačno
vzletišče za padalce
in zmajarje.
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Rakov Škocjan je kraška dolina ob severnem
vznožju Javornikov, nastala z udiranjem in
rušenjem stropa kraške jame. Skozi dolino teče
reka Rak, njegova struga pa je posuta z obilico
z mahom poraščenega kamenja, ki ustvarja
pridih nezemeljskega prostora.
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Med prireditvami na
Cerkniškem je pustni
karneval zagotovo
najbolj priljubljen in
obiskan. Leto za letom
nastajajo nove figure,
maske, hudički, polhi,
coprnice, Butalci, ščuke
ter druga jezerska in
objezerska bitja, ki se
vsako leto na pustno
nedeljo, točno okoli
12.32 sprehodijo po
glavni ulici Cerknice.

Čarobnemu kraškemu svetu se lahko zahvalimo tudi za svetovno
znano Križno jamo. Njena posebnost je 47 podzemnih jezer s sigastimi
pregradami, čez katere teče kristalno čista voda. V jami ni električne
razsvetljave in betonskih poti, zato obiskovalci za ogled dobijo
gumijaste škornje in prenosno akumulatorsko svetilko.
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Bloke
Bločani v šali rečejo, da so Bloke
slovenski Tibet. Bloška planota je
odmaknjena dežela neokrnjene,
starožitne lepote in krpanovsko
pokončnih ljudi. Dežela širnih
gozdov, bogatega rastlinskega
in živalskega sveta,
vijugave Bloščice in
pisanih travnikov,
dežela mraza ter
toplih ljudi, ki je svetu
podarila tudi bloške
smuči. Bloke so
skledasta planota
na nadmorski višini
720–800 m.
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Bloke slovijo po smučanju, o katerem je že pred
več kot 300 leti pisal Janez Vajkard Valvasor.
Muzej Bloški smučar je posvečen življenju
Bločanov, ki so po zaslugi ostrih in sneženih zim
»izumili« smuči, verjetno nehote pa tudi smučanje
na snegu. Tek na smučeh je še danes na Blokah
zelo priljubljen in domačini vsako zimo poskrbijo
da so proge urejene.
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Bloška planota od
zgodnje pomladi vse
do pozne jeseni vabi
aktivne v svoj objem.
Pohodniki se radi
odpravijo po Krpanovi
poti. To ni le rekreativni
sprehod po lepi
naravi, pač pa lahko
obiskovalci med hojo
spoznajo tudi številne
kulturne in naravne
znamenitosti Bloške
planote. Pot, ki je
dolga okrog dvajset
kilometrov, urne
pohodnike razgiba
in sprosti.
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Prav tako je posebna
atrakcija glamping
kamp Idila ob Bloškem
jezeru. Vsi objekti v
parku so zgrajeni iz
lokalnega lesa in dajejo
pridih domačnosti in
pravljičnosti, saj park
bogatijo različne lesene
skulpture. Poleti se
lahko v jezeru kopate,
pozimi drsate, skoraj vse leto pa
okoli jezera posedajo ribiči. Bloška
planota je s svojo neokrnjeno
naravo raj za preživljanje prostega
časa v naravi za pohodnike,
kolesarje in ljubitelje konj. Posebej
priljubljen kraj je za ljubitelje teka
na smučeh.
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Loška dolina
Loška dolina leži v osrčju Notranjske, prav
na južnem robu Slovenije, a le dobrih 60 km iz
Ljubljane. V tem odmaknjenem kotičku Slovenije
nam neokrnjena narava v vsakem letnem času
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odstira čudovite prizore. Vanje se vpleta
s tradicijo prežeto življenje domačinov,
v katerem je še vedno moč zaznati
pristen kmečki utrip.

Gozdovi pokrivajo več kot
štiri petine območja občine
Loška dolina. Življenjski
prostor nudijo tako volku, risu,
rjavemu medvedu kot tudi
drugim prostoživečim živalim.
S spoštljivim odnosom in v
spremstvu profesionalnega
vodnika se lahko odpravite
na opazovanje rjavega
medveda.
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Med kulturno
zgodovinskimi
spomeniki izstopa
Grad Snežnik, ki
je edinstven muzej
bivalne kulture
19. stoletja in edini
grad v Sloveniji, ki se
ponaša z originalno
notranjo opremo. Grad
je umeščen v park, ki je
zasnovan v krajinskem
slogu in ga sestavljajo
številni drevoredi,
jase in sprehajalne
poti. Podoba belega
gradu s pridihom
pravljičnosti
in plemenite
preteklosti, ki se tiho
zrcali v izvirski vodi
ribnika, nas vedno
znova prevzame.
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V začetku poletja, ko kmetje začnejo s prvo košnjo,
se začnejo v dolini pojavljati ostrnice, ki kot nekoč
zagotavljajo kakovostno sušenje sena. Kako se
»zdevajo« ostrnice, si lahko vsako leto junija ogledate
na tradicionalni etnološki prireditvi Ob košnji.

Loška dolina je pravi raj za pohodnike. Snežnik je
s svojimi 1796 metri najvišja gora zunaj alpskega
loka v Sloveniji. S svojo izrazito podobo privablja
številne pohodnike in druge ljubitelje narave,
saj je znan tudi po svoji biotski pestrosti.
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Notranjska,
kjer je tradicija doma...
Izročilo tradicije in dediščine se na
Notranjskem še vedno ohranja, vendar
pa je zaznati tudi nadgradnjo oziroma
posodobitev obrti kar je posledica
prilagajanju sodobnemu uporabniku
oziroma načinu življenja. To se izkazuje
tako v kulinariki kot tudi pri rokodelcih
oziroma obrtniški dejavnosti.
Še vedno najdemo največ izdelkov iz
lesa. V večini vsi zasledujejo uporabno
vrednost, pojavljajo pa se tudi umetniški
izdelki. V nadaljevanju predstavljamo
le nekatere, ki jih (še) danes izdelujejo
domači rokodelci.
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BLOŠKE SMUČI

Bloške smuči so prvič
omenjene v Valvasorjevi
knjigi Slava vojvodine
Kranjske leta 1689,
tradicija se nadaljuje vse
do danes. Tako Športno
društvo Bloke vsako
leto v februarju pripravi
prireditev Bloški teki
in občasno dogodek
Smučanje po starem.
Pri izdelavi bloških smuči
je bila najpomembnejša
izbira pravega lesa.
Večinoma so jih izdelovali
iz bukovega lesa, pa
tudi iz javorjevega,
jesenovega in
češnjevega. Danes jih
izdeluje mizar Miran Šraj,
domačini pa smučajo le
še za zabavo.

POLŠJE SKRINJICE

V krajih na Notranjskem ima polšji lov bogato zgodovino.
Tradicionalni lov na polhe se začne 1. oktobra. Polhi so
domačinom predstavljali pomemben vir beljakovin, maščob
in dodatnega zaslužka. Poleg tega je polšja mast veljala za
univerzalno zdravilo, še posebej učinkovita je bila pri celjenju
ran. Bojan Štefančič danes nadaljuje tradicijo izdelovanja
lesenih pasti za polhe, ki so običajno označene s hišnimi
znamenji skrbnih gospodarje ali inicialkami drugih polharjev.

KMEČKE SKRINJE

Švigljev iz Selščka izdeluje skrinje v različnih merilih, ki so
ročno izdelane iz plemenitega orehovega ali hrastovega
lesa. Skrinje so rezbane, za osrednji motiv imajo rozeto,
imenovano tudi heksagram, ki je ročno izdelana, površina
je dodatno obdelana z naravnim čebeljim voskom. Manjši
izdelki so primerni za osebna ter poslovna darila, večje
skrinje pa
predstavljajo
del ali dopolnilo
notranje opreme.
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LESENI IZDELKI, KI PRIHAJAJO IZ NARAVE

Ivan Najger iz Dolenje vasi pri Cerknici izdeluje nenavadne a nadvse uporabne
izdelke iz lesa (pladnje, sklede …). Kose lesa skrbno izbere v osrčju Notranjskih
gozdov in jih nadgradi
s svojo edinstveno
ustvarjalnostjo in
s poznavanjem lesa.
Ustvarja tudi najrazličnejše
umetniške lesene skulpture,
ki jih subtilno izlušči
iz kosov privlačnega lesa.

LESENI IZDELKI IN NAKIT

Silvo Zalar iz Cerknice se ukvarja z oblikovanjem lesenih izdelkov, poleg omenjene
dejavnosti še s kiparstvom in slikarstvom. Izdeluje lesen nakit, svečnike ter vrtavke.
V naravi poišče lesene
kose, ki jim vdihne dušo
ter poda zanimivo obliko.
Kose lesa običajno
oblikuje najprej strojno,
nato v poznejših fazah
ročno. Njegovi izdelki
puščajo umetniško sled
in so namenjeni vsem
ljubiteljem lepega in
naravnega.
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COPRNIJE –
MODNI DODATKI

Katja Debevc iz Begunj
ustvarja uporabne
modne izdelke.
Uporablja različne
materiale in tehnike,
najraje pa šiva torbe
in kvačka nakit. Njeni
izdelki so iz živopisanih
kosov umetnega usnja,
bombažne volne in
barvne aluminijaste
žice. Sodobna mlada
ustvarjalka spoštuje
lokalno tradicijo ter
s pravo mero okusa
dodaja vsem svojim
izdelkom pečat čisto
pravih Cerkniških
coprnic.

Kolaraba je še vedno prepoznavna jed
Notranjske, največkrat pa jo dobimo v obliki
enolončnice. Čeprav so sestavine preproste,
je treba tudi za pripravo dobre kavre imeti
znanje in spretnosti. Pravijo, da je vrst

enolončnic toliko, kot je vasi na Notranjskem,
če ne še več. Na delavnicah smo kolerabo
pripravili nekoliko drugače, nekaj teh jedi
smo demonstrirali tudi na prireditvah
in so bile povsod lepo sprejete.

Solata z ribano kolerabo
Poljubno zeleno, listnato solato
pripravimo kot običajno. Dobro je,
če omako (preliv) za solate zmešamo
posebej in jo poškropimo po solati,
ko je ta že v posodi za strežbo.
Ostala bo bolj sveža in okusna.
Po solati potresemo sveže naribano
kolerabo, s svojo kontrastno barvo
in izrazitim okusom se presenetljivo
lepo ujema z listnatimi solatami.
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Čips iz kolerabe
Kolerabo olupimo in jo za
nekaj minut potopimo v vrelo
slano vodo. Ohladimo jo in
na salamoreznici narežemo
na tanke rezine. Režemo
jo pravokotno na vlakna.
Posušimo jo v sušilnici za sadje
na temperaturi okrog 60 °C.
Naknadno jo lahko nekoliko
popečemo v pečici pri 120 °C.
Koleraba vsebuje veliko
sladkorjev, zato pazimo pri
segrevanju, ker hitro počrni.
Suha se nam rada navlaži,
pred postrežbo jo zato
v pečici nekoliko osušimo, da
je ponovno hrustljava. Ob njej
lahko postrežemo poljubne
omake, kislo smetano, jogurt…
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Enolončnica iz kolerabe, kaure
Potrebujemo:
• kolerabo
• kuhan fižol
• krompir
• paradižnikovo mezgo
• čebulo
• svinjske kože
• sladko papriko v prahu
• sol in poper
Suhe kože prvi dan namočimo,
da nabreknejo. Če jih nimamo,
lahko uporabimo sveže. V večji
lonec damo kože, očiščeno in na
večje kose narezano kolerabo ter
zrezan krompir. Pristavimo in vse
skupaj kuhamo na zmernem ognju. Čebulo očistimo, ožgemo nad plamenom in d
 odamo v lonec.
Fižol s paličnim mešalnikom zmiksamo in mu dodamo paradižnikovo mezgo. Ko krompir v loncu
že razpada, dodamo fižol. Začinimo in solimo. Jed je gotova, ko se kože popolnoma zmehčajo.
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Njoki iz krompirja in kolerabe
Osnovno testo iz kuhanega krompirja
(za 2,5 kg mase ali približno 10 porcij)
• 2 kg kuhanega krompirja (mokastega)
• 25 dag moke (z ostro je nekoliko laže delati)
• 5 jajc
• 5 dag masla (maščoba ni nujna,
• je pa dobrodošla, tudi če to ni maslo…)
• sol
Skuhan krompir stremo. Dobro je, če ga razgrnemo
na večji površini, da tako izgubi nekaj dodatne
vlage. Na vroč krompir zrežemo maslo, da se nam
to lepo raztopi. Ko se masa nekoliko ohladi, jo
solimo, dodamo moko in jajca, ter premešamo.
Če mesimo manj časa, bodo njoki bolj rahli.
Ob tem receptu lahko dodajamo zelo različne
dodatke, skuhano in pasirano bučo, korenje, drobno nasekljan čemaž ali kako drugo začimbo,
sire, skuto, sok rdeče pese, kuhano in pasirano kolerabo … Lahko se poigramo in namesto
dela moke dodamo mlete mandeljne, mak, lešnike in tako dobimo odlično sladico.
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Ajdovi štruklji s kolerabo in skuto
Z nekoliko slanim kropom
poparimo ajdovo moko,
jo premešamo in pustimo,
da se nekoliko ohladi.
Za nadev pripravimo skuto,
ki ji dodamo beljak in jo začinimo
po okusu. Kolerabo skuhamo
v kosu in jo naribamo, dodamo
ji rumenjake, sol in začinimo po
okusu. V oba nadeva dodamo
še merico koruznega škroba,
ki nam veže odvečno vodo
iz skute in kolerabe.
Iz poparjene ajdove moke zamesimo testo in ga na pomokanem prtu razvaljamo približno na 2 do 3 mm
debeline. Po testu do polovice razmažemo skutin nadev, potem pa še kolerabni. Štrukelj tesno zavijemo.
Aluminijasto folijo namažemo z oljem in vanjo zavijemo pripravljen štrukelj. Kuhamo ga v slanem kropu
na majhnem ognju približno 35 minut. Kuhanega odvijemo iz alu folije in ga pokrijemo z mokro krpo ali
pa folijo za živila, da se nam ne izsuši. Ne pustimo ga v alu foliji, saj ta rada oksidira ob stiku z živilom.
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Štrukelj narežemo in postrežemo kot prilogo ali samostojno jed.

Mogočni gozdovi svobodnih ptic in ponosnih
zveri, raznovrstni kraški pojavi, kraj srečanja
z dih jemajočim podzemnim svetom in bogato
kulturno dediščino – vse to je Notranjska.

