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Jagnjetina  je prava poslastica, saj je meso zelo nežno, sočno, polnega okusa, dietno in povrh 

tega še zdravo. Ponujam vam nekaj nasvetov in receptov z namenom, da bi jagnjetino večkrat 

uvrstili na jedilnik pri vašem delu. V primerjavi z ostalimi vrstami mesa (svinjsko, goveje) je 

jagnjetina bolj pusta, saj se maščoba nahaja na zunanji strani mišic in jo z lahkoto odstranimo. 

Meso vsebuje zelo veliko vitaminov in mineralov, je specifičnega vonja in zelo okusno. 

 

Prava specialiteta so jagenčki z morja in otokov, kjer se pasejo v bližini morja, kjer je trava 

prepojena s soljo in minerali, ki jo le-ta prinese. Podobno velja za okus jagnjetine z gorskih 

pašnikov, kjer je trava bogata s števinimi zelišči. 

Da bi se znebili vonja po ovci, damo meso za dan ali dva v kvašo: kis, čebula, česen, korenje, 

peteršilj, rožmarin in šetraj. Lahko uporabimo tudi kvašo iz vina: rdeče vino, šalotka, timijan, 

korenje, peteršilj in poper. 

 

Številni ljubitelji jagnjetine zagovarjajo, da jagnječe meso potrebuje le sol in poper, vendar 

sama zagovarjam tudi uporabo dišavnic in začimb, kakor so timijan, majaron, rožmarin, meta 

in šetraj, ki okus jagnjetine še poudarijo in ga obogatijo. Jagnjetino solimo tik preden jo pečemo 

ali kuhamo, ker sol veže tekočino iz mesa in ga tako oropa, saj potem postane zelo suho. Ko 

meso pečemo v pečici, ga položimo na stran, ki ima več maščobe. Če jagnetino pečemo na žaru, 

ga solimo šele takrat, ko ga obrnemo. Mesa ne obračamo (in prebadamo) z vilicami, saj mu 

tako lahko odteče sok. 

 

Jagnjetina je zelo pogosta na krožnikih v državah Mediterana, v Italiji, Franciji, Grčiji, Turčiji 

in pri naših sosedih na hrvaškem. Iz nje pripravljamo tudi juhe, obare, rižote in raguje, 

paprikaše, jegnjetina z jajčevci, grahom ali artičokami, jagnječa kapama v Srbiji…posebej bi 

izpostavila tradicionalno jed “Bakalca” iz Idrije.  

 

 

Krepka jagnječa omaka 

 

1kg nasekanih jagnečih kosti (hrbet) 

1 večja čebula 

2 korenčka 

3 stroki česna 

Por, vejica rožmarina, košček zelene 

Malo belega vina. 

Jagnječe kosti prelijemo z oljem, damo v vročo pečico (200°C) za 30 minut. Med peko ga 

obračamo, da se lepo zapeče z vseh strani. Pečene kosti stresemo v kozico, dodamo narezano 

zelenjavo, čebulo, korenje, zeleno in peteršilj ter česen. Prepražimo in vmes zalivamo z mlačno 

vodo ter kuhamo slabi dve uri, da iz kosti izločijo vse arome. Takšno osnovo precedimo, 

začinimo. Če želimo še močnejši fond lahko kuhamo malo dlje.  

Nasvet: kosti lahko skuhamo kot juho z jušno zelenjavo in to uporabljamo za zalivanje raznih 

jedi. 
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Pečeno jagnječe stegno s skorjo 

 
1 kg jagnečega stega 

10 dag drobtin 

1 dl oljčnega olja 

2 žlici sesekljanega česna 

1 žlica peteršilja 

5 strokov česna 

sol, poper 

juha za zalivanje 

kruhove kocke 

 

Jagneče stegno operemo in obrišemo. S konico noža naredimo v stegno centimeter globoke 

zareze, v katere damo stroke česna. Rahlo solimo in popramo ter premažemo z zeliščno 

marinado (zmešamo oljčno olje, sesekljan peteršilj, česen in drobtine). Pečico ogrejemo na 190 

stopinj C in med zalivanjem z juho pečemo eno uro (če je stegno s kostjo, v nasprotnem primeru 

slabih 40 min). Ko je meso pečeno, ga vzamemo iz pekača, zavijemo v aluminijasto folijo in 

pustimo počivati, da se sokovi umirijo. 

Omako, ki je ostala pri pečenju, prelijemo v kozico ali ponev, dodamo nekaj belega vina, 

timijan in rožmarin ter prevremo. Če je omaka preredka, jo zgostimo s praženimi kruhovimi 

drobtinami. Omako precedimo in jo prelijemo po rezinah mesa, h katerim se poda stročji fižol, 

šparglji ali druga sezonska zelenjava. 

Jagnječo pečenko lahko pečemo skupaj z olupljeno šalotko, korenčkom in krompirjem. 

 

Nasvet: z mešanico česna, peteršilja, olivnega olja in drobtinic lahko premažemo meso, takrat, 

ker je proti koncu pečenja, da aroma ni premočna. 

 

 

Jagnječi ragu 

 

60 dag jangnječega mesa (lahko pleče) 

15 dag šalotke ali rdeče čebule 

15 dag korenčka 

15 dag pora 

12 črnih oliv 

5 dag velikih kaper 

½ dl maščobe 

Malo belega vina 

1 strok česna 

rožmarin, šetraj, timijan, lovorov list 

jagnječa kostna juha 

sol, poper 

 

Kvaša: sol, poper, timijan, šalotka, korenček, peteršilj, rdeče vino oziroma olje 

 

Na maščobi prepražimo sesekljano čebulo in na koščke narezano meso iz kvaše. Dodamo 

narezan korenček, por, sesekljan česen in še nekoliko prepražimo. Zalijemo z vinom in 

počakamo da, izhlapi. Potem vlijemo še jušno osnovo in dušimo pol ure, da je jed gostljata. 
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Dodamo cele olive in kapre ter še nekoliko pokuhamo. Pred koncem začinimo, vložimo 

zdrobove cmoke ter pustimo na vreti na zmernem ognju 10 minut. 

Jed lahko pripravimo tako, da jo pred koncem kuhanja preložimo v ognjevarno posodo, ki jo 

prekrijemo z razvaljanim kvašenim testom in postavimo v ogreto pečico za 20 minut. 

Tak način kuhanja raguja so uporabljali v srednjem veku na gradovih, s čemer so dosegli večjo 

aromatičnost jedi in njen poseben okus. 

 

V tako pripravljen ragu lahko dodamo riž in je kot rižota. K raguju lahko serviramo domače 

rezance, blekce... 

 

 

Zdrobovi cmoki  

 

50 g masla 

½ dl mleka 

2 jajci 

18 dag pšeničnega zdroba 

sol, muškatni orešček 

 

V vroče in osoljeno mleko dodamo maslo in med mešanjem zakuhamo zdrob. Kuhamo pet 

minut, nato odstavimo in v pokriti posodi nekoliko ohladimo. V mlačno maso vmešamo jajci, 

muškatni orešček ter oblikujemo manjše cmoke, ki jih v jagnječem raguju kuhamo sedem 

minut. 

 

Iz tako pripravljene mase oblikujemo zdrobove hruške tako, da dodamo 1 žlico sesekljanih 

mandeljnov. 

 

 

Mesne jagnječe kroglice s pirejem  

 

300 g mletega mesa jagnjetine 

1 jajce 

60 g drobtinic 

Polovica čebule 

Strok česna 

Sol, poper 

Peteršilj in majaron. 

 

Jagnječe meso zmeljemo, dodamo jajca, sol, poper, malo čebule, česen in peteršilj ter v vodi 

namočene drobtinice. Z roko ali žlico oblikujemo cmoke in jih kuhamo v vreli vodi, ki smo ji 

dodali jušno zelenjavo. Kuhamo šest minut, nato pa jih vložimo v gobovo omako. 

 

Omaka: Drobno sesekljano čebulo prepražimo, dodamo narezane gobe in pražimo tako dolgo, 

da voda izhlapi. Dodamo kislo in sladko smetano, sol in poper. Pokuhamo, vložimo mesne 

kroglice in ponudimo  z belim kruhom kot predjed ali s pirejem (ali polento) kot glavno jed. 
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Jagnjetina v omaki po francosko 

 

600 na drobno narezane jagnjetine 

40g kraškega pršuta 

1 čebula 

1 strok česna 

Limonin sok in pol kozarca belega ina 

 

Preliv: 

1 rumenjak 

60 g ovčjega sira 

Muškatni orešček 

Poper, sol, peteršilj. 

 

V kozici prepražimo sekljano čebulo, strok česna in pršut. Dodamo na drobno narezano 

jagnjetino, pražimo nekaj minut, zalijemo z vinom in pustimo, da delno izhlapi. Nato prelijemo 

še limonin sok. Dušimo v kozici dobrih 35 minut, vmes zalivamo z jušno osnovo. Posebej 

zmešamo z vilicami rumenjak, ovčji sir, muškatni orešček, sesekljan česen, peteršilj, sol in 

poper. Kozico umaknemo z ognja, jajčno omako primešamo k mesu in postržemo. 

Ta jed je specialiteta v Provansi v Franciji in Italiji, kjer jo uživajo kot predjed. 

 

 

Recepte pripravila: Slavica Smrdel, september 2018. 

 

 

 

Dodatni namigi in nasveti (zapiski na delavnici): 
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