
Slovenske
dobrote

iz primorske moke

Izbrani recepti
nagradnega natečaja

•  iz kulinarične tradicije slovenskih pokrajin  •



Moka in roka
Dobro pecivo naredi roka, a vsak, ki peče, ve,
da brez dobre moke ni ne kruha ne pogače. 

Mlinotestova primorska moka, ki jo iz 
najkakovostnejše pšenice meljejo v 
Ajdovščini, je ena najbolj priljubljenih 
mok za pripravo tudi najzahtevnejših 
peciv – ne le na Primorskem, ampak po 
vsej Sloveniji. Zato smo vas z natečajem 
Slovenske dobrote iz primorske 
moke povabili, da nam zaupate svoje 
priljubljene recepte. Razveselili ste nas 
z odličnimi pecivi iz vseh slovenskih 
pokrajin, med prispelimi recepti pa smo 
v sodelovanju z revijo Dober tek izbrali 
deset najboljših in jih zbrali v tej knjižici.

Izbrani recepti črpajo iz kulinarične 
tradicije slovenskih pokrajin, med 
njimi je tudi nekaj takih, ki bodo 
za marsikoga pravo odkritje, saj jih 
ohranja le še družinsko izročilo v 
lokalnem okolju. Vsi pa so edinstveni, 
neštetokrat preverjeni in najljubši 
recepti zvestih uporabnikov primorske 
moke. Preizkusite jih z odlično 
Mlinotestovo moko!

Dober tek!
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sestavine

testo
200 g primorske moke Mlinotest
100 g pirine moke Mlinotest
50 g zmehčanega masla
3 jajca 
1 kisla smetana
malo soli
voda po potrebi 

nadev
100 g prosene kaše 
300 g skute
2 jajci
malo soli

ocvirki ali kisla smetana za zabelo

priprava

Obe moki zmešamo, dodamo 
preostale sestavine in zgnetemo 
testo. Razdelimo ga v enake hlebčke, 
ki jih razvaljamo v kroge. 

Kašo skuhamo in zmešamo s 
preostalimi sestavinami. Razvaljane 
kroge nadevamo, prepognemo, 
robove zatesnimo in jih damo 
kuhat v vročo vodo za 20 minut na 
majhnem ognju. Zabelimo z ocvirki 
ali kislo smetano. 

Krapki s 
proseno kašo

54

Jed, ki ji pri nas pravimo tudi »gluhi žličniki«, 

je zelo stara, pripravljali so jo že moji starši 

in stari starši. Zelo je enostavna in hitra, 

gotova je že v 20 minutah, in tudi otroci jo 

imajo radi. Zraven lahko postrežemo praženo 

zelenjavo ali poljubno omako. 

Božica Bergant, Domžale



sestavine

testo
300 g primorske moke Mlinotest 
100 g sladkorja
200 g masla 
2 žlički pecilnega praška
2 rumenjaka

nadev
2 kg jabolk

preliv
2 rumenjaka 
60 g sladkorja 
4 beljaki
2 mala lončka kisle smetane

priprava

Vse sestavine za testo dobro zgnetemo in 
postavimo v hladilnik za eno uro (lahko 
tudi čez noč). Nato testo naribamo v pekač 
velikosti 25 x 35 cm, ga enakomerno 
razporedimo po celem pekaču in nanj 
naložimo tanke krhlje olupljenih jabolk 
(jabolka lahko tudi grobo naribamo). 
Pečemo v segreti pečici 20 minut pri 180 
do 200 °C. 

Medtem za preliv beljake s sladkorjem 
stepemo v sneg ter primešamo rumenjaka 
in kislo smetano. Pecivo po 20 minutah 
vzamemo iz pečice, prelijemo s prelivom in 
pečemo še 20 minut. 

Štajerska 
jabolčna rezina 
Ljubica Rak, Polskava

76

Štajerska se ponaša z lepimi sadovnjaki in čudovitimi jabolki, ki jih sladkosnedi Štajerci radi uporabijo za odlične domače sladice.



sestavine

testo
1 kg namenske moke za potico Mlinotest
40 g svežega kvasa
1 žlička sladkorja za kvasec
4 rumenjaki
150 g sladkorja
lupinica 1 limone
2–3 dl mlačnega mleka
ščepec soli

zabela
70 g drobtin
120 g masla 

sladkor za posip

priprava

Iz kvasa, malo mleka in malo 
sladkorja pripravimo kvasec. Ko 
vzhaja, ga dodamo moki. 

V drugi skledi zmešamo rumenjake, 
nastrgamo limonovo lupinico, 
sladkor, ščepec soli in mlačno 
mleko. Mešanico vlijemo k moki 
s kvasom. Dobro zgnetemo in 
pustimo vzhajati na toplem. 

Iz testa oblikujemo štruco in jo 
zrežemo na približno 2 cm debele 
kolute. Pustimo jih še malo vzhajati. 
Skuhamo jih v vrelem kropu 
(približno 4 minute). Odcedimo, 
zabelimo z maslenimi drobtinami in 
potresemo s sladkorjem. 

Brkinski 
minutari

98

Minutari so stara sladica iz Brkinov. So skromna, a zelo dobra sladica, ki jo danes žal le še redko kdo pripravlja. Pripravljala jo je moja mama, tega je že več kot trideset let. 

Nataša Kinkela Tavič, Podgrad



sestavine

testo
300 g primorske posebne moke Mlinotest
1 dl mlačne vode
1 žlička soli
1 žlička kisa
1 jajce
1 žlica olja

nadev
500 g nepasirane skute
1 mali lonček kisle smetane
1 zavitek vaniljevega sladkorja
2 žlici sladkorja
2 jajci
1 žlica ruma
2 pesti nasekljanega pehtrana
malo naribane limonove lupine 

moka za pomokanje
pšenični zdrob za posip
maslo in drobtine za zabelo

1110

Skutni štruklji
s pehtranom
Skutne štruklje s pehtranom rada pripravljam, 

ker so ena mojih najljubših jedi. Super je, 

ker se jih lahko naredi na zalogo in shrani v 

zamrzovalniku in so potem lahko zelo hitro 

pripravljeni. Poleg tega imamo na vrtu pehtrana 

v izobilju in je to odličen način, da se ga porabi!

Teja Markelj, Selca

priprava

Vse sestavine za testo zmešamo v 
posodi, nato ga na delovni površini 
zgnetemo v gladko testo. Damo ga 
v posodo in premažemo z malo olja. 
Pustimo ga počivati vsaj 30 minut.

Medtem pripravimo nadev: skuti 
dodamo kislo smetano, jajci, oba 
sladkorja, rum in limonovo lupinico. 
Na koncu vmešamo še pehtran. 
Testo nato najprej razvaljamo 
na pomokanem prtu, nato ga 
razvlečemo. 

Nadev enakomerno namažemo po 
testu in s pomočjo prta testo zvijemo 
v dolg štrukelj, ki ga razrežemo 
na več manjših kosov (za lažje 
kuhanje). Vsak štrukelj položimo na 
krpo, posuto z zdrobom, zavijemo in 
na koncih zvežemo. 

Štruklje kuhamo v osoljenem 
kropu 20 minut. Ko so kuhani, 
jih odcedimo in pustimo nekaj 
minut, da se ohladijo in učvrstijo. 
Nato jih zrežemo na poljubno 
velikost in zabelimo z drobtinami, 
prepraženimi na maslu.

Nasvet
Pazimo, da kuhinjske krpe nimajo vonja po 

pralnem prašku, ali pa štruklje zavijemo v 

aluminijasto folijo, ki smo jo premazali z oljem.



sestavine

testo
500 g pšenične bele moke 

Mlinotest tip 500
20 g svežega kvasa  

ali 1 zavitek suhega
3 žlice kristalnega sladkorja
50 g masla
2 rumenjaka
3,5 dl mlačnega mleka
1 žlička soli

nadev
600 g skute, najbolje 

domače
400 g kisle smetane
4 jajca
150 g kristalnega sladkorja 
1 zavitek vaniljevega 

sladkorja 

preliv 
300 g kisle smetane  

ali 150 g kisle smetane  
+ 150 g navadnega jogurta

1 jajce

sladkor v prahu za posip

priprava

Iz sestavin za testo zamesimo testo, ki ga nato 
pustimo vzhajati vsaj pol ure. Medtem v večji 
posodi zmešamo sestavine za nadev gibanice. 

Vzhajano testo razvaljamo na tako velikost, 
da lahko obložimo pekač in pokrijemo nadev 
(najbolje je uporabiti kar pekač od pečice). 
Razvaljano testo položimo na pekač in nanj 
nadevamo nadev ter ga lepo ravno porazdelimo. 
Robove testa zavihamo prek nadeva in gibanico 
prelijemo s prelivom, ki ga zmešamo iz kisle 
smetane (ali kisle smetane in jogurta) in jajca.

Gibanico pečemo v predhodno ogreti pečici na 
200 °C približno pol ure oziroma dokler se na 
površini ne obarva zlato rjavo. Nato jo ohladimo, 
narežemo na poljubno velike kose in posipamo s 
sladkorjem v prahu. 

Babičina 
pohorska 
gibanica 
Maša Ofič, Kamnica

1312

Nasvet
Po skuti lahko potresemo tudi 

suho sadje (hruške, jabolka, 

gozdne sadeže) ali v nadev 

dodamo orehe ali pehtran. 

Taka gibanica je manj 

kremasta in ima več teksture.



sestavine

4 jajca
120 g sladkorja
120 g nasekljanih lešnikov
120 g rozin
lupina ½ limone
250 g pšenične moke 

Mlinotest tip 500
ščepec cimeta
20 g masla za model

priprava

V kotličku stepamo jajca in sladkor, da nastane 
gosta masa, dodamo lešnike in rozine, sesekljano 
limonovo lupinico, cimet in moko. Vse narahlo 
premešamo, damo v z maslom namaščen 
podolgovat model in pečemo v pečici pri 220 °C 
od 15 do 20 minut. Pečen kruh zrežemo na za 
prst debele rezine. 

Gorenjski 
škofov 
kruh

1514

Ko sem bila v toplicah, sem si delila sobo z gospo, ki 
je imela na mizi škofov kruh. Bil mi je zelo všeč in sem 
jo prosila za recept. Je zelo preprost in dober. Sicer 
vsebuje rozine, ki jih moji domači ne marajo, ampak jaz 
jih imam zelo rada! Imam fleten ozek pekač, ki je ravno 
prave velikosti. Naj tudi vam uspe dober škofov kruh!

Mirijam Tavčar, Žirovnica

Izredno rada pečem, že vse življenje, tudi moje sestre, 

vsi v družini radi pečemo. Kot otrok sem mamo 

opazovala z velikim zanimanjem – pri peki potice ali pri 

kuhanju golaža, pri vsem – in to se mi je obrestovalo. 

Veste, mož mi včasih reče, zakaj pečem, saj lahko 

kupimo, a če se kupi, ni isto. Dokler mi bodo roke delale, 

bom pekla! Rada razveselim svoje otroke, vnuke in jim 

na primer za rojstni dan ob darilu tudi še kaj spečem.



sestavine

testo
½ kocke kvasa
1 dl mleka
500 g primorske moke 

Mlinotest
2 dl kisle smetane
80 g sladkorja
50 g zmehčanega masla
50 g kakava v prahu
2 rumenjaka 
1 zavitek vaniljevega 

sladkorja
ščep soli

nadev
500 g kokosove moke
100 g masla 
100 g sladkorja
1 dl sladke smetane 
1 dl mleka
sok in lupinica 1 limone 

jajce za premaz 

priprava

Moko presejemo, na rob damo sol in jo 
prekrijemo z malo moke, nato dodamo 
kislo smetano, rumenjake in sladkor. Kvas 
raztopimo v toplem mleku in ga dodamo ostalim 
sestavinam. Zamesimo testo. Med mešanjem 
dodamo kakav v prahu in zmehčamo maslo. 
Dobro premešamo, posodo pokrijemo in damo 
na toplo, da vzhaja približno 1 uro. 

Pripravimo nadev. Zavremo sladko smetano z 
mlekom, dodamo maslo, sladkor in kokosovo 
moko. Ohladimo in na koncu dodamo še limonov 
sok in lupinico. 

Vzhajano testo pregnetemo in pustimo počivati 
približno 5 minut. Nato ga razvaljamo in 
premažemo z nadevom. Testo zvijemo in 
položimo v pekač. Premažemo z jajcem in 
vzhajamo še 30 minut. 

Postavimo v pečico in pečemo najprej 20 minut 
pri 220 °C, nato pa še 30 minut pri 180 °C. 

Čokoladna 
kokosova potica 

1716

Ko sem bil še majhen, je moja mama za veliko noč in božič vedno pekla orehovo potico. Kot velik ljubitelj vsega čokoladnega pa sem jo nekoč prosil, naj speče čokoladno potico. In res je od nekod dobila recept za čokoladno kokosovo potico in jo spekla. Ker je bila potica res izvrstna, sem se odločil, da jo poskusim speči tudi sam. In uspelo mi je. Tako je zdaj poleg orehove potice ob praznikih in drugih posebnih priložnostih na mizi tudi moja čokoladno-kokosova potica.
Marko Jerič, Novo mesto

Nasvet
Če v ohlajen nadev vmešamo 

2 beljaka, se manj drobi.



sestavine

testo
600 g primorske posebne moke 

Mlinotest 
80 g kvasa (2 kocki) 
6 žlic + 3 dl mleka 
250 g margarine sobne temperature
7 rumenjakov
4 žlice sladkorja
semena 1 stroka vanilje (ali vaniljev 

sladkor z burbonsko vaniljo) 
2 žlici kisle smetane
1 žlica žganja 
ščepec soli
2 žlici oljčnega olja
limonova lupinica
pomarančna lupinica
sladkor z aromo limone ali 

pomaranče
oljčno olje 

nadev
2 jajci
180 g kisle smetane
600 g mletih orehov
250 g sladkorja
1 zavitek vaniljevega sladkorja
po želji rozine, čokolada, limonov in 

pomarančni sladkor
7 beljakov 
3 dl smetane za stepanje 
pribl. 100 masla, ki smo ga zamrznili, 

za ribanje 

maslo in moka za pekača
1 jajce za premaz

priprava

Pripravimo kvasec, tako da kvas 
nadrobimo v 6 žlic toplega mleka in 
dodamo malo sladkorja. Rumenjake, 
sladkor in vaniljo stepemo v kremasto 
zmes, dodamo margarino, kislo smetano 
in žganje. Moko presejemo in zmešamo z 
mokrimi sestavinami, dodamo oljčno olje 
in zgnetemo v mehko, gladko testo. Po 
potrebi dodajamo toplo mleko (približno 
3 dl) in moko. Testo razvaljamo na 
debelino približno ½ cm. 

Dve jajci in kislo smetano razžvrkljamo 
in namažemo po razvaljanem testu. 
Orehe, polovico sladkorja in vaniljev 
sladkor, po želji tudi rozine, čokolado in 
limonov oziroma pomarančni sladkor 
(ali lupinico) zmešamo in potresemo po 
testu. Beljake s preostalim sladkorjem 
stepemo v čvrst sneg in jih razdelimo v 
majhnih kupčkih po orehovem nadevu 
ter pokapamo s smetano. Po želji po vrhu 
naribamo maslo. Zavijemo v 2 zavitka in 
ju položimo v namaščena in pomokana 
pekača. Vzhajamo 2 uri, da testo naraste 
za polovično prostornino. 

Pečico ogrejemo na 180 °C. Potico 
tanko premažemo z razžvrkljanim 
jajcem, prebodemo, postavimo v pečico 
in pečemo 1 uro; po potrebi med peko 
znižamo temperaturo in pokrijemo z 
aluminijasto folijo, da se potica ne zažge. 

Zaspana potica

1918

Recept za potico sem dobila od none Zore, vendar sem izvirniku 

dodala nekaj začimb po svoje. Ampak »duša« se je ohranila. Vonj, 

okus ... Vedno ko pripravljam potico za praznike, mi vzbudi prijetne 

občutke in lep spomin na moje otroštvo, na mojo nono. Vnuki smo 

bili radi prisotni pri peki in nikoli se ni pritoževala, če smo se ji 

motali pod nogami in ji hoteli pomagati. Je pa vedno pripravila 

nekaj več »file« za potico! Potico je vedno pekla v štedilniku na drva 

in to je imelo še poseben čar.

Mojca Slokar, Ajdovščina



sestavine

testo
650 g pšenične moke 

Mlinotest tip 500
2,5 žličke soli
30 g kvasa
1 žlička sladkorja
3 dl mlačne vode
0,5 dl mleka
2 žlici olja

jajce za premaz 

za okras
kumina
rozine
mak

priprava

V skodelico zdrobimo kvas in dodamo žličko 
moke, ½ dl mlačne vode in žličko sladkorja 
ter vse skupaj premešamo v gosto tekočo snov. 
Pustimo vzhajati.

V posodo damo moko, na sredini naredimo 
jamico, ob strani pa dodamo sol. Vzhajan kvas 
premešamo in ga zlijemo v jamico. Počasi 
dolivamo mešanico mlačne vode in mleka ter 
dodamo olje. Najprej mešamo s kuhalnico, 
nato mesimo z rokami. Ko dobimo gladko 
testo, ki se lepo loči od posode in se ne prijema 
rok, ga pustimo vzhajati približno pol ure. Nato 
ga ponovno pregnetemo in odvzamemo del 
testa, ki ga bomo uporabili za noge, glavo in 
rep. Pustimo vzhajati približno 15 minut. 

Pripravimo pekač in iz večjega dela testa 
z rokami oblikujemo telo ovce. Zarežemo 
kvadratke. Pogačo premažemo z jajcem in 
posipamo s kumino. Iz preostalega testa 
oblikujemo glavo – prerežemo odprtino za 
usta, za oko pa lahko uporabimo rozino. 
Oblikujemo še uho, rep in noge. Spodnji del 
nog posipamo z makom. Pustimo vzhajati še 
približno 10 minut.

Pogačo pečemo 20 do 25 minut pri 220 °C. 
Ponudimo lahko še toplo. Pogače ne režemo, 
ampak jo lomimo po črtah.

Belokranjska 
pogača 
velikonočna 
ovčka

2120

Na natečaj smo se odzvali, ker zelo radi kuhamo in pečemo, in 

pod mentorstvom učiteljice Tončke Gerkšič smo se odločili za našo 

tradicionalno pokrajinsko jed – pogačo, ki pa smo jo nekoliko 

spremenili in ji dahnili velikonočni pridih. Našo pogačo radi jemo, 

saj je kakor nalašč za prigrizek, tudi če dobimo nepričakovane 

obiske, saj jo lahko hitro spečemo in se jé še topla. 

Učenci 7. in 8. razredov OŠ Metlika 



sestavine

testo
1 kg primorske moke 

Mlinotest
5 dl mleka
5 rumenjakov 
1 jajce
100 g masla
1 dl olja
100 g sladkorja
1 kocka kvasa
1 žlička soli
1 žlica ruma
1 zavitek vaniljevega 

sladkorja
bio limonova lupinica

okraski
150 g moke
ščepec soli
1 žlica olja
malo vode

jajce za premaz

priprava

Toplo mleko zlijemo v skledo, kjer bomo mesili. 
V mleko presejemo moko, dodamo sladkor in 
nadrobimo kvas. Ob robu moke dodamo sol, 
vaniljev sladkor, naribano limonovo lupinico, 
rum, maščobo, rumenjake in jajce. Zamesimo 
gladko in prožno testo. Po potrebi dodamo še 
malo moke ali mleka, da dobimo testo, ki se ne 
lepi na prste. Pokrijemo s prtičkom in pustimo, 
da vzhaja na toplem. 

Medtem ko testo vzhaja pripravimo vlečeno testo 
za okraske: vse sestavine zmešamo in zgnetemo v 
gladko, čvrsto testo. Iz testa oblikujemo okraske, 
na primer cvetove in lističe.

Vzhajano testo stresemo na pomokan prt in ga 
razrežemo na dvanajst enakih kosov. Iz testa 
oblikujemo svaljke, iz katerih bomo spletli 
kite. Najprej spletemo kito iz petih svaljkov. 
Konce stisnemo skupaj in jih spodvihamo pod 
kito. Enako naredimo tudi kiti iz štirih in treh 
svaljkov. Kito iz petih svaljkov preložimo na 
pekač, obložen s papirjem za peko. Kito rahlo 
potlačimo, pomažemo z vodo, nanjo položimo 
kito iz štirih svaljkov in rahlo potlačimo. 
Ponovno pomažemo z vodo in na vrh položimo 
še kito iz treh svaljkov. Na koncu pletenico 
premažemo z razžvrkljanim jajcem, obložimo z 
okraski in jo pustimo jo vzhajati. 

Pletenico damo v predhodno ogreto pečico na 
180 °C in pečemo 45 do 50 minut. 

Pletenica

2322

To je moj preizkušen recept, po katerem pečem velikonočno pletenico in kolačke ter pletenice za darila. Po njem sem spekla tudi pletenico, s katero sem sodelovala na razstavi pletenic v Prečni in dobila zlato priznanje!

Nada Lunder, Videm-Dobrepolje



Iz Mlinotestovega mlina prihaja cela 
paleta mok: od najbolj priljubljene 

primorske posebne moke iz 
najkakovostnejše pšenice prek 

namenskih pšeničnih mok do mok 
iz drugih žit, tako da boste zagotovo 

za vsako pecivo našli pravo!

In še najbolj sveža novost 
iz Mlinotestovega mlina: posebna 

Zlata moka najvišje kakovosti 
za zahtevnejšo peko, ki je zaradi 

višjega deleža beljakovin in izjemne 
kakovosti lepka zelo stabilna 

ter se še posebej dobro odreže
pri peki z drožmi.

2524



Pšenične moke
Pšenična moka je zaradi široke uporabnosti že stoletja 
nepogrešljiva v prehrani ljudi. Pšenično zrnje se lahko zmelje v 
različno velike delce in od tega je odvisno, ali je moka mehka oziroma 
gladka ali ostra. Poleg tega ločimo različne tipe moke, ki so določeni glede 
na vsebnost mineralnih snovi (pepela): višji je tip, več mineralnih snovi 
vsebuje moka. Najbolj čiste, bele moke, ki so zmlete iz jedra pšenice, 
so najnižjega tipa (400 in 500), polbela moka je označena kot tip 850, 
tip 1100 in 1600 pomeni črno moko, polnozrnata (iz celega zrnja) pa ni 
označena s tipom. 

Pšenična bela moka,
tip 500, 1 kg

Bela pšenična moka je najbolj 
uporabljana moka v gospodinjstvu. 
Pridobivamo jo iz predhodno očiščene 
in pripravljene pšenice. Za pšenično 
belo moko uporabljamo samo osrednji 
del pšeničnega zrna. Moka ima odlične 
pecilne karakteristike.

Pšenična črna moka, 1 kg

Pšenična črna moka je temnejša, ker vsebuje več 
mineralnih snovi (pepela) kot bele moke. Pri mletju 
se poleg osrednjega dela pšeničnega zrna izkoristi 
tudi obrobne dele, ki so bogati z beljakovinami, 
topnimi in netopnimi vlakninami, vitamini, encimi in 
minerali.

Pšenična polnozrnata moka, 1 kg

Polnozrnato moko dobimo z mletjem celega 
pšeničnega zrnja, pri tem otrobov ne odstranimo. 
Glede na vsebnost mineralov in vlaknin je 
prehransko bogatejša saj je po sestavi enaka celemu 
zrnu. Vsebuje vitamine iz skupine B ter A, K, E, 
beljakovine, rudnine in nenasičene maščobne kisline. 
Iz nje lahko pripravimo prehransko bogat kruh, 
pekovsko pecivo in kekse.

Bio pšenična moka, 1 kg

Bio pšenična bela moka je ekološko živilo, zmleto iz 
izključno ekološko pridelane pšenice. Uporablja se 
enako kot navadna bela moka.
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Namenske moke
Namenske moke se med seboj razlikujejo v pecilnih lastnostih, 
zaradi katerih so bolj ali manj primerne za določen tip peciva. 
Če na primer želimo, da je testo čvrsto, da se lepo gnete in na poseben 
način vzhaja, je najbolje uporabiti ustrezno namensko moko. 

Za vsako namensko moko izberemo primerno pšenico, ki 
ima zahtevane lastnosti. Pšenica se od pšenice namreč lahko zelo 
razlikuje: nekatere vsebujejo več, druge manj beljakovin in imajo še 
številne druge lastnosti, ki vplivajo na peko. Naše namenske moke so 
pripravljene za posebne zahteve posameznih vrst peciv, zato z njimi tudi 
manj izkušenim domačim pekom uspejo vrhunska peciva.
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Primorska posebna moka, 1 kg

Za primorsko posebno moko uporabljamo 
najkakovostnejšo pšenico in meljemo samo osrednji 
del pšeničnega zrna. Moka ima odlične pecilne 
lastnosti in je najbolj bela med belimi mokami.

Ostra moka, tip 400, 1 kg

Ostra moka je v primerjavi z gladko moko bolj grobo 
mleta. Pri peki z ostro moko moramo upoštevati, da 
bomo v primerjavi z gladko dobili več testa, ki pa bo 
počasneje vzhajalo. Ostra pšenična moka se uporablja 
za pripravo rahlih piškotov, domačega biskvita, 
palačink in žličnikov ter za zgoščevanje omak. 

Namenska moka za domače pecivo, 1 kg

Za namensko moko za domače pecivo uporabljamo 
pšenico, iz katere lahko tudi manj izkušeni spečejo 
odlično, mehko in rahlo pecivo.

Namenska moka za potico, 1 kg

Peka potice je poseben izziv: testo mora ravno prav 
vzhajati in biti mora ravno prav gnetljivo, sicer se ta 
praznična sladica iz kraljice praznične mize kaj hitro 
spremeni v katastrofo. Za namensko moko za potico 
uporabljamo pšenico, iz katere boste vedno znova 
spekli odlično domačo potico!

Namenska moka za krofe, 1 kg

Tudi priprava krofov ni tako enostavna. Da bo krof 
lepo vzhajal, da se ne bo preveč napil olja in bo 
imel prožno sredico, morate izbrati pravo moko. Za 
namensko moko za krofe uporabljamo pšenico, ki 
ima vse potrebne lastnosti, da bo pust res krivih ust!

Namenska moka za pizzo, 1 kg

Pizza mora biti ravno prav prožna, tanko razvlečena 
in ob robovih hrustljava. Za pizzo uporabite 
namensko moko, ki zaradi svoje sestave zagotavlja 
rahlost in hrustljavost te italijanske specialitete. 



Moke iz drugih žit
Naš mlin melje tudi moke iz drugih žit: 
iz pire, koruze, ajde in rži. Moke različnih 
žit so vsestransko uporabne, končni izdelki 
iz teh mok ali kombinacije različnih pa so 
odličnega okusa. 

Izberite pravo moko
za svoje pecivo

Vonj po domačih dobrotah napoveduje lepe trenutke. 
Se začnejo z izbiro recepta ali s pripravo testa? Se začnejo, ko se roka dotika najboljših sestavin za 
tisto, kar bo pričaralo zadovoljstvo, ali se začnejo, ko nastavimo pravo temperaturo? Začnejo se prej, 
mnogo prej! Začetek dobrega je na polju. Začetek odličnosti je v setvi in žetvi. Začetek je v mlinu. 
Začetek zares dobrega je v pravi moki! Izbirajmo najboljše.
Izberimo moko iz Mlinotesta!

Vrsta moke
Vrsta izdelka

Primorska
Tip 400

Tip 500 Tip 850 Tip 1100 Tip 1600 Ostra
Polnozrnata 

(graham)

Namenska 
za domače 

pecivo

Namenska 
za krofe

Namenska 
za mehka 

krušna

Namenska 
za pizzo

Namenska 
za kekse

Kvašeno testo
(kruh, potice,krofi,pice,…)

Listnato testo
(zavitki, rogljički, kremne 
rezine, burek…..)

Biskvitno testo (torte, 
rolade…)

Testo s pecilnim praškom 
(keksi, pite, kolači….)

Vlečeno testo
(zavitki…)

Paljeno testo
(princeske)

Krompirjevo testo
(njoki, svaljki)

Palačinke 

Cmoki, žličniki

Zgostitev omak,
zelenjavnih juh
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Pirina moka, 1 kg

Pirina moka je zmleta iz notranjega dela pirinega 
zrnja. Je odlična alternativa pšenični beli moki in jo 
lahko uporabljamo za vse vrste pekovskih izdelkov in 
testenin.

Pirina polnozrnata moka, 1 kg

Pirina polnozrnata moka vsebuje sestavine celotnega 
pirinega zrnja, torej veliko vlaknin in mineralov, več 
beljakovin kot običajne pšenične moke in nekatere 
vitamine. Iz nje lahko pripravimo zdrav pirin kruh, 
pekovsko pecivo in kekse.

Koruzna moka, 1 kg

Koruzna moka je zmleta iz koruze, ki se ponaša z 
visoko vsebnostjo škroba, beljakovin in mineralov, 
vsebuje pa tudi nekatere vitamine, zlasti vitamin A.

Ajdova moka, 1 kg

Ajda botanično ne sodi med trave kot druga 
žita, ampak sodi med dresnovke, a jo kulinarično 
uvrščamo med žita. Ker ajdova moka ne vsebuje 
lepka (glutena), jo je za pripravo testa treba popariti 
ali pa mešati s pšenično moko. Pr
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