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Če z južnega dela Ljubljanskega bar-
ja, natančneje iz vasi Podpeč, kre-
nete v križišču desno, vas pot vodi 

v smeri proti Preserju, Zgornji Brezovici in 
Krimu. Po nekaj več kot desetih kilometrih 
se asfaltirana cesta, ki se na koncu vztrajno 
vzpenja skozi prijeten gozdni hlad smrek in 
borovcev ter je še posebej priljubljena med 
kolesarji, počasi zravna. Tukaj, na pribli-
žno 800 metrih nadmorske višine, se odpre 
ravnica z vasjo in travniki, malo naprej na 
vzpetini ob umetnem jezercu pa stoji Hotel 
Rakitna. Človek ne bi pomislil, da Rakitna 
pravzaprav leži na plitvem kraškem polju in 
deloma na valoviti dolomitni planoti ter da 
je najvišje ležeče kraško polje v Sloveniji!
Zaradi blagodejnega podnebja, ki ga ustvar-
ja mešanje sredozemskih in alpskih zračnih 
tokov, je tukaj že v času prve svetovne vojne 
delovalo zdravilišče za bolnike z obolenji 

dihal, danes pa v zaselku Boršt deluje Mla-
dinsko klimatsko zdravilišče. Drugače pa 
je Raktina od nekdaj priljubljena izletniška 
točka Ljubljančanov in okoličanov, pogosto 
se tukaj ustavijo tudi turisti in poslovneži, 
ki si zaželijo gorskega zraka, narave in miru.  
»Veliko je pohodnikov in kolesarjev, ki iz 
mesta pridejo k nam na svež zrak in kaj 
dobrega pojedo. Čez poletje je tudi precej 
motoristov in turistov z avtomobili, ki se 
na poti na morje ustavijo pri nas in uživa-
jo v naravi ter naši kulinariki,« pravi Meta 
Šimenko, energična podjetnica, ki ji je iz-
gradnja in vodenje 4-zvezdičnega Hotela 
Rakitna pomenilo še enega od poslovnih, a 
tudi osebnih izzivov. Hotel se je kot novo-
gradnja s 7 sobami in 3 apartmaji, velikim 
gostinskim delom in pokrito garažo odprl 
leta 2010. Pri njegovem vodenju Meti po-
magata hčerka Katja, ki je komercialistka, in 
sin Tim, ki rad poprime tako za delo v strež-
bi kot za delo v kuhinji ali pizzeriji in se po 
zaključenem študiju (ekonomska fakulteta - 
smer turizem) želi preiskusiti tudi v vodenju 
hotela. »Za našo družino je bil to prvi izziv 
s področja gostinstva in turizma. A vedno 
več je gostov, domačih in tujih, ki se vrača-
jo, kar nam daje vedeti, da delamo dobro,« 
pravi Meta in še zaupa, da jim idej za nove 
načrte in širitev ponudbe nikoli ne zmanjka. 
Da bi gostje ostali in prespali dlje kot le dan 
ali dva, so ponudbo v hotelu obogatili s sav-
no, fitnesom, biljardom, namiznim nogo-
metom, zunaj pa z romantičnim jacuzzijem 
pod zvezdami, piknik prostorom z igrali 
za otroke, igriščem za odbojko na mivki,... 
Na recepciji, ki jo vodi Klavdija Podgornik,  
jim rade volje pripravijo načrt za zanimive 
pohodniške, kolesarke in druge izlete. Med 
drugim se tu lahko začne odkrivanje tri ki-
lometre dolge gozdne in arheološke učne 
poti Rimski zid, ki je primerna tako za šol-

Rakitna je ena najbolj priljubljenih izletniških točk v okolici Ljubljane. 
Znana je po svojem blagodejnem podnebju, neokrnjeni naravi ter 
pohodnih in kolesarskih poteh. Za mnoge pa je tam skoraj obvezen 
tudi postanek v pred štirimi leti na novo odprtem družinskem Hotelu 
Rakitna, kjer se lahko spočijejo in okrepčajo. 

HOTEL RAKITNA, PRESERJE

DOBRODOŠLI V 
ALPSKO-MEDITERANSKI RAJ!

ske skupine, družine kot ostale ljubitelje na-
rave. Hotel je tudi dobro izhodišče za vzpon 
na Krim ali ogled Iškega Vintgarja…
V hotelski kuhinji, ki jo vodi Igor Klančar, 
pripravljajo jedi za različne okuse. Od špa-
getov, ocvrtih sardelic in lignjev ter dunaj-
skega zrezka do dobrot slovenske kuhinje, 
kot so ričet, domači štruklji z gobovo oma-
ko, divjačinske jedi, sezonski zavitek in ne-
pogrešljiva hišna gibanica brez testa. Od če-
trtka do nedelje med 14. in 20. uro iz krušne 
peči, nad katero bedi Peter Mavrin, diši po 
picah in kruhu, za katere gostje pravijo, da 
jim ni para.
Seveda se hotelska kuhinja zelo potrudi tudi 
za skupine. Meta poudarja: »Med tednom 
se za nastanitev pri nas pogosto odločajo 
zaključene skupine - pa naj gre za poslovne 
dogodke, izobraževanja, team-buildinge ali 
praznovanja, celo poroke. Z njimi se pred-
hodno dogovorimo, kakšnih jedi si želijo, 
z veseljem prisluhnemo njihovim željam. 
Pripravimo lahko tudi zajtrk, pogostitev ali 
sprejem na terasi, gostinskem vrtu ali pi-
knik prostoru, vsi imajo pogled na jezero.« 
V sejni sobi lahko postavijo 35 sedežev (v 
hotelu je na voljo tudi brezplačen internetni 
dostop), v največji gostinski sobi pa 100.
Če bo jesen topla, bo posebej ob vikendih v 
Hotelu Rakitna in na njegovem vrtu zelo ži-
vahno. Najbolj pogumni bodo lahko še za-
dnjič zaplavali v jezercu. Ta se pozimi, ko je 
pod snežno odejo Rakitna zimsko pravljič-
na in kot nalašč za tek na smučeh, spremeni 
v priljubljeno drsališče.

wI Urša Cvilak
I Ladislav Švec, Jaka Sovdat

Hotel Rakitna, Preserje
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SKUTNI ŠTRUKLJI Z GOBOVO OMAKO

BUČKINA JUHA S KROMPIRJEM

Skutni štruklji:
• 0,5 kg polnomastne nepasirane skute
• sol
• 2 jajci
• 180 g kisle smetane
• 3 žlice krušnih drobtin
• vlečeno testo

Priprava:
Skuto solimo, jo zmešamo z jajcema, 
kislo smetano in drobtinami. Vlečeno 
testo položimo na rahlo pomokano po-
vršino in ga najprej premažemo z meša-
nico olja ter vode. Nato ga enakomerno 
namažemo s skutnim nadevom in zvi-
jemo v štrukelj. Štrukelj zavijemo v ku-
hinjsko krpo in ga kuhamo v vreli slani 
vodi 20 minut. Ko je kuhan, ga vzamemo 
iz vode in nekaj časa počakamo, da se 
nekoliko ohladi. Šele nato ga narežemo 
in ponudimo z gobovo omako, lahko kot 
toplo predjed.

Sestavine:
• 2 čebuli
• 5 dag slanine
• oljčno olje 
• 1 kg bučk
• piščančja jušna osnova
• 2 srednje velika krompirja
• peteršilj
• česen
• sol, beli poper 
• 1 dl smetane za kuhanje

Gobova omaka:
• 3 žlice oljčnega olja
• 3 srednje velike čebule
• 0,5 kg gob (polovica jurčkov, polovica 

mešanih gob)
• 0,5 l piščančje jušne osnove
• majaron, šetraj
• česen, peteršilj 
• voda po potrebi
• 2 žlici ostre moke

Priprava:
Na oljčnem olju prepražimo sesekljano 
čebulo, da postekleni. Zalijemo z  
1 dl jušne osnove in kuhamo 10 minut. 
Dodamo narezane gobe in jih dušimo 
do mehkega, nato zalijemo s preostalo 
jušno osnovo. Večkrat premešamo. Proti 
koncu dodamo začimbe, po potrebi zgo-
stimo s podmetom.

4
OSEBE

4
OSEBE

REBULA, 
SUHO, LETNIK 2013, VINORODNA 
DEŽELA PRIMPORSKA, VINORODNI 
OKOLIŠ GORIŠKA BRDA, 
ČARGA 1767, PRISTAVO

Priprava:
Čebulo na drobno nasekljamo in skupaj 
z na drobno narezano slanino prepra-
žimo na oljčnem olju. Dodamo bučke, 
ki smo jih pred tem oprali in narezali 
na manjše koščke. Na zmernem ognju 
dušimo, da bučke spustijo vodo. Nato 
prilijemo jušno osnovo in dodamo še na 
koščke narezan krompir. Proti koncu 
dodamo na drobno nasekljan česen in 
peteršilj, solimo in popramo po okusu. 

Za boljši okus prilijemo še smetano. Ku-
hamo približno 30 minut. Nato odstavi-
mo in vse skupaj s paličnim mešalnikom 
zmiksamo. Lahko še malo pokuhamo. 
Bučkino juho postrežemo s popečenimi 
koščki kruha.
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ČEBULNA BRŽOLA 
Z DOMAČIMI ŠPECLJI (VLIVANCI)

LOVSKI KROŽNIK 
ZA 2 OSEBI

Čebulna bržola:
• 4 goveji zrezki (stegno)
• sol, poper
• 3 vejice peteršilja
• 3 šalotke
• 2 žlici oljčnega olja
• maslo
• 1 žlica paradižnikovega koncentrata 

(mezga)
• 1 dl belega vina
• 1,5 dl goveje jušne osnove
• timijan, rožmarin

Priprava:
Zrezke operemo pod tekočo vodo in 
osušimo s papirnatimi servietami. Rahlo 
jih potolčemo z obeh strani ter posolimo 
in popopramo. Drobno sesekljamo pe-
teršilj in šalotko. 
V večji ponvi segrejemo maslo in olje ter 
zrezke opečemo z obeh strani (na vsaki 
strani jih pečemo približno 3 minute). 
Preložimo jih na krožnik, v ponev pa do-
damo narezano šalotko. Na nizki tempe-

Jelenov medaljon 
v gobovi omaki:
• 20 dag jelenovega hrbta brez kosti
• sol, poper
• oljčno olje

Priprava:
Na oljčnem olju popečemo jelenove me-
daljone (3 minute z vsake strani). Doda-
mo gobovo omako (glej recepturo na  
str. 32) in jih kuhamo do mehkega.

Divji prašič 
v pikantni omaki:
• 1 kg mesa divjega prašiča (hrbet ali 

pljučna)
• mešanica suhih začimb in zelenjave 

za marinado (brinove jagode, timijan, 
žajbelj, lovor, poprova zrna, klinčki, 
luštrek, korenje, pastinak, zelena, por)

• 3 žlice oljčnega olja
• 3 čebule
• slanina za okus
• 1 skodela jušne osnove
• sol, poper
• česen, peteršilj 
• 2 dl rdečega vina

Priprava:
Meso razrežemo na medaljončke (po 
približno 10 dag). Rahlo jih potolče-
mo in do 48 ur mariniramo v mešanici 
oljčnega olja, suhih začimb in narezane 
zelenjave. 
V kozici prepražimo slanino in drobno 
narezano čebulo, da postekleni. Doda-
mo medaljončke, jih popečemo z obeh 
strani, da spustijo vodo, zalijemo z jušno 
osnovo in kuhamo do mehkega. Solimo 
po okusu, dodamo svež česen in peter-
šilj, po potrebi še malo popopramo, da 
je rahlo pekoče. Medaljončke vzamemo 
iz kozice. Omako s paličnim mešalni-
kom zmiksamo in jo precedimo skozi 
gosto cedilo. Medaljončke vrnemo v 
kozico, dodamo rdeče vino in po potrebi 
omako zgostimo. Še malo pokuhamo in 
ponudimo.

Srnina tagliata 
z zelenjavo:
• 20 dag srninega hrbta brez kosti
• sol, poper
• olje
• raznobarvna sveža paprika
• bučke 
• jajčevci
• rukola
• sir za ribanje

Priprava:
Meso narežemo na trakove in ga za-
činimo s soljo in poprom. Popečemo 
v ponvi, dodamo na trakove narezano 
zelenjavo in skupaj pražimo. Na krožnik 
položimo rukolo, dodamo pečeno meso 
z zelenjavo, posujemo z naribanim si-
rom in ponudimo.

4
OSEBE

raturi jo med občasnim mešanjem pra-
žimo toliko časa, da se zmehča, vmes jo 
rahlo posolimo. Nato dodamo v ponev 
paradižnikovo mezgo, začimbe ter prili-
jemo vino in jušno osnovo. Temperaturo 
rahlo povišamo in mešamo toliko časa, 
da omaka zavre. Pustimo vreti približno 
1 minuto, nato temperaturo zmanjšamo 
in v ponev vrnemo zrezke. Pokrijemo in 
zrezke kuhamo v omaki toliko časa, da 
postanejo mehki (približno 20 do 30 mi-
nut). Ponudimo jih s špeclji.

Domači špeclji:
• 5 jajc
• sol
• 0,5 kg ostre moke
• olje

Priprava:
Z metlico jajca stepemo v posodi, do-
damo sol. Med stepanjem postopoma 
dodajamo moko. Stepamo toliko časa, 
da postane zmes zelo gosto tekoča. Pu-
stimo jo počivati 10 minut. 
V loncu zavremo osoljeno vodo. Stiskal-
nico za oblikovanje špecljev napolnimo 
s pripravljenim testom, ki ga stiskamo v 
vrelo vodo. Ko špeclji priplavajo na vrh, 
jih kuhamo še dve minuti. S penavko jih 
vzamemo ven, odcedimo in preložimo v 
pekač, kjer jih nekoliko naoljimo, da se 
ne sprimejo.
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MODRI PINOT, 
SUHO, LETNIK 2013 , VINORODNA 
DEŽELA PODRAVJE, VINORODNI 
OKOLIŠ ŠTAJERSKA SLOVENIJA, 
VINO KRAJNC, LAHONCI

BARBERA, 
SUHO, LETNIK 2010, VINORODNA 
DEŽELA PRIMORSKA, VINORODNI 
OKOLIŠ VIPAVSKA DOLINA, 
KLET SAKSIDA, ZALOŠČE
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GIBANICA RAKITNA 
(GIBANICA BREZ TESTA)

Osnovna mešanica 
(namesto testa):
• 1 kg pšeničnega zdroba
• 200 g sladkorja
• 2 žlici vaniljevega sladkorja
• 200 g ostre moke
• 3 pecilni praški 

Polivka:
• 10 jajc
• 2 l sladke smetane
• 820 g kisle smetane
• 200 g sladkorja
• 2 žlici vaniljevega sladkorja

Makov nadev:
• 200 g maka
• 200 g sladkorja
• 2 žlici vaniljevega sladkorja

Orehov nadev:
• 200 g grobo mletih orehov
• 200 g sladkorja
• 2 žlici vaniljevega sladkorja

Jabolčni nadev:
• 10 naribanih velikih jabolk
• 200 g sladkorja
• 2 žlici vaniljevega sladkorja

Skutni nadev:
• 1 kg skute
• 200 g sladkorja
• 2 žlici vaniljevega sladkorja

Priprava:
Zdrobova podlaga: V skledi združimo 
pšenični zdrob, sladkor, vaniljev sladkor, 
ostro moko in pecilne praške. Dobro 
premešamo. 
Polivka: Pripravimo jo iz razžvrkljanih 
jajc, ki jim dodamo sladko in kislo sme-
tano, sladkor in vaniljev sladkor. Vse 
skupaj zmešamo z metlico, da dobimo 
rahlo maso. 
Nadevi: Pripravimo vsakega posebej, in 
sicer tako, da sestavine enostavno zdru-
žimo in jih dobro premešamo.
Sestava gibanice: Pekač namažemo z 
maslom ali oljem. Najprej z roko po 
pekaču posujemo osnovno mešanico za 
podlago, da je dno pokrito. Nanjo potre-
semo plast makovega nadeva (polovico 

celotne količine) in jo polijemo s poliv-
ko, da je mak v celoti prekrit. Na to po-
novno potresemo osnovno mešanico in 
nanjo plast orehovega nadeva (tretjina 
celotne količine), ki jo prekrijemo s po-
livko. Sledi zopet plast osnovne mešani-
ce, nato plast skutnega nadeva (celotna 
količina), plast polivke. Pa plast osnovne 
mešanice, plast makovega nadeva, plast 
polivke. Nato plast osnovne mešanice, 
plast orehovega nadeva, plast polivke. 
Zaključimo s plastjo osnovne mešanice, 
plastjo jabolčnega nadeva, plastjo ore-
hovega nadeva in plastjo polivke. 
Damo v pečico, ogreto na 180 °C, in pe-
čemo 45 minut. Ko je gibanica pečena, 
jo ohladimo, da se lažje razreže. Ponudi-
mo jo lahko toplo ali hladno, po vrhu jo 
potresemo s sladkorjem v prahu.
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CHARDONNAY, 
IZBOR, POLSLADKO, LETNIK 2008, 
VINORODNA DEŽELA POSAVJE, 
VINORODNI OKOLIŠ BIZELJSKO – 
SREMIČ, VINO GRABEN, BIZELJSKO


