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P O S V E T I L O

T O  K N J I G O  P O S V E Č A M  T E B I ,

dragi sašo
Zaradi tebe sem začela peči in odkrila v sebi strast do najnaravnejšega načina peke kruha,  

ki je postal tudi moje poslanstvo. 

Tebi, s katerim sva si delila in širila drožomanijo po vsem svetu. Ljubezen do peke z 

drožmi naju je še bolj zbližala in povezala. Tako zelo si se navadil na moj okrašeni kruh, 

naj je bil zarezan, posut z naravnimi barvili ali kako drugače ozaljšan, da si mi rekel  

»nekaj mu manjka«, kadar sem spekla čisto »navaden«, neokrašen kruh.

Tebi, ki si oboževal moj kruh, ki si bil neizmerno ponosen name in si me podpiral v vsem,  

tudi pri tej najbolj pozitivni maniji – drožomaniji. 

Tebi, ki kar nisi mogel verjeti, kaj sva skupaj ustvarila iz moke, vode in soli, k temu pa sva 

dodala še ogromno ljubezni – sestavine, ki nas vedno žene naprej, zaradi katere se dogajajo 

čudovite stvari in ki nam pomaga prebroditi hude trenutke.

Kjer koli že si, vsak kruh, ki ga spečem, okrasim z mislijo nate, ker vem, da bi ti bil všeč 

in bi ti ob njem zaigralo srce, na obraz pa bi se ti prikradel nasmeh!

Z G O D B O  O  L J U B E Z N I  I N 

K R U H U  N A J D E T E  T U K A J . 
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I S K R E N A  H VA L A

Vsem vam, ki ste pripomogli k nastanku te  
knjige, me spodbujali …

Vsem vam, zaradi katerih je ta knjiga tako 
sončna, radostna, polna ljubezni in svetlobe ter  
lepote. Ko v sebi najdemo lepoto, jo vidimo tudi 
vsepovsod okoli sebe.

Drožini, mami in babici, ki sta mi v velik navdih.

Fotografu, dragemu Niku, ki je drožaste kruhke 
in krašenje znova upodobil natanko tako, kot 
sem si zamislila. Med fotografiranjem smo se 
sporazumevali že kar brez besed.

Stilistki in urednici, dragi Barbari, ki je drožizdelke 
predstavila preprosto, a hkrati veličastno, da 
zažarijo in so v ospredju. Hvala, da si moje besede 
še izpilila.

Oblikovalcema Petji in Alešu, da sta oblikovala 
knjigo, ki diha, je prečudovita, svetla in izžareva 
vse tisto, kar sem si želela. Zaradi vaju ima knjiga 
rumeno nit.

Dragima Karlu in Morgan iz podjetja Puratos za 
povabilo v Belgijo, kjer sva z Morgan med peko 
fermentirali žalost in jo spreminjali v čudovito 
okrašene kruhke.

Dragi coachinji Sanji, ki vedno verjame vame, 
tudi ko kdaj sama podvomim o sebi in svojem 
poslanstvu, hvala tudi celotni ekipi Drožomanije, 
ki se je v enem letu močno razširila.

Dragi Slavici za podporo in spodbudo ter pomoč 
pri rezanju velikih količin kruha, ki so ostale 
po fotografiranju in ki sva ga predelali v slastno 
hrustljave kruhove kocke.

Dragi Vlasti za jezikovni pregled knjige.

Dragi Faniki za prekrasne prtičke in čudovite 
rožice, ki sva jih nabirali skupaj ob njenem vrtu.

Dragima Katarini in Zvezdani, da sta me seznanili 
s čudovitim svetom jedilnih rastlin, ljubezen do 
njih se je rodila tiste krasne julijske sobote.

Dragi Zuhri za pomoč pri iskanju sončnic, sušenju 
boreča in drugih rož. 

Dragi Katji za usmeritve, katere rastline so užitne 
in pri katerih je potrebna zmernost, tako kot tudi 
pri drugih rečeh v življenju.

Dragi Anji, ki je na zadnjem fotografiranju s svojim 
darom ustvarjanja pridala svoj kamenček v mozaik.

Dragima Robiju, ki nam je priskočil na pomoč  
s fotografsko opremo, in Petru pri krožnikih.

Direktorici Koroške galerije likovnih umetnosti 
Andreji Hribernik, ki je na mojo prošnjo z danes 
na jutri prijazno odstopila prostor, kjer smo  
lahko posneli naslovnico knjige. Boljše lokacije si 
ne bi mogli zamisliti.

S hvaležnostjo in soncem v srcu vam vsem, tudi 
neimenovanim tukaj, kličem en velik drožasti 
hvala!

Anita
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V se se je začelo zaradi ljubezni, najprej do moža Saša, 
ki so mu leta 2012 odstranili žolčnik. Nato do boljšega 

in bolj zdravega kruha – kruha z drožmi. Čeprav je Sašo 
veliko prezgodaj odšel, mu je moje drožasto ustvarjanje 
neizmerno polepšalo življenje. Kako je bil ponosen na 
najino zgodbo, ki se je rodila iz ljubezni!

Ljubezen do ustvarjanja sem gojila že od malih nog, doma 
narejene reči so mi najbolj pri srcu. 

Spomnim se, kako sem izdelovala voščilnice, rada zavijala 
darila in jih olepšala po svoje. Pred krašenjem kruha pa sem 
krasila tudi svoje nohte. Tako je pred leti nastal celo blog 
z imenom Konadomania, po šablonah Konad za krašenje 
nohtov. Zdaj že malce vidite, v katero smer me je odneslo 
in da drožomanija nikakor ni bila moja prva manija in ne 
zgolj naključje.

Ko sem leta 2012 začela peči z najstarejšim vzhajalnim 
sredstvom – drožmi, preprosto zmesjo moke in vode, se 
mi še sanjalo ni, kaj bo sfermentiralo iz tega. Od povabila 
v prvo knjižnico droži leta 2016 v Belgiji, ambasadorstva 
spletne pobude The Quest for Sourdough, odprtja profila 
sourdough_mania na Instagramu z več kot 85.000 sledilci do 
delitve mojih objav in več kot 45 milijonov ogledov različnih 
kompilacij mojih posnetkov in fotografij, prve slovenske 
skupine, namenjene peki z drožmi, prve slovenske knjige o 
drožeh Drožomanija in knjižne uspešnice, prevedene v več 
tujih jezikov, in številnih delavnic po svetu in Sloveniji. Število 
delavnic je preseglo 100 in število udeležencev že 2000. 

V Sloveniji sva s Sašem sprožila pravo drožomanijo, ki 
se širi tudi zunaj naših meja. Širjenje ljubezni do peke z 
drožmi je postalo moje poslanstvo, ki ga nadaljujem ob 
misli nanj.

Zakaj je moj kruh pritegnil toliko pozornosti? Saj kruh 
vendar pečemo že tisočletja. Preprosto zarezovanje testa je 
že od nekdaj ustaljena praksa v pekarskih krogih. Njegov 
namen je povsem praktičen: določiti izpušno mesto na 
testu, iz katerega bodo izhajali plini, in omogočiti širitev 
testa še v pečici. Prvi pogoj za to je primerno vzhajano testo 
in dovolj vlage v pečici. Najprej je pogled pritegnil videz, 
moj kruh se je po videzu razlikoval od drugih. Sama sem 
zarezovanju dodala še estetsko noto, saj sem začela na testu 
upodabljati raznovrstne motive, kot so rože, živali, srce, 
zvezde, portreti ipd. 

Moje objave na Instagramu so tako prejemale vedno več 
všečkov in komentarjev. Nato so me odkrile različne 
svetovne medijske hiše, med njimi Business Insider, 
Daily Mail, BuzzFeed, Bored Panda, UNILAD, Frida, 
George Takei in številni drugi. Vsebina, ki sem jo 
začela ustvarjati zaradi veselja do deljenja lepih reči in 
zdravega kruha, je zbudila veliko zanimanja. In njihovi 
kolaži, narejeni iz mojih videoposnetkov in fotografij, 
so doživeli več milijonov ogledov. Moj kruh je kmalu za 
svetovnimi mediji pritegnil tudi pozornost slovenskih. Še 
zdaj se spomnim prvega slovenskega članka v kulinarični 
prilogi Odprta kuhinja, ki je nastal izpod peresa Karine 
Cunder Reščič.

Dobri kot kruh, lepi kot slika
V S E  S E  J E  Z A Č E L O  Z A R A D I  L J U B E Z N I
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Navdih za umetniško ustvarjanje iščem v različnih motivih 
iz narave, okolice in namigih prijateljev. Tako sem že 
zarezala neštete izpeljanke klasja, rože, oljčne vejice, 
velikonočne in božične motive, znane osebnosti in drugo. 
A nisem se ustavila pri zarezovanju, začela sem uporabljati 
tudi šablone in naravna barvila. Prva sem začela risati na 
testo že leta 2017. 

Buča, ki sem jo iz drožastega testa naredila leta 2016, je 
pretentala in očarala tudi Martho Stewart, ki jo je delila 
na svojem Instagramovem profilu. 

Knjiga, ki jo imate pred seboj, je moja tretja. Želela sem jo 
napisati že dlje časa, a pravi navdih in brco v rit mi je dal 
pokojni mož Sašo oktobra 2019. Knjigo sem namreč začela 
pisati dva meseca po njegovi smrti. Še prej pa je morala 
nastati prva knjiga Drožomanija – knjiga o peki kruha in 
peciva z drožmi, v kateri sem temeljito in sistematično 
ter slikovno podkrepljeno obdelala vse: različne vrste 
žita, moke, pripravo in skrb za droži, postopke gnetenja, 
oblikovanje, osnove zarezovanja, peko in številne recepte. 
Najprej je treba začeti pri osnovah, pri vsebini, šele nato 
lahko nadaljujemo z videzom, ki nima primarnega namena. 

Nato se je vmes na pobudo drage prijateljice Barbare znašla 
še moja druga knjiga, ki je bila sicer mišljena kot tretja, 
Slana in sladka drožomanija, nadaljevanje svetovne knjižne 
uspešnice. V njej sem podrobno razvozlala sladki drožni 
nastavek in podelila več kot 77 receptov za slane in sladke 
drožaste dobrote ter jedi iz starega kruha.

Osnov peke z drožmi, dragi drožoman in draga drožomanka, 
ne bosta našla v tej knjigi, niti ni namenjena temu. Je predvsem 
za bolj izkušene domače in profesionalne peke, ki želite 
okusnim in zdravim pekovskim dobrotam dodati še okrasno 
noto, ki bo privabila poglede in razveselila prejemnike. 

Če pa še ne pečete z drožmi, brez skrbi, v knjigi vas čakajo 
tudi nasveti, kako zamenjati droži s kvasom, saj lahko vse 
tehnike krašenja iz te knjige uporabite tudi pri pekovskih 
izdelkih, pripravljenih s kvasom.

V tej knjigi vam bom tako razkrila vse skrivnosti krašenja 
kruha, ki sem si jih pridobila v svoji več kot devetletni 
praksi vse od leta 2012. Da boste lahko tudi vi ustvarjali 
izdelke, ki bodo dobri kot kruh in lepi kot slika. Kruh,  
ki ga boste z velikim veseljem podarjali. 

Lepo okrašen kruh je namreč čudovito darilo, ki se ga nihče 
ne naveliča. Darilo, na katerem se nikoli ne nabira prah. 

Z njim podarite del sebe, svojega časa, svoje ljubezni in 
širite navdušenje nad tem zdravim načinom peke.

Zato je popolno darilo.

Naj droži in se krasi,

Anita
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P Š E N I Č N O  K L A S J E

Če zarežemo več klasov in so ti enakomerno porazdeljeni 
po vsej površini testa, globina zarez pa je primerna glede na 
vzhajanost testa, nam ni treba narediti tudi globlje zareze 
ob strani. Če šele začenjate zarezovati, pa vam kljub temu 
priporočam tudi glavno izpušno zarezo ob strani testa.

N ajosnovnejši motiv za krašenje kruha, tako preprost, a kljub temu tako eleganten in 
vsestransko uporaben. Morda celo moj najljubši.

Pripomočki
čajna bučka, moka, 

zobotrebec ali 
lesena palčka, nož za 
zarezovanje/drožič, 

po želji papir za peko

Težavnost 
srednja 

Hidracija testa
nizka do visoka 

P O S T O P E K  S I  O G L E J T E  T U K A J . 
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4 / Nadaljujemo plitko zarezovanje
zrcalno po levi oziroma desni strani, 
tako da so zareze približno enako 
dolge in z enakimi presledki. 

7 / Nato z rezilom zdrsimo po odtisu,
ki ga pusti lesena palčka, le toliko, da 
zarežemo v testo. Globina je manjša 
kot pri klaskih.

1 / Testo nežno prevrnemo iz vzhajalne
košarice. Če je na površini testa ostala 
moka iz košarice, jo očistimo z mehko 
krtačko ali dlanjo.

2 / Testo posujemo s fino zmleto moko
in pogladimo z dlanjo, da odstranimo 
odvečno moko.

5 / Končamo glede na to, kako dolg
klas želimo. 

8 / Zarežemo še listka na stebelcu.
Globina zareze naj bo neenakomerna: 
plitkejša na začetku in koncu, na 
sredini pa malce globlja.

9 / Na koncu naredimo še globljo zarezo
ob strani testa, ki bo poskrbela za to, da 
naše klasje med peko ne bo razpokalo in 
bo motiv ostal lep. 

3 / Prvo zarezo naredimo na vrhu na
sredini testa. Rezilo držimo pod kotom 
90 stopinj in zarezujemo rahlo v stran 
od vrha prve zareze navzdol. Zareze naj 
bodo plitke, globoke od 1 do 2 mm.

6 / Sredinski del klasja ali stebelce
samo nakažemo z odtisom, ki ga 
naredimo z leseno palčko.
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O D  V S A K E  P R O D A N E  K N J I G E  S TA  2  €  N A M E N J E N A  I n š t i t u t u 
z a  z a š č i t o  o t r o k  L U N I N A  V I L A .

drozomanija Anita Šumer -  drožomanijaw w w . D r o z o m a n i j a . s i

Tole je  samo kratek in sladek pregled vsebine knjige.

In olepšaj svoje drožasto ali kvašeno testo

Tvoji kruhki bodo tako postali prave umetnine, ki jih z velikim veseljem podarjaš 

Skupaj širimo lepoto, svetlobo in smo dobri kot kruh

N A R O Č I  S V O J O  U M E T N O S T  K R A Š E N J A  K R U H A  T U K A J .

W W W . D R O Z O M A N I J A . S I / K R A S E N J E - P O N U D B A

www.drozomanija.si/krasenje-ponudba
https://www.instagram.com/drozomanija/
https://www.drozomanija.si
https://www.facebook.com/drozomanija



