
Prvo srečanje ljubiteljev peke z drožmi in drožastih dobrot



RUDL

Starost: 7 let
Najljubša hrana: v začetku ržena, 
zdaj ekološka pšenična bela moka

Karakter: poskočen, puhast in 
mehurčkast

Zdrožene delavnice: več kot 80
Potomci: več kot 1000
Obiskane države: 13
Moto: Droži v vsako 

družino!



Za naju s Sašem je že od začetka način življenja. In skupaj ugotavljava, da 
nama brez droži živeti ni. Posebno pa naju veseli, da nas vedno več »droži«. Da 
je vsak dan več tistih, ki želite jesti boljši kruh. Iz moke, vode in soli. Da se bo 
navdušenje, ki se je začelo zaradi moje ljubezni do Saša in najine ljubezni do 
boljšega kruha, tako namnožilo kot droži, si nisva mislila. A to, kar počneva, 
počneva s srcem, ljubeznijo in strastjo. In dobre reči se širijo in prav je tako.

Razlogov, da vas je zagrabila drožomanija, je več: nekateri ste začeli peči 
z drožmi zaradi težav z zdravjem, drugi ste si zaželeli okusnejšega kruha, 
nekatere je navdušil kdo od bližnjih. Ko se drožimo na delavnicah, nekateri 
kar malce s strahospoštovanjem pristopite k drožem. Nato pa vas zagrabi 
drožomanija in na vaši mizi je vsak dan več drožastih dobrot.  Vedno več in raje 
pečete, družina je navdušena, vi sami pa še bolj. Pridno načrtujete, mešate, 
gnetete, oblikujete in se pri tem neizmerno zabavate ter sprostite. Kar verjeti 
ne morem, da je lahko ta preprosta zmes moke in vode tako zasvojljiva, da 
nas povezuje in zdrožuje!

Iskreno sem vesela vsakega, ki se je pridružil 1. slovenskemu srečanju 
ljubiteljev peke z drožmi v zibelki slovenskih droži, na Koroškem, kjer se je 
peka z drožmi ohranila do danes. Ob tej priložnosti je Rudl dobil varen dom v 
knjižnici droži v Belgiji. Moje droži so tako prve slovenske droži, ki so dobile v 
njej svoje mesto, kar je posebna čast zame in Slovenijo! 

Ob tej priložnosti se zahvaljujem obema glavnima sponzorjema: podjetju 
Puratos N. V. iz Belgije in podjetju SPAR Slovenija ter številnim drugim 
sponzorjem, ki ste podprli dogodek, za katerega upam, da bo postal 
tradicionalno vsakoletno srečanje drožomanov in drožomank.

Prav je, da negujemo tradicijo z mislijo na prihodnost.
Naj droži!

Srčen in topel drožasti pozdrav,

Drage drožomanke, cenjeni drožomani,

ko smo maja 2019 medse sprejeli že 
10.000. člana v Facebook skupino 
Drožomanija (peka z drožmi) in 
je število prodanih knjig preseglo 
3000 izvodov, me je prešinilo, da je 
drožomanija v dveh letih od izida 
prvega natisa knjige postala mnogo 
več kot le knjižna uspešnica. 





SPLETNA KNJIŽNICA DROŽI ‘THE QUEST FOR SOURDOUGH’

Drožimo že od leta 1994. 

Že petindvajset let po vsem svetu odkrivamo številne recepte za pripravo 
droži, pa vendar jih je še veliko neodkritih. Zato smo ustvarili spletno knjižnico 
droži, v kateri lahko prav vsak med vami deli svojo ljubezen in strast do peke 
z drožmi. V njej hranimo vaše družinske recepte in edinstvene stvaritve. To je 
mesto, kjer lahko navdihujete druge in kjer drugi navdihujejo vas. S to pobudo 
želimo ohraniti zgodbo o drožeh za prihodnje rodove. Droži so nenazadnje 
z nami že več tisoč let in prav vsak jih pripravi po svoje, drugače. Zato vas 
vabimo, da nam napišete, kako ste začeli vi, kdo vas je naučil postopka 
priprave droži in zakaj so prav vaše droži edinstvene. 



Leta 2013 smo v belgijskem mestu St. Vith odprli Puratosovo knjižnico 
droži. Je prva in edina knjižnica droži na svetu, v kateri je zbranih 124 
edinstvenih droži z vsega sveta! Naš cilj je ohraniti naravno raznovrstnost 
vzhajalnih sredstev ter znanje in izkušnje pri uporabi droži v pekarstvu. 
Vsako leto knjižničar Karl de Smedt na potovanjih po svetu išče nove droži.



Vsake droži so namreč edinstvene, drugačne. Okus, sestavine in 
tekstura – toliko je dejavnikov, na katere vplivajo droži! Pokažite 
nam, zakaj so vaše droži edinstvene. Registrirajte jih na spletnem 
naslovu: www.questforsourdough.com in delite z ljubitelji peke z 
drožmi po vsem svetu. 

Pridružite se tradiciji,

ustvarjajte prihodnost!

www.questforsourdough.com
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Vir: Mediana, vseslovenska spletna raziskava 2019. Več na www.spar.si

IZBIRA
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Ko se boste odločili za peko svojega 
kruha - verjemite, to bo kmalu!  

- se oglasite v Sparu, kjer vas čaka velika 
izbira različnih vrst ekološko pridelane 

moke ter ostalih sestavin in pripomočkov 
za uspešno domačo peko.
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F L E K S I B I L N O S T  Z A  V S A K  O K U S
Z  V L A G O  D O  B O L J Š E  P E K E  I N  P E Č E N J A

Miele ponuja pečice z dodatkom pare - brez truda dosezite najboljše rezultate. Uživajte v edinstveno 
nežni sredici in hrustljavi skorji. Kruh in žemljice bodo rahle in obenem optimalno zapečene.

m i e l e . s i



#CLEANGUTHAPPYBUTT

PRVI vodni

kefir v

SLOVENIJI





DIGITALNI TISK

OFFSET TISK

DODELAVA

IDEJA

OBLIKOVANJE

PRIPRAVA ZA TISK



VABO d. o. o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec

www.kope.si
www.hotelslovenjgradec.si
Facebook: @KOPE in @Kuf’r
Instagram: @kufr_, @kope_smucisce

Smučišče Kope leži na skrajnem zahodnem in 
najvišjem delu Pohorja. Smrekovi gozdovi, med 
katerimi leže trdne pohorske kmetije, segajo prav do 
vrha; alpske senožeti med njimi se pozimi spremenijo 
v smučišča. Razgiban teren ponuja smučišča za 
začetnike in zahtevne smučarje. Ko sneg skopni, pa 
smučišče obiskujejo ljubitelji sprehodov ter nabiralci 
gob in gozdnih sadežev.

Za vse obiskovalce Drožomanije pripravljamo posebno 
ponudbo za vikend paket DROŽOMANIJA na Kopah od 
petka do nedelje po izjemno ugodni ceni 50 €/osebo (2 
x polpenzion) ali eno nočitvijo v Hotelu Slovenj Gradec 
za 40 €/osebo. Več informacij na rezervacije@kope.si 
s kodo DROŽOMANIJA.
Obiskovalci sodelujejo v nagradnem žrebanju, 
srečnežu bomo podarili 3-dnevni vikend paket BOOM 
za 2 osebi.

Triuna

www.triunastudio.com
hello@triunastudio.com
instagram.com/triunastudio

Triuna, ustvarjalni studio iz Ljubljane, je specializiran 
za kakovostno in emotivno trženje ter oblikovanje. 
Verjamejo v vizualiziranje zgodb za blagovne znamke, 
da skupaj ustvarijo nekaj resnično pomenljivega.

Studio Triuna je poskrbel za celostno grafično podobo 
dogodka z oblikovanjem pasic, plakatov, dokumentov, 
...



EKO365

AMPROJ, d. o. o., Runkova ulica 2, 1000 Ljubljana

www.eko365.si
info@eko365.si
www.facebook.com/center.eko365/

Podjetje AMPROJ, d. o. o. je največji dobavitelj 
najkakovostnejših aparatov za pripravo zdrave 
hrane: mlinov za mletje zrnja in semen v moko, 
kosmičnikov, sokovnikov, mešalnikov/blenderjev, 
sušilnikov/dehidratorjev, destilatorjev, stiskalnic za 
olje, kalilnikov, liofilizatorjev … Njihovo ponudbo  si 
lahko ogledate v spletni trgovini: www.eko365.si in 
na specializiranih spletnih straneh www.eujuicers.si, 
www.mojmlin.si, www.excaliburdehidrator.si.

Na stojnici se predstavljajo z mlini za moko, siti 
za moko, košaricami za vzhajanje, skledami, 
keramičnimi posodami za peko kruha, kuhinjskimi 
roboti za gnetenje.

TRIS IN TRIS, d. o. o., Otiški vrh 4 A, 
2373 Šentjanž pri Dravogradu 

www.tris-in-tris.si

TRIS IN TRIS so tiskarna in proizvodnja športnih 
oblačil z dolgoletno tradicijo. Ponujajo širok spekter 
promocijskih rešitev, od grafičnega oblikovanja, 
tiska na tekstil, vezenja, poslovnih daril, do izdelave 
delovnih oblek in športnih dresov, zastav, promocijskih 
konstrukcij …

Na dogodku bodo na voljo posebne majice 
Drožomanija, prvih 300 obiskovalcev s kuponom 
prejme brezplačno bombažno vrečko Drožomanija.



EKOLOŠKO TURISTIČNA KMETIJA LEŠNIK
Hartman – Javornik, Golavabuka 24, 
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

www.turisticnekmetije.si/kmetija/lesnik
www.apiturizem.si/ekolosko-turisticna-kmetija-
lesnik/
+386 (0)41 453 326, +386 (0)2 88 53 601
irma.javornik@guest.arnes.si
Facebook: ekološko turistična kmetija Lešnik 

Ekološko turistična kmetija Lešnik je gostila 
tiskovno konferenco na Koroškem in omogočila 
nastanitev predavateljema.

Trappa, pizzeria & bar, Koprska 94, 
1000 Ljubljana 

www.trappa.si
www.facebook.com/trappa.pizza/
www.instagram.com/trappa_pizza/

Radi imajo pice iz kislega testa, nežno vzhajane 
in hitro spečene v njihovi super vroči peči. Za 
mizo si jih najraje delijo z najbližjimi, brez težav 
pa si jo privoščijo tudi sami, tako kot kozarec 
ekološkega vina iz različnih koncev Slovenije.

Picerija in bar Trappa je gostila tiskovno 
konferenco v Ljubljani.



Planet GV d. o. o.,  Likozarjeva 3, 
1000 Ljubljana

www.planetgv.si
izobrazevanja@planetgv.si
www.facebook.com/PlanetGV/
www.instagram.com/planetgv.si/
www.linkedin.com/company/planet-gv/

Njihova glavna dejavnost je izobraževanje 
in povezovanje. Letno organizirajo več kot 
200 izobraževalnih dogodkov, od akademij 
do strokovnih konferenc in posvetov. Izvajajo 
jih v sodelovanju z vodilnimi stanovskimi in 
poklicnimi združenji ter priznanimi strokovnjaki. 
Znanje širijo z izdajanjem revij HRM, revije za 
managerje, ter ADMA, revije za administracijo in 
management.

SGD STRDIN d. o. o., Spodnji trg 53, 
2344 Lovrenc na Pohorju

www.sgdstrdin.si
+386 (0)2 61 61 888, +386 (0)41 65 07 59   
info@sgdstrdin.si
www.facebook.com/sgdstrdin/

Uveljavljeno družinsko podjetje za izdelavo 
industrijskih tlakov in dekorativnih betonov. S 
spremljanjem najnovejših trendov ter uporabo 
najmodernejših tehnologij se že 30 let trudijo, da 
bi bili v koraku s časom, da vam lahko ponudijo 
najboljše izdelke. Individualno se posvetijo 
vsakemu projektu in vam s svojimi izkušnjami 
svetujejo pri iskanju najboljših rešitev.



Kaj sploh so droži? 

Kaj se skriva v drožeh, da testo zaradi njih vzhaja? Prav ste prebrali, testo 
lahko vzhaja tudi brez kvasa, kupljenega v trgovini! Vse, kar potrebujemo, 
sta moka in voda, ki, pomešani skupaj v pravem razmerju in ob primernih 
pogojih, fermentirata. Ta proces sprožijo naravno prisotni mikroorganizmi, in 
sicer mlečnokislinske bakterije in divje kvasovke. S fermentacijo ohranjamo 
in zboljšujemo marsikatera živila, zato je ta način obdelave hrane od nekdaj 
pomemben. Raznovrstni zorjeni siri, mehurčkasto pivo, žlahtna vinska 
kapljica, suhomesne dobrote, kislo zelje in repa,… svoj izvrsten okus razvijejo 
zaradi očem nevidnih mikroorganizmov, tako kot pri drožeh. Mikroorganizmi 
so pravzaprav povsod okoli nas, živijo tudi v našem telesu in na njem, navadili 
so se na življenje z nami, mi pa z njimi. Skupaj živimo v sožitju.

Droži so naravno vzhajalno sredstvo. So preprosta zmes moke in vode, ki na 
toploti sčasoma začne fermentirati ali po domače vreti. Bolj preprosto res ne 
gre! Iz teh dveh sestavin lahko pripravimo domači ali divji kvas, ki povsem 
nadomesti pekovskega oziroma pivskega. Recept za pripravo droži najdete na 
drozomanija.si in v knjigi Drožomanija.

1. dan 2. dan 3. dan

4. dan 5. dan 6. dan



Zakaj je kruh z drožmi bolj zdrav?

Žitno zrno ima v svojem ovoju naravno prisotno fitinsko kislino, ki preprečuje 
telesu, da izrabi vse minerale (cink, kalcij, magnezij, železo) v njem. Pri 
testu, ki ga umesimo z drožmi, mlečnokislinske bakterije in divje kvasovke 
nevtralizirajo fitinsko kislino, zato lahko telo vsrka več hranilnih snovi.

Mlečnokislinske bakterije rodu lactobacillus razgradijo sestavljene ogljikove 
hidrate (škrob) v enostavne (sladkor) in pri tem sproščajo mlečno in ocetno 
kislino. Z enostavnimi sladkorji se nato hranijo kvasovke, pri tem pa proizvajajo 
etanol in ogljikov dioksid, zaradi katerega testo vzhaja. Kruh, pripravljen 
z drožmi, je zato laže prebavljiv, ne obleži v želodcu in nas ne napenja. Ker 
je postopek priprave takega kruha daljši, je kruh polnejšega in bogatejšega 
okusa ter lepe teksture. Testo, ki ga umesimo z drožmi, sicer vzhaja precej 
počasneje, a dosti učinkoviteje. Zato je tak kruh bolj zdrav od navadnega, je 
obstojnejši in se ne drobi ter ima nižji glikemični indeks in lažje dostopna 
hranila in minerale za naše telo.

Tudi sama nisem verjela, da lahko moka oživi, če ji dodamo vodo. Z vodo, 
virom življenja, začne zmes brbotati in naraščati, saj v njej oživijo nevidni 
mikroorganizmi, ki so v moki in zraku. To magično moč droži poznajo po vsem 
svetu: Američani jih imenujejo sourdough (kislo testo), Nemci Sauerteig (kislo 
testo), Italijani lievito madre (matični kvas), Francozi levain in Rusi zakvaska, 
Španci pa massa madre (matično testo).



Pred peko pečico dobro ogrejemo, 
najbolje na 275 stopinj, če bomo pekli 
na jekleni plošči. Če imamo posodo s 
pokrovom za peko, jo grejemo skupaj 
s pečico. Preden postavimo testo v 
pečico, ga zarežemo, da določimo, 
kje bo med pečenjem počilo. 

Ko je testo v pečici, znižamo 
temperaturo na 250 ali 240 stopinj. 
Prvih 15 do 20 minut pečemo pokrito 
ali s paro, nato testo odkrijemo in 
ga pečemo tako dolgo, da skorja 
lepo karamelizira, kar je znak dobre 
fermentacije.

1, 2, 3, tako hitro se kruh naredi!

Tale kruhek iz polbele moke je pripravljen po posebnem načelu, in sicer iz 
enega dela aktivnih droži, dveh delov vode in treh delov moke. Uporabite ga 
lahko tudi za kombinacije drugih vrst moke; najbolje se obnese s polbelo, 
belo pšenično moko, pri pirini zmanjšajte količino vode za deset odstotkov, 
pri rženi in polnozrnatih pa povišajte za približno pet odstotkov. Zaradi 
večje količine droži bo kruh vzhajal hitreje.

• 100 g aktivnih matičnih droži (33 %)
• 200 g vode (66 %)
• 300 g pšenične polbele moke T 850 (100 %)
• 6 g soli (2 %)

Zmešajte moko in vodo v enotno maso. Počiva naj vsaj 20 minut, nato 
dodajte droži in sol. Dobro pregnetite, da se vse sestavine lepo povežejo 
v testo. Dvakrat ali trikrat gnetite po dve ali tri minute. V naslednjih dveh 
urah naredite vsaj štiri serije potegov in prepogibov vsakih 20 do 30 minut. 
Počakajte, da testo naraste za 80 do 90 odstotkov. Predoblikujte hlebec, 
počiva naj na pultu, nato ga dokončno oblikujte in dajte v pomokano 
košarico za vzhajanje. Ko prostornina naraste za 80 do 90 odstotkov, ga 
specite v prej ogreti pečici. 



100-odstotni rženko v pekaču

Vsem začetnikom peke z drožmi priporočam pripravo rženega kruha, 
rženkota. Ni ga treba gnesti in je hitro pečen, le nekaj časa moramo 
počakati, preden ga začnemo rezati – najmanj 12 ur, še bolje 24 ur, da se 
dobro ohladi, sredica utrdi in razvije poln okus. Poskusite, ne bo vam žal!

Drožni nastavek: 
• 10 g aktivnih matičnih droži (3 %)
• 35 g ržene moke (10 %)
• 35 g vode (10 %) 

Sestavine pomešamo in počakamo, da se masa podvoji.

Glavno testo:
(za 22-centimetrski pekač širine 10,5 cm in globine 7 cm)
• 350 g ržene moke (100 %)
• 330 g vode (95 %)
• 7 g soli (2 %)

Pred peko pečico dobro ogrejemo, najbolje na 275 stopinj, če bomo pekli 
na jekleni plošči. Če imamo posodo s pokrovom za peko, jo grejemo skupaj 
s pečico. Preden postavimo testo v pečico, ga zarežemo, da določimo, kje 
bo med pečenjem počilo. 

Ko je testo v pečici, znižamo temperaturo 
na 250 ali 240 stopinj. Prvih 15 do 20 
minut pečemo pokrito ali s paro, 
nato testo odkrijemo, znižamo 
temperaturo na 200 stopinj in 
ga pečemo tako dolgo, da 
skorja lepo karamelizira, 
kar je znak dobre fer-
mentacije; približno 
45 minut.



Sladka in slana različica drožastih vafljev

Včasih se zgodi, da se nam droži namnožijo. Če jih ne bomo porabili za 
peko kruha, jih lahko porabimo tudi drugače. Z njimi lahko izboljšamo 
okus slanih ali sladkih vafljev, ki jih obogatimo po svojem okusu: slane s 
pečenim jajčkom za zajtrk, sladke z marmelado in jagodičjem za večerjo. 
So se vam pocedile sline, mar ne?

Potrebujemo:
• 300 g puhastih, mehurčkastih in aktivnih droži
• 2 jajci (lahko izpustite, če želite veganske vaflje)
• 50 g olja ali stopljenega masla
• 3 ščepce soli
• četrt žličke sode bikarbone

Droži naj bodo pred pripravo res krasne in puhaste.

Jajci z električnim mešalnikom penasto umešamo, posolimo, prilijemo 
stopljeno maslo ali olje. Masa naj bo puhasta, nato dodamo še droži in na 
koncu sodo bikarbono.

Vmes segrejte aparat za peko vafljev.
Ko dodate sodo bikarbono, je zmes takoj pripravljena za peko.

Vaflje specite do želene obarvanosti in nato ohladite na rešetki, da se ne 
omehčajo prehitro.

Zdaj pa jih le še obložite z želenim nadevom in uživajte.







ŠPILARJEV MLIN

Kmetija Pečnik

Ekološka kmetija 
Škorjanc

Kmetija Jamnik 

Gostinstvo Katarina 
Konečnik, s. p. 



Medijski partnerji:

Pri dogodku sodelujejo:

Občina Mislinja

Turistično društvo Mislinja

Društvo narava Pohorja

Osnovna šola Mislinja

Gostinstvo Katarina Konečnik s. p.

Družina Miklavž

Knjižnica Mislinja

Špilarjev mlin



Moja beležka



Mislinja, 12. oktober 2019

Spremljajte me na: 

www.drozomanija.si

Instagramu: @sourdough_mania

Facebook strani: Anita Šumer (sourdoughmania)

ali se pridružite: 

Facebook skupini: Drožomanija (peka z drožmi) 

ZADROŽIMO SKUPAJ!

Vaših sporočil bom vesela na: 

pr@drozomanija.si

Natisnil UPRINT, d. o. o., Limbuš


