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ZNANO IN MALO MANJ ZNANO O BUČAH IN 

BUČKAH 
 
 
Buče izvirajo iz tropskega dela Amerike, natančneje iz Mehike. V Evropo so jih s svojih popotovanj 
v 15. stoletju prinesli Španci. Prve podatke o bučah je v ladijski dnevnik leta 1492 zapisal Krištof 
Kolumb, ki se je z bučami srečal na Kubi. 
 
Kmalu se je vzgoja buč za prehrano ljudi in živali razširila po vsej Evropi, k njihovi priljubljenosti 
pa je pripomoglo tudi vedenje o njihovi zdravilnosti in uporabnosti. 
 
Danes poznamo ogromno vrst buč in bučkic različnih barv, oblik in okusov. Rastejo kot vzpenjalke 
ali grmičaste rastline. Nekatere so primerne samo kot okras, druge pa lahko s pridom uporabljamo za 
pripravo različnih jedi v domači kuhinji. 
 
Uživamo jih kuhane, pečene, dušene, presne in marinirane ali pa v obliki sveže iztisnjenega soka. 
 
 
 

PREHRANSKI POMEN IN HRANILNA SESTAVA 
 
 
So lahko prebavljive in imajo nizko energijsko vrednost zato so zelo priporočljiva dietna hrana pri 
različnih boleznih ali pa učinkovita preventiva pred njimi. Še posebej jih priporočajo pri različnih 
obolenjih želodca in črevesja ter pri ledvičnih boleznih (kamni). Svoje mesto so si izborile tudi na 
jedilnikih vseh ljubiteljev varovalnega in uravnoteženega prehranjevanja. 
  
Vsebujejo veliko topne vlaknine pektina in rudnin, predvsem kalija, fosforja in železa. 
Oranžne buče so znane po veliki vsebnosti antioksidantov karotenoidov, ki nas varujejo pred 
škodljivimi učinki sonca, staranja in degeneracijo rumene pege. 
  
Bučna semena vsebujejo veliko cinka, ki preprečuje razvoj raka na prostati, povečuje plodnost ter 
dviguje imunski sistem. So odličen vir rudnin (predvsem železo in kalcij) ter zdravih nenasičenih 
maščob. Vsebujejo tudi nekaj kakovostnih beljakovin. 
 
Za uporabo buč v dietni prehrani (v primeru raznih obolenj) priporočamo naslednje načine 
priprave: kuhanje, dušenje, pečene ter kuhanje na sopari z malo oziroma kakovostnimi nenasičenimi 
maščobami in olji s terapevtskim učinkom. Jedi ne solimo oz. solimo minimalno.  
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ZDRAVILNE LASTNOSTI BUČ IN BUČK 
 
 

- Pospešujejo delovanje prebavil in prebavo nasploh. Ker na prebavila delujejo tudi 
pomirjevalno in blažilno so zelo koristne pri vnetju tankega črevesa in diareji. 

 
- Znane so po svojih diuretičnih lastnostih (pospešujejo izločanje urina), zato jih še posebej 

priporočajo ljudem z vnetji ledvic in/ali mehurja, revmatizmom, putiko in diabetesom. 
 

- Učinkujejo protivnetno ter spodbujajo telo, da pokuri zaloge maščob. 
 

- Oranžne buče so zaradi velike vsebnosti karotenoidov odlična protirakava hrana. 
 

- Buče so hrana za vse žleze. 
 

- Krepijo vse telesne sluznice in preprečujejo razvoj bolezni srca in ožilja. 
 

- Krepijo in razstrupljajo jetra in spodbujajo izločanje presnovnih ostankov. 
 

- Spodbujajo delovanje trebušne slinavke in pomagajo uravnotežiti nivo krvnega sladkorja. 
 

- Oranžne buče pri rednem uživanju zaradi velikih količin betakarotena izostrijo vid podobno 
kot korenje. 

 
- Bučna semena pomagajo znižati odvečne maščobe in holesterol v krvi.  

 
- Semena so tudi znano ljudsko zdravilo za izločanje črevesnih parazitov- otroških glist in 

trakulje. 
 

- V zadnjem času uporabljajo surovo ali kuhano pulpo in sok v kombinaciji z drugimi vrstami 
terapij za zdravljenje psoriaze, trdovratne kožne bolezni.  

 
- Sveže bučno meso je kot hladna obloga učinkovito zdravilo pri opeklinah prve stopnje.  

 
 
 
Uporabljeni viri in literatura:  

 
- Internetne strani www.kulinarika.net in www.gurman.si 

- Članki iz priloge Nedela Odprta kuhinja 

- Ruth Podgornik Reš: Ta čudoviti svet buč 

- Dario Cortese: Zelenjava, moč naravne hrane 
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KOROŠKI BUČNI NAMAZ 
Sestavine za 4 do 6 oseb 
20 dag puste skute  
1 manjša čebula (količina je odvisna od okusa posameznika)  
½  čajne žličke sladke paprike v prahu 
sol in poper po okusu 
domače bučno olje (količina je odvisna od okusa posameznika, a vsaj 3 jedilne žlice. Več olja da bolj pikanten in 
izrazitejši okus). 
 
Priprava: Čebulo drobno sesekljajte in v primerno veliki posodici dobro zmešajte s skuto in začimbami (sol, poper, 
paprika). Nato počasi in med mešanjem dodajajte bučno olje po okusu. Okrasite s celimi bučnimi semeni. 
Nasvet: Okus namaza pride najbolj do izraza na polnozrnatih brusketah, prepečencu, krekerjih ali popečenem kruhu. 
Odličen je tudi samo z rezinami surove zelenjave: paprika, korenje, bučke cukete,… Bučnemu olju lahko po želji dodate 
tudi malo oljčnega. V namaz lahko primešate še peščico bučnih semen, ki jih lahko prej rahlo popražite v teflonski ponvi 
in zdrobite v možnarju ali/in ga na vrhu posodice okrasite s celimi semeni. 
 
 
TATARSKI BIFTEK IZ BUČK  
Sestavine za 4 do 6 oseb 
500 g bučk cuket 
125 g feta sira  
1 strok česna  
sol, mlet bel poper po okusu 
sok 1/2 limone  
 
Priprava: Bučkam odrežite cvetni nastavek in pecelj. Drobno jih naribajte in nekaj časa pustite na cedilu, da se odteče ves 
odvečni sok. Česen olupite in stisnite ali zelo drobno nasekljajte. V primerno veliki posodici bučke zmešajte s feta sirom, 
česnom, soljo in mletim belim poprom ter na koncu izboljšajte z limoninim sokom. Biftek postrezite na majhnih krožničkih 
ali v skledicah, potresenega s sesekljanimi cvetovi kapucinke, lističi kreše ali mlade rukole.  
Nasvet: S popečenim kruhom je najboljši. 
 
 
BUČNI NAMAZ ZA RAZSTRUPLJANJE 

Sestavine za 4 do 6 oseb 
15 dag bučnih semen 
60 dag sladke buče (npr. hokaido ali muškatna buča) 
2 manjši čebuli 
2 stroka česna 
3 jedilne žlice bučnega olja 
2 jedilni žlici konopljinega olja (lahko tudi oljčno ali laneno) 
1-2 jedilni žlici kokosove maščobe ali sezamovega olje za praženje 
sol ½ limone  
piment, kumino, muškatni orešček, ingver po okusu 
1 čajno žlico kvasnega ekstrakta (po želji in potrebi)  
sol in sojino omako po okusu 
 
Priprav:Bučna semena po potrebi preberite, operite in namakajte 12 ur. Bučo (najbolje japonskega tipa, npr. hokaido, 
delica ipd.) narežite na koščke ali rezine in v pečici ali ponvi popecite, da se dobro zmehča (približno 15 minut na 200°C). 
Na žlici ali dveh kokosove masti prepražite sesekljano čebulo, česen drobno sesekljajte. Odcejena semena zmeljite v 
dobrem mešalcu v gladko maso, dodajte praženo čebulo in sesekljan česen, pečene buče, olje ter začimbe. Meljite, 
dokler masa ne postane gladka. Postrezite kot namaz na kruhu, slanih palačinkah ali tortiljah. 
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BUČKE S SARDINAMI  
Sestavine za 4 do 6 oseb 
12 majhnih bučk cuket (12-15 cm so najboljše) 
Nekaj listov sveže zelene solate  
2 do 3 konzerve sardin v olju 
 
 
Preliv: 
3 žlice lahke majoneze 
1 jedilna žlica tekočega jogurta 
½ čajne žličke gorčice 
Ščepec suhega origana ali bazilike 
Sol in poper po okusu  
 
Priprava:Neolupljenim bučkam odrežite konice in jih dobro operite. Po dolgem jih prerežite na dve polovici in meso 
izpraskajte s čajno žličko. Nato jih 5 do 8 minut blanširajte v slanem kropu, da malce potemnijo in posteklenijo. Odcedite 
in pustite, da se dobro ohladijo. Sardine odprite in dobro odcedite olje, ter v vsako izdolbeno bučko položite eno do dve 
ribici. Z opranimi solatnimi listi dekorativno obložite pladenj in nanj naložite bučke. Vse sestavine za preliv zamešajte v 
gladko zmes in previdno pokapajte po pripravljenih bučkah.  
Nasvet: Postrezite kot okusno in lahko in zdravo predjed. S kosom polnozrnatega kruha in zeleno solato z nastrganim 
korenčkom je jed primerna tudi za hitro kosilo ali lahko poletno večerjo. 
 
 
BUČNE PALAČINKE 1 
Sestavine: 
10 dag polnovredne pšenične moke,  
2 jajčna rumenjaka,  
3 dcl mleka oz. po potrebi glede na maso 
Sol in muškatni orešek po okusu  
Olje za pečenje 
  
Nadev:  
10 dag bučnega pireja * (pripravo pireja glej pri receptu za bučni narastek z rižem) 
10 dag skute  
Cimet ali svež nastrgan ingver po okusu   
Rjavi sladkor ali javorjev sirup po okusu (diabetiki lahko sladilo) 
Zmleta bučna jedrca  
Stepena sladka smetana 
 
Priprava: Bučnemu pireju dodajte cimet ali sveže nariban ingver ter  javorjev sirup oziroma sladkor ali sladilo po želji in 
okusu. Dodajte še skuto in gladko razmešajte. Na vročem olju specite palačinke in jih namažite s pripravljenim nadevom. 
Obložite  jih s stepeno sladko smetano in posujte z zmletimi bučnimi semeni.  
 
 
BUČNE PALAČINKE 2 
Sestavine: 
2 lončka moke  
½ lončka naribanega mesa bele ali rumene buče (odcejenega) 
1 lonček mleka 
Malo vode po potrebi 
1-2 čajni žlički rjavega sladkorja (lahko sladilo) 
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Sol po okusu 
Olje za pečenje 
 
Priprava: Vse sestavine zamešajte v gladko maso, lahko tudi z električnim mešalnikom in jo pustite stati vsaj pol ure. Na 
vročem olju specite palačinke, ki jih lahko ponudite z različnimi sladkimi ali slanimi namazi in/ali svežimi osvežilnimi 
solatami. 
Nasvet: Odlične kot topla predjed ali lahka večerja. 
 
 
BUČNA JUHA ZA VSE OKUSE 
Sestavine za 4 osebe: 
60 dag mesa oranžne mesnate buče  
40 dag krompirja 
1 čebula  
Manjši šopek peteršilja  
2 stroka česna 
3 dag masla ali oljčnega olja 
1 l vode ali jušne osnove (mesne ali zelenjavne) 
4 jedilne žlice kisle smetane 
Muškatni orešček, timijan, origano po okusu 
Sol in poper po okusu 
 
Priprava: Bučo olupite, odstranite semena in meso narežite na kocke. Enako storite z olupljenim krompirjem. Čebulo 
sesekljajte, prepražite na maslu in zalijte z jušno osnovo. Ko tekočina zavre, dodajte bučo in krompir ter kuhajte približno 
30 minut. Nato juho pretlačite ali zmešajte s paličnim mešalnikom. Dodajte še začimbe, sol, poper in čisto na koncu 
primešajte kislo smetano. 
Nasvet: Za posebne priložnosti juho postrezite v manjši in okrogli izdolbeni buči. Okrasite jo s kapljicami bučnega olja in s 
stepeno sladko smetano ali pa jo posujte z mletimi bučnimi semeni. Lahko dodate tudi popečene koščke toasta ali jušne 
kroglice. 
Primerne sorte:  cukete, želodaste buče, hokaido, hubbard, sweet mama, rouge vif d'etampes, modre avstralske, 
velikanke, muškatne: butternut, muscade de provance, trombolino. 
 
 
 
BUČNA JUHA S POROM IN KORENJEM 
Sestavine za 4 osebe: 
40 dag bučnega mesa   
1srednje velika čebula  
1 korenje  
2 pora  
3 dag masla  
1 l vode ali jušne osnove  
Sol, poper  
1 dl sladke smetane  
 
Priprava: Bučo po potrebi olupite, odstranite semena in grobo naribajte. Korenje ostrgajte in grobo naribajte ali narežite 
na tanke kolute. Čebulo drobno sesekljajte, por očistite in narežite na kolobarje. Nato čebulo prepražite na maslu, da 
rahlo postekleni ter dodajte bučno meso, korenje in por. Premešajte in pražite tako dolgo, da zelenjava odda tekočino. 
Nato vse skupaj zalijte z vodo ali jušno osnovo ter začinite s soljo in poprom po okusu. Počasi kuhajte približno 20 minut. 
Odstavite z ognja in med mešanjem prilijte sladko smetano. Postrezite. 
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Primerne sorte:  cukete, želodaste buče, hokaido, hubbard, sweet mama, rouge vif d'etampes, modre avstralske, 
velikanke, muškatne: butternut, muscade de provance, trombolino. 
 
 
BUČNI GOLAŽ 
Sestavine za 4 osebe: 
80 dag bučnega mesa (buče hokaido)  
5 dag paradižnika  
1 srednje velika rdeča paprika 
50 dag čebule 
4 stroki česna  
2 jedilni žlici balzamičnega kisa (po želji)  
5 jedilnih žlic oljčnega olja 
½ l vode ali jušne osnove (mesna ali zelenjavna)  
2 žlici paradižnikove mezge 
1 žlica paprike v prahu  
Majaron, timijan, kumina po okusu   
Sol in poper po okusu 
 
Priprava: Bučno meso razrežite na koščke. Paradižnike blanširajte v vreli vodi, jih olupite, odstranite semena in razrežite 
na kocke. Papriko očistite in razrežite na koščke. Čebulo drobno nasekljajte in jo popražite na vročem olju, da postekleni, 
nato dodajte bučno meso in  papriko. Po nekaj minutah dodajte še koščke paradižnika in strt česen ter prilijte jušno 
osnovo. Začinite s paradižnikovo mezgo, papriko v prahu, kumino, sol in poprom ter dobro premešajte. Počasi kuhajte pol 
ure in na koncu jed odišavite z majaronom, timijanom, kisom ter še nekaj minut pokuhajte.  
 
 
Nasvet: Za spremembo lahko golaž pripravite tudi z dodatkom mletega mesa ali piščanca v koščkih, ki ga vedno dodate 
na začetku priprave. V golaž lahko narežete tudi kranjsko ali pekočo klobaso s papriko. 
 
 
PIRE IZ BUČK 
Sestavine za 4 -6 oseb: 
50 dag bučk (cukete, hokaido, muškatne buče,…) 
50 dag krompirja  
½ lončka kisla smetana  
1 jedilna žlica masla 
Sol in poper po okusu  
 
Priprava: Bučke po potrebi olupite, narežite na koščke, skuhajte v slani vodi (10 do 15 minut) in dobro odcedite. Krompir 
olupite, narežite, skuhajte in odcedite. Oboje skupaj pretlačite, poprajte po okusu ter zmešajte s kislo smetano in maslom. 
Postrezite kot prilogo k mesom ali vegetarijanskim jedem. 
Nasvet: Namesto masla lahko dodate žlico oljčnega olja. Okus lahko poljubno popestrite z dodatkom različnih začimb ali 
zelišč, na primer česna, muškatnega oreščka, ingverja, sladke ali pekoče paprike,… 
 
 
SVALJKI IZ BUČ  
Sestavine za 6 oseb: 
1 kg bučnega mesa brez semen (hokaido, muškatna buča, hubard,…) 
15 dag moke  
2 jajci  
10 dag naribanega parmezana  
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10 dag dimljenega sira  
5 dag masla  
Sol in  poper po okusu  
1 žlico nasekljanega peteršilja 
  
Priprava: Na kocke narezano bučno meso pomešajte s 3 žlicami vode in pecite v pečici 20 minut na 180°C.  Medtem 
naribajte sir. Skuhano bučno meso dobro stisnite z vilicami ali paličnim mešalnikom ter primešajte moko, sol, poper in 
jajca. Zamesite gladko testo iz katerega najprej oblikujte tanke klobase, ki jih nato narežite v svaljke. Te malo potlačite z 
vilicami in razprostrte na pomokanem prtu. Sušite jih najmanj 2 uri in nato skuhajte v vreli slani vodi (približno 10 minut). 
Kuhane svaljke dobro odcedite, popecite na maslu in posujte z naribanim sirom. Še toplo postrezite. 
Nasvet: Primerno kot priloga k belemu mesu ali kot samostojna jed s krepko solato. Namesto sira in soli lahko dodate 
sladkor in pripravite sladko različico. 
 
 
BUČNI NJOKI v Kraški omaki 
Sestavine za 4-6 oseb: 
20 dag krompirja  
30 dag bučnega mesa (hokaido, muškatna buča, hubard,…) 
18 dag ostre moke  
2 dag pšeničnega zdroba  
3 dag masla  
1 jajce  
Sol po okusu 
 
Omaka: 
10 dag pršuta  
5 dag pinjol  
1,5 dl sladke smetane ali smetane za kuhanje   
1 jedilna žlica oljčnega olja  
2 lista svežega žajblja 
  
Priprava: Posebej skuhajte krompir in koščke bučnega mesa Odcejenemu kuhanemu krompirju dodajte maslo in ga dobro 
pretlačite. Kuhano bučno meso dobro odcedite in zmiksajte s paličnim mešalnikom. Priporočamo, da meso ožamete kar 
skozi prtič ali pa ga celo skuhate na sopari. Vsebuje namreč veliko vode in če jo je v testu preveč, njoki ne bodo uspeli. 
Pustite, da se oboje dobro ohladi, nato zmešajte, dodajte moko, zdrob, jajce in sol ter zamesite v gladko testo. Oblikujte 
tanek svaljek, ki ga razrežite v majhne njoke. Pustite počivati 1-2 uri, da se rahlo osušijo, in jih nato skuhajte v slanem 
kropu. Kuhani so, ko priplavajo na površje in spet zavrejo. Dobro jih odcedite. 
Za Kraško omako na oljčnem olju hitro prepražite na tanke rezance narezan pršut in žajbljeve lističe. Zalijte s sladko 
smetano in dodajte njoke. Za kratek čas pokuhajte in primešajte in pinjole, ki ste jih pred tem na hitro prepražili v teflonski 
ponvi brez maščobe. Pred serviranjem odstranite žajbljeva lista. 
 
 
RIŽEVO BUČNI NARASTEK 

Sestavine: 
8 dcl mleka  
13 dag okroglozrnatega  riža za narastke  
Ščepec soli 
 
1 vanilijev puding  
8 dag sladkorja (diabetiki naj uporabijo umetno sladilo ali fruktozo) 
2 jajci (ločite rumenjake od beljakov) 
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6 jedilnih žlic mleka 
2 jedilni žlici ruma  
Nastrgana lupina 1 limone  
Cimet 
Vanilin po okusu  
20 dag bučnega pireja muškatne buče* (glej pripravo v nadaljevanju) 
 
Priprava:Riž preberite, operite in v osoljenem mleku kuhajte tako dolgo, da se napne (približno 15 do 20 minut).Medtem v 
posodici dobro zmešajte sladkor in rumenjake, dodajte 6 žlic mleka, vanilin in prašek za puding, prilijte k rižu in še enkrat 
na hitro zavrite. Beljaka stepite v čvrst sneg. Na koncu v riž dodajte rum, nastrgano limonino lupinico, cimet, sneg iz 
beljakov in bučni pire ter vse skupaj dobro in  
zelo na rahlo premešajte. Zmes nadevajte v pomaščen pekač za narastke in pecite približno 45 minut pri 200ºC. 
 
* Priprava bučnega pireja:  
Tako pripravljen bučni pire lahko uporabite tudi kot osnovo za pripravo drugih sladkih in slanih jedi iz buč. Če si pripravite 
večje količine, ga lahko tudi zamrznete.  
Sestavine:  
Muškatna ali hokaido buča 
1 jedilna žlica masla 
Muškatno ali hokaido bučko dobro operite, po potrebi olupite in očistite semen. Narežite jo na kose in kuhajte v slani vodi 
20 minut ali pecite v pečici na 180 °C približno pol ure. Dobro odcedite in pretlačite ali zmiksajte s paličnim mešalnikom. 
Uporabite za pripravo različnih jedi. 
 
 
SOLATA IZ KUHANIH BUČK 
Sestavine: 
1kg  večjih bučk z belim mesom   
2 jedilni žlici majoneze  
1 jedilna žlica gorčice 
5 strokov česna  
1 jedilna žlica olja  
Jabolčni kis po okusu 
Sol in poper po okusu 
Manjši šopek svežega peteršilja  
 
Priprava: Bučke olupite, odstranite semena in narežite na kocke. Blanširajte v slanem kropu (3-5 minut). Dobro odcedite 
in približno 1 dl odcejene vode shranite za preliv. Česen  in peteršilj drobno sesekljajte. Za preliv dobro zmešajte 
odcejeno vodo, majonezo, gorčico, česen, peteršilj, olje, kis, sol in poper. Prelijte po bučkah, zmešajte in dobro ohladite v 
hladilniku.  
 
 
OSVEŽILNA SOLATA 
Sestavine: 
30 dag čvrstega bučnega mesa (lahko mešate bele in rumene buče) 
15 dag drobno narezane mlade kolerabice in rdečih redkvic  
1 vejica sesekljanega peteršilja  
2 spomladanski čebuli, narezani na obročke  
3 dag bučnih jedrc  
2 jedilni žlici kisle smetane 
1 jedilna žlica bučnega olja  
Sok polovice limone  
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Svež koprc, sol in poper po okusu 
 
Priprava: Buče očistite, olupite in narežite na kocke. Zmešajte z narezano kolerabico, redkvicami, čebulo in peteršiljem. Iz 
smetane, bučnega olja, limoninega soka, soli, popra in sesekljanega koprca pripravite preliv s katerim prelijte narezano 
zelenjavo vse skupaj dobro premešajte. Pustite stati vsaj 15 minut, da se razvije prava aroma, nato potresite s celimi ali 
sesekljanimi bučnimi semeni in postrezite.  
Nasvet: Tako pripravljena solata se odlično poda k različnim vrstam pečenega mesa. Privoščite si jo lahko tudi kot zdravo 
in lahko malico ali večerjo. Bučna semena lahko tudi malo na suho popražite v ponvi, da razvijejo posebno aromo.  
 
 
SOLATA IZ BUČK Z JAJCI  

Sestavine za 4 do 6 oseb: 
1 kg mladih bučk cuket 
5-6 trdo kuhanih jajc 
3 stroki česna 
2 jedilni žlici sveže sesekljanega peteršilja 
2 jedilni žlici oljčnega olja 
Balzamični kis po okusu 
Sol in poper po okusu 
 
Priprava: Bučke dobro operite in neolupljene narežite na 2 do 3 mm debele kolute, ki jih minuto do dve blanširajte v vreli 
vodi. Dobro jih odcedite in ohladite. Jajca skuhajte, olupite in narežite na rezine. Iz olja, kisa in začimb pripravite preliv. Z 
njim najprej prelijte bučke in dobro premešajte, nato dodajte narezana jajca in ponovno rahlo premešajte. Solato 
postrezite dobro ohlajeno, najboljša bo, če jo čez noč pustite v hladilniku. 
Nasvet: Postrezite kot prilogo k mesu z žara ali hladni pečenki, s kosom kruha in dobro ohlajena pa je poleti lahko tudi 
osvežilna samostojna jed. 
 
 
BUČKIN KARPAČO S PARMEZANOM 
Sestavine za 4 osebe: 
8 tankih rezin bučk (mlade cukete, rezine debele 2 mm) 
1 skodelica mlade rukole 
4 dag nastrganega parmezana 
2 jedilni žlici ekstra deviškega oljčnega olja 
2 jedilni žlici balzamičnega kisa 
solni cvet ali himalajsko sol (lahko tudi navadno sol) 
Mleti rdeči poper 
 
Priprava: Rukolo očistite, operite in dobro odcedite. Suhe liste potresite po pladnju in nanj položite bučkine rezine. 
Potresite z nastrganim parmezanom, rdečim poprom in posolite. Pokapljajte z oljčnim oljem in balzamičnim kisom ter 
postrezite z dobrim domačim kruhom. 
Nasvet: Bučke in parmezan lahko zelo na tanko narežete s posebni nožkom za lupljenje zelenjave. Parmezan pa lahko 
nadomestite s sirom Gran Padano ali domačim slovenskim sirom zbrinc. Namesto balzamičnega kisa, jih lahko pokapljate 
tudi z limoninim sokom in malce začinite z mletim kajenskim poprom sesekljanim peteršiljem ali svežim koprcem. 
Ponudite kot hladno predjed. 
 
 
PEČENE BUČKE Z JOGURTOM V SOLATI 
Sestavine za 4 do 6 oseb: 
8 srednje velikih bučk cuket 
5 dcl gostega jogurta 
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2 jedilni žlici moke 
2 jedilni žlici oljčnega olja 
3 stroki česna3 večje vejice peteršilja 
Mleti beli poper  
Sol po okusu 
 
Priprava: Pripravite si dva pekača in ju obložite s peki papirjem. Pečico segrejte na 200°C. Bučke operite in narežite na 
pol centimetra debele kolute, potresite z moko, pokapljajte z oljčnim oljem in dobro premešajte. V enem sloju jih 
razporedite na oba pekača in postavite v ogreto pečico. V pečici prižgite funkcijo žara in pecite bučke toliko časa, da se 
malce obarvajo (15 do 20 minut). Vzemite iz pečice in pustite, da se nekoliko ohladijo. Medtem drobno sesekljajte česen 
in peteršilj. V večji skledi zmešajte jogurt, sol, sveže mlet poper ter česen in peteršilj. Na koncu nežno primešajte še 
ohlajene bučke. Skledo pokrijte s prozorno folijo in za eno uro postavite v hladilnik, da se solata dobro ohladi. 
Nasvet: Jogurt lahko nadomestite s kislim mlekom , okus pa boste še izboljšali, če jo boste tik pred serviranjem pokapljali 
z oljčnim oljem . 
 
 
SLADKA BUČNA PITA 
Sestavine za testo: 
15 dag moke 
10 dag masla + za namastiti pekač 
1 jedilna žlica fruktoze ali rjavega sladkorja (lahko sladilo) 
2 jedilni žlici zelo mrzle vode 
2 ščepca soli 
 
Sestavine za nadev: 
60 dag mesa oranžne buče (maslena, muškatna, hokaido) 
3 jajca 
15 dag rjavega sladkorja (lahko tudi fruktoza ali sladilo po okusu) 
Jedilni škrob ali gustin po potrebi 
¼ čajne žličke mletega muškatnega oreščka 
½ čajne žličke mletega cimeta 
¼ čajne žličke mletega ingverja 
¼ čajne žličke mletih nageljnovih žbic 
Ščepec soli 
 
Priprava: Razmehčano maslo hitro zgnetite z moko, dvema ščepcema soli in žlico sladkorja. Prilijte mrzlo vodo in gnetite 
naprej, da dobite gladko testo. Testo oblikujte v hlebček, ga zavijte v folijo in vsaj za pol ure postavite v hladilnik. Bučo 
očistite, odstranite semena in meso drobno naribajte ali zmeljite v multipraktiku. Pretresite v skledo in dobro zmešajte z 
razžvrkljanimi jajci, sladkorjem, soljo in začimbami, da se vse sestavine lepo povežejo. Pekač premažite z maslom in 
tanko razvaljajte ohlajeno testo. Položite ga v pekač in pazite, da je ob strani dovolj visok rob. Testo večkrat prebodite z 
vilico, da se med peko ne bo neenakomerno napihnilo in pokrijte s peki papirjem. Pecite 10 minut v pečici ogreti na 
180°C. Po desetih minutah vzemite testo iz pečice, odstranite peki papir in nanj enakomerno razporedite pripravljen 
nadev. Pecite še približno 35 do 45 minut (odvisno od pečice).  
Nasvet: Vroč nadev je zelo rahel, a se strdi, ko se pita ohladi. Priporočamo, da pito najprej ohladite na plošči, nato pa še v 
hladilniku, saj je ohlajena okusnejša. Postrezite s stepeno sladko smetano, sladkano le z žličko vanilijevega sladkorja. 
 
 
SLANI BUČNI ZAVITEK S SKUTO 
Sestavine: 
1 zavitek vlečenega testa (50 dag) 
1 kg jedilne buče z oranžnim mesom (hokaido ali muškatna buča) 
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1 lonček kisle smetane 
10 dag sira  
25 dag skute  
Maslo 
Sol in poper po okusu 
 
Priprava: Bučo operite olupite, ji odstranite semena ter  jo grobo naribajte in posolite (bučo sorte hokaido ne rabite lupiti, 
če vas olupki ne motijo). Počakajte, da spusti spusti vodo in jo ožemite. Testo razvlecite in pokapajte s stopljenim 
maslom. Nanj enakomerno razporedite naribano bučo, premažite s kislo smetano ter potresite s sirom in skuto. Na koncu 
še posolite in po želji malce popoprajte. Zvijte v zvitek in položite v namaščen pekač. Zvitke premažite z razžvrkljanim 
jajcem in pecite v ogreti pečici pri 200°C od 5 do 45 minut (odvisno od pečice). 
Nasvet: Na enak način lahko pripravite tudi sladki zavitek, le da namesto soli in popra uporabite rjavi sladkor, fruktozo ali 
sladilo. Če je  naribana buča še vedno preveč mokra, si lahko pomagate tako, da nanjo posujete malce krušnih drobtin. 

 

 


