
PEČENA PIŠČANČJA BEDRA S FIGAMI IN ŽAJBLJEM
2 piščančji bedri (kračka in stegno) _ 4 suhe fige_ nekaj lističev žajblja(lahko suhega) _ ½ skodelice 
bučnih semen _ 4 stroki česna-strti _ sok 1 limone _ Piranska sol
Pečico segrejemo na 180oC.
Piščančja bedra zarežemo na pregibu. Tako dobimo dve krački in dva stegna. Solimo. Meso skupaj s 
figami, lističi žajblja in česnom položimo v pekač. Prelijemo z limoninim sokom. Pekač pokrijemo s folijo. 
Pečemo 40 minut, nato folijo odstranimo in temperaturo povečamo na 200oC. Potresemo z bučnimi 
semeni in pečemo še 20 minut.
Namig: Postrežemo z ajdovo kašo in zeleno solato.

ZDRAVILNA JUHA-po receptu babice Minke _ osnovne sestavine lahko razdelimo in skuhamo dve juhi
piščančji hrbet _ želodček, jetra, 2 tački _ kosti od piščančjih prsi (ki so nam ostale od prsi v gorčici) _ 
2 lista zelene _ 1/2 gomolja zelene _ 3 mladi listi rdeče pese _ 2 češnjeva paradižnika _ manjša rdeča 
čebula (lahko z tremi klinčki) _ 2 oranžna korenčka _ 2 rumena korenčka _ brokoli (nekaj cvetov-vejic) 
_ Piranska sol _ 3 zrna popra _ šopek peteršilja
Pristavimo velik lonec vode. Vanj položimo vse piščančje dele. Solimo. Dodamo lista in narezan gomolj 
zelene, liste rdeče pese, paradižnik, čebulo in poper. Pustimo počasi vreti slabo uro (če uporabimo večjo 
kokoš, čas podaljšamo za pol ure).  Korenček narežemo na krogce in dodamo juhi.  Po 10 minutah dodamo 
brokoli. Kuhamo 5 minut. Dodamo pirine vlivančke in pustimo rahlo vreti dokler ni jušna površina polna. 
Na koncu dodamo sesekljan peteršilj..
Namig: Pirini vlivančki
2 jajci, 3 žlice pirine moke
JJajci damo v lonček, stepemo, dodamo pirino moko in stepamo še toliko časa, da postane testo gladko. 
Testo vlivamo v juho skozi lij, ki ga držimo nad vrelo juho. Tako dobimo daljše in tanjše vlivančke.
Juho lahko v hladilniku shranimo še za drugi dan.

PIŠČANČJE PRSI V GORČICI 
piščančje prsi brez kosti, s kožo _ nekaj vejic svežega timijana _ 4 stroki česna _ belo vino (sladko) _ 1 
dcl smetane za kuhanje _ 2 žlici gorčice (lahko polnozrnate) _ Piranska sol _ poper _ olivno olje
Piščančje prsi solimo, popramo in potresemo z osmukanim timijanom. V ponev in po piščančjih prsih 
poškropimo olivno olje. Piščančje prsi zložimo v ponev s kožo navzdol. Pečemo pri visoki temperaturi in 
pritiskamo z lopatico navzdol, da se dobro zapečejo. Prsi obrnemo in v ponev stremo neolupljene stroke 
česna. Ko se prsi lepo zapečejo, dodamo malo belega vina. Pokrijemo. Od začetka pečenja mora preteči 
cca.20 min. Preverimo, če so prsi gotove. V ponev vlijemo smetano in kuhamo še minutko. Štedilnik 
ugasnemo. Prsi prestavimo na desko in jih narežemo na rezine. V omako vmešamo gorčico. Poskusimo 
in po potrebi dodatno začinimo. Omako previdno prelijemo na servirni krožnik, čeznjo pa zložimo meso. 
Pokapamo z olivnim oljem in okrasimo s timijanom.

LEPLJIVE PIŠČANČJE PERUTNIČKE Z MEDOM
2-4 piščančje peruti (odvisno od velikosti kokoši-piščanca) _ 2 žlici sezamovih semen _ 2 žlici lanenih 
semen _ 2 žlici cvetličnega medu _ Piranska sol _ olivno olje
Piščančje peruti zarežemo na pregibu-če so večja. Solimo in zložimo v ponev s kožo navzdol. Poškropimo 
jih z olivnim oljem in pustimo, da se pečejo na visoki temperaturi. Nekajkrat jih obrnemo, da se zapečejo 
na vseh straneh. Ko so lepo zapečena, jih pokrijemo in temperaturo nekoliko zmanjšamo. Po potrebi 
dodamo nekoliko tekočine (lahko vode ali čiste piščančje juhe). Po cca.20 min preverimo, če so peruti 
znotraj pečene. Dodamo sezamova in lanena semena in peruti prelijemo z dvema žlicama medu. 
Odkrito pečemo še minutko.
Namig: Postrežemo z grahovim pirejem in zeljno solato.
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V sodobnem svetu se je že dodobra utrdilo spoznanje, da moramo za dobro človeka upoštevati naravo 
in živeti z njo. Obdobje nenehnega intenziviranja proizvodnje, skrajševanja časa, prostora in stroškov 
se v kmetijstvu umika pred sonaravnim pridelovanjem in prirejo hrane.  

V perutninarstvu se spet uveljavlja prosta, pašna reja na živi zemlji. Pri taki reji se perutnina, pa tudi 
druge pašne živali, vse leto svobodno, prosto gibljejo po širokem pašnem prostoru, se same odločajo 
kaj, koliko in kdaj bodo jedle, kdaj bodo počivale in kdaj se bodo pred slabim vremenom umaknile v 
pokriti prostor. Taka reja je za živali povsem brez stresa in vskladu z naravo.

Živinorejski strokovnjaki priporočajo pašo čez vse leto, tudi v suhi zimi. S pašo na živi zemlji pridobimo 
meso in izdelke pašnih živali z več vitamini in vsemi drugimi snovmi za prehrano človeka, zato strokovno 
pravimo, da so to funkcionalna živila. To so hrana z biološko aktivnim delovanjem, ki zagotavlja ugoden 
učinek na zdravje človeka in zmanjšuje možnost nastanka nekaterih bolezni. 
Pri perutnini proste reje na živi zemlji dobimo meso in jajca, ki imajo količinsko več hranilnih snovi in 
dobro razmerje med maščobnimi kislinami omega 3 in omega 6. Meso in izdelki pašne živine in kokoši 
imajo  več vitaminov E, A, D ter vitaminov skupine B, zlasti B3, in B12, kakor tudi mineralov, med njimi 
cinka in selena, ter  več zaščitnih karotenoidnih snovi. 
Perutnina ima za človeka nekaj pomembnih posebnosti: ima aminokislino  levcin za boljšo prebavljivost 
perutninskega mesa, potem   triptofan, ki izboljša počutje, posebno zvečer in blaži nespečnost ter 
fenilalanin za   pogum, vzdržljivost in dobro voljo. Med rudninskimi snovmi oziroma minerali ima 
perutnina dobro razmerje med natrijem in kalijem, zato je priporočljiva za zdravo srce in ožilje. 

Razmeroma veliko je v perutnini bakra, a malo železa. Zato je dobro uporabiti tudi piščančja jetra, 
ker imajo precej več železa. Perutninsko meso ima več magnezija in manj kalcija, zato ga je dobro 
pripravljati z maslom, dopolniti s smetano in maslenimi in sirnimi omakami. Za boljše razmerje med 
cinkom in selenom je dobro perutnino dopolniti na primer s solato z bučnimi semeni. 

Perutnina je dober vir minerala fosfor, ki ima eno ključnih vlog pri  
mineralizaciji kosti. Pomembne naloge fosforja so še: prenos in shranjevanje 
energije, sinteza nukleinskih kislin DNA in RNA, vzdrževanje strukture 
celičnih membran ter kislinsko bazičnega ravnovesja.

Iz povedanega sledi, da je perutnina proste pašne reje zelo primeren in 
priporočljiv sestavni del uravnoteženega prehranjevanja. Juha iz starejših 
kokoši, težkih najmanj 3,5 kg, je zato spet lahko tako dobra in za zdravje 
blagodejna kot iz časov naših babic

Družina Hudin se že 35 let ukvarja s kmetijstvom, ki temelji na vzreji 
piščancev domače reje.
S stalnim nadzorom veterinarske inšpekcije in kontrolo skladnosti 
pridelave, zagotavljamo poreklo mesa »od kmetije do mize.«

Izvor piščancev je izključno slovenski. Piščanci so vzrejeni v naših  
hlevih, kar dokazujemo s pridobljenim certifikatom«Izbrana 
kakovost-Slovenija.«

Naša kmetija je na tržnici prisotna vsak teden in izvor lastnih 
piščancev izkazuje z dokumenti UVHVVR*, ki je prisoten pri vsakem zakolu. Po navodilih UVHVVR* 
izvajamo redne preiskave-vzorčenja (na različne bolezni in antibiotike), ki jih opravlja NVI*. Rezultati 
preiskav so kadarkoli dosegljivi vsem strankam. 
Celoten proces reje in vsak zakol se izvaja pod nadzorom UVHVVR*.

Živalim prijazni hlevi za prosto rejo omogočajo piščancem izpust v naravo.

Zaradi nizke gostote naselitve imajo piščanci veliko prostora za gibanje, tudi na prostem.

Piščanci imajo omogočeno naravno svetlobo-bioritem 
(noč in dan).
Poslužujemo se metode podaljšane reje. Zaradi podaljšane 
reje in prostega gibanja je meso bolj čvrsto in kompaktno. 
Krmni obrok temelji predvsem na, domačih poljih  pridelani, 
koruzi in pšenici. Krma je sestavljena iz sestavin brez genske 
tehnologije(BREZ GSO).

Zahvala.
Iskreno se zahvaljujemo naši dolgoletni stranki, zagovornici in promotorki zdravih in kakovostnih slovenskih 
izdelkov, spoštovani gospe Mariji Merljak za njen prispevek o zdravilnih in blagodejnih učinkih mesa domačih 
piščancev proste reje.
Zahvala tudi Vesni Nečemar Sonc in njenemu očetu, gospodu Soncu za vse čudovite fotografije in oblikovanje 
zloženke.

Naša najpomembnejša načela so: 
KAKOVOST,
HIGIENA 
IN PRIJAZNI NASVET.

Vzreja, zakol in prodaja domačih piščancev

Kmetija HUDIN Franc-Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Cesta v Hotinje 30 _ Dravski Dvor _ 2204 Miklavž na Dr. polju _ Tel: 02-629-65-21

*UVHVVR-Urad za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin RS.

*NVI-Nacionalni veterinarski inštitut.

PROSTA  REJA  
ODLOČILNO  VPLIVA  NA  
KAKOVOST  PERUTNINE:

Svetovalka na področju zdrave prehrane, 

gospa univ.dipl.ing.živ.teh. Marija Merljak.

Sveža in hitro pripravljena hrana je spontan odziv na sestavine, ki nam padejo 
v oči na tržnici. Zapomnite si, da je pri večini jedi enostaven pristop najboljši in 

da je velikokrat umetnost v nakupovanju in ne v kuhanju. 

Če znamo izbrati dobre sestavine, je polovico dela že opravljenega.

Nimajo vsi te sreče, da imajo sveže sestavine vedno »pri roki.« Zelenjavo, 
zelišča in žito na vrtu in njivi, sadje v sadovnjaku, jajca pri prijaznih sosedih, 

piščanca, kokoš v hlevu,…
Zato:«Dobrodošli na tržnici!«

Tokrat sva za vas recepte izbrali in pripravili starejša in mlajša Hudinova. 
Največkrat se zgodi, da iz hladilnika vzameva kar celo kokoš ali piščanca. Zato 
tudi izziv za vas, ki kupujete samo določene kose. Na tržnici si izberite kokoš 

ali večjega piščanca. Prodajalka (ali sami) ga razseka na kose. Tako dobite: 
bedra, prsi, peruti, hrbet, drobovino in tačke.

Zato vam predlagava: 
ENA KOKOŠ ALI PIŠČANEC-ŠTIRI POPOLNA KOSILA ZA VSO DRUŽINO!

1.dan  PEČENA PIŠČANČJA BEDRA S FIGAMI IN ŽAJBLJEM
2.dan  LEPLJIVE PIŠČANČJE PERUTNIČKE Z MEDOM

3.dan PIŠČANČJE PRSI V GORČICI 
4.dan ZDRAVILNA JUHA-po receptu babice Minke
Količine po želji in glede na število jedcev, povečate.

Zdravo 
živilo 
za zdravo 
življenje


