
3000-LETNA ZGODOVINA PREHRANE NA RUŠKEM OBMOČJU 

Za današnje srečanje sem dobil nalogo, predstaviti prehrano ljudi, ki so v preteklosti živeli na 

območju Ruš in v njeni okolici. 

Ker so najstarejši kulturno-zgodovinski ostanki v Rušah za zdaj iz obdobja pozne bronaste 

dobe oz. iz časa kulture ljudstev žarnih grobišč (tj. ok. leta 1000 pr. n. št.), bomo začeli z 

zgodovino prehrane na tem območju pred okoli 3000 leti. 

Izbor lege naselij v plodnih ravnicah dokazuje, da sta bili osnovni gospodarski dejavnosti 

prebivalcev žarnogrobiščne kulture poljedelstvo in živinoreja. Številne živalske kosti, najdene 

na Brinjevi gori (pri Zrečah), so pripadale govedu, svinjam, ovcam, kozam, redkeje psu in celo 

konju. Prehrano so popestrili z ulovom divjačine, ribolovom in nabiralništvom. 

Okrog leta 1000 pred našim štetjem se je podnebje otoplilo in so bile padavine izdatnejše, 

kar je povečalo možnosti prehrane in pogojevalo novo naraščanje števila naseljencev. 

Povečano število prebivalstva je terjalo donosnejše poljedelstvo, izpopolnjeno živinorejo in 

produktivnejše obrtne dejavnosti. Med prevladujoče delovne pripomočke na polju je tedaj 

gotovo prodrla uporaba plugov ali ral. Za krmo živali se je začela uvajati zimska zaloga sena, 

kakovostnejša hramba živil pa je bila omogočena z napredkom v lončarstvu.1 

Način življenja ljudi v tem času in pomembnejše najdbe v žarnih grobovih (npr. lonci, fibule, 

igle) nam govorijo, da je v tem obdobju osrednje mesto v družbi pripadalo ženskam.  

Z naraščanjem števila prebivalstva se je okrepil pritisk novih plemen v te kraje. Nezavarovane 

ravninske postojanke so postale lahek plen, zato so se mnogi že ustaljeni rodovi umaknili v 

bolj varne višinske naselbine in si za svoja bivališča našli naravno branjene lege. Umik 

naseljencev iz Podravja naj bi potekal v smeri proti severni Italiji. Gomile pri Pivoli, v Miklavžu 

in Rušah z žarnogrobiščno kulturo in tradicijo kažejo, da pokrajina ni ostala neobljudena, 

čeprav arheologi domnevajo, da so pohorska gradišča zgradili in naselili že novi naseljenci. 

Kelti so prišli na ozemlje današnje Slovenije v 4. in 3. stoletju pr. n. št. Izraz »Kelti« 

predstavlja skupno ime za ljudstva in plemenske skupnosti železne dobe v srednji Evropi, ki 

so govorile keltske jezike in imele podobno kulturo. Prav iz tega časa izvirajo imena mnogih 

današnjih krajev in rek (npr. Drava, Sava, Savinja). Ob koncu 2. stoletja pr. n. št. je več 

keltskih plemen s prostora Vzhodnih Alp ustanovilo Noriško kraljestvo s središčem v Noreji 

na Koroškem. Kraljestvo je obsegalo del Posavinja z današnjim Celjem oz. tedaj Keleio, kar je 

v starem keltskem jeziku pomenilo zavetišče. V 1. stoletju pr. n. št. se je Keleia močno razvila, 

tam so med drugim kovali noriški denar. Gospodarstvo Keltov je bilo zasnovano predvsem na 

pastirstvu, kjer je pomembno mesto zavzemala reja konj, in pa na rudarstvu in metalurgiji, 

med katerim je bilo gospodarsko pomembno predvsem železarstvo. Produkcija v naštetih 

dejavnostih je naseljence in njihovo vodstvo intenzivno povezovala s sosedi, posebej z 

Germani in Rimljani.  
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Pridatki v keltskih grobovih (npr. meči, čelade) nam govorijo, da je osrednja vloga v tedanji 

družbi pripadala moškim. 

KRUH 

Če želimo biti pri prehrani iz tega zgodnjega obdobja malo bolj konkretni, velja kot eno 

najstarejših pripravljenih živil izpostaviti kruh. Prvi dokazi o peki kruha segajo 30.000 let 

nazaj. V Evropi so na posebnih terilnih skalah našli ostanke škroba, za katere domnevajo, da 

so ostanki neke vrste moke za kruh. Žito je postalo osnovna surovina za kruh v neolitiku 

(okoli 10.000 let pr. n. št.), ko so se ljudje začeli ukvarjati s poljedelstvom. Prve vrste kruha 

niso vsebovale kvasa, saj kruh rahlo vzhaja že s pomočjo kvasovk, ki se nahajajo na zrnu 

samem. 

Načrtna vzreja goveda, ovc in koz za pridelavo mleka, sira in mesa, naj bi se v jugozahodni 

Aziji začela vsaj že v 7. tisočletju pr. n. št in se je od tam hitro širila v Evropo. 

PIVO 

Poleg vode in mleka je od pijač potrebno izpostaviti pivo, ki velja za najstarejšo in najbolj 

priljubljeno alkoholno pijačo na svetu. Prvotno pivo ali prapivo so izdelovali brez kuhanja, 

samo z alkoholnim vrenjem. Žito so v ustih dobro prežvečili, potem pa izpljunili v posode, 

kjer je zavrelo. Pivo naj bi izviralo iz Mezopotamije, kjer so ga izdelovali že v 4. tisočletju pr. 

n. št. in so ga uvrščali med osnovna živila. V pisnih virih je prvič omenjeno v hamurabijevem 

zakoniku ter v Himni boginji Ninkasi, nekakšni molitvi mezopotamski boginji piva, ki je hkrati 

služila tudi kot recept. Obstajajo podatki, da so v Mezopotamiji v pivo predelali kar 40 % 

vsega pridelanega žita (predvsem pšenice in ječmena). Na enak način so stari Slovani 

pridobivali alkoholno pijačo, imenovano kvas ali kisijel. O prehrani Slovanov bo beseda še 

tekla pozneje.  

Kdaj je pivo prišlo v Evropo, ni povsem jasno. Znano je, da so pivo pridobivali že v zgodnji 

bronasti dobi, okoli leta 3000 pr. n. št. Proizvodnja piva je tedaj potekala v majhnem, 

družinskem obsegu. Takratno pivo se je od današnjih precej razlikovalo, ker je vsebovalo 

(tudi) sadje, med, različne rastline, začimbe in celo narkotične substance. Največja razlika 

med današnjim pivom in prvimi pivi je bila v tem, da v prvotnih ni bilo hmelja. Ta se v pisnih 

virih kot dodatek pivu omenja šele leta 822 v zapiskih nekega karolinškega meniha. 

RIMLJANI 

Okrog leta 15 pr. n. št. so ozemlje Norika Rimljani mirno priključili svojemu cesarstvu. 

Ozemlje današnje Slovenije je tako za nekaj stoletij prišlo pod oblast visoko razvite rimske 

civilizacije. Domorodna ljudstva so se pod rimsko oblastjo postopoma romanizirala in 

privzela rimske navade; med temi gre vsekakor izpostaviti uporabo rimske pisave. Ohranjeni 

zapisi, mozaiki in drugi viri nam omogočajo podrobnejšo predstavitev prehrane v rimskem 

času. 



Čeprav je bilo središče rimskega življenja v mestih, ruškemu območju najbližje mesto v 

provinci Norik je bila Flavia Solva blizu današnje Wagne pri Lipnici, v provinci Panoniji pa 

Poetovio oz. današnji Ptuj, je večina ljudi živela na deželi, kjer je obdelovala zemljo, gojila 

pridelke, negovala trto, redila živino in drobnico, skrbela za oljčne nasade in gozdove. Kmetje 

so pridobivali hrano, potrebščine in kurivo, od katerih so bila odvisna mesta. To je bilo 

nenehno garaško življenje za moške, ženske in otroke, med katerimi je bilo veliko sužnjev.  

V rimskih časih so gojili več vrst žita, še posebej dvozrno pšenico, staro različico današnje. V 

dvozrni pšenici je bilo dvakrat toliko proteinov kot v današnji, zato je veljala za dobro živilo. 

Žitno zrnje so zmleli v moko za kruh in druge jedi. Plinij starejši iz 1. stoletja n. št. poroča, da 

so Galci pri peki kruha testu dodajali pivsko peno, s čimer so »pekli lažji kruh od drugih 

ljudstev«. V krajih, kjer so namesto piva pridelovali vino, so ljudstva pri peki kruha moki 

dodajala vinske kvasovke. Del testa so pogosto prihranili in ga nato dodali testu ob naslednji 

peki. Tako testo se je imenovalo kislo testo, tehnologija pa je do danes ostala podobna. 

Živinoreja za pridobivanje mesa, mlečnih izdelkov in kož je pomenila dobršen del rimskega 

kmetijstva. Nekatere dele rimskega cesarstva so spremenili v velikanske živinorejske 

površine, kjer so delali predvsem sužnji. V deželah, ki so jim vladali, so na mnogo načinov 

izkoriščali naravne vire. Ob reki Dravi se je zagotovo veliko ljudi preživljalo z ribolovom in 

lovom na ptice.  

Še posebej pomembni dejavnosti v rimskih provincah sta bili vinarstvo in pridobivanje oliv. 

Seveda so olive in grozdje tudi jedli, vendar sta bila pomembnejša olivno olje in grozdni sok. 

Pridobivanje vina je bilo v rimskih časih že stara umetnost in v svetu brez kave in čaja so vino 

pili še bolj, kakor ga danes. 

Vino je ime dobilo po grški besedi OINOS (vino) in to ime so prevzeli tudi Rimljani; pravili so ji 

vinum. V zgodnjem Rimu je bilo vino malo razširjeno, bolj se je razširilo z ustanovitvijo 

republike, ko ga je na dvor pripeljal Julij Cezar. Ob velikih osvajanjih v obdobju cesarstva so 

Rimljani vinsko trto ponesli po imperiju in vinogradništvo razširili do koder je trta lahko dala 

primerne sadove.2 

Zaradi visoke vsebnosti alkohola so Rimljani, tako kot pred njimi Grki, vino mešali z vodo in 

mu dodajali led. Prav tako so imeli radi segreta vina. Vino so seveda dodajali tudi hrani in iz 

njega pripravljali različne vinske omake. Že stari Rimljani so ugotovili, da s staranjem vino 

pridobi na okusu in vrednosti. Vina so označili kot stara, če so bila starejša od leta dni. 

V rimskih časih je imelo vino svoje mesto v številnih področjih življenja. Bilo je del verskih 

obredov, darovali so ga bogovom, uporabljali v medicinske namene, pri kuhanju in seveda 

kot pijačo. Za prevoz in shranjevanje vina so uporabljali posebne lončene posode amfore. 

V zgodnjem Rimu so vino smeli piti samo moški starejši od 35 let, ženskam pitje vina ni bilo 

dovoljeno. Omejitev pri pitju je veljala tudi za vojake v službi. Možu je bilo dovoljeno, da je 
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lahko s poljubom preveril ženo, če se je ta pregrešila in pila vino. Žensko, ki je pila naravna 

vina so po rimskem pravu lahko kaznovali s smrtjo. Pozneje so prvenstveno za ženske 

pripravljali filtrirano vino z medom, imenovano mulsum.  

Bakhusu v čast so pripravljali prave vinske festivale z obiljem hrane in pijače, ki  jo je 

spremljal kulturni program z glasbo in plesalkami. Bogate večerje so trajale do jutra. Sužnji so 

prinesli goste, ki so ležali na divanih, in prinašalci jedi, ki jih je gospodar izbral izmed najbolj 

postavnih sužnjev, so jim prinašali eno jed za drugo. Gostje so ležali na levem boku, z desno 

roko pa so si hrano nosili v usta. V prepričanju, da bo vonj nevtraliziral učinek vina, so si 

gostje takih pojedin na glavo posadili venčke iz cvetja, bršljana ali lovora. Ker se je na takih 

požrtijah z vnosom hrane pogosto pretiravalo, so lahko tisti, ki so pojedli preveč, uporabili 

posebne palčke iz kosti; te so si tlačili v grlo, da so izločili že zaužito hrano in veselo jedli 

naprej. Kralj gostije (rex bibendi), ki je bil običajno hišni gospodar, je skrbel, da so bili gostje 

dobro postreženi in da se niso napili, čeprav je praksa bila navadno ta, da so po koncu 

večerje utrujenim in pijanim gostom domov pomagali sužnji. 

 

 

Trije glavni dnevni obroki, ientaculum, prandium in cena približno ustrezajo našemu zajtrku, 

kosilu in večerji. Sprva je bil glavni obrok v zgodnjem popoldnevu, pozneje pa se je pomaknil 

v večerne ure. Jutranji in dopoldanski obrok je bil lahek, pogosto »na nogah«, medtem ko je 

zvečer, odvisno od družbenega statusa, sledila gostija po kopanju. 

Ko govorimo o rimski kuhinji nikakor ne moremo mimo omembe Apicija. 

Apicij je zbirka, namenjena kuharjem. V najstarejših tiskanih izdajah ima najpogosteje naslov 

De re coquinaria (oz. Umetnost kuhanja). Avtorstvo knjige so dolgo časa pomotoma 

pripisovali Marku Gaviju Apiciju, gurmanu in ljubitelju prefinjenega razkošja, ki je živel v 1. 

stoletju n. št. med vladanjem cesarja Tiberija. Po zadnjih dognanjih je bila zbirka rimskih 

kuharskih receptov najverjetneje napisana oz. sestavljena v poznem 4. ali zgodnjem 5. 

stoletju. Glede na nekatere zelo eksotične sestavine za tiste čase lahko rečemo, da so bili 

recepti iz Apicija namenjeni bolj premožnim družbenim razredom. 

Da bi razumeli apicijevske recepte, moramo opozoriti na tiste sestavine, ki se bistveno 

razlikujejo od današnjih ali danes znanih. Garum (ali liquamen) je bila slana začimba, 

podobna soli. Pridobivali so jo     

iz notranjosti majhnih rib (npr. inčunov), ki so jih posušili na soncu in jih pozneje filtrirali. V 

zvezi z garumom je zanimivo, da Apicijeva kuhinja skorajda ne pozna česna. Garum so mešali 

z vodo, kisom in podobno; tedaj se mu je reklo hidrogarum, ojnogarum, oksigarum ipd. Alek 

so pridobivali kot stranski proizvod garuma, pripravljali pa so ga tudi na druge načine.  

Kar zadeva vino, so ga skoraj vedno uporabljali za kuho, in sicer v različnih stopnjah 

ukuhanosti. Defritum (ali defrutum) je bilo vino ali še pogosteje mošt, ukuhan na tretjino 



začetne količine, karojnum pa mošt, ukuhan na dve tretjini začetne količine. Sapa naj bi bil 

mošt, ukuhan na tretjino začetne količine, s katerim so se kuhale tudi kutine. Pasum je bila 

še ena vrsta vina, pripravljenega za kuho. Kakor defritum je dajal omakam sladkast okus, 

vendar od defrita ni bil samo slajši, ampak je imel tudi drugačno aromo. Mulsum smo že 

omenili; vino, pomešano z medom, se je pilo kot aperitiv. Laser so pridobivali iz rastline 

silfium. Ta rastlina je zaradi neizmernega izkoriščanja izumrla že v Plinijevem času (v 1. 

stoletju n. št.). Od Plinija vemo, da se je uporabljal sok laserjeve korenine in stebla. Manj 

kvalitetni partski laser je po vsej verjetnosti naziv za srednjeveško azo fetido (asa foetida). 

Mize bogatih Rimljanov so bile pogosto bogato obložene. Na naših koncih je rimska kuhinja 

bila podobna današnji sredozemski. Na krožnikih je bilo veliko rib in rakov, pogosto so 

pripravljali tudi meso polhov, divjačine in drugih živali. Radi so imeli kumarično solato, sadje, 

sir, oljke in oreščke. Začimbe so prihajale z vsega sveta, a poper in med sta bila vedno zelo 

dragocena. Kot najpogostejša začimba se omenja garum, slana začimba, podobna soli. 

Revnejši sloji so se morali zadovoljiti s kruhom (npr. rimski kruh libum), vinom in podobnim. 

Na tem mestu velja izpostaviti najdbo svetilke iz mesta Poetovio, na kateri je zapis o 

siromakovi večerji; to so bili vino, kruh in redkev. 

POWER POINT SLIDE 

PREHRANA SLOVANOV 

V času preseljevanja Slovanov je predstavljalo temelj njihovega gospodarstva poljedelstvo z 

živinorejo. Znano je, da je bila živina pri vdorih Slovanov na Balkan zelo zaželen plen. O 

pomenu poljedelstva pričata še stari slovanski koledar z imeni za mesece (sušec, traven, 

srpan in tako dalje) in oboževanje naravnih sil v verstvu. Starost poljedelstva pri Slovanih 

dokazujejo skupni slovanski izrazi za poljska dela in sadeže (žito, brašno, oves, lan, česen, 

repa, plevel itd.), enako pa tudi za domače živali. Skupne izraze imamo Slovani tudi za polje 

in njegove dele (njiva, brazda), za poljska dela (orati, sejati, žeti ipd.) in za poljsko orodje 

(sekira, nož, brana, lopata, motika, srp, kosa, grablje, vile, cepec). Med to poljedelsko orodje 

sodijo tudi ralo in njegovi sestavni deli. Skupen slovanski izraz je tudi beseda plug. 

Slovani so torej v 5. oz. 6. stoletju poznali skoraj že vse poljedelsko orodje, ki ga srečujemo 

pri njih v srednjem veku. Orno poljedelstvo je pri njih prevladalo nad starejšimi oblikami šele 

v 7. in 8. stoletju. Sprva so uporabljali leseno, kasneje železno ralo. Plug, ki je zemljo tudi 

obračal, je bil v uporabi še pozneje. Ker zemlje niso gnojili, so morali na 4 do 5 let za njivo 

uporabiti novo zemljišče. Slovani, ki so prebivali na gozdnatem ozemlju, kot je bilo to na 

območju Ruš, so večinoma uporabljali požigalniški način obdelave. Na zemljišču je bilo 

potrebno najprej izkrčiti nizki gozd. Spomladi so zložili posušeni les po zemljišču in ga sežgali, 

zemljo zrahljali z motikami, jo posejali in zadelali seme (najpogosteje proso, pšenico in lan) z 

brano. Pri pravem požigalniškem načinu so lahko uporabljali le motike, ralo praviloma zelo 

težko, ker drevesnih korenin niso odstranjevali. Pri tem načinu obdelovanja zemlje je mogla 

majhna družina obdelati od 1,5 do 2 ha, kar je zadoščalo za prehrano komaj dveh ljudi. 



Spričo menjavanja obdelanega zemljišča je vsako naselje potrebovalo veliko prostora, zato 

so bila ta med seboj precej oddaljena. Živinoreja, tudi lov, ribolov in nabiralništvo, je zato 

predstavljala bistveno dopolnilo tega gospodarstva. Arheološke najdbe nekoliko pojasnjujejo 

njihovo živinorejo. Najbolj pogoste živali Slovanov so bile svinje in govedo, poleg njih še koze, 

ovce, psi, konji in perutnina.3 Posebej znani so bili po nabiranju medu divjih čebel, iz 

katerega so izdelovali pijačo medico. 

PAOLO SANTONINO 

Sedaj si poglejmo življenjske razmere in prehrano ljudi na štajerskem koncu po viru s konca 

15. stoletja.     

Reka Drava je nekdaj predstavljala cerkvenoupravno mejo med oglejskim patriarhatom in 

salzburško nadškofijo. Oglejski kancler Paolo Santonino je na treh vizitacijskih potovanjih v 

letih 1485 do 1487 spremljal patriarhovega generalnega vikarja škofa Petra Carlija iz Caorla 

po od Turkov opustošenih pokrajinah Dravske doline, Zilje in južne Štajerske. Ti opisi spadajo 

med najzanimivejše kulturnozgodovinske spomenike v prostoru Alpe-Jadran ob koncu 

srednjega veka. Humanistično izobraženi Santonino se v svojih dnevnikih kaže kot zavzet in 

zemeljskim užitkom naklonjen opazovalec. Posebno mikavni so njegovi opisi življenja 

plemičev po gradovih in njihovih navad pri jedi.4 

Vizitacija ozemlja južne Štajerske je potekala v mesecu maju leta 1487. Ruše z okolico tedaj 

niso bile vizitirane, zato si poglejmo, s kakšnimi jedmi je bilo italijanski gospodi postreženo v 

njeni bližnji okolici.  

Na  gradu Majšperk so bili vizitatorji enkrat pogoščeni z imenitnim vinom in veliko ščuko, 

drugič za večerjo s kar osmimi jedmi. Po večerji, ki je trajala kakšni dve uri, so piskači zaigrali 

za ples. Po nekaj plesih je bil na vrsti še hod z medenim pecivom in sladkim vinom.5 

Po posvetitvi in maši pri tedaj novi cerkvi sv. Janeza Krstnika, podružnici fare sv. Lovrenca na 

Dravskem polju, je sledila pogostitev za cerkvijo na nekakšnem lesenem odru. Škof in 

njegovo spremstvo si je lahko postreglo s pečenimi piščanci in odličnimi ribami v okusni 

žafranovo rumeni juhi. Gostje so imeli na voljo tudi dobro vino in bel kruh, ki so ga prinesli z 

gradu Majšperk.6 

Ptujski okraj je po opisu Paula Santonina imel ob dobrih letinah na pretek kruha, vina in 

mesa. Tedaj je rejen junec stal dva dukata, za dva hlebca kruha, belega in rahlega kot goba, 

da boljšega ni videl nikjer drugje, pa so tukaj računali en sold.7 
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24. maja je župnik v Spodnji Polskavi  dal vizitatorjem po končanem obredju za malico 

pripraviti odlične ribe, med njimi menke, in velike rake; te so skuhali še žive.8    

Dan pozneje so vizitatorji bili v Framu. Za kosilo so se na njihovi mizi znašli veliki raki in dobre 

ribe. Skupina je pot nadaljevala v Slovensko Bistrico. V tamkajšnjem javnem gostišču so za 

večerjo imeli več vrst rib in drugih jedi.9 

Najpodrobnejši opis hrane je iz malce oddaljenih Slovenskih Konjic. 28. maja so bili vizitatorji 

povabljeni na kosilo na konjiški grad. V obednici je bilo pripravljenih več miz, obloženih z 

vrtnicami, cvetjem in dišečim zelenjem. Gostom so najprej prinesli svežo sladko smetano, 

polito čez kup rezancev in čez in čez potreseno s sladkorjem. Nato je sledilo pitan kopun in 

več kokoši, dušenih in serviranih v lastnem soku. Kot tretja jed so na mizo prišle postrvi. 

Četrta jed je bilo drobno narezano zelje s kosom slanine ali špeha. Te jedi so se skoraj vsi 

vzdržali. Naslednja jed je bil pečen kozliček v spremstvu treh ali še več piščancev, kot šesto so 

prinesli večje ribe – krape – v omaki. Pisec dnevnika je podal opazko, da so bili okusni, a ne 

tako kot krapi v Italiji. Sedma jed je bilo kozje meso, ki je plavalo v žafranasto rumeni juhi; 

osma bobki iz zgnetenega mesa rakov, ocvrti na maslu v ponvi in na koncu zabeljeni s 

praženo čebulo in dišavami. Ker je bila ta jed za goste nekaj novega, je je ostalo prav malo. 

Na devetem mestu so postregli z novo jedjo iz mesa, najbrž kuhanega v krvi, ki so ji pravili 

»meso v temi«. Okrogla deseta jed je bil cvrtnjak (tj. jed iz jajčnega testa, ocvrta na maščobi) 

z žajbljem in več domačih (in ne gozdnih!) jurčkov. Kot enajsto jed so prinesli oluščen 

ječmen, kuhan v mastni juhi, pa rahel in bel kruh. Postregli so tudi z več vrstami odličnega 

vina, ki ni zaostajalo za imenitnostjo jedi. Vsi gostje so se pošteno podprli, od prihoda v 

Savinjsko dolino še nikjer bolje ali imenitneje.10 

Proti koncu dnevnika vizitacij v Savinjskem arhidiakonatu Santonino na splošno opiše 

tamkajšnjo pokrajino, prebivalstvo, njihove šege, domače živali ipd. Po njegovem opisu je 

pokrajina imela obilico bujnih pašnikov in veliko domačih živali. Ob lepem vremenu je bil 

pridelek poljščin, sadja in vina zelo bogat. Vinogradi so bili na rebrih gričev in na prisojnih 

pobočjih. Trt je bilo veliko; po rimski šegi so jih oprli na kole in jih nanje privezali. 

Prebivalce dežele, tako ženske kot moške, je v primerjavi z Ziljani označil kot grde, ki živijo 

bolj umazano, vendar da nimajo golš. Skoraj vsi so govorili slovensko, čeprav so znali tudi 

nemško. V pokrajini je bilo vsepovsod ogromno gosi in rac, kot nikjer toliko. Gos se je tedaj 

prodajala po pet soldov, raca za tri, kokoš za dva ali tri, kopun za štiri, tele za dvajset do 

največ trideset soldov (tudi, če je bilo zrelo spitano). Boljši kozliček je stal deset, zajec pet, 

jerebica dva solda, velik, zelo rejen prašič en dukat, dobro rejeno govedo dva dukata, 

koštrun pa dvajset soldov. Ljudje so po njegovem mnenju živeli v izobilju in pojedli 

neznansko veliko mesa. Tedanji savinjski arhidiakon Valentin mu je zaupal podatek, da so v 

njegovi hiši vsako leto pojedli 20 volov, čez 100 koštrunov in ovac, 25 prašičev, čez 60 gosi, 
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okoli 400 kokoši, kopunov in piščancev, 200 sekstarijev  (sekstarij = ok. 73 l)  žita, 300 

kongijev (kongij = ok. 79 l) vina. To niti ni bilo čudno, saj je v hiši bivalo 70 ljudi, klerikov in 

laikov, ki jih je potreboval za službo božjo in razna druga opravila.11      

Zadnji opis se seveda nanaša na ljudi, ki se jim je godilo bolje. Pomemben je, ker daje 

podatke o letni porabi živil večje skupine ljudi. Preračunano na eno osebo bi v letu dni 

vsakdo pojedel slabo tretjino vola, nekaj manj kot poldrugo ovco ali koštruna, dobro tretjino 

prašiča, eno gos, šest kokoši, kopunov ali piščancev, 209 litrov žita in vse skupaj zalil s 340 

litri vina. To pomeni, da je vsak dan pojedel od pol kilograma do kilogram mesa, dobrega pol 

litra žita in spil skoraj liter vina. S polnimi trebuhi in v rahli alkoholni omami se je moralo tem 

ljudem zdeti tedanje življenje prav prijetno. Na drugi strani je lahko množica »pokvečenih in 

umazanih« podložnikov o tem samo sanjala ter se tolažila z vinom.12 

KUHINJSKA KULTURA OD KONCA SREDNJEGA VEKA DO 19. STOLETJA 

V srednjem veku naravne danosti še niso bile izčrpane in vsi tedanji kmetje so bili v jeziku 19. 

stoletja »trdni gruntarji«. Če temu dodamo še davčno neobremenjenost ob skoraj enakih 

proizvodnih možnostih, je bilo tedanje življenje povprečno veliko lažje kot pa v 19. stoletju. 

Ljudsko izročilo ve za polpreteklo obdobje veliko povedati o vsakodnevnem odrekanju hrane, 

da so z njimi ustvarili tržno blago, ki so ga lahko prodali na bližnjih mestnih trgih. O tem 

obstajajo zapisi že iz 16. In 17. stoletja. V zgodnjem srednjem veku pri nas tako odrekanje ni 

bilo potrebno. Več kot verjetno je bila tedaj prehrana pri nas veliko bolj zadostna kot 

pozneje. Brez nje tudi ne bi bilo mogoče hitro naraščanje števila prebivalstva v obdobju med 

1300–1500. Davčna obremenitev se je nato začela postopoma večati, z njo pa tudi vse večje 

odrekanje ljudi pri hrani. 

Osnovni problem kmečkega prebivalstva v 17. stoletju je bilo pomanjkanje hrane. Od 

močnatih jedi so jedli močnik in kruh iz različnih vrst moke: ržen, ovsen, ajdov, otrobov, 

sirkov, ječmenov, prosen, koruzno-pšenični. Nadalje so jedli kaše iz ajde, ječmena, prosa, rži, 

bara (= kulturna ali divja trava z debelim klasom). Mlečni jedi sta bila sir in mleko, od 

zelenjave povrtnina, zlasti čebula. Uveljavljati so se začeli fižol in buče. Meso, slanina, mast in 

klobase so veljali za boljše jedi, ki so bile večjemu delu prebivalstva dosegljive zelo poredko. 

V tem obdobju ni omemb kislega zelja in repe, bolj v čislih kot pozneje pa je bil sir.13 

Če odštejemo živila, ki so v Evropo prišla po koncu srednjega veka (npr. ajda, koruza, 

krompir, fižol) in tisto krajevno zelenjavo, ki je bila predvsem mašilo praznim želodcem v 

času pomanjkanja, ostanejo človekova hrana na štajerskem koncu skozi ves ta čas kot 

ponavljajoči se vzorec: kruh (ovsen in koruzni), močnik, mlečna kaša, žganci (ajdovi, koruzni 

in krompirjevi), mleko, zelje, repa, pesa, kislo zelje, kisla repa. S tem smo dobili podobo 

vsakdanje hrane množic. Bob in žganci pri tem niso bili tako splošni. 
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Bob je bil nekoč veliko bolj pomembna rastlina, saj nastopa v pripovedkah, kjer ga ljudi učijo 

sejati žalžene (ali žalik žene14) na Štajerskem, Koroškem in v Beli krajini. Močniku je v letu 

1834 ljubljanski mestni zdravnik Fran Viljem Lipič objavil pravi slavospev: »Zelo razširjena 

jed, ki jo za zajtrk še ni povsem uspela izriniti niti kava, in tudi najpogostejša juha na mizi 

revnih, je zmes zdrobljenega in napol popraženega testa, narejenega iz pšenične moke, vroče 

vode in nekaj maščobe. Na to jed navajajo že dojenčke.« Ob porabljenih zalogah in pred 

jesenskim spravilom pridelkov je bila pogosto edina hrana še solata. Od zelenjave so na 

Štajerskem prevladovale še stročnice in kumare. Poleg več vrst sadja so prebivalci ob 

gozdnatih predelih seveda uživali še gozdne sadeže, kot so bile razne gobe, borovnice, 

gozdne jagode, robide, kostanji, ne nazadnje tudi lubje. 

Seveda so bile tudi jedi za praznike (npr. za veliko noč, božič), težka dela in druge posebne 

priložnosti. Sem so sodili konzervirano svinjsko meso (sveže je bilo samo ob kolinah) ter 

boljše močnate jedi. Za težja dela so bili žganci in bob, za lažja močnik in kaša. Z določenimi 

jedmi je bilo mogoče izraziti dobrodošlico ali pa gostom namigniti, da je čas za odhod. Jedi 

kot darila so izražala naklonjenost in ljubezen ter utrjevala socialne vezi. Kuhali so razne 

štruklje in cmoke, pekli pogače, potice, gibanice, mlince in krape. Vendar velika večina 

prebivalstva ni jedla mesa niti enkrat tedensko, ob nedeljah. Delež masti v prehrani je bil zelo 

majhen, hrano so si pogosto zabelili samo z mlekom. Mogoče je sklepati, da so zadostno 

hrano tedaj imeli samo na velikih kmetijah, ostali so bili podhranjeni, del prebivalstva pa je 

živel celo v kroničnem stradežu. Tako pomanjkanje je bilo še posebej kruto v času 

sezonskega pomanjkanja konec spomladi, na začetku poletja in seveda ob slabih letinah, ko 

so posamezniki umirali od lakote ali telesno oslabeli zaradi raznih bolezni.    

V 19. stoletju so na kmetih v najboljšem primeru jedli petkrat na dan. Dopoldanski in 

popoldanski obrok sta bila odvisna od premožnosti kmetije in težavnosti dela. Najbrž so 

največkrat jedli trikrat dnevno, kuhali pa so tudi manjkrat, odvisno od vsakodnevnega dela in 

imetja. V 19. stoletju je bilo splošno razširjeno skupno družinsko uživanje hrane. Jedli so iz 

skupne sklede. Njen rob je bil praviloma rahlo zavihnjen navznoter, da je bilo obenj mogoče 

otirati žlice. Sklede so bile lončene ali lesene. Od jedilnega pribora so bile splošno razširjene 

samo lesene žlice, številne jedi so v usta nosili z rokami. Sedežni red je bil razmeroma stalen 

in je odseval družinsko hierarhijo. Mesto ob vogalu mize v glavnem hišnem kotu je pripadalo 

gospodarju. Po jedi je gospodar odrejal delo. 

Brezmesna kmečka prehrana seveda ni zahtevala posebnih priprav za pečenje mesa. V 

kuhinjah je zato bilo le malo posode: lončeno in leseno posodje, kakšen litoželezen lonec, 

mogoče trinožni podstavki za lonce, nasadilo za burkle, veriga za kotel in mali zglavnik 

(=poleno oz. panj). 

Številne anekdote o krajah hrane v prejšnjem stoletju kažejo, kako pogosto so bili ljudje 

lačni, če že običajne ne, pa vsaj »boljše« hrane. Raznolika in bogata prehrana se je v 
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 Tj. mladi ženski podobno bitje s čarovno močjo, ki pomaga ubogljivim radodarnim ljudem in muči vanj 
zaljubljene moške. 



Jugoslaviji splošno uveljavila šele z vzpostavitvijo intenzivnega kmetijstva v 60. letih 20. 

stoletja, ko se je končno vsakdo lahko najedel kot graščak.15   

Med posebnimi jedmi iz območja Pohorja je na koncu potrebno omeniti vsaj »pohorski 

lonec«, okusno jušno jed iz gob (jurčkov in lisičk), mesa (teletine, svinjine in perutnine), 

krompirja in ješprenja, »pohorsko bunko«, dimljeno specialiteto iz svinjskega mesa (vratu), 

»pohorsko omleto«, gobovo juho, olbič ali pohorske žgance (iz krompirja, koruzne moke, 

zabele in ocvirkov), srnin golaž, pohorski domači rženi kruh in borovničev zavitek.   
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