
KVIZ ZNANJA (20 vprašanj)

Tema: SLOVENSKE 
NARODNE JEDI



Seznam vprašanj

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20



1.  
Naštej nekaj značilnih slovenskih 
jedi.

 Žganci
 Potica
 Močnik
 Štruklji
 Kaše … 



2. 
V Prekmurju jim pravijo dӧdӧle, v Beli 
krajini debelači, pri nas pa _________. 

 Žganci .



3. 
Značilno sladilo v vseh slovenskih 
pokrajinah je _________.

 Med .



4. 
Katero vino je značilno za Dolenjsko? 

 Cviček.



5. 
V katerem delu Slovenije zabelijo 
jedi z bučnim oljem?

 V Prekmurju in Prlekiji.



6. Zakaj so mlečni izdelki najbolj 
značilna prehrana na Gorenjskem?

 Na Gorenjskem so pastirji preko poletja živeli 
v planšarijah, kjer so pasli govedo in 
drobnico ter pridelovali skuto in sir.



7. Za katero slovensko pokrajino je 
značilen pršut in juha s pršutom?.

 Za Primorsko in slovensko Istro (Kras).



8. Štruklji dobijo ime po nadevu. 
Kakšne nadeve lahko vsebujejo 
štruklji?

 Sirov, orehov, makov, pehtranov, češpljev, 
jabolčni, medeni itd.



9. Kateri živili prevladujeta v 
matevžu?

 Fižol in krompir.



10. Kakšna jed je belokranjska 
špehovka?

 Potica z nadevom iz slanine in ocvirkov .



11. Kako z drugo besedo imenujemo 
kokošjo ali telečjo obaro?

 Ajmoht .



12. Naštej vsaj 3 slovenske 
proizvode, zaščitene na evropski 
ravni?

 Belokranjska pogača
 Prleška tünka
 Idrijski žlikrofi
 Prekmurska gibanica
 Ekstra deviško oljčno olje slovenske Istre



13. Ali so gorenjski krapi s skuto 
jed iz rib?

 Ne, gorenjski krapi so jed iz testa z nadevom 
iz skute, prosene kaše,…



14. Na Koroškem so znani po 
pripravi nudlev. Kaj so nudli? 

 Rezanci



15. Včasih so koline predstavljale 
pomemben družinski praznik. Katere 
jedi so se pripravljale za koline?

 Pečenice, krvavice ...



16. Najbolj znana specialiteta (sladica) 
prekmurske kuhinje je ________.

 Prekmurska gibanica.



17. Kako imenujemo jed z Idrijskega, 
narejeno iz rezančevega testa 
s krompirjevim nadevom in značilno 
obliko?

 Idrijski žlikrofi.



18. Kako imenujemo jed na žlico iz 
različne zelenjave, lahko z dodatkom 
riža ali testenin?

 Mineštra.



19. Kakšna jed je jota?

 Jota je kmečka jed, pripravljena iz kislega 
zelja ali kisle repe in fižola.



20. Brodet je gosta juha iz rib. Za 
katero slovensko pokrajino je 
značilna?

 Za Primorsko.


