Žlikrafi
mpa živlejne
Žlikraf je kot živlejne: iz čest navadnih rči moraš nikaj nardit.
Rečma: lahka jiš krempjer pa pašta, pa je čest u rjedu, ni pa neč več.
Lahka pa si vzameš cajt ‘n iz muoke, wade, krampjerje pa glih mal
špeha, čebule ‘n majarona niki nardiš - kot iz sajga živlejne.
(Žlikrafi mpa živlejne, Mirjam Furlan Lapanja)

Sestavine in
priprava idrijskih žlikrofov
Sestavine za testo:
do 300 g bele moke, 1-2 jajci,
voda ali mleko po potrebi, da nastane mehkejše testo
Sestavine za nadev:
500 g krompirja, do 50 g ocirkove masti (zaseke) ali prekajene sesekljane slanine,
do 50 g čebule, začimbe: drobnjak, črni poper, sol, majaron
PRIPRAVA TESTA
Iz moke, jajc in vode ali mleka zamesimo testo, ki je mehkejše od testa za rezance. Testo gnetemo tako
dolgo, da postane prožno, elastično ter se ne prijemlje rok in deske. Če ga prerežemo, mora biti gosto in
brez luknjic. Nato oblikujemo hlebček in ga pokrijemo, da se ne izsuši, ter pustimo počivati najmanj pol
ure. Tako pripravljeno testo na tanko razvaljamo.
PRIPRAVA NADEVA
Nadev za idrijske žlikrofe pripravimo iz kuhanega krompirja, ki ga še toplega pretlačimo.
Pretlačenemu krompirju dodamo sol in maščobo (ocvirki, zaseka, pražena slanina), nato
primešamo praženo čebulo in začimbe (majaron, drobnjak, poper, sol). Vse sestavine dobro premešamo in hitro ugnetemo, da nastane voljna zmes. Nadev ne
sme biti drobljiv, zato mu po potrebi dodajamo maščobo. Iz njega naredimo enakomerne, za lešnik velike kroglice, ki jih polagamo na testo.

Oblikovanje,
kuhanje in serviranje
OBLIKOVANJE ŽLIKROFOV:

Na razvaljano testo polagamo na primerni razdalji (en prst) kroglice nadeva, nato ga med kroglicami prerežemo po dolgem in počez. Testo vzvihamo in stisnemo med kroglicami, da se sprime
in nastanejo ušesca. Zgoraj v vsak žlikrof vtisnemo vdolbinico tako, da se testo ne pretrga, tako dobi
značilno obliko klobuka. Mere tipičnega idrijskega žlikrofa so: 3 cm v dolžino in 2 cm v višino (višina se
meri na sredini žlikrofa, na robovih pa so malo višji).

KUHANJE:

Idrijske žlikrofe stresemo v vrelo slano vodo, pomešamo in pokrijemo. Ko se dvignejo in znova zavrejo, so
kuhani. Poberemo jih iz kropa in takoj ponudimo.

NAČINI SERVIRANJA:

Idrijske žlikrofe lahko postrežemo kot samostojno jed in jih zabelimo z ocvirki. Lahko jih ponudimo
z znano idrijsko omako bakalco, drugimi mesnimi omakami (polijemo jih s pečenkino omako,
z golažem, zelenjavnimi omakami …), z gorgonzolo ipd.

OHRANJANJE TRADICIJE:

Zaradi tradicionalnega postopka izdelave in tradicionalnega recepta je Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije leta 2002 uradno zaščitilo tradicionalni ugled idrijskih žlikrofov. Leta 2010 je sledila še zaščita
idrijskih žlikrofov kot zajamčene tradicionalne posebnosti na ravni
Evropske unije.

...
Ži kat majhna zjala sm pamagala dilat žlikrafe. Blu je pred vojna. Včasih nisi dabil v štacun vse, kar si nucal.
Bila muka je mama dabila par kantrabantarih, prnjesl sa je iz Jugoslavije. Krumpir sma prdilal dama, nikej pa par
kmitih kupil. Jajčka sma imil dama, se sma imil piške mpa tud petelina. Šnitleh je rasu na vrtu, puopar sma kupil u
štacun, zasika sma dabil par sasidu. Včasih je blu zla mal pamiv, kar pa je blu, sma njesl h sasidu, ka sa imil prašiče.
Ka sa prašiče zaklal, sa nam dal mal zasike. Mama je zasika spravljala za žlikrafe.
(Radica Pahor)
...
Z možem nisva prav tista ta prava Idrijčana. Toda za prave žlikrofe moraš biti pravi Idrijčan, to vam bo kmalu jasno. Silvestrovo smo praznovali v širšem družinskem krogu. Z možem sva veljala  za najboljša kuharja družine.
Na srečo ali pa na žalost, kajti za večerjo na ta dan sva bila vedno zadolžena midva. Izbrala sva sarmo, kmečko pojedino, … Tokrat je mož predlagal žlikrofe s pečenko. Dvomeče sem ga pogledala s pripombo: »Ne znava, nikoli jih še nisva
delala.« Mož se je nasmehnil: »Vem, da zveni bolj čudno, jaz sem se res učil, ko sem gledal mamo.« Zveni tako, kot je
rekel sin, da zna smučati, ker je gledal po televiziji.
(Žlikrofi pri nas doma, Irena Cigale)
...
Testo, testo zlatorumene barve, kot tančica ovija okroglo, zgneteno krompirjevo maso z dodatkom ocvirkov in
pravkar nabranega ter skrbno nasekljanega drobnjaka, na katerem je še čutiti kapljice jutranje rose.
(Žlikrofi pri nas doma, Klara Rudolf)
...
»Sedaj bova delali kuglce.« Ona je delala dve naenkrat. Bili sta gladki kot pisani frnikuli. Moje, vseh velikosti in kot zbunčene buče. »A, a, jedla jih boš v žlikrofih!«, me je pogledala postrani, ko sem jih naskrivaj namesto v skledo tlačila v usta. »Da ne bo kot pri sosedih, ko je opoldne žena dala na mizo kuhane bleke«.
»Kje so pa žlikrofi,« je zanergal mož. »Kuglce si prej paidu, zej baš pa bljeke!«
(Žlikrofi pri nas doma, Ana Balantič)
...
Lin Daiyu me je lani decembra, ko sva sedela  v restavraciji v Wuxiju ob parku Yuantouzhu, med srebanjem vroče
jajčne juhe vprašala, katera je najboljša jed v naši Idriji.
»Žlikrofi.« »Zliko… - kako že?«, me je pogledala.
Zato zdaj konec marca tovorim krompir, pšenično moko,  ocvirke  in majaron v Wuxi. Lin Daiyu me čaka že na letališču.  
Ko me zagleda,  od navdušenja maha s svojimi ročicami, da mandljasti, živo rdeče obarvani nohti
plešejo po zraku.
(Idrijski, ne kitajski žlikrofi, Mirjam Furlan Lapanja)

...
Po dobri uri so njeni spretni prsti že zavijali krompirjevo filungo v testo. Iz njenih rok so po mizi kot živi leteli sveži,
rumeni, ravno prav veliki, vsak s svojo luknjico in krilci. Vsake toliko jih je zložila v vrsto in nazadnje je vse skupaj pokrila z
belim prtičkom. Lojze je že kašljal pred hišo, medtem ko je kadil svojo prvo cigareto. Nesla mu je lonček črne kave in se vrnila
za štedilnik. V loncu je že brbotala osoljena voda. V ponvici so se cvrli ocvirki in košček mesa, ki ga je Zofi potegnila iz lonca
masti v špajzu. Preko štirideset jih je naložila na krožnik, jih zabelila in zraven dela tisti ocvirek svinjine. »Lojze, žlikrofi!«, je
zaklicala. Mož pa je že sedel za mizo. Privabil ga je opojen vonj. »A bo tudi danes godrnjal, a bo tudi danes - bo že kako, vse
je za pojest«, se je hudomušno spraševala  Zofka, ko je postavila nedeljsko kosilo pred moža. Lojzetu pa so se ob pogledu na
dobrote zasvetile oči. Konice brkov so se mu obrnile navzgor. Nežno je pogledal svojo Zofko in s polnimi usti rekel: »To je pa
dobro, Zofi, to je pa dobro!«
(Žlikrofi, Dare Likar)
...
Sedela sem poleg njega in vilice so mi večkrat preskočile na njegov krožnik. Mislila sem, da me ne bo opazil, a izdala me je kapljica golaža, ki je padla na mizo. Ni se jezil name, le pošalil se je, da mu »miška« odnaša žlikrofe. Na vilice si
je napičil po dva naenkrat in se delal, da se boji, da mu jih bo zmanjkalo. Tako dolgo, dokler se ni pokazalo dno krožnika.  Dobil je nov zvrhan krožnik žlikrofov. V usta je nosil po tri hkrati in gledal, koliko jih je še na krožniku. Zdel se mi je
prav smešen. »Tako dobre znaš narediti samo ti«, je laskal mami. »Bodo drugo nedeljo spet …?« »Ja, ja, ja mami, ja, ja, ja!«,
smo se oglasili vsi otroci hkrati. To ji je pomenilo več kot plačilo za okusno kosilo. Zadovoljstva ni znala skriti.
(Žlikrofi pri nas doma, Ivana Gantar)
...
Nič me ne more ustaviti, si je mislila Darja, ko je prejela povabilo za predstavitev izdelave idrijskih žlikrofov na šoli, ki
jo je obiskovala njena drugošolka. Nastopil je slovesen dan. Mama je prišla v razred otovorjena s klekljarsko bulo, vrečko
informativnega gradiva o Idriji  in oblečena v predpasnik kot prava gospodinja. S svojo idrijsko govorico je takoj pritegnila
otroška ušesa. Masa za kroglice, ki jo je mama zabelila že prejšnji večer, je postala ‘gradbeni’ material, sestavine - stisnjen
kuhan krompir, začinjen z majaronom, drobnjakom, poprom in soljo ter pomešan z zaseko - mladeži seveda niso zanimale,
pomembno jim je bilo izdelati kroglice. Ni treba poudarjati, da so bile le-te vseh velikosti in oblik. Ampak otroci so ob njih
neznansko uživali.
(Žlikrofi obiščejo primorsko šolo, Andrejka Jereb)
...
Človk brez karenin pade, ldje brez tradicje sa zgublen. Ka se sprajma kuhat žlikrafe, sma samu zadnji u dolg vrst ldi že
kišnih dvistu lit al pa še več. Ja, krampjer je ma drgačn, igorje ni weč; šunice nabedn weč na seje, z zabila se zdej špara. Se pa
še skuz kuhaje takrat, ka se ki praznuje al ka čema katjerga prow lpu pagastit ‘n razveselit.
(Mirjam Furlan Lapanja)

Zgodbica o
Napoleonu in njegovi
Josephini
Med izdelovanjem žlikrofov pa sta mi babica in mama neštetokrat pripovedovali zgodbico o Napoleonu in njegovi Josephini. To je bila za moja leta nadvse romantična
zgodbica. Šla pa je takole. Napoleon se je nekoč namenil na obisk k svoji ljubezni Josephini. O svojem obisku jo je v naprej obvestil v pismu. Josephina pa ga je želela presenetiti in mu pripraviti toplo dobrodošlico s pomočjo darila. Josephina pa je bila
doma iz Idrije. Tako je za darilo pripravila žlikrofe, katerih obliki je dodala še
malce svojega pridiha. Žlikrofe je oblikovala v obliki slavnega Napoleonovega klobuka. Ne morete si misliti, kako mu je bilo njeno darilo všeč!
(Žlikrofi pri nas doma, Klara Rudolf)

Izdala in založila: ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija,
v sodelovanju z Literarnim društvom RIS, Lapajnetova ulica 7,
5280 Idrija.
Oblikovanje: Jani Peternelj
Tisk: Čuk Graf Postojna
Naklada: 300 izvodov
Avtorji besedil: Ana Balantič, Andrejka Jereb, Dare Likar, Irena Cigale, Ivana Gantar,
Klara Rudolf, Mirjam Furlan Lapanja, Neža Vončina, Radica Pahor.
Avtor fotografij: Jani Peternelj
Leto izdaje: november 2012

Brošura je nastala v okviru študijskega krožka Literarna ustvarjanja, ki ga sofinancirata
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Občina Idrija.
Objavljeni odlomki so iz literarnih prispevkov, ki so prispeli na natečaj

»Žlikrofi pri nas doma«, ki sta ga razpisala Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi
ter ICRA d.o.o. Idrija.

Celotna besedila prispevkov najdete na spletni strani:
www.icra.si

