
CANARD DE MERLOT ali MERLOTOVA RAČKA 

OPIS JEDI 

Jed smo poimenovali francosko Canard de Merlot ali Merlotova račka, ker so Ljubljančani v času 

»meščanske kuhinje« radi označevali jedi s francoskimi ali nemškimi imeni, saj so bili pod vplivom 

francoske, dunajske in graške kuhinje. Ker smo želeli prikazati tedanjo meščansko kuhinjo, smo jedi, 

ki so bile opisane tudi v tedanji Slovenski kuharici, poimenovali tako, kot jih je imenovala sestra 

Felicita Kalinšek, ki je priredila kuharsko knjigo Magdalene Pleiweis.  

- pečena račja persa z merlotovo polivko – račje prsi z merlotovo omako  

- narastek všenat zelja z račjimi ocvirki – všenat zelje (tipična ljubljanska jed)  

- račji jetrni cmočec - kruhov cmok z račjimi jetrci  

- pire ljubljanskega korenja  

- karamelizirana tepka na mariniranem repunclju – karamelizirana hruška na mariniranem 

ljubljanskem motovilcu  

- drobnjakovo olje, prekajena pena in marinirane maline  

 

NAMEN JEDI  

Jed bi ponudili v času Martinovanja, saj vsebuje živila tipična za Martinovo pojedino, to je račje meso, 

rdeče zelje in vino.  

Zakaj priporočamo današnjo jed?  

Račje meso je zelo kakovosten vir beljakovin vendar težje prebavljivo, zato je pri pripravi pomembno 

da ga dopolnimo z zelenjavo in sadjem. Zlasti primerno je rdeče zelje, ki je bogat vir vlaknin in 

vsebuje krom, ki je pomemben pri presnovi ogljikovih hidratov in podpira delovanje serotonina ali t. i. 

»hormon sreče«. Dodano sadje, ki dopolnjuje aromo poskrbi s sadnimi kislinami za boljšo prebavo 

mastne hrane. Vino, ki je dodano omaki ščiti srce in ožilje, v kolikor z njim ne pretiravamo in ravno 

tako je korenje pomembno za zaščito ožilja, saj je močan antioksidant. Račja jetra vsebujejo železo, ki 

v našem telesu prenaša kisik, zato njegovo pomanjkanje vpliva na utrujenost ter zmanjšano 

odpornost.  

Jed vsebuje naslednje alergene: gluten, jajca, laktozo, sojo in sulfat.  

 

ZGODBA O MEŠČANSKI KUHINJI  

Še danes slovenske gospodinje kadar imajo goste, postavijo na mizo najboljše jedi in to je bilo 

značilno tudi za tako imenovano meščansko kuhinjo Ljubljančanov v 19. stoletju ter prvi polovici 20. 

stoletja.  

»Meščanska kuhinja« tedanje avstrijske monarhije je prisegala na inovativnost, pestrost in kakovost 

ter harmonijo okusov in nasprotja v teksturah. In ravno takšna je jed, ki smo jo pripravili.  



Velik vpliv na tedanjo evropsko kuhinjo je imela francoska in dunajska kuhinja, zato so tedanji 

meščani radi označevali jedi s francoskimi ali nemškimi imeni. Zato smo tudi mi našo jed poimenovali 

francosko: Canard de Merlot kar pomeni Merlotova račka.  

Tedanja meščanska kuhinja je v obroke vpeljala večje količine sadja in zelenjave in poudarjala naravni 

okus jedi. Začimbe je nadomeščala z domačimi zelišči kot so česen, šalotka, peteršilj, timijan in 

namesto masti so uporabljali maslo ali olje. Vse to smo upoštevali tudi pri pripravi naše jedi.  

V drugi polovici 19. stoletja se je pod vplivom narodnega prebujenja pri slovensko zavednih meščanih 

skupaj z narodno nošo uveljavljala tudi narodna hrana, kot so šunka, race in gosi. Zato smo se 

odločili, da za vas pripravimo račje prsi na sodoben način.  

Živila so ljubljanski meščani kupovali na mestnih tržnicah, kjer so prodajali sezonske poljščine in 

sadje, zato smo le ta vključili v pripravo jedi.  

Ljubljanska predmestja so gojila tudi repo in zelje in ker so tedanji meščani radi okušali narastke, smo 

za vas pripravili narastek všenat zelja, to je zelje s prošeno kašo, ki je tipična ljubljanska jed. Ker so 

tedanji meščani solate začinili s prelivi, smo marinirali ljubljanski motovilec.  

Dobro prehranjevanje je tedaj pomenilo kakovost življenja in neizogiben del kulture doma, 

kultiviranosti in veselja do življenja. Ker je bila jedilnica srce doma in družine, so obroke vedno uživali 

v jedilnici in ne v kuhinji.  

Felicita Kalinšek v prirejeni Slovenski kuharici Magdalene Pleiweis, poleg številnih receptov poudari 

kako mora izgledati kuvert za gosta. Navaja da mora biti jedilni pribor desno ob krožniku na srebrnem 

ali steklenem podstavku, kar prikazuje tudi naša dekoracija mize. Na mizi mora biti elegantna vaza s 

svežim cvetjem, zato smo na pladenj dodali cvetje. V kuharici so tudi prikazane serviete v raznih 

oblikah in eno izmed njih smo danes uporabili na pogrinjku in pri kruhu. 


