
Poskusite Pirin kruh z drožmi 
po recepturi Ane Roš. Poiščite ga 
ekskluzivno v trgovinah Tuš.

PIRIN KRUH  
Z DROŽMI
• 400 g

2,59

Ana Roš
predstavlja

naj tudi v vaši 
kuhinji zadiši 
po hrustljavem, 
svežem kruhu.

VRHUNSKA 
KULINARIKA V TUŠU



PIRIN KRUH 
Z DROŽMI
Pirin kruh z drožmi po receptu Ane Roš iz slovenske moke iz mlina Rangus. Posebnost 
kruha je, da je vsak hlebček ročno oblikovan in iz pire, katera je mleta na tradicionalen način 
“na kamen”.

Nasvet za pripravo: 
Za največji užitek in hrustljavo skorjico priporočamo, da kruh pred uporabo potisnete v pečico 
segreto na 160 °C za 10-15 min, brez ventilatorja. 

Ana Roš svetuje:
Okus kruha bosta lepo zaokrožila dobro maslo in marmelada, seveda pa je izbira namazov in 
prilog praktično neomejena.

Tudi kot domača dopeka v 3 korakih

Kruh iz vrečke 
prestavite na pekač, da 
se odtali (cca. 40 min)

V pečici, segreti 
na 200 °C ga pecite  

10 - 12 min.

Kruh nekaj minut
pustite, da se 

ohladi.
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skutni njoki
s pehtranom
Skutni njoki so vrhunski izdelek iz lokalnih slovenskih sestavin po recepturi kuharske 
mojstrice Ane Roš iz Hiše Franko. 

Njoki so po sestavi preprosti in po okusu unikatni, pripravljeni iz albuminske skute 
Mlekarne Planika. 

Njihovi edinstvenosti je Ana Roš dodala dve ključni sestavini, ki krepita strukturo in 
okus: pehtran in mak.

Ana Roš svetuje:  
Ana Roš priporoča, da bodo njoki najbolj okusni samo z maslom ali s paradižnikovo 
salso in oljčnim oljem.

Nasvet za pripravo: 
Da bodo Skutni njoki pri kuhanju obdržali čvrsto strukturo, najprej zavrite vodo, šele 
nato njoke vzemite iz zamrzovalnika in stresite v krop. Ko njoki priplavajo na površje, 
jih kuhajte še 2 minuti in 30 sekund, nato pa jih takoj poberite iz vode. Skuta bo le tako 
pravilno zakrknila, njoki pa bodo obdržali čvrstost, ki bo estetsko zaokrožila izgled 
končne jedi.



EKSKLUZIVNO V TRGOVINAH TUŠ 

Ana Roš
predstavlja
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Ste že preizkusili 
vrhunske 
Skutne njoke 
s pehtranom? 

SKUTNI NJOKI 
S PEHTRANOM
• 250 g

3,99


