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MESEC LJUBLJANSKIH JEDI »Okusi Ljubljane« 

6. oktober – 6. november 

Vivo center inovativnih rešitev D125, Dunajska 125, Ljubljana 

 
Od 6. oktobra do 6. novembra bo v novem Vivo centru inovativnih rešitev D125 sočasno z Mesecem 
oblikovanja potekal Mesec ljubljanskih jedi. Obiskovalcem bodo od ponedeljka do petka med 10. in 18. 
uro ter ob nedeljah in praznikih med 11. in 17. uro na voljo tradicionalne ljubljanske jedi v okviru 
projekta Okusi Ljubljane. 
 
Na Mesecu ljubljanskih jedi bo Vivo catering v okviru Okusov Ljubljane pripravljal in prodajal ljubljanske 
jedi, kot so žabji kraki, šmarnogorski ričet s kranjsko klobaso, leteči žganci, všenat zelje, Unionski hopel-
popel, slani in sladki štruklji, ljubljanske skutne palačinke s pehtranom, pražen krompir, goveji jezik in 
druge.  
 
Okusi Ljubljane so kulinaričen projekt, ki smo ga na Turizmu Ljubljana zasnovali s prof. dr. Janezom 
Bogatajem. Z Okusi Ljubljane želimo jedi, ki so bile v Ljubljani značilne za posamezna obdobja, obuditi in 
ponovno približati ljudem. Tipične ljubljanske jedi imajo prebivalci in obiskovalci mesta priložnost okušati 
v 60ih gostinskih lokalih ter na številnih prireditvah v Ljubljani. Okusi Ljubljane se kot pomemben del 
ljubljanske turistične ponudbe predstavljajo tudi na tujih trgih. 
 
Novo gastronomsko ponudbo Ljubljane spremlja knjiga »Okusi Ljubljane, Od nekdaj jedi so ljubljanske 
slovele - Z Ljubljančani za vsakdanjo in praznično mizo«, katere avtor je prof. dr. Janez Bogataj. V knjigi je 
predstavljena zgodovina kulinarične ponudbe v Ljubljani in njeni okolici, zgodbe, ki spremljajo posamezne 
jedi in recepti za njihovo pripravo. Na koncu so navedeni gostinski lokali, kjer so jedi pod blagovno 
znamko Okusi Ljubljane na voljo kot del redne ponudbe.  
Poleg knjige je prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane na voljo tudi brezplačni turistični vodič Okusi 
Ljubljane z recepti tradicionalnih ljubljanskih jedi in seznamom ponudnikov, ki v svojih lokalih ponujajo 
tradicionalne ljubljanske jedi pod blagovno znamko Okusi Ljubljane. 
 
Projekt razvoja in promocije tradicionalnih ljubljanskih jedi, ki je v letošnjem juniju zaživel pod 
blagovno  znamko Okusi Ljubljane, je vse bolj v ospredju promocijskih nastopov Ljubljane na tujih trgih. 
 
Okusi Ljubljane so bili v ospredju predstavitve Ljubljane na mednarodnem kulinaričnem festivalu Eat! 
BRUSSELS, drink! BORDEAUX, ki je potekal med 11. in 14. septembrom v Bruslju. Na tem kulinaričnem 
festivalu, kjer je sodelovalo 20 bruseljskih restavracij in 10 iz gostujočih držav, v štirih dneh pa ga je 
obiskalo okoli 30.000 obiskovalcev iz Belgije in drugih držav, sta Okuse Ljubljane v organizaciji Turizma 
Ljubljana predstavljala prof. dr. Janez Bogataj in Gostilna na Gradu s šefom Damjanom Finkom. 
 
Obiskovalci so lahko poskusili tipične ljubljanske jedi, kot so goveji jezik, šmarnogorski ričet s kranjsko 
klobaso, pražen krompir in goveji rep, pehtranovi štruklji, ljubljanska skutna palačinka s pehtranom in 
slovenska orehova potica – že po prvem večeru pa se je pokazalo, da sta najbolj priljubljeni kranjska 



  
klobasa in potica. Ustvarjeni so bili tudi posebni jedilni listi v francoskem in flamskem jeziku, kjer so 
obiskovalci spoznali zgodbo Okusov Ljubljane, ob tem pa tudi zgodbo Ljubljane kot turistične destinacije. 
Kranjsko klobaso so lahko gostje kupili za domov, z navodili za pripravo, tako da lahko Okuse Ljubljane 
podoživijo tudi doma.  
 
Med 30. septembrom in 2. oktobrom so se Okusi Ljubljane predstavili na zagrebškem festivalu 
Bundekfest. Poleg Ljubljane so se na festivalu s svojo lokalno kulinarično ponudbo predstavila tudi mesta 
Dunaj, Budimpešta in Rim. Na Bundekfestu so ljubljanske jedi pripravljali trije vrhunski ljubljanski šefi: Igor 
Jagodic iz restavracije Strelec, Andrej Kuhar iz restavracije Maxim in Janez Bratovž iz restavracije JB. Poleg 
kuharskih mojstrov je na Bundekfestu sodelovalo tudi 25 harmonikašev iz Harmonikarskega orkestra 
Pustotnik in ljubljanski zmajček.  
 
30. septembra je predstavitev Okusov Ljubljane potekala v Beogradu, v hotelu Metropol Palace. V 
sladkem kotičku Okusov Ljubljane so bile na voljo ljubljanske palačinke s skuto in pehtranom ter jabolčni 
štruklji. Jedi so spremljali opisi ljubljanskih jedi in recepti za njihovo pripravo v srbskem jeziku. 
 
Tipične ljubljanske jedi imajo prebivalci in obiskovalci mesta priložnost okušati tudi v 60ih gostinskih 
lokalih ter na številnih prireditvah v Ljubljani. 
 
Okusi Ljubljane so se 20. septembra predstavili na prireditvi Ljubljanska vinska pot predstavlja Podravje 
in Posavje, kjer sta tradicionalne ljubljanske jedi pripravljali Restavracija Romansa 1971 in Gostilna pri 
Trubarjevi mami. Ljubljanska kulinarična ponudba je uspešno dopolnila vinsko ponudbo, pozitivno 
sprejeta je bila tako med obiskovalci kot med  gostinskimi ponudniki in vinarji. 
 
Do konca oktobra se Okusi Ljubljane vsak petek predstavljajo na kulinarični tržnici na prostem, Odprti 
kuhni na Pogačarjevem trgu.  
 
Okuse Ljubljane bo moč poskusiti tudi na prireditvi Ljubljanska vinska pot – november v mestu vina 8. in 
15. novembra ter na Slovenskem festivalu vin 20. in 21. novembra 2014. 
(konec) 
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Dodatne informacije:  

Špela Golčer, odnosi z javnostmi, Turizem Ljubljana 

E-pošta: spela.golcer@visitljubljana.si 

T.: 01/ 306 45 93   
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