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ČEMAŽ 
 

 
 

1. Čemažev pesto 
 
1 skodelica orehov 
1 skodelica naribanega parmezana 
2 stroka česna 
3 velike pesti čemaža 
1 in pol skodelice olivnega olja 
žlička soli 
 
Vse to drobno zmelji v multipraktiku. Če je presuho, dodaj več olja. 
 
Odlično: rezanci ali špageti, velika žlica pesta, par žlic vode, v kateri so se kuhale testenine 
in velik kup solate - odlično kosilo. 
 

2. Čemaževa juha 
 
1 manjša čebula 
1/2 korenčka 
1l jušne osnove 
3 krompirji 
1 velika pest čemaža 
sol, olje 
par žlic kisle ali sladke smetane (po želji) 
 
Sesekljano čebulo malo prepraži, dodaj nariban korenček. Ko se malo zmehča, zalij z osnovo, dodaj 
na kocke narezan krompir. Ko je krompir skoraj mehek, dodaj čemaž (po želji razrezan, ni pa nujno). 
Na koncu po želji dodaj smetano. 
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3. Čemaževa miso juha (japonska juha) 
 
1l jušna osnova (daši) 
1 sklodelica tofuja, razrezanega na kocke 
1 skodelica šitak, narezane na rezine 
1 velika pest čemaža 
1 velika žlica miso paste  
 
V jušni osnovi kuhaj 10 min tofu in šitake. Nato dodaj čemaž. Ugasni, da ne vre več. Notri raztopi 
miso pasto. 
 

4. Pire krompir s čemažem 
 
Pet minut, preden je krompir kuhan, dodaj večjo količino čemaža in kuhaj še pet minut. Nato delaj, 
kot je običajno za pire krompir. 
 

5. Čemažev dodatek za juhe 
 
Čemaž v multipraktiku ali s paličnim mešalnikom z nekaj olja zmelji v pasto. Tako pasto lahko hraniš 
kar nekaj časa v hladilniku. Po želji dodajaj žlico ali dve v juho (tako zelenjavno kot mesno). 
 

6. Čemažev burek 
 
Delaš kot sirov burek, tako da v skuto primešaš 
 
      a) nasesekljan čemaž 
ali   b) čemažev pesto 
ali   c) čemažev dodatek za juhe 
 

7. Čemaževi štruklji 
 
V vlečeno testo dodaj nadev iz skute in čemaža, zavij kot štruklje (v kuhinjsko cunjo) ter štruklje 
skuhaj. 
 

8. Solatni preliv s čemažem 
 
V kozarec daj 4 dele olja, 1 del kisa, malo soli, žličko ali dve gorčice ter nasesekljan čemaž. To dobro 
premešaj in s tem zabeli solato. Polivko lahko nekaj časa čuvaš v hladilniku in porabljaš po potrebi. 
 

9. Čemaž v bešamelni omaki 
 
Delaš tako kot kremno špinačo. Namesto špinače uporabiš obarjen čemaž. Lahko uporabiš tudi 
mešanico iz poljubnih delov čemaža, kopriv in špinače.   
 

10. Čemaž z jajci 

 
Na olju podušimo čemaž, posolimo in na tem ocvremo jajca (na oko ali zmešana). 


