
 
 

DOMAČI ZELIŠČNI LIKER 
 

Kolikor je receptov za govejo juho…toliko bo receptov za domači zeliščni liker ali »jagermeister«…tukaj 

so nanizani predlogi… 

…še kakšnega zelišča nimate na voljo ga spustite…lahko kakšnega dodate 

…pri pelinu in žajblu…bodimo previdni…dodajamo le malo (kolikor ga dodamo tukaj…tujon ne bo delal 

težav) 

V glavnem gre za mešanico raznovrstnih zelišč…za 1 liter uporabimo recimo po 1 peščico vsakega 

zelišča 

…če želite bolj grenko, dodajte več tavžentrože, dodajte morda list artičoke ali korenino regrata…če 

želite manj grenko, dodajte tega manj…grenčine spodbujajo prebavo  

…svež okus bo dala meta, materina dušica… 

…janež, komarček…prispevata zelo močan okus…jaz bi bila tu previdna zaradi okusa (sta pa dobra 

karminativa) 

…EKSPERIMENTIRAJTE… 

1. Cvet lapuha 

2. Cvet trobentice 

3. Mladi listi trobentice 

4. Cvet vijolice 

5. Cvet marjetice 

6. Cvet pljučnika 

7. Cvet regrata 

8. Smrekovi vršički 

9. List robide 

10. Rožmarin 

11. List limone 

12. List gozdne jagode 

13. Brin zelene jagode 

14. List sleza ali gozdnega slezenovca 

15. List borovnice 

16. Cvet bezga 

17. Pelin 

18. Rman 

19. Žajbelj 

20. Cvet kamilice 

21. Njivska preslica 

22. Cvet lipe 

23. Tavžentroža 

24. Ozkolistni trpotec 

25. Melisa 

26. Meta 



 
 

27. Vinska rutica 

28. Materina dušica 

29. Cvet ognjiča 

30. Srčna moč . cvet in korenina 

31. Sladki pelin 

32. Zelen oreh – plod 

33. Majaron 

34. Cvet divjega kostanja 

35. Dobra misel 

36. Šentjanževka 

37. Črna detelja - cvet 

38. Ameriški slamnik . cvet 

39. Plahtica 

40. Brin – zrele jagode 

41. Janež 

42. Kumina 

43. Komarček 

… 

Pripravimo dovolj velik kozarec v katerega nalijemo žganje. Rastline postopoma, kot jih naberemo, 

dodajamo vanj. Če kakšne nismo nabrali, lahko spustimo…ali pa dodamo suhe, kupljene (tudi npr. 

kumino, janež, komarček, …lahko vzamemo iz omarice z začimbami). 

Če nam rastline pokukajo ven iz žganja, ga dolijemo. Vmes večkrat premešamo.  

Ko končamo z dodajanjem (enkrat jeseni) precedimo skozi gazo. Za 1 liter žganja vzamemo ½ kg 

sladkorja. Sladkor pred dodajanjem karameliziramo – ko lepo porjavi ga prelijemo z vodo (na ½ kg 

sladkorja, ½ l vode), pustimo da zavre in se sladkor razpusti. Odstavimo ohladimo in nato dodamo 

žganje ter dobro premešamo. Pustimo stati kakšno uro in prelijemo v steklenice.  

 

Količine po želji povečamo, lahko dodamo še malo konjaka.  

 


