60 let proizvodnje testenin
Testenine so pomemben steber mediteranske prehrane. So zdrave, cenovno dostopne, njihova priprava je hitra in
enostavna, ne redijo, so vir dobrih vitaminov ter mineralov in praktično vsi jih imamo radi. Testenine so magična
hrana – vsak obrok je z malo domišljije drugačen, vedno odličen, hitro nasiti in je enkraten. Pripravljen v študentski
sobi ali za pomembno protokolarno kosilo.
Testenine so živilo, ki ga imamo vedno v shrambi ali v hladilniku. Enostavno jih je hraniti, zavzamejo malo prostora
ter nam vedno in povsod omogočijo pripravo kakovostnega obroka.
Suhe ali sveže? Oboje! Ko ugotovite, da ste lačni in da boste brez hrane lahko zdržali samo še naslednjih 15 minut,
in takrat, ko niste najbolj lačni, so pa lačni drugi okoli vas, in boste skupaj hitro pripravili kaj za pod zob, potem pa
skupaj z užitkom in v družbi pojedli! Skratka – testenine so vedno dobra izbira in vedno dobra družba.

ZATO – DOBRODOŠLI ZA NAŠO MIZO!

Ajdovščina, 20. september 2018

ŽE STOLETJA NA KROŽNIKIH …
V najstarejši znani zbirki kuharskih receptov, ki izhaja iz 1. stoletja pred našim štetjem in je poznana
kot Apicius, je opisana priprava jedi, ki je na moč podobna današnji lazanji. Ali so v rimski dobi delali
samo lazanje ali tudi kakšne druge oblike testenin, najbrž ne bo nikoli čisto jasno, dejstvo pa je, da je
zgodovina testenin najtesneje povezana s setvijo žita, ki je za človeštvo izjemno pomembno živilo. In
dejstvo je tudi, da so testenine pomemben steber prehrane, od tistih časov pa vse do danes.
V današnjem času je znanih okoli šeststo različnih vrst in oblik testenin. So priljubljena jed in privoščite
si jo lahko na kateremkoli koncu sveta.
Tudi v slovenski tradicionalni kuhinji najdemo testenine. Rezanci so se verjetno razširili iz samostanskih,
grajskih in meščanskih kuhinj, zelo prisoten pa je bil tudi vpliv italijanske kuhinje. Poleg tega so bile
testenine po vsej Sloveniji zakuha za juhe ali samostojne jedi. Poleg tankih in širokih rezancev so manj
znani trganci in prekmurski külinij, med testeninami s polnili pa so zelo znani žlikrofi, bratranci danes
razširjenih svežih testenin.
Med 170 tradicionalnimi slovenskimi jedmi, ki so temelj slovenske gastronomske razpoznavnosti,
najdemo fuže, posebno vrsto testenin, značilne za Istro, Brkine in Kras, in istrsko pašto, za Istro značilne
testenine, ki so jih včasih pripravljali le za večje praznike, jih zabelili z ocvrto panceto ali jih ponudili z
različnimi omakami. Seveda, danes mi, kot tudi ostali kulinarični svet, poznamo ogromno različnih vrst
testenin, iz takšne ali drugačne moke, takšnih ali drugačnih oblik in debelin, s takšnimi ali drugačnimi
polnili, takšnih in drugačnih okusov.

… OD 1958 TUDI IZ MLINOTESTA
1958 začetek proizvodnje testenin v Mlinskem podjetju Ajdovščina
1966 prva proizvodnja polnjene testenine suhi tortelini na lokaciji starega mlina
1988 začetek proizvodnje nove tortelinke (povečanje kapacitet proizvodnje, novi izdelki: tortelini,
ravioli in kapeleti, začetek pakiranja sveže polnjene testenine v kontrolirano atmosfero na
temperaturi do +6 °C)
1997 uvedba nove tehnologije z dodatno pasterizacijo, konec uporabe konzervansov v
polnjenih testeninah
2000 razširitev in prenova vseh obstoječih prostorov, vzpostavitev sistema HACCP ter nova linija 		
za izdelavo njokov
2008 razvoj in proizvodnja svežih cmokov
2018 nov obrat za proizvodnjo svežih testenin in njokov
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Prva tovarna testenin v Ajdovščini je bila preprosta lesena zgradba z več prostori, v velikosti od
350 m2 do 400 m2, opremljena s stroji italijanskega in nemškega izvora, obratovati pa je začela
spomladi leta 1892. Postavil jo je August Nussbaum in je bila prva tovrstna tovarna na slovenskem
narodnostnem ozemlju. Nussbaumovo tovarno je poganjala voda, v njej pa so izdelovali kar dober
ducat različnih izdelkov. Žal je tovarna maja 1899 pogorela do tal.
V času pomanjkanja po 2. svetovni vojni so postajale testenine vse bolj želeno živilo, saj imajo kar
nekaj prednosti pred drugimi živili – ker so suhe, predstavljajo dobro, skoraj nepokvarljivo živilo, ki je
vedno na razpolago, priprava jedi je enostavna, energijska vrednost je visoka. Testenine smo v tistih
časih dobivali iz tovarn skupne države Jugoslavije in iz sistema mednarodne pomoči (UNRA). Kljub
temu pa je testenin kronično primanjkovalo.
Alojz Kompare, prvi vodja mlina v tovarni v Ajdovščini, je že leta 1949 vztrajno poudarjal nujnost
postavitve tovarne testenin. V dokumentaciji iz leta 1951 je v načrtu nove električne inštalacije mlina zapisano, da je tretjina nove razdelilne omare namenjena bodoči tovarni testenin. V prvi polovici
leta 1954 sta bila sprejeta investicijski program in idejni projekt za izgradnjo žitnega silosa in tovarno
testenin v Ajdovščini. Vendar izdelan investicijski načrt ni bil dovolj za začetek investicije, saj ni bilo
sredstev. Do realizacije je prišlo šele v prvi polovici leta 1958 in 4. maja 1958 tudi do uradne otvoritve
in začetka proizvodnje.
V začetku sedemdesetih je Mlinotest kupil tri priznano kakovostne linije za proizvodnjo testenin
Braibanti, proizvodnjo pa so vodili izkušeni in izšolani testeninarski mojstri. V osemdesetih je Mlinotest že
začel proizvajati testenine iz zdroba durum, s čimer so potrošniki dobili izdelke, ki so bili po kakovosti
primerljivi z najboljšimi italijanskimi.
Posebno poglavje predstavljajo polnjene testenine. Ni odveč ponavljati, da je v bivšo skupno
državo prav Mlinotest prvi pripeljal to kraljico testenin. Najprej je v Sloveniji, pozneje na Hrvaškem,
v Bosni in Hercegovini ter Srbiji potrošnike preko degustacij, izobraževanj in promocij naučil uživati
v tej specialiteti. Na prehodu tisočletja so bili tortelinom, kapeletom, raviolom, saketinom in tortelonom dodani še hlajeni njoki (zopet prvi v regiji), nekaj let kasneje pa še hlajeni cmoki s sladkimi
polnili, ki jih je svet do takrat poznal samo v zamrznjeni obliki.
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NOVI OBRAT ZA PROIZVODNJO SVEŽIH TESTENIN
IN IZDELKOV IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
Sveže testenine, njoki in cmoki v številkah
V novi tovarni svežih testenin in njokov bomo lahko v eni uri izdelali tudi do 450 kilogramov svežih testenih in do 600 kilogramov izdelkov iz krompirjevega testa, torej njokov in
cmokov. Letno bomo lahko proizvedli tudi do 6000 ton izdelkov.
Na prvi liniji za izdelavo polnjene testenine bo tekla proizvodnja različnih vrst svežih testenin, kot
so kapeleti, ravioli, tortelini, saketini, torteloni z različnimi polnili ali iz različnih vrst testa, npr.
pirinega testa.
Na drugi liniji bomo delali cmoke z različnimi polnili in njoke z več vrstami dodatkov, kot so
skuta, pira ali polnozrnata moka. Imamo več možnosti pakiranj in različnih režimov skladiščenja
(hladno, zamrznjeno, sveže njoke s kratkim rokom uporabe).
Na slovenskem trgu so zelo priljubljeni sirovi kapeleti in njoki, v zadnjem času pa beležimo rast prodaje vseh vrst pirinih izdelkov.

S temeljito obnovo in energetsko sanacijo smo obstoječo stavbo spremenili v sodoben obrat za
proizvodnjo svežih testenin in izdelkov iz krompirjevega testa. Zgradili smo novo trafo postajo, poskrbeli za učinkovito in racionalno toplotno oskrbo in oskrbo s komprimiranim zrakom ter postavili
novo montažno skladišče za surovine in embalažo. Najpomembnejši del pa je bil nakup tehnološke
opreme. Investicija v tovarno svežih testenin je bila sofinancirana iz naslova podukrepa 4.2 Podpora
za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov v okviru podpore iz Programa
razvoja podeželja RS 2014–2020.
Pravzaprav govorimo o dveh proizvodnih linijah: liniji za proizvodnjo svežih testenin in liniji za proizvodnjo izdelkov iz krompirjevega testa.
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Linija za proizvodnjo svežih testenin:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gre za avtomatizirano linijo, sestavljeno iz več strojev za oblikovanje polnjenih testenin, s skupno
zmogljivostjo 250 kg na uro, v prihodnosti pa obstaja enostavna možnost povečanja zmogljivosti
na 500 kg svežih testenin na uro.
Doziranje surovin v mešalec za testo poteka avtomatsko, temu sledi avtomatska distribucija testa
do strojev za oblikovanje.
Testenine po oblikovanju vstopijo v pasterizator, sledita predsušilec in hladilnik, ki izdelke pred
pakiranjem ohladi.
Poleg tega je na isto linijo vezan tudi stroj za proizvodnjo raviolov iz zelo tankega dvojnega testa,
na katerem je mogoče izdelovati tudi večje, v katerih je odstotek polnila višji kot pri navadnih, polnila pa so mehkejša in bolj kremasta, vsebujejo lahko tudi večje koščke surovin, kar daje izdelkom
boljši in bolj domači okus.
Pakiranje poteka v »čisti sobi« z dvema pakirnima linijama, ki omogočata pakiranje v vrečke ali v
banjice.
Pakiranju sledi možnost avtomatske sekundarne pasterizacije, s katero lahko izdelkom še dodatno
podaljšamo rok trajanja.
Na ohlajevalni spirali se izdelki ohladijo na temperaturo, ki je primerna za vstop v hladilnico.
Nova postavitev omogoča tudi samo aseptično pakiranje v »čisti sobi«, kjer se zrak filtrira v zaprtem pakirnem prostoru in izloči možnosti mikrobioloških okužb izdelkov in opreme.
Ker po pakiranju ni potrebna še ena pasterizacija, to pomembno vpliva na izjemo visoko kakovost
izdelka.
Kljub visoki avtomatizaciji dela vsa polnila pripravljamo na tradicionalen, praktično ročen način,
po lastni recepturi in iz zelo kakovostnih surovin, kar je v poplavi popolnoma industrijskih izdelkov
naša prednost pred konkurenco.

Linija za proizvodnjo izdelkov iz krompirjevega testa (njoki in cmoki):
• Začenja se s skoraj popolnoma avtomatiziranim doziranjem surovin v mešalec za testo.
• Sledita mu oblikovalni stroj za njoke in stresalnik, v katerem se odstrani odvečna moka.
• Sledi hladilnik za hitro zamrzovanje njokov. Gre za pomembno pridobitev, ki omogoča uvedbo
novega programa zmrznjenih njokov in cmokov.
• Na to linijo lahko priključimo tudi že obstoječi stroj za proizvodnjo cmokov.
• Pakiranje je mogoče na dveh pakirnih strojih, ki omogočata pakiranje v vrečke ali v banjice.
• Investicija vključuje tudi avtomatsko pasterizacijo pakiranih njokov, ki poteka v istem stroju kot
pasterizacija svežih testenin. Stroj je razdeljen na dva trakova, ki omogočata neodvisno prilagajanje prehoda izdelkov, zato lahko optimalno pasteriziramo izdelke z obeh linij.
• Po pasterizaciji sledi ohlajevanje izdelkov na spirali.
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PREDSTAVITEV 4 NOVIH OKUSOV
SVEŽIH POLNJENIH TESTENIN
Naše polnjene testenine bogatijo gurmanski, vedno sveži nadevi iz skrbno
izbranih sestavin. Pripravljamo jih po sodobnih tehnoloških metodah, da ohranimo pristne okuse, brez dodanih konzervansov in brez umetnih arom.

RAVIOLI ŽLAHTNI SIRI
so sveže polnjene testenine, v katerih so skrbno izbrane sestavine, ki jim dajo prvovrsten okus: ricotti in siru Grana Padano smo dodali staran sir Tolminc. Tolminc
je trdi polnomastni sir, ki ga izdelujejo iz surovega kravjega mleka v Zatolminu.
Prvič je Tolminski sir omenjen že davnega leta 1756 in danes je pomemben del
tradicije in kulture Zgornjega Posočja.

RAVIOLI ŠPINAČA IN RICOTTA
so sveže polnjene testenine, obogatene s svežim nadevom kremastega ricotta
sira, sira Grana Padano in špinačo. Pripravljamo jih po sodobnih tehnoloških
metodah, s čimer ohranjamo pristne okuse, so brez dodanih konzervansov in
brez umetnih arom.

TORTELINI PEČENKA
Nenavaden okus tortelinov? Samo toliko časa, dokler jih ne poskusite. Potem
boste vedeli, da gre za zelo dobro kombinacijo. Polnilu daje izrazit okus po
pečenki mesni nadev, ki je sestavljen iz svinjskega mesa in slanine. Priprava je
tako enostavna in hitra, da boste komaj utegnili pripraviti solato!

TORTELINI PESTO BAZILIKA
Ricotta sir, sir Grana Padano, bazilika in pinjole. Vse, na kar običajno pomislimo,
ko rečemo tortelini. Različna semena so v primorski, pa tudi drugih kuhinjah vse
bolj priljubljena, čeprav jih v resnici pravi kuharski mojstri uporabljajo že stoletja.
In pinjole so poleg tega tako okusne, da jih lahko tudi dodatno nekaj zelo na
rahlo popražite na maslu ali olivnem olju in z njimi okrasite krožnik, na katerem
boste ponudili torteline. Pa še kakšen listič bazilike in okusna jed je v vsej svoji
lepoti in okusu pred vami.
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PRIHODNOST MLINOTESTA IN Z MLINOTESTOM
Potrošnik: vedeti hočem vse!
Nedvomno današnji potrošnik želi vedeti, kaj je v ponujeni hrani, od kod je, za kaj je koristna, koliko kalorij in hranilnih snovi ima, pa kako je z beljakovinami, vitamini, cinkom, da ne
pozabimo roka trajanja in QR kode. Nobenega razloga ni, da potrošniku ne bi ponudili podatkov. Jih že sedaj in jih bomo tudi v prihodnje.
Tradicija je prihodnost
V poplavi popolnih novosti so vse bolj cenjeni tudi tradicionalni okusi in načini priprave. Testenine so jed z »zgodovino«, ljudje jo smatrajo za tradicionalno jed, hkrati pa so pripravljeni tudi na nenehne izboljšave okusov, na nove sestavine za pripravo in predvsem na nove
možnosti priprave. Testenine so torej hrana s preteklostjo in odprto prihodnostjo.
Najbolje je hitro in na poti
In seveda, da ne pozabimo: hrana za zajtrk, že pripravljena, v smislu »to go«, pa hrana za
malico, družinsko kosilo, romantično večerjo, sproščujoč piknik, hrana za možgane in hrana
po napornem treningu, funkcionalna hrana. Vse lepo popredalčkano, pripravljeno v pakiranju
za eno osebo in za hitro pripravo. Testenine so v mnogih delih sveta že pripravljene v smislu
»ready to eat« in »ready to go«. Kot hitro pripravljena hrana so nekaj najbolj vsakdanjega,
zakaj je ne bi pojedli na ulici, tako kot pojemo sendvič ali popijemo smoothie? Bomo.
Ne vem točno, kaj to je, ampak zagotovo je super
Stara žita, semena, za katera še sploh nismo slišali, in mnogi drugi dodatki so vse bolj tisti, ki
potrošnike pritegnejo in prepričajo. Kruh iz kislega testa, pa kruh brez kvasa, kruh s semeni od
lana, sončnic do chie in konoplje ter vse, kar se še znajde vmes, postaja zahteva pred prodajnimi pulti. Testenine iz stročnic, iz ajdove ali pirine moke, sveže testenine s polnilom
iz Tolminskega sira, bučnih semen, rdeče pese, bio testenine? Moderno? Mogoče. Dobro? Zagotovo. Prepričljivo? Da. Če še ne proizvajamo, bomo v kratkem.

7

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE IZ MLINOTESTA V
LETOŠNJEM IN PRIHODNJEM LETU
Testenine
Nova tovarna svežih testenin, ki jo dobivamo 60 let po odprtju naše prve tovarne testenin, nam
omogoča proizvodnjo svežih testenin najboljše kakovosti. Potrošnikom bomo letos ponudili
štiri, v kratkem pa še dva nova okusa, pa izboljšane cmoke s sadnim polnilom, odlične rebraste njoke.
Smo v popolnem soglasju s prehranskimi trendi: avtentičnost uporabljenih sestavin, kakovost
in užitek za potrošnika.
V prihodnjem letu načrtujemo novo linijo za izdelavo suhih dolgih zvitih in kratkih testenin, ki nam bo
prav tako kot letošnja investicija v polnjene testenine omogočala boljše in kakovostnejše izdelke.
Mlevski izdelki
Jeseni bomo v Mlinotestu dobili novo pakirno linijo, kar nam bo omogočilo osvežitev linije kaše in
zdroba. Razvili bomo novo linijo polente, ki bo vsebovala zdrob iz koruze poltrdinke slovenskega porekla in različne mešanice ostalih žit (poltrdinka in ajdov zdrob, ovsena kaša). Kasneje bomo
potrošnikom ponudili tudi ječmenovo kašo in mešanico kaše za hitro pripravo, ki bosta idealni
za zajtrk, pa tudi za druge hitro pripravljene, okusne in zdrave obroke.
Kruh in pekovski izdelki
Kraševcu, ki se je zelo uspešno zapisal v nakupovalne navade potrošnika, bomo dodali Kraševca iz
pirine in prosene moke z visoko vsebnostjo omega-3-maščobnih kislin. Ponudili bomo tudi linijo
primorskega kruha, ki jo bo povezovala kakovost na osnovi moke durum in oljčnega olja. V vse bolj
pestro ponudbo kruha in pekovskih izdelkov vnašamo prepoznavne primorske okuse.
Slaščice
postajajo naš vse bolj prepoznan in priljubljen proizvod. Glede na to, da so v trendu slaščice z večjim
deležem kreme, nam trenutni izziv predstavljajo prav te. Seveda jih znamo narediti, in to odlične,
vzpostaviti pa moramo njihovo čim bolj avtomatizirano proizvodnjo, da bomo dosegali višjo produktivnost. Spogledujemo se tudi s slaščicami z manj sladkorja in podobnimi zdravimi slaščicami.
Proizvodi brez glutena
so še vedno v visokem trendu. Pa ne samo proizvodi brez glutena, trendi so tudi v proizvodih brez
alergenov, veganskih proizvodih, brez laktoze, brez mleka, brez palmovega olja. Izpolnjujemo praktično vsa ta pričakovanja, letos se bomo osredotočili še na izboljšanje proteinske sestave v keksih brez
glutena. Razvijamo namreč kekse, primerne tako za športnike kot za diabetike, ki bodo imeli visoko
vsebnost beljakovin in zmanjšan delež sladkorja. Poleg teh razvijamo tudi ovsene kekse brez glutena.
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PRIHODNOST SVEŽIH POLNJENIH TESTENIN
Analitiki napovedujejo, da se bo svetovni trg testenin v prihodnjih letih vztrajno povečeval za 6 %
letno. To utemeljujejo s povečanjem urbanizacije ter spremembami v življenjskem stilu in s tem povezanimi prehranjevalnimi možnostmi ljudi. Priča smo tudi povečevanju zanimanja za bolj zdravo
hrano, želji poskusiti nekaj novega in predvsem poenostavljanju pri pripravi hrane. Vse več
je govora o tako imenovani »udobni« hrani. In sveže testenine so pravi odgovor na ta pričakovanja. Statistični podatki za Italijo, ki je nedvomno najboljša referenca na področju testenin, kažejo,
da sveže testenine predstavljajo 15 % zaužitih testenin, toda – samo v zadnjih petih letih se je ta delež
povečal za neverjetnih 39 % .
Po podatkih Eurostata je bil evropski trg s testeninami leta 2017 vreden 5,7 milijarde evrov, evropska
podjetja so proizvedla 5,3 milijona ton testenin ali 10,5 kilograma na prebivalca EU. Kar 72 odstotkov
testenin so izdelali v Italiji, največja uvoznica testenin v EU pa je Nemčija.
Iz podatkov Eurostata je vidno, da Italija tudi vodi v porabi testenin na prebivalca, zaužijejo jih kar 26
kg. Italiji sledijo Venezuela z 12,3 kg, Tunizija z 11,9 kg, Grčija z 10,5 kg, Švica z 9,3 kg, Švedska z 9,0 kg
in ZDA z 8,8 kg na prebivalca. V Nemčiji je poraba testenin na osebo 8,1 kg, na Hrvaškem 7,3 kg in v
Sloveniji 6,7 kg na prebivalca.
Dejstvo je, da so testenine, tako suhe kot sveže, nepogrešljiv del mediteranskega načina priprave
hrane, ki sicer ni nikoli izgubil predznakov »zdrav, okusen, odličen, sproščen …«, nasprotno – v zadnjih
letih je postal še širše prepoznaven in priljubljen. Tudi zato, ker so različne študije dokazale, da mediteranski način prehranjevanja koristi zdravju. Nedvomno je čar mediteranskega načina priprave
hrane tudi v tem, da so obroki izjemno enostavni za pripravo, iz čim bolj naravnih in kar najmanj
predelanih sestavin, in vse to s sveže polnjenimi testeninami dosegamo.

ZAKAJ TESTENINE ENOSTAVNO MORATE IMETI
NA SVOJEM JEDILNIKU?
Testenine imajo zelo malo maščobe in nimajo holesterola. Sodijo med zdravo in nasitno živilo,
seveda pa jih moramo uživati zmerno, kot velja tudi za ostala živila. Prehransko ter gastronomsko se
dobro prilegajo k zelenjavi, mesnim ter ribjim jedem, omakam itd., skratka – lahko so idealna priloga
in so odlična samostojna jed. In ne nazadnje – so tudi prijetne na pogled in zanimive za prehranjevanje, kar je dobro izhodišče na primer tudi pri pripravi obrokov za otroke.
Testenine nedvomno predstavljajo vir proteinov, ogljikovih hidratov, vitamina B, železa in
vlaknin in, kot že rečeno, vsebujejo majhne količine maščob. S prehranskega stališča so seveda
najbolj bogate polnozrnate testenine. Testenine poleg žit, kruha, krompirja in riža spadajo med škrobnata živila, ki so za naše telo pomembna, saj so glavni vir energije, zato naj bi jih v zmernih količinah
uživali vsak dan.
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Testenine ne redijo
Testenin se je po krivici oprijel sloves kalorične hrane, kar pa ni čisto res, saj povprečen obrok
testenin, to je 85 g, znaša približno 300 kcal, kar je 15 % priporočenih dnevnih potreb
po energiji.
Testenine vsebujejo tudi zelo majhno količino maščob, približno od 1,5 g do 3 g v 100 g sušenih
testenin, in ne vsebujejo nikakršnih dodatkov in konzervansov. Seveda pa vsa zgodba ni tako
preprosta, testenine namreč običajno jemo z različnimi omakami, siri, maslom …
Poglejmo primer: 230 g kuhanih jajčnih špagetov ima le 239 kcal, če jim primešamo 2 žlici
oljčnega olja, v obrok dodamo še 200 kcal, torej skoraj podvojimo število kalorij v obroku.
Nizek glikemični indeks
Veliko ljudi kontrolira svojo prehrano predvsem zato, da bi ohranili postavo. Glikemični indeks
odseva hitrost prebave živil, bogatih z ogljikovimi hidrati. Preprosto povedano, živila z nizkim glikemičnim indeksom se v našem telesu prebavljajo dlje časa, zato uravnavajo krvni sladkor, telesu
pa zagotavljajo, da se energija sprošča postopoma. Takšna živila preprečijo nihanja v ravni sladkorja v krvi, kar lahko sicer vodi do številnih zdravstvenih težav ali prenajedanja. Testenine imajo
nizek glikemični indeks, še posebej polnozrnate, ki vsebujejo tudi več vlaknin, zato je njihov
vpliv na krvni sladkor blagodejen.
Pomembno je tudi, da se po zaužitju testenin dlje časa počutimo siti, kar je seveda dobro tako za
naše brbončice kot tudi za postavo: glikemični indeks špagetov je 46, medtem ko je indeks
kuskusa 65, belega riža 73 in kuhanega krompirja 82.
S testeninami proti sladkorni bolezni?
Zaradi nizkega glikemičnega indeksa so lahko testenine koristne tudi za mnoge sladkorne
bolnike. Nova raziskava dokazuje, da lahko prehrana, ki temelji na hrani rastlinskega izvora in je
bogata z ogljikovimi hidrati, kar velja tudi za testenine, izboljša zdravje ljudi, ki imajo diabetes
tipa 2. Ljudje, ki so sodelovali v raziskavi, so jedli veliko neprocesiranih ali minimalno procesiranih
ogljikovih hidratov – vse od sadja, krompirja, fižola do polnozrnatih testenin. Raven njihovega
krvnega sladkorja se je kmalu izboljšala.
Testenine brez glutena
Občutljivost na gluten je resna težava, saj zahteva izredno strogo dietno prehrano. V Mlinotestu
gremo vsem, ki morajo in želijo jesti hrano brez glutena, nasproti z lastno blagovno znamko
Mlinotest feel good. V ponudbi imamo tudi dvoje vrst testenin: mini rigatone in fusile.
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TESTENINE SO VEDNO ZANIMIVE
25. oktobra je svetovni dan testenin
Cilj posebne obeležitve je izobraziti ljudi in jih spodbuditi k uživanju testenin, ki so eden od stebrov
mediteranske prehrane. Testenine so zdravo živilo, njihova proizvodnja ima zelo majhen vpliv
na okolje in so cenovno najširše sprejemljive. Njihova prehranska vrednost je visoka in hkrati gre
za živilo, ki je prilagodljivo praktično vsem kulinaričnim navadam na svetu. Redke so jedi, ki so tako
globalizirane, da jih kot svoje jedo na vseh celinah, v vseh premoženjskih razredih in vseh mogočih
verskih prepričanjih.
Testenine so hrana za dobro razpoloženje
Uživanje testenin nas spravi v dobro voljo, in to ne samo zato, ker jih preprosto in hitro pripravimo,
pa tudi poceni so, ampak tudi zato, ker uživanje testenin dvigne raven serotonina, ki v možganih
sproži občutek za dobro počutje. Otroci so zadovoljni, ko jim ponudimo testenine, v dvoje jih pripravimo hitro in ko namotavamo špagete na vilice, naše življenje naenkrat ni tako zapleteno.
Muzej testenin v Rimu
Da so testenine zares italijanska jed in da se Italija istoveti z njimi, je dokaz tudi muzej testenin v Rimu,
kjer je mogoče izvedeti veliko zanimivosti o zgodovini nastanka testenin, njihovi pripravi ter njihovih
različnih vrstah in imenih.
Ni pa to edini muzej, posvečen testeninam. Testenine so zelo priljubljene tudi na Japonskem, kjer jih
poznajo več vrst, predvsem poznajo mnogo različnih rezancev. In prav njim je posvečen muzej juhe
ramen v mestu Shin-Yokohama. Gre za njihovo tradicionalno juho, v kateri so poleg zelenjavne in
različnih vrst mesa tudi rezanci.
Tortelini
Od kod beseda tortelini za testenine? Legenda pravi, da naj bi v 16. stoletju čuvaj pogledal skozi
ključavnico v sobo Lucrezie Borgia, ko se je ravno preoblačila, in videl njen popek, ki ga je tako očaral,
da je po njegovi obliki ustvaril testenino, ki jo danes poznamo po vsem svetu – torteline. Ali gre za
popek Lucrezie Borgia ali Venere, danes niti ni več pomembno, slavna testenina se je ohranila do
današnjih dni in še vedno osvaja okuse gurmanov po svetu.
Drage testenine
Za testenine velja, da so poceni. Toda leta 2013 je newyorška restavracije ponudila zelo drago jed, ki je
stala 2.013 dolarjev: pripravili so domače taglioline z jastogom, črnim tartufom, praženimi
gobami in svežim paradižnikom. No, pa ni šlo samo za jed, postregli so jih namreč na krožniku, ki
ga je izdelal legendarni Gianni Versace, ki je bil velik ljubitelj verige restavracij, v katero je sodila tudi
newyorška. Izdelal je omejeno serijo kulinarične opreme, tudi osemsto krožnikov, ki so se porazgubili
po svetu. No, petdeset se jih je znašlo v restavraciji in na njih so ponudili drage taglioline.
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Špageti s špagetnega drevesa
Sliši se res zelo smešno, pa vendar – ko je angleška televizijska hiša BBC kot prvoaprilsko potegavščino
prikazala dokumentarec, v katerem so ženske v Švici obirale špagete s špagetnega drevesa, je temu
nasedlo zelo veliko ljudi. To je bilo 1. aprila 1957. Fake news pač niso od danes.
Najbolj znane vrste testenin in njihova imena
Menda bi lahko našteli okoli 600 vrst testenin, pa najbrž bi še kakšne izpustili. Vsaka vrsta testenin
oziroma vsaka oblika ima namreč drugačno ime – in to ime zelo preprosto opisuje predvsem videz,
tudi barvo in glavne sestavine: tako so špageti »vrvice«, capellini pomenijo »laski«, conchiglie »školjkice«, linguini »jezički«, fettucine »pentljice«, penne rigate verdi »votli zeleni peresniki« in podobno. Ne
glede na to množico vrst in imen so najbolj znane vrste testenin naslednje:

penne rigate – votli peresniki

fettuccine – rezanci

rigatoni – polžki

ditali – drobne votle testenine

fusill – svedrasti špageti

tortellini – tortelini

conchiglie – školjke

tagliatelle – široki rezanci

tagliolini – tanki rezanci

penne liscie – peresniki

lasange – lazanja

ravioli – ravioli

farfalle – metuljčki

pappardelle – široki rezanci

canneloni – kaneloni

sedanini – votli makaroni

spaghetti – špageti

maccheroni – makaroni

torciglioni – svedrčki

zite - debeli votli makaroni

capellini d’angelo – angelski laski

KAJ ŽE POMENI …?
Triticum durum
Durum pomeni v latinščini trd, kar je tudi ena od najpomembnejših lastnosti pšenice durum. Ker
tehnologija mlinov v preteklosti enostavno ni zmogla mletja trde pšenice, ta vrsta še ni prav dolgo v
uporabi. Seveda pa to še ne pomeni, da je niso poznali tudi v preteklosti, saj je bila to ena prvih kultiviranih poljščin na Bližnjem vzhodu, ki je pradomovina pšenice. Zaradi velike vsebnosti glutena v zrnu
je testo, pripravljeno iz durum pšenice, voljno, elastično in toliko prožno, da se testenine med pripravo
in nato pri sušenju ne lomijo in pokajo. Oblika testenin se med kuho lažje ohrani, kuhane testenine se
ne razkuhajo in so okusnejše, kot bi bile testenine, narejene iz navadne pšenice. Še po eni posebnosti
se durum pšenica razlikuje od navadne – po barvi sredice. Pri navadni pšenici je ta bledikasta, pri vrsti
durum pa nežno rumena, zato imajo durum testenine značilni nežno rumeni ton.
Polnovredne testenine
Z luščenjem, mletjem in sejanjem moke, kar so običajni postopki predelave žitnih zrn, zavržemo velik
del beljakovin, mineralov in vitaminov skupine B, E, K in A ter prehranskih vlaknin. Zato je vse več
tistih, ki uživajo izdelke iz moke polnozrnatega žita. Nekateri polnozrnatim testeninam rečejo tudi
integralne ali graham testenine.
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Najbolj pomembno je seveda, ali so polnozrnate testenine tudi bolj zdrave kot klasične testenine.
Podatki pokažejo, da vsebujejo enako vrednost beljakovin, so pa polnozrnate nekoliko manj kalorične in
vsebujejo manj ogljikovih hidratov. Seveda pa vsebujejo precej več vlaknin in so tudi zato priporočljive.
Za polnozrnate testenine se najpogosteje uporablja pirina, ajdova in polnozrnata pšenična moka. Takšne
testenine so bolj bogate z minerali, vitamini in vlakninami kot običajne testenine.
Dodatki testeninam
Pravzaprav testenine ne vsebujejo prav veliko dodatkov, niti ne vsebujejo konzervansov. Najbolj znane
so testenine z dodatkom jajc. Priljubljeni dodatki so še tisti, ki dajejo barvo: torej paradižnik, špinača,
rdeča pesa. Pa ne gre samo za barvo, ti dodatki prispevajo tudi k hranilni vrednosti. Da bi izboljšali
proteinsko vrednost, velikokrat pri izdelavi testenin pšenično moko kombinirajo z drugimi rastlinskimi
viri proteinov, kot so amarant, koruza, soja in stročnice, med njimi najpogosteje fižol in leča. No, tudi
testenine s čokolado lahko dobite.
Kaj pa omake?
Teh je vsaj toliko kot oblik testenin. Danes sicer vsi najprej pomislimo na paradižnik, vendar je to ena
mlajših omak, saj paradižnik ni prav stara evropska kultura. Zelo priljubljene »omake« so maslo, česen,
origano, oljčno olje, skuta, sir, različna zelenjava, peteršilj, žajbelj, bazilika, rozine, pinjole, radič, slanina,
jajca, meso, posušene začimbe, čebula, fižol, čičerika … tukaj lahko naštejemo kar vse, kar tudi sicer
uporabljamo v kuhinji. Skratka, to je tisti čar testenin, ki jim daje tako univerzalno mesto v svetovni
kulinariki – testenine se dobro počutijo v vsaki družbi.
Al-dente ali »ne premalo, ne preveč«
Preprosti »trik« pri kuhanju testenin se imenuje »al-dente«. Testenine, skuhane »al-dente«, so v dobesednem
prevodu skuhane »za zob« ali »do ugriza«, tako kot naj bi testenine tudi poskusili, če so kuhane. Kuhane
testenine morajo biti čvrste, vendar vseeno mehke. Torej je sicer treba spoštovati predpisan čas za
kuhanje, hkrati pa jih enostavno poskusiti. To je pomembno tudi zato, ker imajo »al-dente« kuhane
testenine nižji glikemični indeks kot povsem mehke.
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Za našo mizo vas vabi Julijana Krapež, kuharska chefinja
PAŠTA
POD
OLJKO

Sestavine za 2 osebi:
Divita tortelini pesto bazilika, 250 g

pest izkoščičenih črnih oliv

1 čebula

sol in poper

5 paradižnikov

olivno olje

šopek sveže bazilike

½ žličke sladkorja

Priprava:
Čebulo nasekljamo in na olju posteklenimo. Dodamo na kocke narezane paradižnike in pražimo toliko časa, da se paradižniki
razpustijo. Začinimo s pol žličke sladkorja, solimo in popramo. Čisto na koncu dodamo narezane črne olive in nasekljano svežo
baziliko. V osoljenem kropu po navodilu z embalaže skuhamo torteline, jih odcedimo in zmešamo z omako.

PRAŠIČEK
V RADIČU

Sestavine za 2 osebi:
Divita tortelini pečenka, 250 g

žlička masla

100 g svežih šampinjonov

sol

½ manjše glave treviškega radiča

poper

150 ml sladke smetane

olivno olje

Priprava:
Šampinjone narežemo na rezine in jih popečemo v ponvici na olivnem olju. Dodamo na trakove narezan radič in prepražimo.
Zalijemo s sladko smetano, solimo in popramo. Sveže testenine skuhamo po navodilu v osoljenem kropu, odcedimo in zmešamo z omako. Po želji lahko šampinjonom med praženjem dodamo malo na kocke narezane šunke.

ŽLAHTNA
PAŠTA FEŠTA

Sestavine za 2 osebi:
Divita ravioli žlahtni siri, 250 g

žlica masla

šest orehov

150 g kisle smetane

1 bučka

sol in poper

Priprava:
Na maslu prepražimo nasekljane orehe, dodamo na manjše kocke narezano bučko, še malo prepražimo in dodamo kislo smetano. Solimo in popramo. Skuhamo sveže testenine po navodilu na embalaži, precedimo in dodamo omaki.

PAŠTA
POPAJ

Sestavine za 2 osebi:
Divita ravioli špinača in ricotta, 250 g

80 g masla

200 g mlade špinače

60 g ricotte

žlica pinjol

sol in poper

Priprava:
Pinjole prepražimo na suho v ponvici, dodamo žlico masla, počakamo, da se stopi in dodamo mlado špinačo. Prepražimo.
Solimo in popramo ter dodamo še preostanek masla. Sveže testenine skuhamo po navodilu in odcejene dodamo špinači. Premešamo in na koncu obogatimo z ricotto.
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