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PREDSTAVITVENO GRADIVO ZA DOGODEK 

»DAN LJUBITELJEV BUČK« 

 
Pokrovitelj dogodka: MESTNA OBČINA KOPER 

EKO TOČKA, DEKANI 

Dekani, 3.7.2022, s pričetkom ob 17.00 uri 

 

 

Bučke so vsestransko uporabne 

Bučke so poleti zelo priljubljena hrana, poznamo pa jih kar nekaj različnih vrst. Tiste oranžne rastejo in zorijo 
pozneje kot  podolgovate zelene bučke. 

Bučke naj bi bile sorodnice tako melone kot kumarice.  

Na obalno-kraškem območju so najbolj razširjene naslednje vrste bučk: temnozelene, okrogle zelene, cilindrične 
svetlo zelene, zgodnje zelene, od buč pa maslenka in hokaido. 

Pridelava: presajanje od aprila do junija, razdalja sajenja 50 x 100 cm. Pri bučah je razdalja večja 150 x 200 cm. 
Bučke nabiramo praviloma 40 dni po presajanju, buče pa 0d 90-120 dni po presajanju. 

Poletni pridelek praviloma zasnujmo iz prej vzgojenih sadik s koreninsko grudo, ki sredi poletja po presajanju kar 
nadaljujejo z rastjo in se ob ugodni poletnih temperaturah ter dolgem dnevu lepo in hitro razvijajo. Sadika kmalu po 
presaditvi iz spleta kakovostnih korenin v koreninski grudi požene korenine čim globlje, kolikor to omogočajo tla. 
Te rastlini omogočajo črpanje vode in hranil za dobro oblikovanje cvetov in kasneje plodov. Bučka potrebuje veliko 
hranil, ugajajo ji dobro založena tla z vsemi osnovnimi hranili (dušik, fosfor, kalij). Zato bučke za uspešno pridelavo 
sadimo na dobro pognojena in založena tla, najbolje uspevajo kar na kompostnem kupu, kjer je delež organske 
snovi visok in so tla sposobna ponuditi veliko hrane in vode. Na kislih tleh ne uspevajo dobro. 

Na isti rastlini se najprej oblikujejo moški, za njimi pa še ženski cvetovi. Značilno zvončasti in globoki ženski in 
moški cvetovi se med seboj ločijo po videzu. Ženski cvet ima kratek in debel pecelj in na dnu vidno oblikovano 
podraslo plodnico, ki nakazuje nastajajoč plod – bučko.  

Rastline poleti redno oskrbujemo z vodo in s hranili. Če smo posevek posadili na s folijo prekrita tla, ni potrebno 
okopavati. Če uporabljamo naravne materiale za zastiranje, jih obnavljamo in tako poskrbimo, da v bližini rastlin ni 
plevela in je višja talna vlaga. Če smo bučke posadili na prevetreno, sončno lego, bodo dobro uspevale.  

http://www.zdrav-podjetnik.si/
mailto:info@zdrav-podjetnik.si


 

Društvo zdrav podjetnik 
Kampel 23/d, 6000 Koper 
Splet: www.zdrav-podjetnik.si 
Kontakt: info@zdrav-podjetnik.si 

 
Z rednim pobiranjem plodov bomo spodbujali tvorjenje novih, zato pobiramo mlade bučke v velikosti do največ 
20 cm.. Pri vzgoji grmičastih bučk ni namen vzgojiti gromozanske plodove.. Nabiranje poteka s pomočjo škarij, 
noža ali z rokami tako, da jih z roko primemo, zavrtimo in odtrgamo. Po izkušnjah redno pobiranje na dan za plod 
ali pogojno tudi za cvet spodbudi rastlino k močnejšemu cvetenju in tvorjenju nadaljnjih plodov. Tako pobrane bučke 
bodo ostale tudi dlje časa sveže.. 

Če plodov ne pobiramo sproti, zrastejo do dolžine 50 cm ali več in tehtajo kar nekaj kilogramov ter začno (fiziološko) 
zoreti, kar izjemno izčrpa rastlino. 

Bučke uživamo tako surovo, kakor tudi kuhano in pečeno. Užitni so tudi njeni cvetovi (moški in ženski), ki jih polnimo 
z različnimi nadevi (npr. z ostalo zelenjavo in siri) in pripravimo čudovito pečeno jed. 

Bučke so sezonska zelenjava, za katero je najbolje, da se jo uporabi svežo. Odtrgana na hladnem počaka kakšen 
teden dni. Nekatere sorte (dozorelih) bučk se skladišči tudi v kleti, vendar je njihov okus manj aromatičen kot pri 
bučah. Za daljše shranjevanje jo raje narezano na koščke zamrznemo ali vložimo. 

Šele pred kratkim so raziskovalne študije dokazale, kako lahko čudovite so bučke, ko gre za ključne antioksidante 
– karotenoide.. Olupek in koža bučk sta še posebej bogata z antioksidanti, zato vam priporočamo, da jih ne lupite, 
hkrati pa ravno zato nakupujte najbolj ekološko vzgajane ali jih celo vzgajajte sami! 

Oprane plodove bučk narežemo na centimeter debele koleščke in jih posušimo ter shranimo. Ko jih želimo 
uporabiti, jih najprej za tri ure namočimo v vodi. Lahko jih tudi nasekljamo in zamrznemo.  
 

Protivnetno delovanje bučk 

Ne le pri sladkornih težavah, pomagajo tudi pri vnetjih. Vsebujejo namreč protivnetne karotenoide in polisaharide; 
več raziskav kaže, da pomagajo pri boleznih srca in ožilja ter celo prebavnega trakta, še najbolj pri razjedi na 
želodcu in dvanajstniku. Semena in olja, pridobljena iz njih, imajo tudi dolgo zgodovino glede uporabe v ljudskem 
zdravilstvu.  

Kaj najdemo v bučkah? 

100 gramov velika bučka ima približno 20 kalorij (kcal) in na 100 g  vsebuje  

Makrohranila: 

Ogljikov hidrate 3,1 g  

Beljakovine 1,2 g 

Maščobe 0,3 g  

Prehranske vlaknine 1 g  

Mikrohanila: 

Vitamini in minerali : 

Kalij 261 mg  

Natrij 8 mg   

Magnezij 18 mg  

Vitamin C 17,9 mg  

Kalcij  16 mg 
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Vitamin A  200 IU 

Vitamin B1  0,045 mg 

Vitamin B2 0,094 mg 

Vitamin B3 0,451 mg 

Vitamin B5 0,204 mg 

Vitamin B6 0,163 mg 

Vitamin B9 ( folati) 24 mcg 

Železo   0,37mg 

Cink   0,32 mg 

Vitamin E 0,12 mg 

Vitamin K 4,3 mcg 

Selen  0,2 mcg 

Mangan  0,177 mg 

 

Bučke v lepotnih receptih – naravna kozmetika 

Zdrava zelenjava, ki jo številne gospodinje uporabljajo za pripravo nizkokaloričnih in hranljivih obrokov, se lahko 
uporablja tudi v domači kozmetologiji. Bučke dobro negujejo in gladijo suho kožo, gube, nasičijo tkiva s potrebno 
vlago.. 

Bučni sok lahko uporabite kot tonik za losjon - v enakih delih zmešajte močno kavo in sok iz bučk in obrišite obraz 
dvakrat na dan. Sestava kožo izjemno poživi in osveži. Če naribane bučke prelijete z vodko, dva tedna vztrajate pri 
sestavi in ji dodate malo glicerina, dobite razkuževalni losjon, primeren za vse tipe kože. Preprosta maska iz bučk, 
naribana na finem graterju, pomaga nadomestiti pomanjkanje vlage v tkivih. 

Za mastno kožo pomagajo adstrige. To lastnost ima maska iz bučk in kefirja - zmešajte žlico kašaste kaše 
(zelenjavo pomaknite skozi mlinček za meso) z dvema žlicama kefirja. Dodajte sok aloje (čajno žličko) in 20 gramov 
infuzije šentjanževke. Masko pustite 15 minut, nato sperite s toplo vodo, tako da odstranite ostanke sestave. 

Suha koža dobi potrebno hidracijo: zmešajte sok iz bučk (1 žlica) z rumenjakom enega jajca. Razmažite po obrazu, 
po nekaj minutah odstranite masko z vlažno mehko gobo. 

Mešanica bučk in ovsenih kosmičev je primerna za vsako kožo. Ovseno moko je treba najprej zdrobiti in prepražiti, 
nato pa jo zmešati s kašo iz bučk 1: 1, po potrebi razredčiti z vodo. Masko nanesite na kožo, držite 10 minut in 
sperite. 

Še en univerzalni lepotni recept z uporabo bučk - sesekljano zelenjavo je treba kuhati nekaj minut v vrelem mleku, 
ohladiti maso in namazati kožo z nastalo kašo. Morate umiti z rahlo zakisano vodo. 

Majhne gube se bodo začele zglajevati po poteku postopkov z uporabo kaše. 2-krat na obraz nanesite mešanico 
medu, maščobne kisle smetane in kašaste kaše iz bučk. 

Iz bučk lahko naredite kremo za obraz. 50 gramov bučke zmešajte s 50 grami nesoljene maščobe, mešanico 
razredčite z žlico mleka. Sestavo dobro vtrite in uporabite namesto nočne kreme. 

Staranje kože lahko podprete z masko iz bučk, olivnega olja in moke - zmešajte vse sestavine v enakih delih in 
mehčate kožo. Uporaba razpoložljivih naravnih izdelkov omogoča  varno nego kože. 
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Trženje in kontrola trga 

Nadzor nad trženjem zelenjadnic , tudi bučk, urejajo predvsem naslednji dokumenti: 

- STANDARD UNECE FFV-41 (Združeni narodi) za trženje in nadzor nad tržno kakovostjo bučk (sprejet  
leta 2010), ki opredeljuje kakovost, velikost, dovoljena odstopanja, označevanje… Je pa vprašljiva 
njegova realna uporabnost pri nas.. 

 

- Minimalne zahteve, ki jih standard določa: 

Ob upoštevanju posebnih določb za vsak razred in dovoljenih odstopanj morajo biti bučke in 

bučke s cvetom v vseh razredih: 

• nepoškodovane, s pecljem, ki je lahko neznatno poškodovan, 

• zdrave; izločeni so plodovi, ki zaradi gnitja ali kvarjenja niso primerni za uživanje, 

• čiste, praktično brez vsake vidne tuje snovi, 

• svežega videza, 

• praktično brez škodljivcev, 

• brez poškodb, ki bi jih na mesu povzročili škodljivci, 

• brez odvečne zunanje vlage, 

• brez kakršnega koli tujega vonja in/ali okusa. 

Poleg tega morajo biti plodovi: 

• čvrsti, 

• brez lukenj, 

• brez razpok, 

• zadostno razviti, vendar z ne preveč razvitimi semeni. 

Bučke morajo biti ustrezno razvite in v takem stanju, da lahko: 

• prenesejo prevoz in ravnanje z njimi, 

• prispejo v namembni kraj v zadovoljivem stanju. 

- Pravilnik o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena  (april 2014) 
- Pravilnik o trženju semena zelenjadnica (junij 2020). 

 
V vednost: FKBV Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede je na svoji spletni strani objavila zanimivo 
magistrsko nalogo : Ekonomski potencial pridelave in predelave maslednih buč«, ki raziskuje tržni 
potencial predelave masledne buče v bučkin čips in bučkino juho ter koeficient ekonomičnosti glede na 
način predelave. 
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Recepti iz Eko točke 

 

1. SLADKI BUČKIN NAMAZ 

Potrebujemo: 

 1 kg bučk, manjših 

 ½ kg sezonskega sadja (hruške, marelica, jagode…) 

 Sladkor po okusu (do 10 dkg) 

 Voda, po potrebi 

 

 

 

Priprava: 

Bučke in sadje narežemo. V posodo damo najprej bučke, ko se nekoliko omehčajo pa še ostalo sadje. Kuhamo na 
manjšem ognju, občasno premešamo. Ko je masa mehka (cca pol ure), jo zgostimo s paličnim mešalnikom, 
okusimo in po potrebi dodamo sladkor. Če je pri kuhanju masa pregosta, dodamo malo vode. 

Kozarce, v katerim bomo hranili namaz, segrejemo in vanje nalijemo še vroč bučkin namaz. Pokrove močno 
zatesnimo, kozarce pokrijemo, da se ohladijo, nato shranimo v shrambo. 
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2. BUČKINA KREMNA JUHA 

Potrebujemo: 

 ½ kg bučk 

 250 gr pora 

 250 gr krompirja (2 večja krompirja) 

 Pest ovsenih kosmičev 

 3 žlice oljčnega olja 

 2 l vode (po želji lahko tudi več, če želimo redkejšo juho) 

 Sol, česen (2 stroka) 

 

 

 

Priprava: 

Na kocke narezane bučke, krompir in na kolobarje narezan por  dušimo na oljčnem olju  cca 10 minut, nakar 
dolijemo toplo vodo , ovsene kosmiče in sol. Kuhamo še cca ½ ure, da se masa zmehča, nato s paličnim 
mešalnikom juho zgostimo. Pet minut predem juho odstavimo, dodamo dva stroka česna. (lahko tudi košček 
slanine, a je treba upoštevati, da smo juho že prej solili). 
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3. OKUSEN ZAVITEK ZA HITRO KOSILO 

Potrebujemo: 

 1 – 500 g zavitek listnatega testa (zmrznjeno v trgovini, praviloma 2 kosa) 

 200  g kuhane šunke, slanine po izbiri 

 250 g bučk  

 150 g sira, polmastnega 

 1 jajce 

 

 

Priprava: 

Listnato testo odtalimo, ga razvaljamo na do 2 mm debeline, naložimo šunko oz. poljubno slanino, nato na tanke 
kolobarje narezane bučke, na tretjo plast naložimo na tanko narezane sirne rezine. Oblikujemo zavitek, ga 
prepikamo z vilicami ter premažemo z razžvrkljanim jajcem.  

Pečemo v segreti pečici 180 stopinj, 30 minut.  
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4. AJDOV KRUH Z BUČKAMI 

Potrebujemo: 
 

 150 g ajdove moke  

 200g brez-glutenske mešanice mok za kruh 

 Vrečka suhega kvasa 

 Žlička soli 

 2-3 večje bučke 

 Žlica mletih bučnih semen 

 300 ml vode 
 
 

 
 
 
Priprava: 
 
Pripravimo kvasilo: Dve žlici moke, suhi kvas, 10 ml vode, žlička sladkorja, pustimo vzhajati. Nastrgamo bučke, jih 
stisnemo, da odcedimo vodo. V posodi pomešamo moko, sol, bučna semena, bučke, vodo in dodamo kvasilo. 
Dodamo toliko vode, da je masa še malo tekoča ( kot za miške) ne sme pa biti zbita in suha. Testo brez glutena 
nima lepka zato težje vzhaja, v kolikor je bolj tekoče zelo lepo vzhaja.. Namastimo pekač v obliki šarklja. Vlijemo 
maso v pekač in pustimo vzhajati da se masa podvoji. Ko se masa podvoji pečemo 40 minut na 220 stopinj. 
Pustimo, da se ohladi. Pečen kruh zvrnemo na desko in ga narežem, ter postrežemo. 
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5. OSVEŽILNA POLETNA SOLATA Z BUČKAMI 

 
Sestavine: 

 3 srednje velike bučke 

 3 srednje velike kumarice 

 1 čebula srebrnjak 

 2 žlici zelišč 

 4 žlice oljčnega olja 

 4 žlice jabolčnega kisa 

 Žlička solnega cveta 

 

 

 

Priprava: 

Bučke in kumarice neolupljene z lupilcem za krompir nastrgamo na dolge tanke rezine. Čebulo narežemo na 

kolobarje. Potresemo z zelišči, žličko solnega cveta, ter dodamo polivko iz olja in kisa, premešamo in postrežemo, 

kot predjed, solato ali dodatek k narezkom in jedem na žaru. 
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6. BUČKIN GOLAŽ Z ZELIŠČNO POLENTO 

 

Potrebujemo: 

 500 g bučk 

 200 g čebule 

 Ena pločevinka paradižnikov pelatov  

 3 žlice oljčnega olja 

 Sol 

 Poper 

 2 žlici nasekljanih svežih zelišč: bazilika, peteršilj, rožmarin, origano 

 Vrečka polente 

 Voda 

 Sol 

 2 žlici nasekljanih svežih zelišč: bazilika, peteršilj, rožmarin, origano 

 Po želji dodamo 2 žlici parmezana 

 

 

 

Priprava bučkinega golaža: 

Nasekljamo čebulo. Na oljčnem olju z dodatkom malo soli čebulo prepražimo, da postekleni in se zmehča. Dodamo 

na kocke narezane bučke in vse skupaj počasi dušimo na rahlem ognju 15 minut. Dodamo pretlačene pelate in 

dušimo se nadaljnjih 10 minut, da se bučke zmehčajo. Zadnjih 5 minut dodamo še zelišča. Vmes zavremo vodo za 

pripravo polente po navodilu, jo osolimo. V vrelo vodo stresemo polento, mešamo in kuhamo po navodilih. Ko je 

polenta kuhana dodamo zelišča in parmezan. Postrežemo. 
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7. PISANE BUČKE V VOKU 

 

Potrebujemo: 

 2 bučki 

 Ena paprika babura 

 10 gobic 

 2 korenčka 

 2 mladi čebuli 

 Ena manjša rdeča čebula 

 Olje  

 Začimbe: četrte žličke kurkume, četrt curyja, ščepec kajenskega popra 

 Sol ali žlica sojine omake 

 

     

 

Priprava: 

Gobice narežemo na lističe. Paprike narežemo na paličice. Bučke narežemo ali natrgamo na paličice tehnika 

»julienne«. Korenček nastrgamo ali narežemo na »julienne«. Mlado čebulo z zelenjem narežemo na 5 centimetrske 

kose, jih prerežemo čez polovico in potem še na trakce. Rdečo čebulo prerežemo na pol in na daljše rezine. 

Zagrejemo vok posodo, stresemo vso  zelenjavo z gobicami v vok in jo mešamo, da se enakomerno opeka 5 – 10 

minut, dodamo začimbe, sojino omako in premešamo še 3x. Poskusimo zelenjavo, v kolikor želimo bolj zmehčano 

pečemo dlje in ves čas mešamo. Postrežemo. 
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_________________________________________________________________________________________ 

Pri pripravi gradiva so sodelovali: 

- Regionalni razvojni center Koper 

- Agraria Koper,  

- Zavod Nomed Koper 

- Mediteranski vrt in Kmetijski razvojni center  slovenske Istre 
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