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Moka je produkt mletja žit. Med krušne vrste moke štejemo tiste, iz katerih 
lahko samostojno zamesimo testo in spečemo kruh. Te vsebujejo v vodi netop-
ne sestavine. Pri pšenični moki so to netopne beljakovine – lepek, pri rženi pa 

sluzne snovi – pentozane.
Preostalim nekrušnim vrstam moke pa moramo pri zamesitvi primešati krušne 

vrste moke.
Tip moke določimo po vsebnosti mineralnih snovi – pepela.

Standardni tipi pšenične moke so 400, 500, 850, 1100 in 1800.
Standardni tipi ržene moke so 750, 950 in 1250.

Moka vsebuje največ 70 % škroba.

BREZ MOKE NI

KRUHA

KRUŠNE VRSTE MOKE

PŠENIČNA BELA MOKA TIP 
400 ALI 500 
Zmleta je iz jedra žitnega zrna, ki 
vsebuje obilo škroba in najboljše 
beljakovine. Prav te omogočajo 
lepše oblikovanje testa in pri peki 
vsakič zagotovijo uspeh. Iz bele 
moke spečemo kruh z rahlo, mehko 
in prijetno sredico. 

PŠENIČNA POLBELA MOKA 
TIP 850 
Je temnejša moka, ker poleg jedra 
vsebuje tudi obrobne dele pšenične-
ga zrna. V primerjavi s pšenično belo 
moko je bogatejša z beljakovinami, 
vlakninami, minerali in vitamini. Še 
temnejši in bogatejši moki sta črna 
pšenična moka tip 1100 in črna 
pšenična moka tip 1600, vendar ju ni 
na prodaj.

OSTRA PŠENIČNA BELA 
MOKA  TIP 400
V primerjavi z običajno moko je 
bolj grobo mleta. Uporabimo jo za 
pripravo biskvitnega ali krompirjeve-
ga testa ter za palačinke, ko želimo 
imeti bolj rahlo testo. Vsebuje le ses-
tavine iz osrednjega dela pšeničnega 
zrna, zato ima izrazito belo barvo. 

POLNOZRNATA PŠENIČNA 
MOKA 
Po vsebnosti mineralov in vlaknin je 
prehransko bogatejša moka iz celega 
zrna. Vsebuje vitamine iz skupine B 
ter A, K, E, beljakovine, rudnine in 
nenasičene maščobne kisline.

POLNOZRNATA PIRINA 
MOKA
Pira je stoletja pomenila edino in 
osnovno vrsto pšenice. Pirina moka 
vsebuje sestavine celotnega pirinega 
zrna, torej veliko vlaknin in mine-
ralov, večjo količino beljakovin kot 
običajne vrste pšenične moke ter 
nekatere vitamine.

RŽENA BELA MOKA TIP 750
Ima značilno temnejšo barvo in 
izrazit, poln okus. V primerjavi s 
pšenično moko vsebuje veliko več 
mineralov in vitaminov. Odlična je za 
pripravo rženega kruha in meden-
jakov.
Iz rženega zrnja je pri mletju mogoče 
pridobiti polbelo rženo moko tip 950 
in črno rženo moko tip 1600.



SESTAVINE POSTOPEK
Moki zmešamo z vodo, kvasno-solno 
emulzijo ali kvasom in soljo in zamesi-
mo srednje gosto gladko testo, ki mu 
primešamo na majhne kocke nareza-
no prepraženo slanino in sir ter grobo 
sekljana orehova jedrca. Vzhajamo 
dvakrat. Vzhajano testo pregnetemo, 
oblikujemo hlebčke, ponovno vzhaja-
mo, zarežemo in spečemo.

Zamesitev: neposredna. Pri posredni 
zamesitvi upoštevamo navodila za 
tovrstno zamesitev testa.
Začetna temperatura pečenja: peči-
ca 220 °C, ventilacijska 200 °C, plinska 
pečica stopnja 5.
Čas peke: v enem kosu pribl. 40 
minut (če testo oblikujemo v štiri 
hlebčke oz. štručke, je čas peke pribl. 
25 minut).
Priporočamo uporabo pare, tako da 
z razpršilko v začetku peke večkrat 
poškropimo vročo peč.

900 g polbele moke 
100 g ržene moke
200 g dimljene slanine
200 g tršega domačega sira (lahko ga 
nadomestimo z ementalskim sirom)
100 g orehovih jedrc (lahko jih 
zamenjamo z oluščenimi mandlji)
40 g kvasa 
20 g soli
približno 6 dl mlačne vode
lahko dodamo 10 g sladkorja

Sredstvo za vzhajanje: namesto 
kvasa lahko uporabimo kvasno-solno 
emulzijo ali 60 g kislega testa ali 
40 g droži.

KMEČKI PIKANTNI KRUH
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BELI ZDROBOV KRUH

3,2 dl vode
30 g kislega testa (dobite ga v proda-
jalnah dm)
400 g bele pšenične moke 
100 g pšeničnega zdroba (fino mleti 
– bebi)
10 g soli
1,5 čž suhega ali 20 g svežega kvasa 
(stopimo ga v vodi iz recepta)
lahko 1 čž sladkorja

SESTAVINE

ČESNOV KRUH

2,5 dl vode
1 dl česnovega olja
500 g bele pšenične moke
10 g soli
1,5 čž suhega ali 20 g svežega kvasa 
(stopimo ga v vodi iz recepta)
lahko 1 čž sladkorja

Česnovo olje
50 g oluščenega česna zmiksamo z 
0,5 dl olja.

SESTAVINE
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Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. 
Slovenski pregovor

www.kmeckiglas.com
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