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Kefirjevo zrno. Čudežno zrno, ki prinaša zdravje, je 
znano po tem, da ima številne pozitivne učinke na 
človeški organizem, prav tako pa z rednim uživanjem 
blagodejno vpliva ne le na metabolizem, pač pa tudi 
na lepoto. Uživamo ga lahko na tisoč in en način! 

KEFIRJEVI  
JABOLČNI MAFINI

SESTAVINE (za 12 mafinov) 
• 1 skodelica navadnega kefirja Krepki suhec
• 1/2 skodelice stopljenega masla Krepko
• 1 skodelica rjavega trsnega sladkorja
• 1 skodelica pšenične bele moke
• 1 skodelica pirine polnozrnate (ali druge polnozrnate) moke
• 2 jajci
• 3-4 srednje velika jabolka (olupljena, izkoščičena in naribana)

• 1 zavitek bourbonske vanilije
• 1 zavitek pecilnega praška iz vinskega kamna
• ščepec soli
• ščepec cimeta v prah
Sestavine merimo na skodelice (približno 2 dl)

Da lahko tudi sami preizkusite ču-
dežno moč kefirja, si ga lahko privo-
ščite že za zajtrk. Za sladkosnede pa 
predstavljamo še preprosti recept za 
kefirjeve mafine.

Sandro Turnšek, direktorico Mle-
karne Krepko iz Laz pri Logatcu, smo 
vprašali, če na policah slovenskih 
trgovin pravzaprav sploh najdemo 
pravi kefir? »Da,« nam je odgovorila, 
»ampak samo enega − pod blagov-
no znamko Krepko, kar je garancija 

za pravi kefir. Edini pravi način izde-
lave kefirja je iz kefirjevih zrn in Mle-
karna Krepko je edina v celi EU, ki ga 
pridelujejo po tem postopku: »Pro-
ces je zelo zamuden in dolgotrajen, 
zato se ostale mlekarne večinoma 
odločajo za izdelavo kefirja iz instant 
pripravka. In to je velika škoda, kar 
ponujajo trgovine, s pravim kefirjem 
nima dosti skupnega, seveda z izje-
mo našega tradicionalnega »Krep-
kota«.«

PRIPRAVA
Jabolka olupimo, izkoščičimo in naribamo. Dobro jih odcedimo in preden 

dodamo masi iz njih iztisnemo vso odvečno tekočino. Maslo pokuhamo, le 
toliko, da se stopi. Pečico segrejemo na 180°C. Dno pekača za 12 mafinov 
prekrijemo s papirčki za mafine. Z metlico ali električnim mešalnikom vse 
sestavine dobro premešamo in jim na koncu dodamo še jabolka ter vlijemo 
v pekač. Namesto jabolk lahko po okusu uporabimo tudi drugo sezonsko 
sadje, npr. hruške, maline ali borovnice. V ogreti pečici pečemo približno 30 
minut. Da so res dobro pečeni vidimo po zlatorumeni skorjici, ko mafin z zo-
botrebcem prebodemo v sredini, pa se ne sme več prijemati. Pečene mafine 
pustimo v pekaču dokler se ne ohladijo.

Glavno 
vodilo mlekarne 
Krepko je že 25 

let isto: proizvodnja 
izdelkov, ki bi jih tudi 

sami želeli kupiti in bi ob 
vsakodnevnem uživanju 

z njimi ohranjali 
zdravje. 

Začnite dan 
s kefirjem!

Direktorica Mlekarne Krepko: Sandra Turnšek

S kefirjem pa lahko ustvarjamo še 
na mnogo drugih načinov. Za po-
poln začetek dneva si lahko pripravi-
mo fantastičen zajtrk s kefirjem. Lah-
ko ga obogatimo s svežim ali suhim 

sadjem, cimetom in semeni. Izvrstna 
je tudi koruzna pogača, obogatena 
s kefirjem, za katero potrebujemo le 
nekaj osnovnih sestavin − pa še pe-
čena je v dobre pol ure!
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