
NARAVOSLOVNI DAN 

DAROVI NARAVE: v torek, 26. 6. 20220 

Učenci, kaj bomo danes počeli? 

 

 

Spet je tu maj. Vreme postaja z vsakim dnem toplejše. Pomladni sončni žarki so že 

dovolj močni, da je naravi veliko cvetja, drevesa so pognala liste.  

Danes bomo podrobneje spoznali regrat in naredili regratov sirup ali pa boste odkrili 

svojo novo najljubšo jed – ocvrti regratovi cvetovi. 

Regrat vsako pomlad poskrbi, da so travniki videti čudovito rumeni, povrhu vsega pa 

je izredno hranilna in zdravilna roža. 

1. Pripravi si najprej dober zajtrk in  malo 

telovadi. 

 

2. Spomnimo se na opis rastline pri 

slovenščini, saj bomo danes 

podrobneje spoznali eno izmet rastlin.  

 

Preberi besedilo: 

 

NAVADNI REGRAT 

TIP RASTLINE: ZELIŠČE 

BARVA CVETOV: RUMENA 

ČAS CVETENJA: OD APRILA DO OKTOBRA 

NABIRANJE: OD MARCA DO OKTOBRA 

RAST: NA TRAVNIKIH IN OB POTEH 

UPORABA: ZA PRIPRAVO JEDI IN PIJAČ IN KOT ZDRAVILO 

 



 

 

 

ZDRAVILNE LASTNOSTI: 

 Regratove dragocene zdravilne lastnosti so v celotni 

rastlini: korenini, listih, stebelcih in cvetovih. 

                    

   

 

 

POIMENOVANJA ZA REGRAT 

Včasih je veljal za nadležen in moteč plevel, danes pa vemo, da je okusen in 

zdrav. Levji zob, jajčar, mlečec, farška plata in še kaj – to so ljudska imena za regrat.  

Jajčar se imenuje zato, ker ga največkrat jemo v solati s trdo kuhanimi jajci in 

krompirjem.  

Ime mlečec je dobil po belem, rahlo lepljivem soku, ki priteče iz stebel in korenin.  

Levji zob mu pravijo francozi, ker jih njegovi podolgovati in suličasti listi spominjajo na 

ostre čekane kraljevskega mačkona. 

 

RAZVOJ IN RAZŠIRJENOST REGRATA 

Regrat je zelo razširjena rastlina s koreniko, podobno korenu, in nazobčenimi listi, ki 

rastejo čisto pri tleh. Iz listne rozete, ki jo rastlina oblikuje zgodaj spomladi, zraste 

golo, cevasto steblo z rumenim cvetnim koškom. Iz tistih cvetov, ki so oplojeni, se 

razvije puhasta »lučka«.  



Če rumeni cvet vzdolžno prepolovimo, lahko vidimo, da je to pravzaprav socvetje. To 

pomeni, da je cvet sestavljen iz veliko majhnih cvetov. Cvetovi so na kupu, da jih 

čebele lažje oprašijo.  

Regrat privlači čebele in čmrlje – je žužkocvetka 

 

RAZVOJNI KROG REGRATA 

 

 

 

3. Pojdi ven in poišči najbljiži travnik, ki ni pokošen. Poglej če vidiš na njem kaj 

cvetočega regrata? Naberi ga v različnih fazah tako kot prikazuje zgornja slika. 

Opravi polurni sprehod in se vrni domov, nadaljuj z delom. 

 

4. Preberi še uporabnost regrata v kulinariki: 

 

 

Regrat je vsestransko uporabna rastlina, saj lahko uporabimo liste, cvetove in 

tudi korenine. Iz njega pripravljamo čaje, sirupe, sokove, žganja, okusne jedi, 

mazila … uporaba regrata v prehrani je poznana predvsem v obliki regratove 

solate s krompirjem, dodamo pa ga lahko tudi v juhe ali prikuhe. 

 



     
 Iz cvetov lahko pripravimo regratovo vino ali medu podoben sirup, mlade 

cvetne popke pa nekateri celo vlagajo. Ste že poskusili ocvrte cvetove? Še 

manj znana je uporaba regratovih korenin, ki jih lahko skuhamo kot krompir, jih 

jemo kar surove ali pa popražimo in jih zmlete uporabimo kot kavni 

nadomestek. 

Tako korenine kot liste tudi posušimo in uporabimo za čaje. 

 

 

5. Poglejmo si še nekaj receptov: 

 

REGRATOV SIRUP 

 

 Sestavine za regratov sirup: 

 približno 150 cvetov regrata  

 2 l vode 

 1,5 kg sladkorja 

 sok dveh limon 

 

 

Postopek priprave: 

 Regratove cvetove (isti dan kot smo 

jih nabrali) najprej očistimo in pregledamo.  

 Nato jih damo v večjo posodo za kuhanje primerne velikosti in jih zalijemo s 

hladno vodo (2 litra).  

 Postavimo na štedilnik in počakamo, da vsebina zavre.  

 Ko zavre, temperaturo zmanjšamo in vse skupaj ob zmernem vretju kuhamo 

približno 10 minut. 

 Nato vse skupaj precedimo in pri tem ujamemo vso tekočino, ki jo vlijemo 

nazaj v posodo za kuhanje.   

 Limoni dobro ožamemo in sok limon dodamo tekočini, ki smo jo dobili pri 

kuhanju regratovih cvetov. Dodamo tudi sladkor.  

 Vse skupaj postavimo nazaj na štedilnik in počakamo, da zavre. Pri tem ves 

čas mešamo, da se sladkor lepo stopi.  

 Ko zavre, temperaturo zmanjšamo in med mešanjem kuhamo toliko časa, da 

nastane gosta tekočina.  

 Regratov sirup je tako pripravljen. 

  



OCVRTI REGRATOVI CVETOVI 

 

 Naberemo velike regratove 

cvetove, ki morajo biti suhi.  

 Posujemo jih s ščepom soli in 

popra. 

 Vsakega posebej povaljamo v 

moko, nato jih namočimo v jajca in 

povaljamo v drobtine. 

 Cvremo jih v ne preveč vročem 

olju. Ocvrti so, ko dobijo na vsaki  

strani lepo zlatorjavo barvo. 

 

 

 

REGRATOVI P0LPETI 

Sestavine: 

740 g krompirja, 20 večjih odprtih cvetov regrata, žlica kisle smetane, jajce, 3 žlice 

moke, 4 žlice drobtin, sol, rdeča mleta paprika, limonina lupinica, maščoba za cvrtje 

Priprava: 

1. Krompir operemo in v vodi 

skuhamo, olupimo in pretlačimo. 

2. Dodamo osmukane cvetne 

lističe regrata, kislo smetano, sol, 

jajce, papriko, limonino lupinico in 

na koncu še moko in drobtine ter 

premešamo. 

3. Na ponvi segrejemo maščobo. 

4. Z rokami oblikujemo polpete ali z žlico zajemamo žličnike in jih polagamo na 

ponev. Pustimo, da se zlato zapečejo z obeh strani. 

5. Pečene polagamo na papirnato brisačo, da odteče odvečna maščoba.  

 

Ustvarite kakšno kuharsko mojstrovino, ki bo vsebovala regrat, lahko je tudi solata iz 

regrata, fotografirajte in pošljite svoji učiteljici na mail ali v spletno učilnico. 

 

 

 

 



 IN ŠE NEKAJ ZANOMIVOSTI: 

 Cvetovi se odprejo z jutranjim soncem in zaprejo ob sončnem zahodu. 

 Semena lahko potujejo po zraku več kot 8 km daleč. 

 Regrat vsebuje večjo količino vitaminov a, c, k, železa, kalcija in fosforja.  

 Med pridelovalci sadja regrat ni preveč zaželen, ker ga čebele obiskujejo raje 

kot sadno drevje, ki zato ostane v večji meri neoprašeno.  

 Pomembno je, da naberete mlade cvetove, a pazite, da izberete tiste, ki so 

popolnoma odprti.  

 Nabiranja se lotite v dopoldanskem času. Ključnega pomena je, da je vreme 

toplo in suho. 

 

 

 

6. Odgovori na nekaj vprašanj, odgovore zapiši v zvezek za NIT: 

 

 Katera ljudska imena za regrat si spoznal? 

 Opiši kakšna rastlina je regrat? 

 Iz katerih  rastlinskih delov je sestavljen? 

 V katerih mesecih cveti? 

 Ali je regrat uporabna rastlina? Kje? 

 Kako lahko uporabimo korenine? 

 Kaj vsebuje regrat? 

 Kako daleč potujejo regratova semena? 

 

 

 


