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Kako nared´mo skuto 
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Mleko denite v lonec in ga postavite na toplo (vsaj 20°C) pribl. 24 ur. V tem času se mleko 
skisa in postane gosto.  

 

Lonec s kislim mlekom naslednji dan postavite v peč vašega štedilnika, ki ste ga segreli na 
50°C. Ko je dosežena temperatura peč izklopite in v peči pustite mleko pribl. 45 minut. Vrata 
peči naj so zaprta. Alternativno lahko mleko segrejete tudi na vodni kopeli prav tako pribl. pol 
ure, tako dolgo da se je sirotka vidno ločila od skute in se je skuta dvignila – zdaj se je mleko 
sesirilo. 

 

Nato položite bombaževo krpo na večje cedilo in precedite gosto mlečno maso. V krpi imate 
mokro skuto, ki se mora še naprej odcediti pribl. 1-2 uri. Mleko odcedite po vaši želji in oseb-
nem okusu.  

 

Skuto nato ohladite, da se proces kisanje prekine. V hladilniku ostane skuta okusna pribl. 7 
dni. Kadar je skuta postala preveč kisla, jo lahko „operete“ v cedilu z navadno vodo. V 
slučaju, da vam je preveč „suha“ ji dodajte malo svežega mleka in bo postala spet sočna. 

 

Pri sesirjenju je nastala sirotka, ki jo lahko užijete naravno ali pa z dodakom gostega 
soka. Sirotka je idealna pijača in spremljevalka pri postenju in čiščenju črevesja! 
Sirotko je treba hraniti na hladnem! 

 

 


