
»PEČENA SKUTINA TORTA« 
 

Po angleško se ji reče »Cheese cake«. Naj te ime ne zavede, ni narejena iz 
»navadnega« sira (cheese).  Njen sestavni del je skuta; no, to pa je neke vrste 
mladega sira (ang. cottage cheese). Pri nas doma je zelo priljubljena sladica in 
kadar imamo vse sestavine, jo zagotovo spečemo. In ker je ni težko speči, sem 
vam pripravila recept s foto navodili. Če imate sestavine doma, se ga hitro lotite, 
ne bo vam žal. 
 
Potrebujemo: 

 PRIPOMOČKI: 
- večjo posodo (npr. skledo za solato), 
- pekač za torte, 
- kuhalnico,  
- kuhinjsko tehtnico, 
- skledico, 
- krožniček, 
- vilice in nož, 
- prozorno živilsko folijo. 
 
 
 

 SESTAVINE 
ZA KRHKO TESTO: 
- 250 g moke, 
- 140 g masla (sobne temperature), 
- 70 g sladkorja v prahu, 
- 1 jajce, 
- 1 vaniljev sladkor, 
- ščepec soli. 
 
ZA NADEV: 
- 500 g skute, 
- 250 g kisle smetane, 
- 3 jajca, 
- 40 g (ostre) moke, 
- 120 g sladkorja, 
- 1 vaniljev sladkor, 
- ščepec soli, 
- sok ene limone.  
  



Postopek: 
 
1. Najprej pripravimo krhko testo. V posodi odtehtamo 250 g moke in 70 g 

sladkorja v prahu. Odtehtamo tudi maslo ter ga razkosanega stresemo k moki 
in sladkorju v prahu.  

 
 
 
2. Dodamo še jajce, vaniljev sladkor in ščep soli, nato pa najprej z vilicami 

premešamo vse sestavine. 
 

 

 

 

  



3. Ko se jajce in maslo vmešata v moko, z rokami zgnetemo sestavine v testo, 
potem pa ga zavijemo v prozorno živilsko folijo in ga postavimo v hladilnik za 
vsaj eno uro. 

 
 
4. Po eni uri vzamemo testo iz hladilnika in si pripravimo pekač za torto. Pečico 

nastavimo na 180°C in obojestransko pečenje. Testo trgamo po koščkih. Vsak 
kos med prsti stanjšamo in ga položimo na dno pekača (kot kaže slika), enako 
obložimo rob pekača. Testo ob robu naj ne bo preveč debelo. Testo lahko 
potem z žlico še malo pogladimo. Dno testa še nekajkrat prebodemo z 
vilicami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Ko se pečica segreje, damo peči testo za 10 – 12 minut oziroma dokler nima 

več »mokrega« videza.  
 

6. Med peko pripravimo nadev. V skledo stresemo skuto in jo pretlačimo. 
Dodamo še kislo smetano, jajca, 40 g (ostre) moke, sladkor, ščepec soli, 
vaniljev sladkor, sok ene limone ter vse skupaj dobro premešamo s kuhalnico.  

 

 
 

7. Testo vzamemo iz pečice. Pečico nastavimo na 175°C, vratca pustimo odprta 
za nekaj trenutkov, da se dejansko shladi za 5 stopinj. V pekač, obložen s 
pečenim testom, zlijemo nadev in ga spet postavimo v pečico še za 50 minut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Tortico lahko postrežemo še malo toplo, zraven lahko dodamo še sadni preliv 
ali npr. domačo marmelado.  


