
Slano testo za ustvarjanje z najmlajšimi 
FacebookTwitter 
V kuhinjah nastajajo tudi reči, ki jih sicer pripravimo iz živil in celo spečemo, ampak niso 

namenjene prehrani. Ena takšnih je tudi slano testo, v ravnanju s katerim bodo uživali predvsem 

najmlajši. Vi, pa boste brez skrbi, če bi vaš malček v usta slučajno vtaknil kos slanega testa, saj je 

v nasprotju z drugimi modelirnimi masami pripravljen iz sestavin, ki jih poznate in niso nevarne. 

Naj se zabava začne že s pripravo testa in nato nadaljuje z oblikovanjem, kjer naj domišljija nima 

mej. In, ko boste izdelke iz slanega testa spekli, jih lahko vaši otroci še pobarvajo in tako bodo 

izdelki res krasni in unikatni. Zelo lepo darilo za kakšen poseben dan ali pozornost kar tako. In 
kar je najbolje, to slano testo se po tem, ko ga spečemo, ne drobi. 

 

Pripomočki za pripravo slanega 
testa: 

 skleda 

 jedilna žlica 

 tehtnica 

 pekač, obložen s papirjem za peko 

 pečica 

 mreža za ohlajanje (ni pa nujna) 
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Sestavine za pripravo slanega 
testa: 

 300 g moke (gladka, bela) 

 300 g soli 

 2 dl vode 

 1 žlica olja 

Postopek priprave slanega testa 
Postopek priprave slanega testa je sila enostaven.  V skledo odmerimo vse sestavine. Z žlico jih 

rahlo zmešamo skupaj. Ko se začne kazati oblika kepe testa, slano testo za ustvarjanje denemo na 
delovno površino (lahko jo še malenkost pomokamo) in zgnetemo gladko kepo slanega testa. 

Testo je pripravljeno, da iz njega skupaj z vašim malčkom oblikujete poljubne izdelke. Lahko je 

to vaza, rožica, figurica živali, lahko spletete venček, naredite koralde, okraske za novoletno 
jelko, … Kar želite! 

 
Ko so izdelki narejeni, jih naložite na pekač, ki ste ga obložili s papirjem za peko in jih specite v 
pečici, ki ste jo segreli na 180 °C (ventilacijska pečica). Izdelke pecite približno 20 minut. 

 
Nato jih, pečene, previdno preložite na mrežo, namenjeno ohlajanju biskvita. Če je nimate, lahko 
izdelke iz slanega testa ohladite tudi na pekaču. 
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Ko so ohlajeni, jih lahko po želji tudi pobarvate in na koncu še polakirate, če želite. 

 

Veliko ustvarjalnih trenutkov želim vašim malčkom in vam! 

 

V VRTCU SLANEGA TESTA NE SPEČEMO. KO SE OTROCI NAVELIČAJO IGRE 

S TESTOM, GA SHRANIMO V PVC VREČKO IN  TAKO LAHKO SLANO TESTO 

UPORABIMO ŠE NASLEDNJI DAN. IZDELKE OTROK POSUŠIMO NA ZRAKU. 
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