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NA SPREHODU Z BRALNIM ŠKRATOM... 

Pozdravljeni ljubitelji dogodivščin in narave! 

Prijatelja škrat Bor in medved Jaka sta se ob pogledu na kostanjeva drevesa spomnila na 

njegove plodove in ugotovila, da niso samo plodovi uporabni. Spomnila sta se tudi, da 

poznamo pravi in divji kostanj.  

V nalogah ste se na sprehodu v iskanju kostanjevih dreves spomnili na uporabo in pripravo 

plodov pravega kostanja. Ugotavljali ste razlike med pravim in divjim kostanjem ter poiskali 

kakšno uganko ali pesmico, ki govori o kostanju. 

Kaj počneta naša prijatelja? Poglejmo k njima… 

 

»Hmm, torej moram paziti, v kateri kostanj zagrizem, kaj?« se je nasmehnil medved Jaka. 

»Verjamem, da tebi diši le najboljši kostanj!« je pristavil škrat Bor. 

Obenem pa hitel poučevati medvedjega prijatelja: 

»Zaradi dobre hranilne vrednosti je kostanj ena najbolj priljubljenih poslastic v jesenskih 

mesecih. Veliko ljudi ne ve, da obstajata dve vrsti kostanja, divji in pravi, ki se zelo razlikujeta. 

Divji kostanj ni v sorodu s pravim. Med ljudmi je bolj razširjena uporaba divjega kostanja v 

zeliščarstvu oz. zdravilstvu, medtem ko se pravi kostanj uporablja bolj v kulinariki. 

Pravega kostanja imamo pri nas v izobilju, najdemo ga skoraj po vsej Sloveniji, razen na 

Koroškem. Je listnato drevo in pripada družini bukve. Zaradi svoje vzdržljivosti v hladnih 

razmerah lahko kostanj, prav tako kot hrast, živi tudi do 500 let, vendar ne prenaša zemlje, 
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bogate s kalcijem. Plodovi vsebujejo več kot 60 % škroba, 17 % sladkorja in do 10 % beljakovin. 

Vsebuje pa tudi vitamin C, bogat je z minerali kalija in fosforja ter vsebuje kalcij, magnezij, 

žveplo, klor, železo, baker in mangan. Pravi kostanj uporabljamo v kulinariki in v zeliščarstvu.« 

»Kakšna je razlika med pravim in divjim kostanjem?« je postal radoveden medved Jaka. 

Škrat Bor je nadaljeval: » Divji kostanj so iz severnega Irana, Kavkaza in Himalaje prinesli v 

Evropo, kjer je kmalu postal priljubljeno drevo parkov, drevoredov, gostilniških vrtov. Divji 

kostanj imenujemo  tudi konjski kostanj, ker so Turki z njim hranili svoje konje. Živali ta kostanj 

jedo takšnega, kot je, za ljudi pa kot hrana ni uporaben. V ljudskem zdravilstvu je zelo cenjen. 

Iz divjega kostanja lahko naredimo alkoholni izvleček, mazilo, olje in čaj pri težavah z ožiljem. 

Ni strupen, ni pa užiten za človeka, se pravi, da ga ne moremo uživati v večjih količinah, 

predvsem zaradi velike vsebnosti escina. Escin je kombinacija saponinov, ki zelo dobro deluje 

na ožilje – krepi stene žil, ščiti pred edemi, kri bolje kroži po žilah. Divji kostanj uporabljamo 

tudi za odganjanje moljev. V lupino kostanja naredimo tri luknje in nekaj njih razporedimo po 

omari z volnenimi oblačili. 

Saj veš kaj pravijo: »Trije divji kostanji v žepu, človeka obvarujejo pred vsako boleznijo,” je 

modro zaključil škrat Bor.« 

»Kako razlikujemo pravi kostanj od divjega?« kar ni dalo Jaki miru. 

»Pravi užitni kostanj je lažje opaziti, če je še vedno v ježici, ki je bodeča na dotik, ima ostre in 

goste bodice. Divji, neužitni kostanj pa ima bolj gladko lupino oz. ježico z le nekaj bodicami. 

Še en preprost način, kako lahko ločiti divji kostanj od pravega je, da pogledaš njuna plodova. 

Oba plodova sta rjava z značilno svetlo liso. Vendar pa pri pravemu lahko na koncu otipamo 

repek, ostanek, ki ga divji kostanj nima.  

Pravi kostanj se od divjega razlikuje tudi po listih in cvetovih. Cvetovi divjega kostanja imajo 

velike dlanasto razrezane liste in velike bele, včasih tudi rožnate cvetove grozdaste oblike, iz 

katerih se razvijejo bodičasti plodovi z enim samim semenom. Cveti maja. Listi pravega 

kostanja so dolgi do 30 cm in spodaj svetlejši. So nazobčani.  Pri pravem kostanju opazimo le 

do 20 cm moška socvetja, ženski cvetovi pa so majhni in skriti v zalistjih v resah ovojka. Cveti 

junija in v začetku julija, plodovi dozorijo oktobra.« 
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Viri: 

https://www.mojaobcina.si/img/1/H_MAX_1024x768/6902_1526320464_skratek.jpg 

https://poljubnarave.si/zdravi-z-naravo/kaksna-je-razlika-med-pravim-in-divjim-kostanjem/ 

https://poljubnarave.si/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-

content/uploads/2018/09/divji-kostanj.jpg.webp 

https://otroskivrticek.wordpress.com/2012/10/22/divji-ali-pravi-kostanj/ 

https://mojpogled.com/darovi-jeseni-divji-kostanj/ 

https://mojpogled.com/wp-content/uploads/2014/10/darovi-jeseni-divji-kostan-3.jpg 
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KAKO STE PRISLUHNILI BRALNEMU ŠKRATU BORU? 

 

MLAJŠI RADOVEDNEŽI (1. - 3. RAZ.)    

1.) Ali najdeš v naravi tudi divji kostanj? 

2.) Zakaj so rekli divjemu kostanju tudi konjski kostanj? 

3.) Ali najdeš razlike med pravim in divjim kostanjem? 
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STAREJŠI RADOVEDNEŽI (4.- 6. RAZ.) 

1.) Zakaj vse uporabljamo divji kostanj? 

2.) Poskusi najdi kakšen recept za pripravo jedi iz plodov pravega kostanja.  

Seveda za dejansko pripravo jedi moramo najprej potrpežljivo počakati na 

plodove pravega kostanja. 

3.) Lahko se preizkusiš tudi kot zeliščar in najdeš kakšen namig, recept za pripravo 

mazila, čaja  iz divjega kostanja. 

4.) Ali poznaš kakšen pregovor, rek, ki omenja kostanj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostanite zdravi in zvedavi! 

Škratu pa bomo sledili naprej…                                        Pripravila: Lara Tavčar, knjižničarka            

 


