
Po novem letu,  6. januarja (na verski praznik Treh kraljev, čeprav izvor tega običaja sega v antični čas, 

ko so praznovali v zimskem solsticiju daljšanje dneva) Francozi jedo La Galette de Roi, »Kraljev kolač«. 

V različnih francoskih pokrajinah jedo različne Galette – lahko so iz listnatega testa, z  nadevom iz 

mandljeve mase (marcipana), poimenovan je bil po markizu de Frangipanu. Lahko je Galette de rois 

brioš s suhim sadjem. Kar je najpomembnejše, da se v notranjosti kolača nahaja tudi  la Fève,  figurica 

iz porcelana. In da tisti,  ki dobi figurico v svojem kosu kolača za tisti dan postane kralj in dobi krono iz 

kartona. Da je bila delitev res pravična, je po tradiciji (in še danes) najmlajši prisotni v družini zlezel 

pod mizo in je govoril, kdo bo dobil kateri kos kolača. Kolač so razdelili na toliko delov, kolikor je bilo 

prisotnih in na še en dodaten del, ki so ga namenili prvemu revežu, ki je šel mimo. 

 

La Fève francosko pomeni zrno - v davnih časih so dajali v kruh bobovo zrno - in tisti, ki je dobil kos 

kruha, v katerem je bilo zrno, je bil kralj tistega dne. Kralj tistega dne je moral povrniti dar, ki ga je 

dobil,  zato so bobovo zrno nemalokrat pogoltnili. S časom se je namesto kruha praznovalo s kolačem. 

Praznovanje se je velikokrat zavleklo do februarja, saj je moral vsak kralj darovati kolač.  V XVIII. 

stoletju so namesto bobovega zrna, da ga nebi pogoltnili, v kolač pričeli skrivati porcelanske figurice. 
  

   
 

Idejo za take figurice iz porcelana je dobil slaščičar. Izdelovali so jih v mestu Limoges, ki je znano po 

tovarni porcelana. Nato so po I. svetovni vojni v XX. stoletju pričeli dajati v kolač plastične figurice, 

včasih tudi iz metala. Leta 1989 je, kot je pri Francozih običajno, sledila mala revolucija pri izdelavi 

figuric. Joseph Perron, slaščičar, je predlagal izdelavo barvnih porcelanskih figuric, na različne teme, ki 

jih najdemo danes v kolačih. 
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