Dragi Napo!
Tole so receptiči za natečaj. Je bilo fino in izjemno kulinarično čeprav netipično
silvestersko. Ampak kaj čmo, študentski bioritem je itak čisto v razsulu, tako da je tudi
hrana času neprimerna.
Tole sem skuhal:

OMAKA IZ CELEGA PORTOVCA:
(najboljša omaka na svetu! ! !)
Celo steklenico portovca (ja, portovca in ja, cel liter) zlijemo v posodo
ter dodamo še dobre pol litra goveje juhe, (kar takšne močne iz treh
govejih kock). Potem sledi glavni del. Pustimo, da zavre in na srednjem
ognju pustimo, da malo vre, kakšno uro ali dve, da je portovca v posodi
samo še polovico. Potem v lonec dodamo nekaj (10) celih
strokov česna in pustimo, da vse skupaj spet povre na polovico. Nato
dodamo še zajeten kos masla (200g) in pustimo, da še to povre in se
lepo zgosti.
Priprava traja zelo dolgo, ampak je takoooooooooooooo vredno.
Potem omako ponudimo s kakšnim finim zrezkom, in to je vse. Jaz sem
spekel kar zajeten kos pljučne. Kar tako na žaru. Ja, sredi zime na
balkonu. Sosedi so se smejali.
BRUSKETICE:
Francosko štruco narežemo na kose ter vsak kos postavimo na pekač,
ter ga premažemo z maslom. Nato vse skupaj potrosimo z paremzanom
ter postavimo v pečico na 150C za kašnih deset minut, da se vse skupaj
lepo popeče.
NAJBOLJŠI ZIMSKI KOMPOT:
Olupimo dve jabolki ter jih izkoščičimo ter narežemo na krhlje, te krhlje
pa še prepolovimo. Jabolki nato damo v sladkano vodo, ki smo jo že
začeli greti. Sam sem dal v kompot kar zajetno žlico sladkorja, vendar
bi ga lahko dal še malo. Nato v kompot stresemo še nekaj klinčkov in
še malo cimeta.
To je to. V bistvu je bila omaka celi point večerje, ker je itak najboljša stvar. Ostalo je bila
študentska improvizacija. Po litru gina je itak težko ločit kaj je kaj.

