
 

Skupina Beertasting 

predstavlja 
novo leto -malce- drugače 

 

 

-kao uvod- 

Torej potem, ko sem lani ubistvu cel zadnji dan v letu  delal časovno povem bizarno 

naporen meni, sem se letos, ko se je skupina beertasting za novo leto prestavila na drugo 

stran Trojan odločil, da bo vse skupaj precej bolj na izi in da bomo letos  bolj kot ne samo 

pil, jedo naj pa bajsi.  

Ampak pol se pa bliža novo leto, je že tko november in začneš mal gledat po knjigah. 

Hude slikce. Hudi recepti in pol tko začeneš razmišljat, da jebeš tatarca, jebeš bakalar, 

 



 

 

jebeš narezke. To lahko jemo vsak dan, gremo za novo leto delat neki kar si bom 

dejansko zapomnil za celo leto. Tko sm bral eno najlepših kuharskih knjig Manresa, ki jo 

je skupaj spravil eden genijev moderne kuhinje David Kinch, ideolog istoimenske 

restavracije v Kaliforniji in ugotovil, da bo določene stvari potrebno skuhati. Pa tud, da se 

bo folk verjetno bunil. In se je bunil. Kar je ok.  

Jedilnik se je tako nekako organsko sestavil okoli jedi, ki jih vsi poznamo, ampak morda 

ne v takšni obliki. Bilo je še precej bolj naporno kot lani, ampak sem imel tudi veliko več 

pomoči. In večjo kuhinjo. Rezultati pa so bili, vsaj za moj okus, dokaj spektakularni. 

Brezveze preveč nakladat itak bom med recepti še preveč napletal, gremo kr pogledat kaj 

smo jedli in pili na zadnji dan v letu: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Hugh Acheson - The Broad Fork 

Školjke s shiitake gobami, gorčico in smetano 
 

 

Školjke -drugače- 

Ta recept sm sunu iz ene najboljših kuharskih knjig leta The Broad Fork, ki jo je skupaj spravil 

selebriti šef Hugh Acheson, ki je drugač po rodu iz Kanadem, restavracije ma pa v imeriki. V 

Kanadi jedo školjke. Očitno z gobami in smetano, jst moram priznat, da jih do sedaj še nisem 

in zdel se mi  je prav nor recept za mrzle zimske dni. Morda kakšni nostalgični spomini na vse 

letne čase, poletje - školjke, jesen - gobe, krema - zima. Je blo kr hudo. 

● kila klapavic 

● žlica masla 

● šalotka, sesekljana 

● olivc 

● spucane in narezane shiitake gobe 

● dobr deci vermoutha 

● deci piščančje jušne osnove 

 
 



 

 

● 50 ml sladke smetane 

● žlica zrnate gorčice 

● peteršilj 

● sol 

 

1. Klapavice spucaš in potegneš vn vse svinjarije. Trajal bo kr dolg, kakšno urco zihr 

za kilo, če maš večjo družbo in boš delu več školjk, pač še več. 

2. V veliko posodo daj maslo in na njem spraži šalotko. Lepo počasi, da se lepo 

spusti. Na maslu poduši gobe, ki jih rahlo zalij z olivcem. Počakaš pet minut in 

vmes spiješ en single malt al pa kej. Soliš. 

3. Dodaš klapavice in zaliješ z alkotom, smetano, gorčico in juho. Pokriješ in dušiš 

dokler se školjke ne odprejo (par minut) Lahk še mal reduciraš omako, če se zdi 

preveč in takoj serviraš. Gor daš mal sveže nasekljanga peteršilja. Zraven gre 

kakšen popečen kruh. 

 

Vino 1: Leonardo Palčić - Malvazija 2013, 13% 

alc 

 

Ajde glede vina je tko, ponavad 

mam kr filing za vino, ker ga čez leto 

tud dost potankam in sm tko 

ljubitelj. Leonardo Palčić iz 

Novigrada dela zihr eno najboljših 

malvazij v regiji, ta specifičen 

primerek je v kleti čakal na kakšno 

posebno jed, ki bi se ji pridružil. 

 
 



 

 

Nekako se mi je zdelo, da bo šlo dobro k školjkam.  

Pa sm zafuku. Jebeš se zgodi. Kremaste školjke so ble prevelik kontrapukt sveži, 

izjemno mineralni malvaziji, ki ma zarad ždetja na kvasovkah mal kruhastih 

podtonov. Sveže limonce in mediteranske začimbe prav nič niso pasale h 

kremastim in bogatim zimskim školjkam. Pač zafuku. Zraven nujno kakšno penino 

al pa še boljše kakšen barikiran Chardonnay. Sm vino kar zapakiral in je čez par dni 

šel fantastično k rižoti in smo odprl kr naslednje vino, ki je bilo valda velik boljši par. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

David Kinch - Manresa 

Neke vrste Menudo 
Menudo iz sipe in vampov s panceto, majaronom 

in lignji 

 

 

 
 



 

 

grem stavt, da vam ni jasno, kaj je to Menudo  

Ker tud men ni blo. Ampak čim sem prebral  ta recept in v knjigi vidu slikco sm vedu, da 

moram narest. Pomagal je tud, da so bli vsi drugi recept tok odfukani, da mi je glava praktično 

eksplodirala, sam ko sem jih bral.  

Menudo je mehiška jed, ki so jo kalifornijski američani vzel za svojo. Kuha se je ob posebnih 

priložnostih, ala poroke, novo leto, božič, ker jo ponavad nardijo iz svežih  vampov, kar valda 

traja pol 6, 7 ur, da je dobr narejena. Ta recept je menudo sam po imenu, ker je ubistvu neke 

vrste brodet in je ena najbolj odfukanih jedi kar sem jih kdaj jedu. Res fantastična kombinacija 

okusov: sipe, pancete in vampov. Za folk, ki MARA in tud za folk, ki SOVRAŽI vampe. Mogoče 

jim sploh ne rabte povedat. 

● kila vampov, valda svežih od mesarja. zdej moj mesar jih že skuha in preparira in 

pol jst tega ne rabm delat, sam, če ste hardcore in hočte taprav taprav menudo 

morjo bit sveži in jih boste pol rezal 

● 1 do 2 sipi, odvisno kok velki. Spucat in narezat na približno enako velke kose kokr 

so vampi 

● 20 dag pancete, domače. Na kockice. 

● olivc 

● cirka 10 svežih paradajzov. Ajde ta je bla mal slaba zdele pozim, sem vseen dubu 

dokaj dobr svež paradajz, sam bi blo verjetno enako efektivno tud s kakšnimi 

boljšimi pelati. Ni glih paradajz sezona. Sam kaj čmo, ni to kalifornija. 

● pikaneten pimenton (kar sm jst dal), recept sicer zahteva piment d’Espelette, ki ga 

pa nism dubu. Luzer. 

● 5 strokov česna 

● paradajz mezga 

● Pol dodatno rabte pa še lignje in ful majarona. Najboljš svežga 

 

1. Že en dan prej preden boste jedl vampe ornk spereš v mrzli vodi. Kr ene parkrat. 

Sipo spucaš in narežeš na enako velike kose kot vampe (par centi). Panceto 

nakockaš.  

 
 



 

 

2. Paradajze daš na polovico in na mesnati strani naribaš v eno posodo dokler ne 

nastane ful vode. Semena odstraniš. Česen nasekljaš. 

3. Popražiš panceto v olju dokler ne pozlati. 

4. Vse daš v en lonc, edino mal pancete si prihraniš za nasledn dan za serviranje. Na 

majhnem ognju kuhaš okol 3-4 ure. Vmes s penovko pobiraš svinjarije iz vrha. To 

zato, ker so dejansko premočni okusi in je treba mal ublažit.  

5. Ohladiš in pustiš, da počiva kakšen dan. 

6. Nasledn dan počasi segreješ. Sveže lignje očistiš in na hitro prepražiš v olivcu skupi 

z majaronom in česnom. V skledo daš menudo nanj pridejo lignji, svež majaron in 

panceta.  

 

Vino 2: Franco Terpin - Il legal NV, 12% alc. 

 

Valda, da smo mogl k tako prifuknjeni jedi 

odpret nekaj podobno usekanega. Franco 

Terpin je en totalen šef iz brd. Sicer je iz 

italijanske strani, ki ji makaronarji rečejo Collio, 

ampak je drugač pač tak taprav bric. No, čist 

taprav bric ni, saj dela samo povsem naravno 

vino. Illegal pa je še zanj nekaj povsem 

odfukanega. Vino narejeno iz grozdja povsem 

divjih sort, ki jih je stric ponesreči odkril v enem 

zaraščenem vinogradu. Notri so še zelo stare 

briške sorte, ki so seveda po klasifikaciji 

prepovedane. Zadevo je dolgo maceriral in nato 

vrgl v akacijeve sode, kjer so počival tud zelo 

dolgo. Vino je neverjetno sveže in začinjeno. 

Sveža hruška, tropsko sadje, marelica, ogromno začimb, takšnih bolj božičnih. 

 
 



 

 

Kislina prisotna, ampak zelo na zadnjem sedežu. Neverjetna mineralnost. Akacija 

vino okrepi in mu, da posebno toplino, ki je alkohol nikoli ne more zagotovit. Res 

fantastično vino, ki je brez problemov pohendlalo klapavice, menudo in verjetno bi 

lahk jedu z njim dobesedno karkoli. Fantastično vino, fantastičnega proizvajalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Max and Eli Sussman - Classic recipes for Modern people 

Kosi jagnjeta 
s prelivom iz vročega medu, ingverja in sveže 

sivke na pastinakovem pireju 

 

 

 
 



 

 

 

ajde, to pa je bil finish 

Zdej to, da se bo za zadnjo jed jedl jagnječka, smo že vedeli, ker je trenutno jagnječek hudo 

favoriziran v družbi dobrih ljudi. Recept sm sunu iz ene ful fletne knjige, kjer dva židovska 

bratca mal predelujeta razne klasične recepte in jim dajete nek posebn twist. Izpadl je -hudo- 

 
 



 

 

nimam kej pripomnit. Jagnje je bilo mehko kot putr, glih skor točno medium. Original recept 

govori o rebrih, mi smo mel pa vrat pa še nek između kos, pa je res prišlo sick. Povsem mehko, 

sladko meso s zelo kompleksnim začinjenim pookusom. Nom nom. Za pastinakov pire ne bom 

daju recepta, ker lahk ubistvu zravn nardiš karkoli. Je bil pa dobr. Lahk bi bil sicer še boljši, 

sam kurac, ne morš met vsega. 

 

● 4 majhne al pa 2 veliki šalotki 

● 4 stroki česna 

● 5 centi kos ingverja 

● olivc 

● 200 gramov medu 

● solni cvet 

● poper 

● pikantno 

● dobro kilo kosov jagnjeta 

 

1. pečico segreješ na 220 stopinj. Šalotke, česne, ingver in olivca daš na en peki papir 

in 15-20 minut pržiš v pečici. 

2. Pečico zmanjšaš na 120 stopinj 

3. Shladiš šalotke pa to in jih potem daš v mikser, kjer jih skupi z medom, soljo, 

poprom, pikatno stvarjo (lahk čili prah, pimenton, po želji pač) in sivko spasiraš v 

kašo.  

4. Vzameš meso, ga ornk opereš in še bolj ornk osušiš. Premažeš s to mešanico. 

Ubistvu bo pršlo ful te mešanice, sam se ne sekirat, če mal ostane. Morte bit pa kr 

liberalni, nič šparat. 

5. na 120 stopinjah pečeš 3-4 ure, odvisno od debeline mesa. Vzameš vn in pokriješ s 

folijo za 20 minut. Serviraš na neki prilogi in zraven odpreš kakšno hudo vino 

 

 

 
 



 

 

Vino 3: Reia - Khmer 2009, 14.5% alc. 

 

Pri tem vinu se ne zafukat tko 

k sm se jst že spet. Odprite 

zjutri in pol še v dekanter na 

konc. Vino je super mišičasto 

in trenutno močno zaprto, jst 

sm odpru ene 4 uro preden 

smo jedl, zadnjo uro je blo v 

dekanterju in se je šele proti 

koncu začel mal odpirat z 

raznimi marmeladami in 

ostalimi zabavnostmi. Vseeno 

je to pomoje trenutno 

najboljši rdeči cuvee pri nas. Čudovito strukturirano, uravnoteženo vino, ki ima 

ravno pravšnjo količino lesa. Začimbe, čokolada, fino rdeče sadje. Čez par let bo še 

kategorijo ali dve boljši. K jagenjčku je šel gladko in brez napora, je pa zarad 

uravnotežnenih taninov primeren tudi za kakšne hobotnice, itd. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Vino 4: Silveri Blanc de Blanc Vintage 2008, 12% 

alc. 

 

Zdej nisem 

glih nek super 

ekspert za 

penine. Sam 

tole je bilo 

zelo dobro. 

Zelo zelo 

suha penina z 

izraženimi 

kislinami. Če 

hočte v 

peninah čutit 

razne 

žemljice, 

kruhke, itd. 

Pol je to to. MIslim, da je cena kr navita, sam ne dvomim, da bodo vseen prodal vso 

zalogo. Vino, ki bo verjetno čez 10 let idealno. Še zelo sveže in mladostno igrivo. 

Ogromno, ampak res ogromno, finih in nežnih mehurčičev. Tud retro kozarci so se 

prav ujel s takšno moško, retro penino. 

To je to. Bilo je kar precej šefovsko, ampak vseen naporno. Delal so se tud gin 

fizzlerji po nekih hudih receptih in podobno, sam to se mi ne da več pisat.  

Dam še par slikic: 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 


