
SILVESTRSKA POJEDINA ZA FRENDE PRI BAJI IN 
DOMNU

V soboto zvečer se nas je 8 zbralo na tradicionalnem – drugi leto zapored že lahko 
rečemo tradicionalno, kajne? – pošiljanju starega leta v arhive in odpiranju novega 
dosjeja za prihajajoče leto.

Osem glav, štirje zaljubljeni pari in miceno stanovanje. Prava formula za uspeh, ane? 
Tokrat smo si aktivnosti razdelili takole:

- Baja bo kuhala

- Domen bo zabaval goste

- Ostalih šest se bo smejalo (vsemu, samo hrani ne!) in jedlo.

Gosti bodo prišli lačni in s seboj prinesli alkohol in sladice. Edino prav, da zaupamo 
ustvarjanje sladkega trem deklinam, ki čez leto itak ves čas neki pečejo! In to dobro 
pečejo.

Ko smo se posedli okoli mize, smo bili super navdušeni in ko smo vstali prav tako. 
Ob polnoči smo šli na tradicionalno – vidiš, kako gladko sem tole spet uturila tule – 
pohajkovanje po soseski. S šampanjcem v roki in odsevom ognjemeta v očeh. 
Spodobi se pomahati 2016 v slovo s sprehajanjem večerje, kaj ni tako?

Pred polnočjo smo pa jedli, seveda. Kako? Dobro! Tokrat štirihodno pojedino. Poleg 
smo stregli rdeče vino, belo vino.



1. APERITIV: KOKTEJL MIMOZA

Kaj dobiš, če združiš šampanjec in 
pomarančni sok? MIMOZO <3
 
Mimoza je koktajl, ki ga – po pričevanju 
nekaterih - pametni, oh kako pametni, 
brazilci srkajo že zjutraj pri zajtrku. Saj 
veš, kaj pravijo: po jutru se dan pozna. 
Kako resnično! Ne le, da je dobro. Je tudi 
osvežilno. In lepo za pogledat. Pa easy. Pa 
dobro. Sem že rekla, da je dobro? Ok, 
prosim ne se preveč sekirat, ker je 
postreženo v ne ravno čisto po pravilih 
pravem kozarcu. Jebi ga, nimamo vsi 
ogromne omare za vse te vrste kozarcev. 
Itak pa pravijo, da je modesty zdaj in.

RECEPT

Sestavine: penina, pomarančni sok, krhlji pomaranče za okras

Priprava: Simpl k pasulj. Zmešaj enaki količini penine in pomarančnega soka in 
okrasi s krhljem pomaranče. Simpl k mimoza!



2. HLADNA PREDJED: DOMAČI BAKALAR NA DOMAČEM 
MASLENEM TOASTU

Kaj dobro paše k mimozi? TOLE 

A poznaš tiste začetne minute žurke, ko 
folk šele počasi kaplja, ti pa si ful vesel, 
da lahko par minut dihaš – jebiga, v 
kuhinji je pač tako stanje, kot pač je – in 
pozdravljaš goste in jih objemaš in 
izražaš veselje, da so spet prišli, ker je 
bilo očitno zadnjič, ko si imel podobno 
žurko očitno toliko fajn, da so letos tudi 
prišli? Če si imel vsaj enkrat žurko 
doma, zagotovo.

No, takrat poleg mimoze paše nekaj 
hladnega. Nekaj, kar lahko primeš v 
roke in nekaj, kar je tako dobro, da veš, 
da bo večer uspeh. 

RECEPT 

Priprava maslenega toasta: Poglej v kuharco Kuhinja za prave moške nekega 
Napotnika na stran 21 in si vzemi eno popoldne časa.

Sestavine za bakalar: polenovka, olivno olje, peteršilj, česen, sol, poper

Priprava bakalarja: Če bi ti povedala, bi te morala ustreliti. Sorry. Ah ne, saj ne. 
Čisto čisto pravega poteka ne poznam. Ker bakalar vsako leto naredi Domnov tastar. 
Enkrat bo recept in postopek prešel v Domnove roke in takrat obljubim, da mu ga 
ukradem iz rok in obelodanim svetu.



3. HLADNA PREDJED #2: RIBJA SOLATKA

A veš, da na tak večer prav paše ena 
taka nežna solatka, ki pa je odlično 
osvežujoča, pa polna hrustljavih in 
mehkih tekstur, čez pa je pokapan 
tak preliv, da bi ga z žlico jedel?
Na vsakem krožniku se je znašel 
tudi košček lososa, ki se je za na 
tako slavnosten dogodek ovil v 
pršut. In šel malo na toplo k olivcu. 
Sem že omenila, da je bil preliv tisti, 
ki je zaokrožil vse okuse? Sem? Ok.

RECEPT

Sestavine: 1 večji kos lososa. Nekaj rezin pršuta. Rukola. Rdeč radič. Malo 
koromača. Rdeči in rumeni češnjevci. Redkvice. Bučna semena. Olivc. Gorčični preliv 
(gorčica, olje, limonin sok, sol, poper).

Priprava: Lososa nareži na manjše pravokotnike in vsakega zavij v rezino pršuta. 
Popeci na hitro na obeh straneh na segretem olivcu. Vse za gorčični preliv daj v 
stekleno posodico s pokrovom na navoj in dobro zmešaj. Na vsak krožnik razporedi 
rukolo in na tanke rezinice narezan radič. Okrasi s razpolovljenimi češnjevci. Dodaj 
na tanko narezan koromač in na rezinice narezane redkvice. Potresi z bučnimi 
semeni. Obloži z dvema lososovima zavojčkova in pokapaj z gorčičnim prelivom. Pa 
brez kruha! 



4. TOPLA PREDJED: JUHCA S SPIRALIZIRANO ZELENJAVCO

Saj veš, da se na tak slavnostni večer 
spodobi kaj popiti, kajne? S popiti 
mislim, da imaš kozarec za vino ves 
čas poln – od mimoze, do belega 
vina, do še več belega vina, do 
polnočnega šampanjca, do še več 
belega vina v začetku novega leta? 
Ali sem to samo jaz?

Nooo, ker vemo, da ga bomo pili, 
moramo na to pripraviti tudi 
želodček. Kaj je najboljše darilo 
želodčku? Topla juhca. Topla, 
dišeča, zdrava juhca. V katero lahko 
daš karkoli pravzaprav. Letos je 
noter romala spiralizirana bučka in 
korenček. Ter malo svežega 
drobnjaka. Dobra je bila! Prisežem!

RECEPT

Sestavine: 4 veliki koreni, 1 manjši gomolj kolerabe, 1 rjava čebula, 1 večji por, 5 
svežih razpolovljenih češnjevcev, 1 šopek svežega peteršilja s stebli vred, 1/2 
gomolja koromača, 5 zrn popra, 3 l vode, 1 žlička soli, 2 zelenjavni jušni kocki + 
drobnjak, zelena sveža bučka in korenje

Priprava: Vso zelenjavo (razen enega korenja in bučke in drobnjaka) operi in nareži. 
Zalij z vodo, zavri, dodaj kocki in sol ter kuhaj približno 30 minut. Poskusi in 
dodelaj, če je potrebno. Prelij prek cedila in prihrani. Pred postrežbo spiraliziraj 
korenje in bučko. V vsako skodelico daj malo bučke in korenja ter narezanega 
drobnjaka ter zalij z vročo osnovo. Postrezi in poslušaj srkanje gostov.



5. GLAVNA JED: GUMBO NA KUSKUSU

Izkušnje narekujejo, da je dobro imeti 
glavno jed pripravljeno vnaprej tako v 
nulo, kot se le da. Pa je padla odločitev, 
da bomo jedli gumbo. Ki ga lahko zmešaš 
vnaprej in pustiš, da nežno brbota 
medtem, ko družba uživa v vseh 
predjedeh. Zmaga!
Gumbo je jed ameriškega juga. Je pekoča 
obara, v kateri je poleg fine zelenjave še 
klobasica in pa gamberi. Vse uživa v 
super odišavljeni paradižnikovi kopeli. 
Njamza! 
Ker nekateri ne marajo pekočega, o 
feferonu tokrat ni bilo ne duha ne sluha. 
Si ga pa lahko brez problema podoziraš v 
krožnik. Ne bo nič zameril!

RECEPT

Sestavine: olje, 1 čebula, 1 pest nasekljanega zeleninega stebla, 2 večja nakockana 
korenja, 1 rumena in 1 rdeča paprika, 5 strokov česna, 350 g govejih klobasic, 450 
g gamberov, 8 dcl paradižnikovih pelatov, 7 dcl jušne osnove, 1 žlica soli, ¾ žličke 
origana, ¾ žličke sladke paprike, ¾ žličke timijana, ¼ žličke mletega česna, 1 žlička 
popra, 80 g masla, 170 g moke, 5 dcl mleka + malo masla, 500 g kuskusa, olivca, 
peteršilja, limet

Priprava: V velikem loncu segrej žlico olja in na segretem počasi (30 minut!) 
zmehčaj nakockano čebulo in papriko, zeleno in korenje. Potem dodaj česen in 
kuhaj, da zadiši. Dodaj paradižnikove pelate in zelenjavno jušno osnovo, umešaj še 
začimbe in poper ter sol in kuhaj uro in pol. Vmes v hladni vodi skuhaj goveje 



klobasice, pote m pa jih nareži na kolobarje. Po uri in pol v lonec vrzi klobasico in 
gamber in premešaj. V drugi posodi naredi belo omako: Najprej stopi maslo, potem 
pa umešaj moko. Kuhaj nekaj minut. Potem počasi dolivaj mleko in kuhaj, da dobiš 
svilnato omako. Malo posoli, potem pa umešaj v veliki lonec. Kuhaj še vsaj 15 
minut, da se okusi prepojijo. Poskusi in dosoli, če je potrebno. Serviraj na kuskusu 
(500 g kuskusa posoli in pokapaj z olivcem ter prelij z 750 g vrele vode ter pokrij za 
5 minut, potem pa nadrobi na stopljeno maslo), okrasi s peteršiljem in rezino limete 
in postrezi.



6. SLADICE: SLAN FUDGE, SIROVO-MAKOVA REZINA, 
ČOKOLADNI POLJUBČKI Z ARAŠIDOVIM MASLOM, 
PIŠKOTKI ...

Receptov nimam (nisem delala jaz, remember), lahko pa poročam, da je bilo odlično! 
Sploh skutino-makova rezinica in čokoladni poljubčki z arašidovim maslom. Njam!

---

Kako je bilo? Pravijo, da odlično. Tako zelo, da bi še prišli. *proud*


