
Zaloški Zlati SILVO 2017 

 

V lanskem letu sem ZLATEGA SILVA  zaznal, si zaželel sodelovati, pa je prišla 

silvesterska družba in …. pojedla vse, še preden sem pomislil na dokumentacijo 

vseh dobrot… 

Letos, letos sem napovedal: prste stran, dokler mi ne uspe fotografija ali dve, 

potem se pa vse pojesti sme!!! 

In mi je uspelo. Fotografirati namreč… a hkrati danes ugotavljam, da v naši 

familiji pač imamo razdeljene stvari… in fotografija je domena naše najstarejše 

hčere, ki pa je predaleč, da bi do nas segel  njen teleobjektiv… zato… draga 

žirija, imejte usmiljenje z mano, ker barve so bile!!!! Vse žive in prepričljive in… 

ja, potem je prišel pa en anti zlati silvo osebek, pa je barve požrl, zbrisal – kaj 

vem kaj vse je še naredil…. 

Preden pa dam meni na plan naj predstavim našo silvestersko družbo… že od 

2000 silvestrujemo skupaj… tri družine, malce povezane s krvno linijo (pa ne 

plavo), malce ne… najprej v manjšem številu, potem pa so počasi capljali zraven 

še malčki, ki so danes že o ho ho veliki – najmlajši šteje 5 let, jaz najstarejši, 

kuhar pa 50 – sem ravnokar ugotovil, da sta tile dve številki zelo magični…. 

Priprave na silvestrovanje se začno že najmanj mesec prej… sočasno z 

jedilnikom za ta stare nastaja jedilnik za nartamlajše… ampak se je letos 

potrdilo, da ta mali kradejo ta velikim in redčijo zaloge, ta veliki pa itak hočejo 

probat vse, kar jedo mlajši, tako za vsak slučaj, če je kaj zeloooo škodljivo…  

Priprave?  Podtalno začnejo deževeti namigi, kaj vse bi posamezniki radi jedli in 

tako so z leti nastale stalnice našega jedilnika… že dolgo časa jemo 

jakobinke/kapesante  ali pokrovače v špinačni srajčki in barvni kozarček… z 

malimi spremembami seveda…  

Dobimo se okrog 15.00 in potem počasi jed za jedjo, vince za vincem veliko 

gučamo, jemo, pijemo, gučamo… in tako naprej in naprej… in po vseh teh letih 

ugotavljamo, da znamo jesti tako, da lahko z veseljem pričakamo naslednjo jed, 

da nismo presiti, onemogli, pribiti apmak željni vsake nove jedi…. 



Takole sva z mojo drago (ki je odgovorna za dodatno atmosfero, dekoracijo, pa 

še in še – po potrebi)) naredila meni, da se ve, kaj se na Silvestrovo je!!! Pa če 

boš dobro pogledala draga žirija je meni kot življenje samo – dinamičen, 

spreminjajoč in kljub temu, da je šel v tisk uro pred začetkom, se je vmes 

spreminjal in oplajal… Na srečo… 

 

 

Naš ZALOŠKI ZLATI SILVO MENI 2017meni… 

 

 

 

 

 

 

 



Podrobneje…  

 

ZALOŠKI  ZLATI SILVO 2017 
 

(realy, realy slow food – postreženo v roku 10.h  ur) 

 
hladne predjedi (po SL. - beri: po slovensko):  

*lard  in tatarec  a'la ata  na kruheku  a'la Tartine (ode to bourdon) 
 

hladne predjedi (po SO.-  beri: po sosedovo): 
*burata z domačim baziličnim olivnim oljem in domačim paradižnikovim 

pestom 
 

tople predjedi - ampak hitro, ampak dobro ;-)   
*Tartine koruzni kruhek z rakčevo omakco z rokco v roki z olivnim oljem, 

limonco, česenčkom, koriandrom 
*v špinačni srajčki skrita kapesanta 

*barvni kozarček:  rakci  s tartufato, baziličnim pestom, baby paradižniki s 
šalotko in gorsko polento   

*pljučna z rukolo, limonco, dijonsko gorčico skrita v pita kruhku 
 

na žlico: 
*glej logo zlatega silva 2017 oz. nadomestek žlice (eko izvedba, saj imamo 

kužka in živimo v gozdu) 
 

glavna jed:  
*sveži jadranski lignji polnjeni s črno rižoto 

 
cuker :  

*Živini makroni s kremo a'la mama 
*zvezdni novoletni čoko- koko piškotki  

 

 



Naša izbira vinske  spremljave… 

 

 

Pa se je začelo… 

hladne predjedi (po SL. - beri: po slovensko): 

 

*lard  in tatarec  a'la ata  na kruheku  a'la Tartine (ode to bourdon) 

 

 

 

… z obveznim maslom seveda –z nožem natolčen/narezan tatarc iz pljučne od 

nartabljižnjega kmeta  vsako leto pripravljam za pr'jatle, tokrat so zbrani 

zakazali, da enkrat je pa  tudi lahko na silvesterskem meniju – smo slovenci al' 

nismo???? 

 



 

hladne predjedi (po SO.-  beri: po sosedovo): 

 

*burata z domačim baziličnim olivnim oljem in domačim paradižnikovim pestom… 

 

 

… podobno jed smo našli v Toskani, pa variacijo poskusili v Krtina D'Ampezzo in 

zdaj prisegamo na našo… obilna letina bazilike zadošča še za mesec domačega 

bazilikinega oljčnega olja, paradižnikov pesto pa pripravljamo tedensko… 

 

tople predjedi - ampak hitro, ampak dobro ;-) 

 

*Tartine koruzni kruhek z rakčevo omakco - beri: rakci z roko v roki z olivnim 

oljem, limonco, česnom, rožmarinom pa za pridih 

 
 

 

… brez čilija ne gre, koriander pa za piko na i… podobne tapase smo poskusili v 

Barceloni, tole pa je naša izvedba s Tartine koruznim kruhkom brez kvasa... 



*v špinačni srajčki skrita kapesanta 

 

 
 

… kapesante, mlada špinača, olivno olje, česen, ribja osnova, cheddar sir, 

parmezan… 

 

*barvni kozarček:  rakci  s tartufato, baziličnim pestom, baby paradižniki s 

šalotko, parmezanom in polento… 

 

 

  

… v kozarčku najprej kuhana polenta, nato dodani na  olivnem olju (v družbi s 

šalotko in česnom) popečeni baby paradižniki in rakci, nato tartufata od Šavle 

Vinkota iz črnega tartufa, pa  na koncu na roke nasekljan parmezan, ki si ga po 

okusu doda vsak sam – tale je po okusu moje dame… 

 

 

 



*pljučna z rukolo, limonco, dijonsko gorčico (s pridihom sosedovega rožmarina) 

skrita v pita kruhku… 

 
 … je bil namen, pa se je med pripravo namenjeno zamenjalo s čapati kruhki, se 

mi je zazdelo, da bo bolje in je zbrana družba potrdila, da je bilo …  

 

na žlico: 

*glej logo zlatega silva 2017 oz. nadomestek žlice (eko izvedba, saj imamo kužka 

in živimo v gozdu)… pasje bombice za naše najmlajše, saj na te naš kužko ne 

trza… 

glavna jed: 

*sveži jadranski lignji polnjeni s črno rižoto… 

 
  

… obožujemo jadranske lignje, ki jih tu in tam dobimo sveže po skrivni navezi in 

obožujemo črno rižoto z lignji in rakci… ker je bilo planiranih jedi že o ho ho, 

sem združil obe dobrote… rukola je dodala malce pikantnosti, rožmarin svežo, 

ribja osnova pa je nastala iz več predhodnih ribjih gostij…  



cuker : 

*Živini makroni s kremo a'la mama… 

 

 
 

… ker je naša najstarejša far far away in smo tokrat prvič silvestrovali brez 

nje, nam je že pred odhodom v zamrzovalnik shranila njene slastne malinove 

makrone s pridihom zelo pogrešane  butterandstuff… čokoladna krema iz 

smetane in čokolade je dodatek moje družice… hčera na toplem, mi pa s snegom 

– super kombinacija za fotografijo… je pa takole z makronoma, tistima dvema  s 

čudnima črtama… so pomagale s polnjenjem ta male ročice pa so malce 

premočno stisnile, pa smo zbrani potolažili in zagotovili, da je bistvo očem 

prikrito…  

*zvezdni novoletni čoko- koko piškotki 

 

 
Tole so pa eni taki nori piškoti – jih vidiš, pa jih več ni… miceni, ravno za en pajs, 

krhki, z okusom in vonjem po praznikih in družini… ob njih na koncu vsi 

presrečni ugotovimo, da nam je lepo v družbi drug z drugim… več od tega pač 

ni… 



Za konec pa je zaokrožila še tale steklenica nam na kožo pisanega ruma, ki ima 

zaradi družinske zgodovine tisto pravo noto – prvič pokušina na Filipinih za male 

denarce in ko ga najdeš nekje ne tako daleč stran, veš, da je vredno obujati 

spomine….  

 
 

Repete? Ne tole ne bo repete ampak drobec iz nekje vmes… Ja kaj naj rečem… 

ta mali se niso držali pravil, so hot dogi bili, pa izginili, pa obvezen ponfri – 

enaka zgodba, pri izdelavi pice sem jih pa slučajno ujel med pripravo… končen 

rezultat? Prepozen se ve!!! 

 

*7, 5, 9 let od leve do desne* 

Tako draga komisija, tole je od nas… če je treba, sem na razpolago z dodatnimi 

poročili, dokazov sicer več ni, prič pa veliko… v nasprotnem primeru – zbrani se 

vidimo že čez slabih dvanajst mesecev, pridite še vi, pa se takrat prepričajte iz 

oči v oči…  



 

Naj pa pohvalim še že omenjeno odgovorno za dekoracijo… takole nam je 

pripravila…  za mizo nas je sedelo 13, tako da je mize malo še levo in malo še 

desno…in v levem kotu… vidiš malega kengurujčka? To je naša najstarejša, ki je 

simbolično posedla z nami…. 

  

Glasba? Ja to naj še dodam…. Vrtel se je You Tube, kjer smo po vrsti, nekateri 

kar naprej, vrteli vsak svoje lušte… kot je bila raznovrstan družba, hrana, 

pijača, je bila tudi glasba….  

 

 

Za konec  pa  – veselo, debelo in  

ravno prav pikantno leto  vam vsem želim don papa Matjaž 


