
KOT SE NA ZAČETKU SPODOBI…UVOD 

Meni je bil ambiciozno zastavljen že vsaj teden dni pred novim letom, ko smo 

se odločili, da se za zadnji dan v letu spodobi za glavno jed speči nekaj res 

posebnega. Nekaj, kar bo malo stran od reber, pulled porka in ostalega 

mesovja, ki je postalo že povsem vsakdanja peka. Goveja prsa oziroma 

brisket.  

Zelo tradicionalna razdelitev dela, moška pri ognju, ženski pa v kuhinji   

Nedelja, 31.12.2017…ura kaže 10:17h. Pijemo kavo, ter se pripravljamo na 

začetek maratonske kuharije. Pregledamo sestavine, pa damo flaše na 

hladno, ker žejni  ja ne moremo kuhat.  

Po letih zamujenih priložnosti, ko sem si po novem letu ogledoval slike, ter se 

spraševal zakaj pa jaz nisem kaj poslikal in objavil me je letos po nekem 

srečnem spletu okoliščin prešinila ta misel, ravno pravi čas. Mogoče zaradi 

knjige »Kuhinja za prave moške«, ki mi je ravno v tistem trenutku prišla pod 

roke, ko smo iskali recept za toast... Ideja je pri ostalih treh članih omizja, kaj 

hitro padla na plodna tla. In projekt gremo na Silvota se je začel.  

Ker je za tekmovanje tri hodni meni malo premalo, smo 'morali' dodati še vsaj 

dva hoda. Na koncu smo bili zadovoljni s petimi in kaj kmalu zavihali rokave, 

saj smo vedeli, da če želimo vse to pojesti še preden se 2017 poslovi, dela ne 

bo malo. 

Pa gremo lepo po vrsti. Naj omenim še, da se je projekt kuharije začel okoli 

desete ure zjutraj, končal pa ob drugi uri zjutraj, ko smo pojedli še zadnjo stvar. 

Pa začnimo pri… 

 



 

Slika 1 - Silvesterski meni 

 

POZDRAV IZ KUHINJE – Gorazdove čarovnije 

Istrske olive polnjene s papriko, panirane v moki iz petih semen. 

Palčke, olive, rdeča pečena paprika (ki smo jo jeseni pridno napekli in shranili 

v skrinji), moka iz sezama, konopljinih semen, lanenih semen, bučnih semen ter 

sončničnih semen. Olive izkoščičite ali če si želite življenje poenostaviti kupite 

že izkoščičene, sledi finomotorično delo s polnjenjem z rdečo papriko, zopet 

enostavneje je kupiti že polnjene olive. Ampak potem ne moreš reči, da si 

naredil sam kajne?;) 

Spaniraj olive, natakni na palico in ocvri v olju. Lahko v sončničnem, če pa 

želite bolj zdravo varianto pa je kokosovo vsekakor boljša izbira. 

Omake po izbiri. Odvisno od okusa. Mi smo imeli česnovo, ter dve rdeči salsi. 

Eno nežnejšo za ženski del ekipe, ter drugo močnejšo za moški del.  



 

Slika 2 - Ocvrte polnjene olive 

 

 

 



HLADNA PREDJED – Pohorje beef biftek 

Tatarski biftek z domačim toastom. 

 

Slika 3 - Biftek 

 

Za biftek ni kaj veliko potrebne debate. Tradicionalna stvar, ki ne manjka med 

božičem in novim letom skoraj nikjer. Dober mesar, še boljši kos mesa in pa 

seveda odlične začimbe. Ročno nasesekljano, bolj kot čebula, ki jo hočeš skrit 

v kakšni omaki in stvar je odlična. Če kupiš dobro meso, ter dobre začimbe, 

veliko tvojega truda torej v celi zgodbi ni prav veliko. Da bi stvar dobila vsaj 

nekaj naše osebne note smo se  odločili narediti domači toast. Recept je 

seveda od glavnega žiranta tega tekmovanja, zato tukaj upamo na kakšno 

dodatno točko;) 

Recept je v knjigi kuhinja za prave moške na strani 21, ter na avtorjevi spletni 

strani, zatorej recepta nebom prepisoval. Prilagam pa sliko. Samo še to, da je 



speči svoj toast veliko lažje, kot pa sesti v avto, se peljati v trgovino ter 31.12. 

popoldan spoznati, da je seveda ves toast že pograbljen iz polic. Končni 

rezultat pa neprimerno boljši in veliko lepši.. Preverjeno. 

 

Slika 4 - Domači toast 

 

 



TOPLA PREDJED – Praznični ravioli  

Ravioli z nadevom iz buče, kostanja, žajblja in riccotte z žajbljevim maslom in 

tartufi.  

 



Recept je malce spremenjena različica Jamie Oliverja. Mogoče niti ne tako 

malce spremenjena, kajti naša kuhinja je bila na koncu sigurno veliko čistejša. 

Pa tudi okuse smo malo povzdignili. Naj omenim, da je topla predjed delo 

ženskega dela ekipe, ob tem pa bi ju še enkrat pohvalil za izvrstno opravljeno 

delo. Od priprave testa, do izdelave nadeva pa potem še zavijanja teh 

krasnih bombončkov.  

 



Okusi so bili prava poezija. Slike pa prikazujejo izdelavo od začetka pa do 

končnega izdelka na krožniku. Če koga zanima recept, google in pa vtipkajte 

Jamie Oliver - ravioli. Truda je kar nekaj, vendar se splača. 

 

 

 

Slika 5 - Praznični ravioli z tartufi 

 



GLAVNA JED – Ko goveda obmolknejo 

Glavna jed je pisana na kožo pravim BBQ ljubiteljem. Kot že v uvodu 

omenjeno se celoletnemu dimljenju ribsov in ostalega mesovja na zadnji dan 

leta spodobi, da naredimo nekaj novega, nekaj divjega. Brisket oziroma 

goveja prsa. Za prave ljubitelja žara menda ultimativni kos mesa. Tri dni 

razsoljevanja. Začinjanje. Potem pa tri do štiri ure dimljenja na 100 do 110 

stopinjah, ter zatem še pet ur dodatne peke na žaru… Stvar mora na koncu 

počivati eno do dve uri. Pravo meseno poželenje. 

 

Slika 6 - Goveja prsa oz. brisket v ozadju pripravljen na dimljenje 



Poceni kos mesa. Nič posebnega. Ampak z pravo obdelavo lahko iz njega 

dobite veliko. Seveda je lažje vzet kos pljučne in jo malo posolit ter 6 minut 

peke in počitek pa je…ampak kje je potem tisto vznemirjenje, ki ga prinese 

devet ur ali več priprave, ko do prvega grižljaja ne veš ali je to to ali ne, ali si 

vmes kaj zaj….. ali si naredil vse tako kot je potrebno. Pa še par kozarčkov 

spiješ s prijateljem in se ob žaru po moško malo 'pomeniš'.  To je to. Vsekakor 

vredno glavne jedi. Na sliki boste videli na žaru še baby back ribse…. Niso bili 

vključeni v meni. Ampak če se popotovanje začne ob desetih zjutraj je treba 

pred večerjo nekaj malega prigriznit ;) Razumljivo ne. 

 



Za prilogo smo naredili karameliziran korenček s sladkim krompirjem in 

božičnimi začimbami, ter pečen krompir s polento. Krompir pokapate z 

olivnim oljem, posujete s polento ter premešate in spečete. Polenta doda tisti 

crunchy občutek. Odlično.  

 



Korenček in sladki krompir pa narežete na trakce, radodarno prelijete z 

oljčnim oljem, malo cimeta, klinčkov in pa rjavega sladkorja. V pečico in 

20min kasneje uživate v zimskih okusih. 

 

SLADICA – Zala VS. Gordon 

Medena panna cotta s karameliziranimi slivami in kumaricami, infuziranimi v 

bezgovem sirupu. Recept povzet in upgrejdan od še enega kulinaričnega velikana 

Gordona Ramsaya.  Drugače pa poustvarjeno od naše mojstrice za sladice Zale.  

Kaj in kako niti ne vem. Sladice so moja šibka stran. Zato pa je v ekipi vedno več 

članov ne?;) Lahko samo povem, da je bil zaključek večera kraljevski. Ali kot rečemo 

včasih pika na i. V pravem pomenu besede.  

 

  

 



ZAKLJUČEK  

Vinska karta ni priložena. Na hladnem se je znašlo, kar nekaj dobrih letnikov. 

Vendar pa nam je ob resnično napornem delovniku, še najbolj prilegel  

pristen štajerski špricer. No tudi vino za štajersko nacionalno pijačo je bilo iz 

bližnje vasi Svečina, kar pomeni, da slabo nismo pili…  

Glede menija. Sami smo z menijem več kot zadovoljni. Okusi so bili vrhunski. 

Na prezentaciji lahko v naslednjih letih še napredujemo. Čeprav novinci, 

vsekakor ciljamo na vrhunsko uvrstitev. Drzno. Vendar če ne verjameš v svoje 

delo in ciljaš visoko….what's the point?  

Upam, da se je Iztok Mrak držal lanskoletne napovedi, ter v četrto ne tekmuje 

in bo pot do prvega mesta malce lažja….  

 

To je to….se vidimo v naslednji vojni oziroma prilagojeno za tale zapis borbi ;) 

 

Nekaj dodatnih fotoutrinkov: 

 



 


