
                                 SILVESTER 2017 

 Ker je že nekako sredi decembra postalo jasno, da kakšnega  celodnevnega silvesterskega 
druženja s prijatelji letos z drago ne bova sprovedla, in se je druženje bolj kot ne 
skoncetriralo na zadnji dve uri starega leta , sem se odločil, da nama pred tem zakuham 
doma. Po tem pa…. 

 Vmes pa sem se spomnil še na Kruh in vino ter Silvota, ki sem ga že imel v mislih vendar v 
zadnjih letih ni bilo prave prilike za praznično  kuho.  

Ker je ura 22:08 in z levim učem spremljam nor Seviljski nogometni derbi , bom prešel kar k 
hrani.  

1.Mangovo »krema« s pršutom. 

Mango sem olupil, zmiksal ter dodal vodko, plus sok ene limete ter malo belega popra. 

  



2.Lososov tatar s hövmaster omako, maslom in rženim kruhom 

 Lososa sem naredil zjutraj 31ga. Mu snel  kožo, odstranil vse koščice , narezal na dva kosa,  

ter ju položil v posodo skupaj z grobo soljo in dal v zamrzovalnik za eno uro. 

    

   



Vmes sem na fino narezal dve šaltoki in pest kaper. 

Po uri sem lososa vzel iz skrinje ga očistil, osušil s papirnato brisačo in ga narezal na 0,5 cm 
kocke. 

Primešal sem šalotko, kapre, dodal olivno olje, malce solil , popopral ter dodal še koperc. Na 
koncu sem dodal še par kapljic tabasca. 

Pokril in spravil v hladilnik. Tik pred postrežbo sem dodal še sok limone. 

Hövmaster omaka 

Enostavna švedska omakca  za k lososu. 

Zmešamo eno enoto sladkorja in eno enoto dijon gorčice z zrni. Dodamo pljunek vinskega 
kisa. 

In nato v curku dodajamo repično olje do tekoče, vendar še vedno goste konsistence. 
Posolimo, popopramo in dodamo koper ( naj ga kar bo)  

Rženi kruh  

Mojga Brodo ( starter) sem nahranil že dva dni prej s 30 g ržene moke in 30 g vode.  

Ko se je prebudil sem vzel dve žlici ven ter naredil droži s 50 g manitobe in 50 g vode, 
postavil na toplo in pustil okoli 7-8 ur.  

Testo sem zamesil s 100 g droži , 350 g moke ( 100 g manitobe, 100 g bele tip 400, 150 g 
ržene ) in 230 g vode. Zmes sem pustil počivati v posodi eno uro, pokrito z vrečko. Po eni uri 
sem dodal sol in nato naslednjo uro in pol vsakih petnajst minut testo raztegnil in prepognil. 

Čez noč je šlo testo v hladilnik. Zjutraj sem ga vzel ven in ga oblikoval v hlebček , posul z 
riževo moko in ga še za dve uri dal na drugo vzhajanje v hladilnik.  

V pečico sem dal kamen in pečico ogrel na 220 stopinj.  

Hlebček sem dal v pečico, ga pokril s posodo in ga na 220 pekel 20 minut. Nato sem posodo 
odkril in povečal temperaturo na 230 stopinj ter ga pekel do zagorelosti. Še cca.15 minut  



  

Maslo 

 https://kruhinvino.com/2008/07/06/energetska-kriza/ 

https://kruhinvino.com/2008/07/06/energetska-kriza/


  

Tkole je izpadlo  

  

Sem pa tukaj pozabil poslikati še pijačo k hrani. Ker vem o vinu približno toliko, kot o kvantni 
in ga čez leto definitivno porabim več v kastrolah, kot ga steče po grlu , sem se odločil, da 
bom hrano kombiniral s pivom.  



Prvo pivo je bilo Salopian oracle. Golden ale s 4% vsebnostjo alkohola. Zelo poletnega , 
citrusastega okusa in primerno za k nežnejšim jedem. 

  

3. Zvitki z nojevim filejem in majonezo z wasabijem 

Nojev file sem popopral, solil , vakumsko zapakiral in ga dal v kopel na 58 stopinj za 2 uri in 
pol . 

  



Vmes sem naredil zeliščno maslo iz peteršilja in timijana.  

 Čebulna marmelada.  

Čebulo sem narezal na polmesece, jo zdušil do mehkega, dodal  sladkor ( moskovado) in 
balzamičen kis. 

  

File noja sem vzel iz posode ter ga ohladil v mrzli vodi z ledom. 

Lotil sem se priprave zvitkov. 

Tramezzine sem natanko razvaljal in namazal z zeliščnim maslom. Dodal sem na tanko 
narezane fileje noja in čebulno marmelado. Zarolal in skranil v hladilniku. Pred hranjenjem 
sem jih popekel na olivnem olju. 

Majonezo sem naredil po klasični metodi in ji dodal wasabi. 

Noja ( mehak, slasten)    sva poplaknila z Mahrs Brau  , tipa bock iz Bamberške pivovarne. 

6,8 % alkohola . Meni nekako nič posebnega. Kot se spomnim, morda nekarakterno…Bi mogel 
še enega zvrnt za ponolno oceno.  



  

  

4. Goveja prsa ( brisket) s pastinakovim pirejem, glaziranim 
korenjem, vloženo čebulo in solato 

Goveja prsa 

Ker sva bila z drago sama sem se odločil, da bom pripravil kos, ki ga še nisem . Tako je ta čast 
pripadla govejim prsim.  



Teden pred kuhanjem sem jih položil v kvašo .  

V cca. 5 litrih vode sem raztopil 150 g sladkorja in 75 g soli. Ko se je voda ohladila sem prsi 
položil v posodo in jih dal v hladilnik. 1x dnevno sem jih obrnil in so v hladilniku ostala teden 
dni.  

Po prebiranju vseh možnih blogov in sirijus itsov sem su-vi prižgal na 68 stopinj. Prsi vzel iz 
kvaše jih obrisal, obložil z mešanico popra, soli in dima v prahu. 

  

Zvakumiral ter za 36 ur položil v kopel  



  

Ko sem jih vzel ven sem jih ohladil ter imel na sobni temperaturi cca. 2uri. Nato pa sem jih 
dal na rešetko v  160 stopinj ogreto pečico in jih imel notri še dve uri. 

Kot rečeno so bila prsa prvič na meniju. Meso je sicer razpadalo , vendar je bilo suho in bom 
definitivno poizkusil še kakšno drugo varijanto. Jedljivo, vendar s končnim rezultatom nisem 
bil najbolj zadovoljen.  

Pastinakov pire 

Pastinak sem z mlekom in maslom kuhal v kopeli na 83 stopinjah eno uro.  

Pastinak sem pretlačil skozi sito in mu dodal tekočino iz vrečke z dodatkom masla in dodatno 
posolil. 

Glazirano korenje 

Tudi korenje se  namakalo v kopeli s pastinakom. Le da v drugi vrečki, z dodatkom masla in 
rjavega sladkorja. 

Korenje sem dokončal v ponvi s sladkorno masleno tekočino iz vrečke.  

Vložena čebula  



Rdečo čebulo sem narezal na polmesece in jo z rokami »razslojil« , dal v cedilo ter prelil s 
kropom. 

V kozarec sem nalil bel vinski kis, dodal žličko soli in žličko sladkorja ter premešal . Nato sem 
notri dodal čebulo. 

  

Solata 

Na trakce narezan radič. Z mandolino narezana cvetača in jabolko granny smith , ki sem ga še 
zrezal na palčke. Dodan zdrobljen kuhan kostanj in nadrobljena gorgonzola ter premešano z 
mešanico smokvinega kisa, olja, soli in popra. 

Zraven pa se je popil  Aecht Schlenkerla Rauchbier .Temno, dimljeno pivo iz Bamberga s 5.1 % 
alkohola in od vseh dimljenih piv , ki sem jih poizkusil , najbolj zmerno in primerno stopnjo 
dimljenega okusa. Odlično za vse malo »močnejše« jedi .  



  

  

5. Čokoladni mousse s solnim cvetom in olivnim oljem 

Čokoladni mousse 

Pol litra sladke smetane sem stepel in dal v hladilnik. Stopil 300 g jedilne čokolade. 



Na vodni kopeli stepel dve jajci in dodal štamperle kavnega likerja. V to mešanico sem vlil 
čokolado , razmešal in to narahlo vmešal v sladko smetano. Ko je bila zmes homogena sem ji 
dodal še solni cvet. Mousse sem dal v kozarca in na vrh naliv domače olivno olje. 

K sladici pa se je res izvrstno podalo nekaj , čemur bi skoraj težko rekel pivo in sliši na ime  
Maple truffle ice cream waffle . Švedsko angleško sodelovanje je postreglo z 11.5 % alkohola. 
Z gosto, črno skoraj sirupasto tekočino ter kar nekaj sladkimi asocijacijami ( javorjev sirup, 
karamela, čokolada…)  

  

Po večerji sva z drago nekako opustila misel na zadnjo uro druženja s prijatelji in ga 

prestavila na novega leta dan ☺   In to bi bilo vse za 2017…. 

                                                 NAJ BO ZDRAVO IN SREČNO 2018!  

  


