Zlati Silvo 2019

Neandertalec v laboratoriju
Dragi Napo, cenjena komisija.

Težko se je bilo odločit. Kljub temeljitemu premisleku in analizi preteklih Silvejev pri sebi še
vedno oklevam s prijavo. Lani sem imela res dober meni – in zgodbo za njim. Kuhala sem sproščeno, brez
obveznosti, nocoj pa mi za vratom visi zlati komat. Človek bi zlahka zamahnil z roko, rekoč, “Ah, neka
onlajnska titula!” Pa ni tako. Zlati Silvo je prerasel splet. Je več kot trepljanje po rami in slava in čast in
čestitke ljudi, za katere sploh nisem vedela, da me poznajo. Ali, da jih kulinarika zanima… ali, da berejo
kruhinvino! Naslov je za amaterskega navdušenca velika potrditev, da dela prav. Zame je pomenil preboj
iz (družinskega) ozadja. Pa ultimativni izgovor za nabavo kuhinjskih gadgetov. Seveda Zlati Silvo ne more
imet tumpastega noža. Pa sposojenega sous vide grelca. Zlati Silvo ne more bit brez kuhinjske pincete in
brenerja. Litoželeznega lonca. Vakuumirke. Kupa različnih ginov. …
… Na pultu je kaos. Župa je skipela. Hudič zelen ne gelira, kot bi bilo treba. Zaprli so trgovino. Zgubila sem recept od
bivše tašče. Ne spomnim se, kaj mi je naročila (vprašat je pa tudi ne morem)! Župa je napačne farbe. Pozabila sem zrezat
guancial. Glavne jedi še začela nisem. Zagotovo bo meso pre_____ (vstavi po trenutnem pesimističnem navdihu).
Prodajalka v gourmetshopu je sitna in neustrežljiva. Odkorakam praznih rok. Berem. Težko je branit. Mrakov Iztok. A
sem lani dobila samo zato, ker se ni prijavil? Kaj kuhajo drugi? Bo tole dovolj? Vem tudi, kje sem ga sr*** lani. Kupljena
sladica? Na, bitte.
Obup utopim v gintonicu. Ta nikdar ne razočara (letos je na tapeti Gin Mare, zalit s Feverjevim
mediteranskim tonikom. Z rožmarinovo vejico in zaprtimi očmi me uspešno vrača na našo morsko
teraso). Ja, pa koktejle moram tudi testirat preden jih dam na mizo. Ups.
.
.
.
.
.
Še vedno sem svetski čovek. Še vedno nabavljam staf. Stikam po tržnicah, majhnih štacuncah. Izvajam
čudne manevre z avtom, ko pri obcestnem prodajalcu vidim kaj zanimivega. Tole gre z mano! Za eno noč
po Balkanu potujem s čekirano prtljago (23 kg!), ker nazaj švercam … paprike, fižol, sveži sir, limone,
začimbe, mandarine, burek, pastrmo, por … ampak vse to mi nič ne pomaga (če to bere carina – prosm
pozabte kar ste lihkar prebrali!)! Ista fora ne bo palila dvakrat. Đabe. Zaman. Juzles.
Kaj naj jim skuham? Meni sem zadnjih par mesecev v glavi pa tudi na papirju večkrat prečrtala. Zamenjala,
popravila. Tole je ta zadnja, sicer beta, verzija:
Začet moramo na hard,

da se Silvo vrže not:

rdeča nit iniciatorskih mešanic bo

gvatemalski rum Zacapa, vsebujoč rume, uležane med 6 in 23 let – meden, opojno dišeč po suhem sadju
in tisti najbolj kičasti rumovi esenci… ampak on je pravi! Silvo pije čistega, zre u plapolajoč plamen in
meša:
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Dark’n’Stormy
Ohlajeno hi-ball čašo izdatno z ledom napolniš, čezenj 100 mL gingerbeer fsiplješ, nato pa počasi
na ledeno kocko (s pipeto?) doliješ 45 mL ruma, limetino četrtinko za rob zatakneš.

Slika 1 in 2: Laboratorijska praksa 1 pri predmetu Miksologija
Daiquiri zimski – by Tim Philips
Limeta in rum sta praktično nerazdružljiva zato v shakerju na ledu stresaj 20 mL nje soka, 15 mL
simpl sirupa (nasičena sladkorna raztopina = 1:1 ali več cukra, če segrevaš), 45 mL ruma.

Sledila bo trda, a izpiljena klasika: domač, nasekan tatarc, začinjen lih prou. Ma ne tatarc. Ker so to
poimenovanje začeli uporabljat za tisti polmesni tričetrt paprični polizdelek v plastičnih lončkih, menim,
da si ta čudovita silvestrska klasika zasluži boljše poimenovanje. Ali pa vsaj

kampanjo proti zlorabi imena.

intenzivno

Mazali ga bomo na domač drožast (?)

kruhek (Anitin 1, 2, 3 recept, Drožomanija p158, posut s črno soljo), ki smo ga pred tem ofrišali z
limoninim putrom.
Pljučno na obeh koncih amputiraš, tako, da ti za naprej ostaja le srednji del enakomerne debeline.
Nebeške obreznine (300 – 400 g) nareži na tako drobne kose, da se še lepo mažejo. Pri nas je to od 2,7 –
3,8 mm. ;) V delni homogenizat vmešaj 3 rumenjake, 1 mini sesekljano šaloto, sale e pepe q. b.; po starih
uzancah naj bi tatarc imel 12 sestavin, zato lahko dodaš še kapre, inčune, malo (!!) mlete (dimljene)
paprike, čilija, senfa, mayo … ampak vse to je beg od prvinskega okusa surovega mesa. Za pripravo rabiš
par šnit toustanega kruhka… zadevo je pač treba probavat vmes ;) Ko ti je všeč in se ti zdi, da bi ga mazal
in mljaskal in mazal in, da hudičevo hitro kopni, je čas, da ga daš za vsaj 4 ure počivat na hladno. Tudi
vzdržnost in krepost sta pomembna stebra dobre kuhinje.
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Sliki 3 in 4: Parcialna homogenizacija in sestavine za žlahtnenje

Sliki 5 in 6: Bifor-Aftr. Na sliki desno so posledice neučakane laktobacilno – kvasne združbe, ker je Silvo
predolgo sprehajal psa. “S” je komaj prepoznaven, a odličen nosilni medij za tatarca
Za limonin putr slednjega penasto vmešaj in dodobra v multipraktiku preluftaj. Vanj dodaš sok ene
polovice limone in nje lupinico. Ščep soli, če boš rabil za slane jedi.
Ker v tatarca nisem dodala mnogo pekočih reči, sem za jačanje ostrine naredila wasabijev gel. Sprva kot
2% raztopino agarja, vode in (obilo) wasabija, ki je gelirala zrnasto. Za estetsko optimizacijo sem se nato
lotila še priprave gela s klasično želatino po navodilih s pakunge. Zadeva je odlično uspela in jo razrezano
na kocke lahko vidite na spodnji sliki.
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Sliki 7 in 8: Prezentacija limoninega masla, tatarca in wasabi gela na skrilavcu

Župa, hommage a Mosterd family – recept sem pobrala potujoč po
nizozemskih poulderjih; svetskost pač ostaja rdeča nit, le, da je tokrat nematerialna.
Gorčici na nizozemskem rečejo “mosterd”. Tako pa se tudi piše družina, ki nas občasno velikodušno
sprejme pod svojo streho in ob tem zelo efikasno in okusno polni naše želodčke. Gospo sem nenatančno
in presamozavestno opazovala pri pripravi juhe, seveda nič pisala, zato sem za osvežitev spomina
pogledala soimenjakinjin blog: https://uitpaulineskeuken.nl/2018/01/groninger-mosterdsoep-metspek.html
Za litrski čebriček zlate gošče potrebuješ:
1 manjši por
1 čebulco
2 stroka česna
30 g masla
40 g moke
1 L jušne (kurje / zelenjavne) osnove
3 jušne žlice senfa (najbolje tistega pravega z zrnci)
Par žlic kisle smetane
200 g popečene slanine (pri nas krškopoljca)
Peper en zout ;)
Začneš v stilu (pra)babic: sesekljano čebulo in našnitkan česen popražiš na maslu, poprašiš z moko in
zašpinaš v ajnpren. Velik del neribje nizozemske kuhinje (žal? še vedno?) temelji na ajnprenu. Pražiš
kakšnih 5 do 10 min, pri tem mešanica ne sme spremenit barve! Poc – ampak strašen poc! - popolnoma
ohladiš. Ko hladnega med prsti povaljaš, se mora zdet peščen. Takrat ponovno zapališ pod njim, dodaš
por na kolesce narezan in dušiš dalje. Ko je por pokuhan, zaliješ z jušno osnovo… naj vre kakih 5 min.
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Potem z ročnim mešalnikom ali blenderjem mešanico do gladkega spasiraš. Soliš, popraš, senf noter
rukneš. Voilà! Pujseka popražiš in dekoriraš na krožniku:

Slika 9: Mosterdsoep alla family Mosterd
Na tem mestu smo se trpeči strinjali, da bi zaradi preobjedanja s tatarcem komot zaključili večerjo in se predali bolj
asketskim aktivnostim. Ampak ne! Mi še na polovici nismo! Mož obupano išče uteho v žganjicah, ki naj bi olajšale želodec
in vzpodbudile tek.

Brez pašte kakopak ne gre – odkar je potres narukal Lazio, All’amatriciano še posebej rada zakuham. Pa ne
vem zakaj. Kuhajočega miselni tok je včasih zares morbiden. Amatriciana je spet ena zgodba o hrani
revežev… Ne vem, a se taka priča dobro prodaja, ali nakazuje na (lažno) skromnost naroda, ki jo
sproducira … al’ zakaj jo tako radi napletejo okrog vsake fine (nacionalne) jedi. Torej, domnevno
okrepčilo pastirjev z brd srednje Italije je bilo, kakopak, v hribih najprej brez paradižnika. Guanciale
(ličnice pri pujsu) so zabelili z ribanim ovčjim trdim sirom in vmešali v debelejšo dolgo pašto. Recept
zanjo sem pred davnimi leti pobrala med potikanjem po srednji Italiji. Prvič sem jo jedla narobe. Še danes
me veže obljuba, da ne bom povedala kdaj, kje in kdo si mi je upal amatriciano postreči s spaghettoni.

Vedno, ampak VEDNO se jo je z bucatini. In ničemer drugim.
Tole je smrtno resna zadeva in prosim, da jo tako tudi tretirate! Za kasneje spimpano varianto, ki jo danes
poznamo pod imenom vasice Amatrice (N 42.628339° E 13.292156°), rabiš sledeče:
100 g guanciale (“slanina” ličnega dela, včasih precej redka stvar pri nas, danes nabira na modi)
2 dL belega vina
Olivc
Paradižnikov preparat – zgoščena salsa iz čim boljšega paradižnika, soljena, začinjena
100 g pecorino romano (čim manj slan)
Sale e pepe q. b., peperončin
Ja, prav vidiš – ni čebule in ni česna! Niti drugih gverc.
Kako? Guanciale narežeš na trakove, s kapljo olivca na ponvi osmodiš. Preden zadimi z belim vinom
zaliješ, reduciraš praktično do slaninske oborine. Gor zalučaš paradižnikov pripravek, soliš, popraš,
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pokuhaš. Mogoče še špric belega vina in/ali peperončin po želji. Pokuhaš in vmes v precej slanem kropu
okopaš bucatine (!!!). Debeli špageti z luknjo na sredi morajo bit stisnjeni skozi bronasto prešo (trafilata al
bronzo), da so čimbolj hrapavi. V luske bodo lahko ulovili božanski zos, ki bi se sicer nemarno scedil na
dno krožnika. To je pravzaprav glavni problem popularne generične all-over-dostopne pašte. N. B.: Med
kuhanjem si ulovi eno šalco vode od pašte, ki jo združiš z omako in pašto. Če se še tako absurdno sliši – ta
voda se uporablja za zgoščevanje, ker je polna škroba. Mini trikec testeninskih maestrov. Vanjo pest ali
dve naprašenega (zester!) pecorina vmešaš. Pa še malo z njim čeznjo za dekoracijo:

Slika 10: Amatriški kupček radosti

Moška deca leži kot obstreljena, ampak naš “bullet entry” kot bi se bila izrazila presvitla lanska komisija, komaj prihaja.
Kakšen sous vide! Kakšna tehnologija! Mi gremo letos na hard! Stavimo na vse ali nič (sej morš bit fu***** da celo
mulprato u ogenj vržeš):

“All in” plato principal
Bog blagoslovi neandertalca, ki mu je kos mesa prvič padel v ogenj. In na desnico svojo pokliči tistega, ki je meso pravi cajt
ven potegnil!
Tole je utelešeni kolumbijski “NE” hiper-previdni pripravi mesa. Doziranju. Temperiranju. Zmernosti. Zadeva je utterly
protislovna. Recept pobrala pri pravi Kolumbijki, ki danes živi na Nizozemskem. Sivina večno deževne ravnice njenemu
velikemu, vznesenemu in poskočnemu srcu nikdar ni prišla do živega. Gracias para el coragio, Juanita!
Preden se lotiš tegale mesenega pokra, rukni en gvatemalski straight z začetka referata. Trust me, bo lažje.
Nadalje naberi:
Srednji del goveje pljučne pečenke (lomo), dobra kilca
Kuhinjsko cunjo od katere se lahko za vedno posloviš
Štrik iz naravnih vlaken (konopec) – glej da se ne nasadiš z rjavo špago, ki izgleda kot prava, pa je iz
plastičnih vlaken!
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2 kg soli (lahko 1 kg fino in 1 kg grobo mlete)
Par zrn česna
Par vejc frišnih začimb (najbolje timijan in/ali rožmarin)
0,5 L rdečega vina
Razpaljen kamin
Rezervna drva
Ognjevarno rokavico
Baterijski vrtalnik (če si vsaj malo softič)
Termometer za meso (beri prejšnjo alinejo)
Debelo, ne presuho dilo
.
.
.
.
.
A vam ni nič jasno? Če imate zdajle WTF oblačke nad glavo, potem je bil namen dosežen. Lahko nehate brat ☺
Sicer gre pa drama s pocukranim (soljenim?) koncem takole:
Cunjo v rdečem vinu omočiš, razprostreš po pultu in nanjo natreseš sol (ne do roba!) na 1 cm debelo.
Dodaš gverce:

Slike 11, 12 in 13: Slani triptih
Na krajši rob na sobno temperaturo ogreti mesni štrukelj postaviš in pričneš z motanjem. Od trenutka, ko
meso pride v stik s soljo, se mora vse dogajati trčečim korakom. Sicer ti jo bo zagodla osmoza in bo triumf
izostal. Zato so slike bolj sporadične.
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Slika 14: Zamotavanje trupelca

Slika 15: Lomo al trapo (pljučna v prtiču)
Upam, da si napotek o razbeljenem kaminu vzel resno – tole je treba namreč vreči v ogenj (in na žerjavico,
seveda)!

Slika 16: Majke mi, za tole je treba 'met jajca
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Tajming ni tvoj prjatu. Eni pravijo 10 min na eni, 10 min na drugi strani. Drugi 15 / 15. Tretji, da ne
obračaj. Eni pečejo na žerjavici, eni v ognju. Žerjavica je generalno game killer, ker sol prepozno okameni
in ima preveč časa uhajat v meso. Ne pozabit, da je rokovanje s tole vročo smotko zahtevno in zamudno.
In ta čas, ko ti izvajaš previdnostne ukrepe, se zadeva znotraj kuha. In življenjski sokovi jo zapuščajo. Joj.
Odločitev je padla – lomo bomo obrnili in potem malo pomutili. Wait and see.

Slika 17: Roko v ogenj za Silvota

Slika 18: Po 10 minutah zgoraj / spodaj pripravimo orodje, lomo previdno izvlečemo iz ognja in
prestavimo na debelo (ne presuho!) dilo
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Slika 19: Zavrtamo (sveder Ø 4,5 mm – hišni inženir predhodno s šublerjem kljunastim merilom pomeril
debelino sonde)

Slika 20: Vtaknemo sondo do sredine in pomerimo (ni še!) – vrnemo v ogenj za par minut
Če se bo kdo tegale loteval, naj ga prijazno opomnim: ko vročina enkrat prebije solni oklep in začne
temperatura mesa naraščat, je od medium rare do katastrofe zelo kratka pot. Nam bi skoraj ušlo. Zato v
tem primeru niti ne bi bilo treba mesa vračat v ogenj, pač pa bi se lahko do konca skuhal na pultu z
vtanknjenim cagrom. Ampak to totalno smanji doživljaj!
Čez 4 minute smo ga dokončno rešili pekla in začeli z rudarjenjem:
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Slika 21: Že diši!
Za pogum smo bili bogato nagrajeni.

Slika 22: Ta-daaaa
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Slika 23: Za las ujeli medium (done). Če bi ga odprli kakšno minutko prej, ne bi bilo nič narobe, ampak mi
se radujemo! Gradienta od zunaj navznoter pa menda ne vidiš vsak dan!
Si mislite, šniclni so bili ravno prav slani… roko na srce, lahko bi jih tudi dosolili. S kapljo Čokovega
olivca ožlahtnili. Z babičinim pirejem in kremo pečenih paprik na talar položili.
Za pire: krompir dodobra v oblicah skuhaj, nato ga s šprudlnom prepasiraj skozi sito. Nema bližnjic,
stiskalnic, tlačilk, gadgetov! Ko si dodobra zašvical, vmešaj toplo mleko, maslo, smetano. Soli po okusu.
Za kremo iz pečenih paprik: njih na najvišji temperaturi svoje pečice posavnaš, pretežno olupiš, pečke
odstraniš in preko noči na cedilu s prtičem pustiš, da oddajo vso vodo (sicer bo krema zdrizasta).
Zblendaš.

Slika 24: Končni rezultat

Vsi smo se preveč najedli. Lani, po ribji večerji, so bila naša telesa še zmožna fizičnega udejstvovanja. Pričujoči pa meni nam
je zadal tako hude rane, da bi polnočni ognjemet (ki je tokrat za spremembo preglasil rakovniški orkester) kmalu zamudili.
To, da je letos lokalna gasilska postaja ob polnoči vklopila sirene, alarme in light show namesto petard, podpiramo. Smo
ZA PREPOVED splošne prodaje pirotehnike. Ničesar dobrega ne prinaša, razen trenutnega veselja parih starih prdcev in
mulcev brez fokusa in občutka za sobivajoča bitja.

Po nekaj urah (!) počitka na kavču smo se lotili še sorbeta, upajoč, da nam vsaj malo olajša muke.
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Kako do

oranžne kristalne kreme z ingverjem?

En dan prej blendaš 4 tamehke kakije, rahlo, po potrebi sladkaš, vmešaš pest drobno sesekljanega ingverja
in postaviš v ledenico. Vsako uro mešaš, če nimaš ice cream makerja. Nastavi alarm! Pred serviranjem
aeriraš s penino in špricem vodke.

Slike 25, 26 in 27: Kakijev sorbet v treh slikah

Kaj je lahko boljšega od tašče, ki je bivša? Nič, razen njenega recepta za

torto

frlansko dišečo

. Ta recept je zgleda res zamejski unikat. Nikjer na širnem spletu nisem našla nič podobnega …
zatorej dobro pomni:
1 zavitek albert keksov
1,5 kg jabolk zlati delišes
100 g temne čokolade
½ vrečke pinjol
Par žlic sladkorja
Cimet
Limonina lupinica
Pest rozin, v rum namočenih
160 g moke
1,5 dL mleka
1 jajce
½ vrečke pecilnega praška
Žlica vanilijinega (!) sladkorja
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Tortni model obložiš s peki papirjem, kekse nalomiš na kvadratke stranic 1 – 2 cm, toliko, da dno pokriješ.
Delišes olupiš, nalistaš.

Slika 28: Tortni piškotno jabolčni triptih
Lističe polagaš na piškote praktično skoraj do roba modela (pusti si kakšen cm). Nato zadevo začiniš v
poljubnem vrstnem redu s: sladkorjem, cimetom, limonino lupinico, rozinami, pinoli in čokolado. Bodi
velikodušen, torta mora opojno dišat po leseni izbi v koči s snegom zasuti, prasketajočem ognju, močnem
čaju na šporgetu in sladici, ki se v njem peče. Če zapreš oči, naj ti prikliče sceno iz reklame za avstrijske
chalete na gori …

Slike 29, 30 in 31: Gewürzen
Da se ti tole v pečici vse skupaj ne zasuši in zažge, pripravi testeni pokrov (podobno kot palačinkino
testo): šprudlaj jajce, mleko, sol, vanilijin sladkor*, moko in pecilni prašek. Prelij.
*Vanilijin sladkor je pri nas iz debelih vanilijinih strokov in fino mletega (a ne v prahu) sladkorja. Samo za
predstavo, kako obilen je pravi strok (ker se letos ne prčimo z izvorom sestavin, ne povem kje sem ga
utrgala ;) )
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Slika 32: Da niso rožiči…?
Torto peci pri 180 stopinjah kakih 45 minut.

Slika 33: Ne vem, če se ji tako reče… ampak je dišeča in recept je iz Furlanije

Če povem po pravici … smo torto večinoma pojedli ob prvi kavi zjutraj. Ni šlo več. Za konec pa le še
mini

Pehta department:

Slika 35: Od leve proti desni:
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Lemon Pisco (žganje, najbolje iz grozdja, sladkor, limonin sok = 1:1:1),
Metin (z avtoričinega vrta) zvarek – umešaj 2 L metinih listov, 1 L neizrazitega žganja, sladkaj po okusu s
sladkorjem in/ali medom (pakunga je posvečena chefici iz komisije)
Žajbljev liker (eno samo zdravje) – 1 L žajbljevih listov (s čimbolj trpečega grma), 1 L cvetličnega medu, 1
L žganja pajcaj na soncu 1 mesec

Danes je 5. januar 20189. Letošnji Silvo je bizaren. Dolg. Naporen … Maratonski, če hočete. Vmes nam je bilo tudi
slabo. Pa zaspali smo na kavču kot nasedli kiti. Ad hoc smo sklenili, da drugo leto bo pa samo čeber rakov in flaša
šampanjca. Spili smo Gašparinovo mojstrovino. Izjava o minljivosti pokala se nam je pred letom dni zdela pretirana. Pa je
še kako oprijemljiva. Za hip smo se predali svetobolju.
Tega, da smo v prvem delu večerje pili vsem dobro znani polsuhi Batičev rose, kasneje pa čudovit,
korpulenten sangiovese iz Tenute Amalia, nismo niti utegnili omenit. Pa nam je bilo v veliko uteho. In
zadovoljstvo.
Sotrpina, sokreatorja in navijaška družinska ekipa mi je celo leto bolj ali manj transparentno prigovarjala, naj se lotim
branit naslov.

Dulce bellum inexpertis. (Sladka je vojna neizkušenim.)

Zadnji dan roka za oddajo (2019) spisala: Pavlina Müller
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