Bring it on 2021…
Leto je naokoli in Zlati Silvo 2021 je pred vrati, oziroma v času pisanja tega poročila, že za nami.
Namesto lanskega deset članskega omizja, letos v skladu s spoštovanjem ukrepov seveda,
štiričlansko. Plus en mini človek, ki je večino sicer prespal. Hvala ji 
Ker smo vsi ugotovili, da se z letom 2020 pač ni za zaj******, stvari nismo prepuščali naključjem,
ampak smo se dobro pripravili. Skriti sestanek (ne povedat), izbor menija pa angažiranje
amaterskega sommeliera, ki je bil po srečnem naključju član omizja, da bo vse ja tapravo, ker da bi
šli v 2021 nepripravljeni.. To pa ne..
Meni je kombinacija trenutne inspiracije ob izbiranju sestavin iz lokalne pridelave in pregledovanja
receptov po takšnih in drugačnih virih tekom leta – ko vidiš nekaj dobrega pa rečeš to pa je za
probat.. al pa za izboljšat 
In tako smo počasi začeli z delovno verzijo menija.

Na koncu se je skuhalo takole:
Pozdrav iz kuhinje
Jetrna pašteta na posteljici iz rukole s črnimi tartufi
Nič kaj velike filozofije. Spečeš toast po Napotovem receptu, malo obrežeš robove, dodaš jetrno
pašteto, ki jo prej po skrivnem domačem receptu od tete dobro spaštetiš v multipraktiku, rukolo,
tartufe in kalčke. Parkrat popraviš, ker ti nikakor ni všeč kako zgleda na krožniku in pofotkaš.
Posebnega vina zraven ni bilo. Ostalo je še nekaj Pinele od Guerile, ki smo jo pili med pripravami
in pa penina od Prusa.

Sedaj pa k resnim zadevam.

Hladna predjed
Dimljena postrv, bučni kreker, pena iz kozjega sira, sorbet rdeče pese
Postrv je dimljena. Na žaru med 70 in 85 stopinjah, na jurkinih sekancih približno uro, uro pa pol.
In hlajena na svežem decembrskem zraku nadaljnjih sedem ur, do večerje :)
Za bučni kreker zmleta bučna semena počasi pražiš na bučnem olju. Dodaš malo riževega kisa in
škrob. Zvaljaš med dvema peki papirjema, vržeš v pečico na 130-150 stopinj ter pečeš cirka pol ure,
ohladiš potem pa lomiš kak ti paše. No kak ti pač gre. Nam se je zdelo, da je vse v obliki držav..
Nevem če je to od vina ali pa je vse res.. 
Sorbet iz rdeče pese. Skuhaš rdečo peso, ohladiš. Na gladko zblendaš z malo agavinega sirupa,
začiniš in daš v skrinjo, da lepo zamrzne. Vmes zmrznjeno peso božaš z vilicami, da enakomerno
zamrzuje. Lažje je v kolikor imaš napravo za delanje sladoleda...ampak vse se da :)
Peno iz kozjega sira pa narediš čisto simpl. Dober sveži kozji sir daš mešat najbolj vztrajnemu članu
gospodinjstva, ko dobi lepe mehurčke in gladko teksturo doliješ malo spenjenega mleka, res malo!,
in pol naj oni še kr malo meša. Za nekaj minut na hladno, pa je.
Zraven je še redkvica in pa pire iz muškatne buče.

Vino
Marof: Sauvignon Breg (SLO) – letnik 2016
Poln, krepak Sauvignon s srednje globoko zlatorumeno barvo. Cvetica je srednje poudarjena,
dozorela, široka, prepletena, kompaktna. Ponudi zrele rumene sadeže, kanček vonja po ožganem,
maslo, fina zelišča, vsega po malem. V ustih je vino suho, krepko, srednjih kislin, z oljnato teksturo
ter srednje intenzivnim, a vztrajnim karakterjem.
V kombinaciji z dimljenoo postrvjo ponudi izrazit kontrast med vinom in jedjo, ki ob naslednjem
grižljaju ali požirku izpostavi najboljše arome tako postrvi, kot tudi vina :)

Juha
Korenčkova juha z ingverjem, mlečno peno in kalčki
Poseben opis vrjetno ni potreben. Korenček olupiš, vržeš zraven malo čebule, pražiš, dodaš ingver,
zaliješ z jušno osnovo in kuhaš. Zaštartaš paličnega pa je gotovo. Pa maslo. Korenje in maslo to je
lepi par..
Mlečna pena je povsem ista zadeva kot pri penjenju mleka za kavo. Serviranje je priporočljivo v
kozarcih, da pride efekt različnih barv do izraza. Nalij juho, dodaj peno, okrasi s kalčki. Voila.
Bere se simpl, ampak smo se vsi strinjali, da je bila juha presenečenje večera. Okusi so se pač tako
povezali, in prepletali, da nam ni bilo čisto jasno. Ampak ja, najbojše stvari so preproste, kao 
Če me spomin ne vara smo zraven juhe spraznili Marofov Zeleni silvanec.

Topla predjed
Brancinova zloženka z masleno pomarančno omako

Prva plast. Pesto. Pinjole, olivc,bazilika, parmezan.Čista klasika. Popražiš pinjole, vse zmiksaš.
Druga plast. Riž.
Vmes prelita pomarančna omaka. Maslo in pomaranče. Toplotno obdelano.
Tretja plast. Na trakce narezana rdeča paprika.
Četrta plast. Bučke najtanjše možno.
Peta plast. File brancina. Ker je bil file postrvi dimljen, smo brancina samo popekli.
Zraven je dodana še pomarančna marmelada. Na sliki se ne vidi. Ampak je tam. Paše zraven v nulo.
V kolikor bi kopiral recept je ne pozabi :)

Vino
Marof: Chardonnay breg (SLO) – letnik 2017
Zrel, poln, še mlad Chardonnay z značajem tople klime in živahnostjo hladne. Barva je srednja
globoka zlatorumena. Cvetica je srednje poudarjena, dozorela, diši po medu, hrastu, maslu, belem
cvetju. V ustih je vino suho, krepkejše, tekstura je oljnata, polnega okusa.
Neverjetno komplementarno vino za brancinovo zloženko. Vino se po grižljaju spajdaši s
pomarančo in pestom, pritegne vso veličino okusov nazaj na brbončice in ustvari praznično
harmonijo pookusov. Hkrati pa pripravi oder za naslednji veličastni grižljaj in simfonija okusov se
lahko ponovi.
Glavna jed
Jagnječje kronice z zelenjavnim snopom
Za začetek. Ni ravno enostavno dobit kronic. Sploh na štajerskem. Misija. Tudi ob nakupu celega
moraš imet srečo, da se mesar ne odloči ravno na sredi sekat.. Svašta.
Torej. Kronice novozelandske jagnjetine. So bile na žaru. Dimljene indirektno in potem zapečene.
Središčna temperatura je bila pred zavijanjem v folijo 53 stopinj.
Aja marinirane so bile cirka štiri ure v olju iz črnih tartufov, malo sojine omake, česen, sol,
rožmarin….
Postrežene na zelenih drobtinah.
Panko drobtine pa peteršilj. Blender. Voila.
Zelenjavni snop. Zelena, korenček, rdeča pesa. Narezano s kirurško natančnostjo, zloženo v pekač
kot da maš ocd, pa malo olivnega, česna in provansalskih od sosede. Pečeno v pečici. Zavito s stebli
drobnjaka.
Čisti minimalizem. Ampak več kot dovolj.

Vino
Kot se za glavno jed spodobi smo odprli dve flaši.
Frescobaldi: Chianti Classico – Sangiovese (ITA) – letnik 2017
Chianti je katerokoli vino iz regije Chianti v Toskani in mora vsebovati vsaj 80% Sangiovese
(Jupitrova kri). Chianti Classico je manjša regija znotraj Chianti regije, ki zajema prvotno Chianti
območje. Samo vina iz te regije lahko na uporabijo na etiketi črnega petelina, ki je simbol vina
Chianti.
Elegantno izstopajoča aroma svežih majhnih rdečih in modrih gozdnih sadežev s subtilno
povezanimi notami praženega hrasta in vanilje. Vino s polnim telesom, blago kislino in nežnimi
tanini spominja na okus višnje.
Nežna kislina ravno prav nevtralizira in lepo izravna drobce maščob v jagnjetini. Nežne, mehke in
sočne sredice kronic so se lepo povezale s sadnimi notami v vinu, tanini pa so se lepo ujeli z
dimljeno skorjico.
Paul Jaboulet Aîné: Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu De Père en Filles (FRA) – letnik
2015
Vinogradnica Carolyn Frey je pomešala 80/10/10 Grenache, Syrah in Mourvèdre, da je nastalo to
zaokroženo, mesnato rdeče vino. Poprani črni sadeži, začinjeni z mineralnimi in slanimi podtoni.
Fino zdrobljeni tanimi z duhom gariga.

Sladica
Mini Pavlova z limonino kremo, malinina zmrzlina s šampanjcem ter rožmarinom
Mini pavlove so bile na koncu kar maxi, tako da, ko daš pečt beljake, naj bo krog manjši od 10cm
Vseeno pa je vsak brez težave pospravil svojo, tako da sklepam, da so bile vsaj dobre, četudi malo
predimenzionirane.

Za sladico se spodobi dat točne informacije ne? Da nebo pol kake hude krvi, da ni ratalo. Če se
držiš spodnjega recepta, garantiram, da bo še tašči všeč ;)
Pavlova:
6 beljakov
375g sladkorja
2 čajni žlički koruznega škroba
2 limoni

Pečico segreješ na 180, stepeš beljake, počasi dodajaš sladkor. Ko je lepe perlaste barve, posuješ s
škrobom, naribano limonino lupinico ter dodaš 2 žlički limoninega soka.
Nabrizgaš krogce v velikosti cca 8cm, naj bodo raje višje kot širše. Daš v pečico in zmanjšaš
temeraturo na 150. Pečeš 30 min, potem vgasneš pečico in pustiš še 30min da se počasi ohlajajo v
pečici. Ne odpiraš, ne jemlješ ven.

Krema:
Naribana lupinica dveh limon
Sok dveh limon
2 veliki jajci
2 rumenjaka
100g sladkorja
100g masla

Jajca zmešaš s sladkorjem, stopiš maslo, v katerega dodaš limonin sok še preden se popolnoma
razpusti, nato primešaš jajca s sladkorjem. Na majhnem ognju in z neumornim mešanjem kuhaš
dokler se ne zgosti v kremo in dobi lepe rumene barve.
Pri dekoriranju si lahko kreativen. Pistacije, praženi mandlji, meta, pa sezonsko sadje. Ne pozabi še
na stepeno smetano.
Za zmrzlino skuhaš sirup (voda cuker pola pola), ki mu dodaš rožmarin in kardamom. Ohladiš.
Zmrznjene maline zmiksaš in precediš, da odstraniš peške, dodaš šampanjec in ohlajen sirup. Hop v
skrinjo in vsaj pol dneva pustiš na miru. Še bolje čez noč.

Vino
Château Bodrog: Tokaji (HUN) aszu 5 puttonyos – letnik 2010
Sladko in uglajeno »Vinum Regum, Rex Vinorum« (vino kraljev, kralj vin) že od 18. stoletja.
Zaželeno predvsem med madžarskimi plemiči, najljubše vino Ludvika XIV in plačilno sredstvo za
Josepha Haydna, morda zaradi svojega slovesa kot afrodiziak tistega časa. Pravzaprav se ne ve,
kako dolgo že azsu vino raste na vulkanskih tleh ob rekah Bodrog in Hernád. Prvič bi naj bilo
omenjeno leta 1576, čeprav bi naj bile najdene 5 let starejše steklenice aszu vina.
Aszu pomeni suh/suho in se nanaša na suho grozdje, ki se doda preostalemu vinu. Zaradi bližine
večjih rek in gora je zrak precej vlažen, kar povzroči sivo plesen na grozdju, ki se na močnem
poletnem soncu posuši. Grozdne jagode s to žlahtno gnilobo so previdno obrane v pute (puttonyos –
cca. 25 kg) in dodane preostalemu vinu, na katerem je bilo označeno, koliko teh put je bilo dodanih
na en 136 litrski sodček suhega vina. Po nekajmesečni fermentaciji v hladnem (tradicionalno v
jamah bližnjih gora) sledi zorenje od 3 do 8 let. Dandanes se t.i. puttonyos več ne uporabljajo,
ampak služijo le kot oznaka, koliko nepovretega sladkorja je v Tokaji vinu; npr. 5 puttonyos pomeni

vsaj 120 g/l nepovretega sladkorja.
Kompleksnost sladko svežih okusov pavlove ni bila prevelik zalogaj za tokaji, ki ni prav nič
zaostajal v svoji raznolikosti. Tako sladki in sveži okusi, kot tudi pistacija in mandlji, vsak aspekt
pavlove je našel svoj par arome tudi v vinu.

Na koncu dneva, no ja po resnici, drugi dan pri zajtrku, smo (spet) nazdravili na to večerjo. Če je to
popotnica za 2021, potem nas nič ne skrbi. In zagotovo bomo vse skuhali še kdaj, še komu, ker je
bilo tako dobro, da ko pišem to, bi raje šel vse za nazaj pojest.
Naj bo 2021 tako dobro, kot je bla naša silvo večerja in tak zabavno, kot smo se imeli, ko smo jo
pripravljani. Čin čin.

Dodatne slike:

