
Namesto menija za 50… 
... prednovoletno novoletna generalka za 2, v 50 korakih 
 

 
1. Avtorica zapisa za študij vsebine priporoča v bližini kaj za pod zob  
2. Po spomladanskem koncu sveta 2020, je bilo tudi za kolekcijo konec sveta 

jesen/zima 2020 jasno, da nam bo prekrižala načrte ponavljanja tradicionalne 
prednovoletne megalomanske generalke, o kateri je bilo nekaj zapisanega že v Zlati 
Silvo 2016:-) 

3. Od takrat (no u bistvu že od začetkov tradicionalne generalke v 2010) je dobivala 
nove razsežnosti  - tako številčnosti družbe kot kuharskih vložkov, vendar pa nikoli 
brez zvezde večera - chilli con carne v največjih piskrih, ki jih bajta premore. 

4. V 2020 ker tradicionalna generalka v osnovni obliki ni uspela to še ne pomeni, da se 
zvezda večera ni zasvetila, a to je že druga zgodba. Ja itak, norca sta skuhala celo 
kuhinjo čilija in jo dostavljala v okviru dovoljenih občinskih meja:-)  

5. Od velike druščine letos sledi preobrat presenečenja od velike na mini mini zasedbo - 
od tod torej inspiracija in ime tega dolgega zimskega zapisa. 

6. Za avtorico se je to izkazal veliko večji izziv, kot organizirati pojedino za 50. 
7. Ker se je za spomladansko in jesensko/zimsko domačo zaklenitveno kuharijo vodil 

natančen dnevnik, je za novoletni čas padla ideja, da poskusimo brez ponovitev 
najljubših specialitet. 

8. Tedni omejitev gibanja in druženja prinesejo tudi kakšne nove življenske modrosti, 
recimo: 

9. Prestari smo, da bi pili slabo vino. 
10. Dobrega vina ne bomo šparali. 
11. Vedno kuham z vinom, včasih ga dam tudi kaj v jedi:-) 
12. V globalni ekonomiji (in podobnih krajih) je vedno “ it is noon somewhere:-)”, torej tudi 

primeren trenutek, da človek poteši žejo. 
13. Zgoraj navedeni principi so načeloma prilagodljivi tudi za večkratne destilate, ampak 

v mejah, ki ne zahtevajo preveč od jeter. 
14. Če si prebral do tu, potem si očitno pripravljen potrpeti še malo. Nadaljujmo: 
15. Hmmm - kdaj se je začelo? No recimo le, da je to dolga pot od prednovoletne 

generalke do...no letošnjih prvih dni…  
16. Gingin za štart. Ampak ne long-drink. Tonika en špljoc, glih da dobi mal mehurčkov  

 



 
17. Zanj.Tanqueray rangpur, fever tree in limeta in rdeč poper (poper izjemoma toleriran) 
18. Zanjo.Tanqueray klasik, fever tree mediterranean, en ostružek pastinjakove 

korenine, kardamom in squeeze pomaranče. 
19. Doma pečen pirin kruh s semeni in rožmarinom. 
20. Na roke sesesesekljan tatarc.  

 
21. Najprej originalen po njenem receptu. 
22. On packa naprej, in dodaja karapanđa dodatke. Kar zna:-) 
23. Penina. Za zraven. Vedno. 
24. Fregole sarde s kozicami.   

 
25. Spremljujoča tekoča problematika: Brda. Pulec. Konrad Belo. 
26. Vmes se vrti italijanska hepi lounge beat good vibe muzika. 
 
 



27. Kozice s čilijem na nabodalu.  

 
28. Za pogret in da tekoče boljše teče - ena lososova vžigalca:-) kot uvod v nadaljevanje.  

 
29. Frito misterioso misto. Za topli uvod – nadaljevanje, snack stoje, k morš probat al je 

že ravno prav pečen...pol more pa že naslednja runda v olje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. Pošip Čara, iz ljubega dalmatinskega otoka. 
31. Losos je nagajiv. En je se je umazal z gorčico iz frankofonega otoka, odišavljen s 

klementinami, drugi je padu v peskovnik gorčičnih semen in na grobo nasekljanih 
pinjol. Oba sta za kazen pristala v purgatoriju. Za družbo na krožniku pa dobila pečen 
krompirček iz visoko ležeče trnovske planote z rožmarinom iz domačega teglca.  

 
32. Ker glej točka 9, so vmes priskočile na pomoč na soncu sušene turške in grške olive 

in nedefiniran ovčji sir, iz nekje na koncu Tržaške. 
33. In potem je padlo vprašanje - kaj pa sladica? 
34. On vstane, pa na balkonu zakuri žar. 
35. In ravno prav krvavo skremira in servira mini uležane meske.  

 
36. Zraven se prikrade misteriozno no label red mystery wine. Boljše sladice si ne bi 

mogla zamislit. 



37. Počasi se bližamo finišu - zdrži še čisto malo:-) 
38. In potem se od zunaj zasliši manjši boj z raketami:-) Poleg polnočne penine še en 

balkonski dodatek. 
39. 2 liziki. Kozice 2 uri mariniram v mešanici oljčnega olja, nekaj kapljic limone in 

pomaranče in ščepu soli. Po 2 urah, tekočino odcedim v skledo, dodam nekaj žlic 
penine, upenim z metlico, prelijem v mini plastične lončke in na koncu v peno 
potopim marinirane kozice. Dodam še palčko, da bo prava lizika. Zamrznem, vendar 
ker je v peni citrus in olje, bo lizka rahla in lepo topljiva.  

 
40. Po novem letu se dan pozna. Vsak dober začetek rabi dobro kavo. 
41. Zanj, kratek espreso 
42. Zanjo podaljšana z ovsenim mlekom v nekaj podobnega toplemu kavnemu napitku. 
43. In brunch za moč. Fotka bi lahko bila lepša, ma so vendar bile prve ure novega leta 

in dolga noč (da ne govorimo o res butasto čudnem letu za nami). Meni izgleda kot 
en tak zmeden minion na krožniku 

 
44. Seveda se na ta dan tradicionalno mastimo s sarmami pri @sarmamojstrici (ime 

hranimo v uredništvu:-)), letos jih je faca kar dostavila - ampak bodo počakale na jutri 
- midva imava danes še nekaj idej in dela:-) 



45. Seveda nadaljujeva - po dolgi noči je lakota velika. Najprej pirini kruhki (ja vem, se 
ponavljam) s poprovo kremastim namazom in divjim lososom za štart. 

 
46. Penina. Mora. Bit. Zraven.  
47. Za kosilo pa še spaghetti a la chitarra s porom in divjim lososom. 
48. A kako je bila narjena? Nič lažjega. Na dalmatinskem oljčku na hitro popražim 

sesekljan bel del pora, za en prst nasekljanega korena zelene, dodam na listke 
narezan česen, posebej v veliko vode kuham pašto, nekak na ¾. Takrat v por dodam 
narezane koščke lososa, in na hitro popražm. Ker je ostala ena lizika, je še ta za 
odišavit letela v bazo, potem pa pašto in 1 šeflo vode skupaj zamešam v porovo 
bazo, dodam 1 (nič več kot to) žlico sladke smetane, da se naredi mal zoska, 
naredim 3 hitre obribke limonine lupinice in naprej mešam, da se pašta neha kuhati v 
bazi. Aja še količine, za 2. Pol paketa pašte, za eno dlan lososa, bel del enega pora, 
dva stroka česna, olje, limonina lupinca. Serviram in preden postavim pred jedce, 
položim na vrh še 2-3 koščke surovega lososa, ki jih prej (namerno) pozabim 
zamešat v pašto.  

 
49. Aja, a je že tolk korakov? No, potem pa samo še vinska lestvica.  



  
 

50. In prišli smo do konca. Tega zapisa seveda. Midva se imava fino še naprej, piskri se ne 
shladijo in zalogo tekočin smo naredili ustrezno trgovinskim gužvam in restrikcijam. Torej še 
kar precej dela. Zdaj pa si tudi bralec že zasluži kozarec:-) 
 

Z resno željo, da bo tale silversterski bojni ples do konca prestrašil 2020, da ne pride nazaj. 

Boljše in čim bolj okusno 2021. 

Ana Frangež Kerševan 

 

 


