
 Novo leto po mehiško


Zimo prvič preživljam pri sorodnikih v Monterreyu, v zvezni državi Nuevo Leon, na 
severu Mehike.

V primerjavi z relativno mirnimi večerjami moje družine (starši, ena sestra, dedek, 
en stric in ena sestrična), so družinska zbiranja s 24 bratranci mojega fanta vedno 
polna presenečenj in novih izkušenj. Na predvečer novega leta mi povedo, da 
bomo zaradi okoliščin letos praznovali v najožjem družinskem krogu (kar pomeni, 
da bo na večerji “le” 15 ljudi, namesto običajnih 40+). Večerja se uradno začne ob 
20h. Z drugim besedami, ob 19.30 druščina zaključi s popoldansko siesto ter se 
počasi začne oblačiti in pripravljati mizo. Večerja ob 20h namreč pomeni, da se 
prvi gostje pojavijo ob 21h, k mizi pa se sede ob 22.30.


Za 



prvo lakoto ob čakanju zamudnikov grizljamo blok filadelfije, prelit s čilijevo-
ananasovo marmelado, postrežen s totoposi (tortilija čips). Z dvourno zamudo se 
končno naberejo vsi povabljeni in pojedina se lahko začne. Na decembrskih slavjih 
so obvezna jed tamales - v koruznem listu počasi kuhana masa za tortilije, 
napolnjena z govedino, fižolom ali sirom. Tamales so ena izmed mojih najljubših 
mehiških jedi - dajo ti isti občutek domačnosti, udobja in topline, kot na primer pire 
krompir na mrzel dan.






Poleg tamalov so na meniju tudi sopes - čolnički iz koruznega testa, ocvrti v 
svinjski masti, v katere se po želji nadeva meso, zelenjava, itd. (ima podoben 
namen kot tortilija). Moje najljubše polnilo je chicharron in salsa verde - ocvirki, 
kuhani v pekoči, zeleni salsi. Druge alternative so govedina in svinjina v vseh 
oblikah in niansah čilija, ter nopales in salsa roja (to, kar laiki imenujemo kaktus). 
Ne manjkajo niti zeleni chiles poblanos v stopljenem siru, po slovenski tradiciji pa 
je na mizi tudi leča, za bogastvo v prihajajočem letu.





Po obroku se postreže carajillo - kremast, sladek digestiv, pripravljen iz likerja 43 in 
espressa.




 
Zvezda večera je čokoladna potica, pripravljena po receptu babice Maruše.




Na mehiških žurih je po večerji vedno čas za karaoke - tast na plano privleče 
mikrofone, in zavrtijo se lokalne pesmi - glasba s severa vključuje harmoniko, in 
med obilico tekile, dobre volje in glasbe, se počutim skoraj kot doma. Ob 2h 
zjutraj, ko že pošteno paše slano, se postreže menudo (po naše vampi) in pozole - 
bogata goveja juha z kot puter mehkim mesom in koruzo, ki se postreže z 
naribanimi redkvicami in tortilijo. Kljub temu, da sem sita kot boben in se mi 
odpenja zadrga na krilu, zmažem cel krožnik.

Ker so moja leta žurerskih silvestorovanj že davno končana, komaj držim odprte 
oči. Ob 5h zjutraj omagam in se odpravim spat, sorodniki, stari 10-70 let, pa 
nadaljujejo z zabavo.

Narod prespi cel dan, jaz pa fanta zvlečem na slovensko prvojanuarsko hojo v 
hribe.


~


Recept, ki ga bom opisala, je za solato iz nopala (nopal je vrsta kaktusa z velikimi, 
zaobljenimi listi). Če nopalovo solato poskusite z zaprtimi očmi, bi mislili, da jeste 
stročji fižol v solati, ki ga ob poletnih popoldnevih pripravijo babice na Gorenjskem.


Priprava je preprosta in ne zahteva več kot 15 minut. Listom nopala odrežemo 
robove in spodnje dele. Za nekaj minut jih popečemo na komalu (to je železna 
plošča, ki se jo postavi na plinski štedilnik, uporablja pa se predvsem za gretje 
tortilij in peko paradajza in čilija pri pripravi sals).

Nopali se pečejo par minut, dokler listi ne spremenijo barve v temno zeleno. Nato 
liste narežemo na tanke rezine, prelijemo z obilico limoninega soka (to razredči 
smrklju podobno in nič kaj apetitlih sluz, ki jo med peko izloča nopal), solimo, in po 
želji dodamo kaj iz nabora ameriških dodatkov, kot maggy, salsa inglesa, 
majoneza, itd. Kot vsa mehiška hrana se tudi nopal potreže s tortiljo.




 
Ta sicer ni izpod mojih rok, je pa tostada de nopal, ki sem jo jedla v laguni 
Bacalar 



 
Nopal med peko






Iz Monterreya, z velikim apetitom,


Marina Karnelutti


