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Preprosto Zdravi kot 
ribe 

Naša stara ata so vedno govorili, važno je imeti pogum in tekmovati, 
četudi si zadnji. Tik pred zdajci sva se odločila, da oddava tudi midva 
teh nekaj popisanih listov v pregled čhastitljivi komisiji Zlatega Silva 

2021. Pa naj tole ne zveni obžalovanje ali pa na nek način hrepenenje po 
boljšem, večjem, okusnejšem, tehnično naprednejšem. Enostavno, tole sva 
prirpavila in tudi zmogla pojesti, bilo je preprosto, zdravo, pa tudi okusno.


Čemu ta fičoljanska preprostost se morda sprašujete. No takole gre. Midva sva 
se letos tik pred zdajci odločila presekati tradicionalno kuharski večer s 
prijatelji na Grajeni. Čudno leto nama je v franže pognalo kulinarično druženje, 
ki je obetalo kaj več kot, kruh z drožmi,  preprosto zdravo ribo, nasekljan 
krompir in tradicionalne švedske žafranke. Spodaj prilagava le fotKo, kajti 
preprosto za kaj takšnega ne potrebuješ komplicirane recepture. Pa dober tek
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Sedem odtenkov ribe v plehu
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RecepturA:

1 očiščena riba

2 ornažna korenčka, ki ju na čačkalice narežeš

5 krompirkotov, ki jih narežeš na ‘ponfri’

7 žetonov zukinaste bučke

2 vejici rožmarina

0.5 dcl soka grenivke

3 šnite koromača

Mediteranske začimbe, olivno olje & sol po občutku

Peka papir položiš v protvan. Najprej pripraviš krompirjev pomfrijejev 
tampon. Krompirjev tampon ojačaš z oranžno čačkališkim oranžnim 
korenjem, ki ju malo oplemenitiš z olivnim oljem, soljo ter mediteranskimi 
začimbami. Na vse to flikneš  ribo napolnjeno z koromačem & 
korenčkom. Njeno okolico oplemenitiš z bučkami, vejicami rožmarina ter 
vse skupaj požegnaš z kaplicami grenivke. Pred pečenjem peka papir na 
sredi spneš s sponko in protvan položiš v že vnaprej egreto pečico. 
Pečeš cca 45 min na 100 stopinjah celzijusa, pri čemer po 20 minutah 
razpneš pekapapir. Na koncu sočno pečeno ribo serviraš na krožnik s 
prilogo iz protvana in ostaneš Zdrav, kot riba. Če si še napper lačen, si 
postrežeš še domač kruh z drožmi, za katerega recepturo pa nam je 
zmajkalo časa, oz. če sva poštena - ostaja skrivnost hiše nasprot sonca. 

: : . KrasNo, zdravo, neustrašno & pogumno DvaNič21 
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