
Evo takole ... dragi vsi  ... vino, kruholjubi : )  
Naše več kot dvajset letno praznovanje novega leta je potekalo SPET v najboljši družbi - 
nas 6 odraslih bližnjih sorodnikov (zatorej nas situacija, ki je, ni prav nič ovirala, da bi 
bilo kaj drugače kot sicer) ... no, otroci tekom let zraven pa kapljajo ... eni gredo, drugi 
prihajajo, spet tretji se vračajo … 

Na kratko opis vsega! 
Takole se je začelo: 

 
Rum punč ... stisnjen pomarančni sok + vanilijev čaj, sladkor, klinčki, cimetove palčke, 
RUM seveda (Flor de Cana), stepena sladka smetana - se je začelo že v poznih 
popoldanskih urah ... zunaj, pri prvi mizi, za dobrodošlico, zato se je pogreto tako zelo 
prileglo … 

 

Tudi zunaj … 
Telečja obara, 
ki je nisem slikal (kot tudi žal ne arancinov ... povem kasneje) je bila narejena tako, za 
svaki slučaj ako nekdo ...slučajno bil bi lačen...ampak je bila konzumirana kar v prvem 
šusu ...  

Hej, narahlo pomalo ... je bilo moje opozorilo glede na  kar nekaj hodov, pa ni nič 
pomagalo, je na mrazu preveč dišalo izpod kamina …  Da ne opisujem ... pač klasična 
telečja obara, narejena dva dni prej v kotličku, klasičnem, litoželeznem … 



Sledi … še vedno na mrazu, za drugo mizo, bližje vhodnim vratom: 

 
Krompir,  
na osemdeset % skuhan, manjši, ohlajen, izdolben, polnjen z žličko mešanice iz 
paradižnikovega pesta, conteja, grojerja, (ma zamislu sem si fondi v krompirju, 
improviziran z dodatki), vse potreseno z drobno nakockanimi jabolki, ki so odležale v 
reducirani mešanici jabolčnega soka z emulzijo olivnega olja in semeni burbonske 
vanilije. 

 



Naslednji hod … notri, ob krušni peči, še sreča, so rekla dekleta … 

Prvič sem se lotil karpača hobotnice. 
Glede na to da sem kupil 1,5 kg hobotnice sem dobil presenetljivo malo klobaso (ki pa je 
zadoščala za prvi poskus), sem hobotnico odtalil, jo pokuhal cca 20 min. ter pustil v vodi 
da se ohladi cca 3-4 ure, dobro odcedil, natlačil v plastično črevo ter zamrznil. Sledi 
rezanje, ki je kar nujno na mašinci salamoreznici cca 2- 3 mm, pokapljano z limun, oliv 
ojl, biber (ne Justin) zraven pa pečena kapesanta, klasična samo z olivcem. 

 



Bagete 
Ko enkrat začnem delati neko stvar jo pilim, pilim tako dolgo, da si rečem ... o.k., 
solidno, dobro (da ne razlagam o "french croisonih" s katerimi se trudim že nekaj let 
pa ... prava mora) a tele bagete so prilično simpl, glede na vložen trud in rezultat: 
700 gr. gladke moke, (po novem iz mlina druge vasi ... hm, pa sem se ...druga 
občina ... ampak na poti iz službe), zelo sipka, kar pada čez cedilo, 520 vode, žlica soli, 
četrtinka kocke kvasa, multipraktik, potem pa tri, štiri kratno ročno mešanje z 
mokrimi rokami v presledku ene ure v PVC posodi z pokrovom. Zadnja faza: testo nežno, 
mehko, penasto, mehurčasto ... podano na precej pomokan pult, razdeljen v 4 kose in 
oblikovan v štručke kot na fotografiji. 

Peka na 220 min. s tremi posodicami z vodo na dnu. Postreženo: bakala s tartufi (ne 
domač), domač paradižnikov pesto, savinjski želodec od mojstra … no, ni treba 
poudarjati, kako je s pravkar izvlečenim kakršnokoli kruhom iz pečice. Aja, pa na domače 
maslo sem pozabil, bi bil okaran od moje Butter And Stuff … 

 

Arancini - žal ne fotografirani … 
Dan, dva prej smo zaužili kar nekaj jadranskih škampov (nekaj surovih ... njih obožujem, 
nekaj pa na žaru ... bez ičega, samo olivno olje), no, iz njih sem naredil osnovo, cca 2 lit, 
jo zreduciral na pol in naredil rižoto, črno, s koščki lignjev, ohladil ter naredil kroglice 
polnjene z mocarelo. Sledi paniranje (mi je prišlo prav, ker sem jih naredil dan prej, 
precej pacarijeje z njimi) ampak...vrhunski, škampova osnova, pravzaprav vsaka dobra 
osnova da rižoti glavno noto, moje mnenje … 



Kosti bočnika ... mogoče stegna? 
Kot vidiš mi jih je mesar razrezal tako kot se vidi (nobenega presežka s pripravo: v  
pečico na 200 za 15 min, zraven nakoščkan, izdolben kuhan krompir ... ostal od prejšnje 
jedi ter položen na rukolo in postrežen s še vročim ajdovim kruhom z orehi (sourdough 
moje drage), katerega njegovi pra, pra, pra ... očetje so že zdavnaj nekje, od droži 
namreč. Seveda se nismo lotili kosti, pač pa njih vsebine, mozga, ki ga je bore malo, 
ampak tako, rahlo posoljen je ravno dovolj za pajs, dva … za muško malo više ;) 

 

Ostal je še 
Osso buco - 



V prvem planu, pravzaprav sem zadnjem mesecu kar nekajkrat premetaval izbiro jedi, 
no, najprej kost z luknjo ni bila v programu,  ampak je imel mesar lepo vakumsko 
pakirane komade, pa sem se jih poslužil. 
Premaz s soljo, poprom, pustil čez noč, sledila zelo vroča plošča po dve-tri minuti na 
stran inu priprava omakice: čebulo nakoščkano na olje, česen, stebelna zelena, deci, dva 
belega vina, korenje naribano, pelatni mix, goveja jušna osnova, dodal meso in v 
ognjevarno posodo z pokrovom za cca. 2,5 ure. Meso mehko in s polivko in ostanki 
redukcije ravno prav s testeninami in gremolato (peteršilj, olivc, sol, česen mix vsega je 
pika na i). 

 

 

Zaključek: 



Sladici:  

2021 torta 
Nisem delal jaz, komentar: precej nenavadne sestavine (za čokoladno torto) – temno 
pivo, majoneza, kava … Moram priznati, sladice so moja šibka točka, se jih redko lotim, 
tudi ljubitelj njih nisem ravno, a če je dobra … padem. Naša najmlajša pupa jo je delala 
za prijateljico, pa se nas je usmilila in naredila malo različico še za nas …  

 

In smo jo zmazali na račun naše prve izbire za silvestrovo, ki je že nekaj časa:  

Malinina tortica s chia semeni – 1. plast: biskvitno testo s chia semeni, 2. plast: 
jogurtova krema z limono, 3. plast: smetanova strnjenka z burbon vanilijo, 4., zadnja 
plast: malinov preliv; narejena od moje drage.  

 (Še sreča, jo je nekaj ostalo še za naslednji dan :) 

To je to; smo uživali v dobri hrani in dobri družbi, malo fotografirali za našo prvorojenko, 
ki je še vedno od doma, pa sem se tik pred zdajci spomnil - danes, da se javim … samo da 
sporočim,  da sem še vedno/za vedno s kuho obdan, prežet … Fotografije narejene za 
lastni arhiv, no pa naj bodo še za koga ;-)  Pozdrav, Matjaž & Pureki.


