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Evropa ima izjemno bogato in raznovrstno 
kulinarično zgodovino ter dediščino. Raz-
log za to seveda ni samo izjemna prostranost 
evropske celine, temveč k temu znatno prispe-
vajo tradicije, ki se prenašajo iz roda v rod. Za 
Evropo je značilna tudi edinstvena geografska 
raznolikost; od hribovij finske Laponske do 
puščavskih ozemelj v Murcii, od alpskih viša-
vij do irskega morja. Vsa ta različna območja 
ustvarjajo obširno in raznovrstno kulinarično 
kulturo. Ljudje z vsega sveta se odločajo za 
obisk Evrope, ne samo zaradi tega, da bi lahko 
občudovali številne umetniške in kulturne 
zaklade, temveč želijo svoje brbončice raz-
vajati tudi z lokalno kulinariko. Od danskega 
sira do francoskih sliv, od bolgarske klobase do 
portugalske zelenjave – številni od teh izdel-
kov so registrirani kot geografske označbe. Ta 
shema kakovosti Evropske unije ščiti imena 
posameznih proizvodov zaradi edinstvenih 
značilnosti, povezanih z njihovim geografskim 

izvorom ter tradicionalnim znanjem in spret-
nostmi priprave. Odraža raznolikost Evrope 
ter njeno bogato in pestro kulinarično dedi-
ščino. Kuharski mojstri cenijo te edinstvene 
značilnosti, ki odražajo kraj njihove pridelave 
in uporabljene starodavne tehnike. Vse bolj so 
priljubljeni ne samo pri potrošnikih v Evropi, 
temveč tudi drugje po svetu.

Evropska unija je že do leta 1992 zaščitila več 
imen proizvodov. Ta odločitev je izhajala iz želje 
po boljši ohranitvi kulinarične dediščine ter 
zagotavljanju pravičnejšega dohodka za kmete 
in proizvajalce. Evropske izdelke, ki prejmejo 
oznako kakovosti, vedno odlikujejo edinstvene 
značilnosti, ki so značilne za regijo, v kateri jih 
vzgajajo ali pripravljajo, in ti so, kar je najpo-
membnejše, izjemne kakovosti. Leta 2012 so 
bile uvedene sheme kakovosti, ki opredeljujejo 
in ščitijo to označbo porekla oziroma tradicio-
nalni način proizvodnje:

RAZLOGI ZA EVROPSKO  
OZNAČBO POREKLA
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ZOP (zaščitena označba porekla): proizvodi v 
tej kategoriji imajo jasno in nesporno povezavo 
s krajem pridelave. To pomeni, da morajo vsi 
vidiki postopka izdelave, priprava in predelava, 
potekati v regiji, na katero se zaščita nanaša.

ZGO (zaščitena geografska označba): ta oznaka 
opredeljuje povezavo med regijo in imenom 
izdelka. Drugače kot pri proizvodih z oznako 
ZOP zahteva, da del celotnega postopka (vsaj 
en korak) poteka na območju, na katero se geo-
grafska označba nanaša.

V tej knjigi so priznani evropski kuharski 
mojstri pripravili predloge, kako lahko edin-
stvene proizvode z geografsko označbo vklju-
čimo v pripravo jedi. Prav tako so z nami delili 
svojo ljubezen in strast do izdelkov, ob katerih 
so odraščali in ki so jim pomagali na poti do 
uspeha. Proizvodi iz njihovih regij odkrivajo 
mojstrstvo in odličnost. Vsekakor moramo 

poskrbeti, da bodo ti proizvodi tudi v prihod-
nje uživali zaščiteno označbo porekla. To je 
edini način za ohranjanje in zagotavljanje nji-
hove kakovosti, tako danes kot v prihodnje.
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Nič ni tesneje povezano z edinstveno belgijsko kulinarično kulturo od 
kakovostne ardenske šunke. Recept za njeno pripravo naj bi segal v čas 
pred prihodom Julija Cezarja in velja za enega najstarejših zaščitenih 
postopkov priprave mesa v Evropi (iz leta 1974).

Njeno uradno ime je Jambon d’Ardenne, pripravljajo pa jo iz svinjskih 
stegen. Ardensko šunko je mogoče najti predvsem v belgijski pokrajini 
Luxembourg, ki je ne gre zamenjati z bližnjim Velikim vojvodstvom Luk-
semburg.

Svinjska stegna pripravljajo s suhim razsoljevanjem, pri čemer jih na trejo 
s soljo ali namakajo v slanici. Prekajanje ni potrebno, če pa šunko dimijo, 
pri tem uporabljajo skrbno izbran bukov les ali bukove lesne sekance. 
Bukov les ima pomembno vlogo, toda dovoljeno je uporabljati tudi hrast 
in brin. Natančen izbor je pomemben, saj imajo naravni dejavniki odločilno 
vlogo. Če bi svinjino solili in prekajali drugje, bi imela šunka drugačen okus. 
Ardenska mikroklima s sezonskimi temperaturami, vlažnostjo in svežim zra-
kom ustvarja odlične razmere za izdelavo te šunke, saj omogoča popoln in 
uravnotežen postopek zorenja. 

JAMBON D’ARDENNE
[A R DE NS K A Š U N K A]

� BELGIJA �

�  12 �







PASCALE NAESSENS
AV T OR IC A K U H A R S K I H US PE Š N IC

Pascale Naessens v Belgiji pooseblja čisto in zdravo hrano ter je avto-
rica knjižnih uspešnic. Njen romantični slog kuhanja je postal priljubljen 
zaradi preprostih slastnih receptov, ki jih lahko pripravi vsakdo. Mnogi 
so mnenja, da je Pascale svojo državo naučila zdravega prehranjevanja. 
Njena prva knjiga My Pure Kitchen je takoj postala uspešnica. Izdala je 
devet knjig, pripravlja pa tudi kulinarična poročila in kolumne ter pogo-
vore z znanstveniki o hrani in zdravju za številne revije o življenjskem 
slogu.

»Jambon d’Ardenne preprosto obožujem. Belgijski Ardeni mi vzbujajo 
spomine na dolge družinske sprehode po tej čudoviti pokrajini. Ob koncu 
teh smo vedno obiskali restavracijo in uživali v jedeh, med katerimi je 
bila tudi ardenska šunka. Prava ardenska šunka je odlična za ustvarjanje. 
Vedno izbiram preproste recepte brez pretirano zapletene priprave, toda 
z značajem. Prav takšne, kot je sama šunka.«

Glave radiča Brussels grondwitloof, ki jih je Pascale uporabila v tem 
receptu, so pridobile status zaščitene geografske označbe (ZGO). Ste 
vedeli, da glave radiča iz Belgije v Pariz izvažajo že vse od leta 1862?

www.purepascale.com
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3 velike glave radiča 
Brussels grondwitloof

300 g gomoljne zelene
6 rezin šunke Jambon d'Ardenne

50 g praženih lešnikov
1 velik šop kodrolistnega 

peteršilja
2 koščka masla

poper in sol

Zeleno olupite in jo narežite na velike kose. Popecite in zdušite jih 
na koščkih masla s kančkom vode ter solite in poprajte.

Popečeno in zdušeno zeleno pretlačite.

Glave radiča Brussels grondwitloof prerežite na polovico in jih 
ovijte v rezine šunke Jambon d’Ardenne.

V ponev dajte malo masla in dodajte glave radiča Brussels grond-
witloof, ovite v šunko Jambon d’Ardenne. Pecite in dušite jih pri-
bližno 20 minut na srednji temperaturi, ponev pa pri tem pokrijte 
s pokrovko.

Medtem zmešajte lešnike in peteršilj. V ponvi stopite malo masla 
ter popražite lešnike in peteršilj.

Pire iz zelene z žlico položite na velik krožnik ter postrezite skupaj s 
popečenim radičem in lešnikovo omako.

SESTAVINE

GLAVE RADIČA, OVITE V ŠUNKO 
JAMBON D’ARDENNE, S PIREJEM IZ 

ZELENE TER MASLENO OMAKO Z 
LEŠNIKI IN PETERŠILJEM
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Gornooryahovski sudzhuk je tradicionalna bolgarska klobasa, proizve-
dena v Gorni Oryahovitsi. Leta 1538 je Sulejman I. Veličastni, deseti sul-
tan Osmanskega imperija, izdal odlok, s katerim je svojemu velikemu 
vezirju podelil pravico pobiranja davka od proizvodnje te dobrote. To je 
bila prva omemba te tradicionalne bolgarske klobase v zgodovinskih 
knjigah. Izjemno priljubljena je že vse od leta 1861, ko je na mednaro-
dnem sejmu v Italiji prejela zlato medaljo.

Klobasa je izdelana iz izključno govejega mesa. Krave morajo biti stare vsaj 
dvanajst mesecev in imeti naravno visoko raven glikogena; zaradi tega je 
govedina sočna. Njen okus začinijo črni poper, kumina in šetraj, ki je dodan 
mesu po tradicionalnem receptu.

Gornooryahovski sudzhuk upognejo v obliko podkve in nato obesijo v suh 
prostor, v katerem ga prekrije naravna bela plesen. Postopek je zapleten, 
saj morajo nastanek plesni prekiniti v pravem trenutku, da klobasa ohrani 
svoj prefinjen okus in aromo. 

ГОРНООРЯХОВСКИ СУДЖУК  
– GORNOORYAHOVSKI SUDZHUK

[BOL G A R S K A K L OB A S A S U D Ž U K]

� BOLGARIJA �
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VLADIMIR TODOROV
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  BI S T R E L L O

Vladimir Todorov je nedvomno eden najbolj nadarjenih mladih kuharskih 
mojstrov v Bolgariji. Leta 2016 je bil imenovan za najboljšega kuharskega 
mojstra v tej državi, pred tem pa je izkušnje nabiral na Nizozemskem, v 
Belgiji in Združenih državah. Od maja 2018 je kuharski mojster v restavra-
ciji Bistrello, ki gostom ponuja zanimivo doživetje fuzije okusov v osrčju 
bolgarske prestolnice Sofije. 

»Naša kulinarika vključuje široko paleto kakovostnih izdelkov, ravnotežje 
med tradicijo in inovacijo. Pozornost posvečamo podrobnostim, ščepcu 
doživetij in bolgarskemu gostoljubju. V Bolgariji se na mizi pogosto 
znajde okrepčilna enolončnica s klobaso in fižolom. To je tradicionalna 
jed, ki jo je zlasti pozimi mogoče najti povsod. Dodal sem nekaj prilog, na 
primer takšnih, ki jih najdete na mizah bolgarskih družin: kisle kumarice, 
pekoče paprike in kruh. Ne smemo pozabiti na rakijo, naše domače žga-
nje, saj obroku brez rakije sploh ne moremo reči obrok. V skoraj vsakem 
evropskem mestu je balkanska trgovina, v kateri lahko kupite potrebne 
sestavine in steklenico rakije. Dober tek!«

Bistrello – www.bistrello.bg
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Za enolončnico
200 g laškega fižola

ščepec sode bikarbone
100 g polsuhe klobase Gornooryahovski 

sudzhuk
20 g masla

10 g drobno sesekljanega česna 
30 g drobno sesekljane šalotke 

30 g korenja, narezanega na način brunoise
30 g gomoljne zelene, narezane na način 

brunoise
600 g govejih svežih klobas

250 g rdečega vina
30 g drobno sesekljanih gob 

500 g goveje jušne osnove
5 g stebel pehtrana

sol in poper
80 g sladke rdeče paprike, popražene in 

narezane na način brunoise
30 g paradižnika, narezanega na koščke

limonov sok
Za jušno osnovo

700 g grobo sesekljanih gob 
300 g grobo sesekljane  

posušene sladke paprike
1 liter vode

80 g divjega česna
sol

limonov sok
Za čatni

50 g drobno sesekljane čebule
30 g drobno sesekljanega česna

10 g sončničnega olja 
250 g korenja

20 g medu
80 g belega vinskega kisa

ščepec soli 
5 g peteršilja

5 g kopra
1 strok česna

Za vloženo zelenjavo
200 g gomoljne zelene

200 g rdeče čebule
200 g zelenega paradižnika

200 g kisa iz riževega vina
200 g sladkorja

200 g vode
10 g soli

2 lovorova lista
malo črnega popra, gorčična semena  

in ščepec pimenta

Fižol čez noč namočite v vodi in ga naslednji dan skuhajte v sveži vodi s ščepcem 
sode bikarbone.

V velikem loncu na nizki temperaturi pražite polsuho klobaso, dokler iz nje ne 
steče maščoba. Šele nato dodajte maslo in česen, pozneje pa še šalotko, kore-
nje in zeleno. Dušite, dokler se zelenjava ne zmehča.

S sveže klobase odstranite ovoj in mleto meso popecite v ločeni ponvi. V ponev 
prilijte rdeče vino in pustite vreti, dokler alkohol ne izpari. Dodajte gobe in 
jušno osnovo. Začinite s soljo, poprom in polovico pehtrana. Enolončnico pus-
tite vreti kakšno uro, dokler se ne prepletejo vsi okusi.

Četrtino fižola z vilicami pretlačite v pire in dodajte enolončnici. Dodajte preos-
tanek fižola, kuhajte dodatnih 10 do 15 minut in nato dodajte še praženo sladko 
papriko in paradižnik v koščkih. Kuhajte še 5 do 6 minut in posolite, poprajte ter 
prilijte limonov sok. Postrezite s preostalim pehtranom.

Za pripravo juhe gobe in sušeno sladko papriko stresite v vodo ter kuhajte, dok-
ler se zelenjava ne zmehča. Dodajte liste divjega česna. Juho zmešajte z mešal-
nikom ter začinite s soljo in limonovim sokom.

Čatni pripravite tako, da drobno sesekljano čebulo in česen skupaj popražite v 
ponvi na manjši količini olja. Dodajte drobno sesekljano korenje in kuhajte 5 do 
10 minut. Prilijte kis, dodajte med in sol ter kuhajte še dodatnih 10 minut. Ob 
koncu dodajte drobno sesekljan peteršilj in koper ter postrezite z zdrobljenim 
strokom česna. Ponev pokrijte s folijo za živila in pustite, da se ohladi.

Za vložene kumarice narežite zelenjavo na koščke in jo dajte v ločene kozarce 
za vlaganje. Vse preostale sestavine zmešajte v ponvi in počakajte, da zavrejo. 
Vrelo tekočino prelijte čez zelenjavo v treh kozarcih za vlaganje. Pokrijte, pustite, 
da se ohladi, in kumarice shranite v vakuumsko zaprt kozarec.

Enolončnico postrezite skupaj z juho, kumaricami, čatnijem in kruhom. 

GORNOORYAHOVSKI 
SUDZHUK IN FIŽOLOVA 

ENOLONČNICA

SESTAVINE
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Čebula všestary je zelo kakovostna zelenjava, ki jo pridelujejo in prede-
lujejo v osrednji češki regiji, vzhodno od prestolnice Prage. 

Je okrogle ali ovalne oblike, ima zlatorumeno kožo in smetanasto belo 
meso z občasno nežno zelenkastim odtenkom. Njena aroma je sladka in 
nekoliko ostra, značilna za čebulo, toda okus je edinstven in presenetljivo 
nežen, odvisno od posamezne sorte. Obstaja več sort čebule všestary, 
od sort radar, armstrong in wellington do sorte festival. Ime »Všestarská 
cibule« je zaradi edinstvenega okusa in povezanosti z ozemljem registri-
rano z zaščiteno označbo porekla v EU. Zemlja na tem območju je za pri-
delovanje čebule nadvse ugodna, saj je zanjo značilna visoka vsebnost 
železa in vitamina B3, znanega tudi kot niacin ali nikotinska kislina. Čebula 
všestary je zato zares iskan pridelek.

VŠESTARSKÁ CIBULE
[Č E BU L A V Š E S TA RY]

� ČEŠKA �
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La Degustation Bohême Bourgeoise – www.ladegustation.cz

Znamenita praška restavracija z neobičajno dolgim imenom – La Degusta-
tion Bohême Bourgeoise – je svoja vrata odprla 26. julija 2006, na dan, 
na katerega se je kuharskemu mojstru Oldrichu Sahajdaku rodil sin. »Prav 
zato ji pravim moj drugi otrok,« z nasmeškom pove kuharski mojster. »Moji 
starši in stari starši so bili kuharji. Odraščal sem obdan s hrano. V otroštvu 
sem bil v družini vedno jaz tisti, ki je na koncu polizal posodo. V najstniških 
letih sem si želel postati poklicni nogometaš, toda to se na žalost ni uresni-
čilo in preostala mi je samo še ena možnost: kuhanje.« 

Zamisel za La Degustation Bohême Bourgeoise se mu je porodila ob  obis ku 
slavne kalifornijske restavracije French Laundry kuharskega mojstra Tho-
masa Kellerja. »Zares me je prevzelo vse, kar so tam počeli. Priprava, čas 
kuhanja, postrežba. Začutil sem, da je prišel čas, da nekaj podobnega 
poskusim na Češkem, tukaj v Pragi. Želel sem ustvariti kraj, v katerem bo 
za goste dobro poskrbljeno. Ta kraj  je postala restavracija La Degustation 
Bohême Bourgeoise.«

Oldrich meni, da veliko dolguje kulinarični tradiciji nekdanjega avstroogr-
skega cesarstva. Tradicionalne recepte teh držav poustvarja z uporabo 
sodobnih tehnik. Skoraj vsi izdelki so iz območja v bližini Prage. »Še pose-
bej sem navdušen nad svinjino, jabolki, čebulo in medom. Te sestavine 
boste skoraj vedno našli na našem jedilniku. Čebula všestary je resnično 
 podcenjena. To ni samo čebula, zame je čisto prava zelenjava.«

OLDRICH SAHAJDAK
KUHARSKI ŠEF V RESTAVRACIJI LA DEGUSTATION BOHÊME BOURGEOISE
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Vložena čebula
300 g olupljene čebule 

500 ml kisa
3 lovorovi listi

3 hruške, narezane na četrtine 

Pražena čebula
1 kg drobno sesekljane čebule 

všestary 
180 g račje maščobe

3 lovorovi listi
350 ml alkoholiziranega  

rdečega vina

Čebulni pire
500 g čebule, narezane na koščke

sok 1 kg čebule (uporabite 
sokovnik)

Čebulni in hruškov sok
sok 300 g čebule
sok 300 g hrušk

300 ml alkoholiziranega  
rdečega vina

Za dekoracijo
hruška, narezana na centimeter 

velike kocke
mast ali maslo

Vložene čebule pripravite nekaj dni prej. Čebulo narežite na 
obročke. Vinski kis segrejte na 80 °C, prelijte čez čebulo, dodajte 
lovorov list in hruške. Pokrijte in pustite namakati 48 ur. 

Za pripravo pražene čebule drobno sesekljano čebulo popražite 
na račji maščobi na zelo nizki temperaturi skupaj z lovorovimi listi. 
Počakajte, da karamelizira, občasno premešajte. Dodajajte vino 
po kapljicah in počakajte, da izhlapi. Ta postopek vzame kar precej 
časa. Ključno pri njem je, da delate počasi.

V restavraciji za pripravo pireja čebulo skupaj z njenim sokom 
kuhamo 120 ur pri temperaturi 80 °C s tehniko sous-vide. Doma 
lahko čebulo in sok kuhate pri srednji temperaturi, dokler se 
čebula ne zmehča.

Za pripravo soka zmešajte sok čebule in sok hrušk, dodajte vino 
ter povrite mešanico, dokler ne potemni in dobi strukture sirupa.

Narezano hruško segrejte na masti ali maslu in postrezite s 
čebulo, pripravljeno na različne načine.

ČEBULA VŠESTARY  
NA RAZLIČNE NAČINE

SESTAVINE
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Danablu ali Danish Blue je danski modri sir, pridelan iz kravjega mleka. 
V ta sir vbrizgajo glivo Penicillium roqueforti in ga nato 12 tednov starajo. 
Zaradi visoke vsebnosti maščobe se uporablja tudi kot sirni namaz.

Daljnega leta 1874 je pionir za sire Hanne Nielsen poskušal poustvariti sir 
Havartigaarden Roquefort, namesto ovčjega pa je pri tem uporabil kravje 
mleko. Po zaslugi Mariusa Boela je po letu 1914 proizvodnja sira postajala 
vse bolj priljubljena. Proti koncu dvajsetih let 19. stoletja je v postopku 
začel eksperimentirati z dodajanjem homogenizirane smetane. Tako je 
nastal danski modri sir, bel sir z visoko vsebnostjo maščob in izjemno 
močno aromo. Leta 2003 je bil Danablu uvrščen na seznam proizvodov z 
zaščiteno kakovostjo Evropske unije.

DANABLU
[DA NS K I MODR I S I R]

� DANSKA �
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Nicolai Nørregaard je eden prvih privržencev in predstavnikov nordijske 
kulinarike. Rojen je bil na otoku Bornholm, kar se odraža v njegovem kuhar-
skem slogu. V svoj jedilnik vključuje jedi s prekajeno ribo, ocvrte lišaje, 
brinove piškote in cvetove rož kot tudi srčanke s fermentirano pšenico 
in morskimi ježki, gomoljno zeleno s kaviarjem, rdeče gozdne mravlje in 
dišečo lakoto. »Nuja je mati iznajdljivosti,« pojasni Nicolai. »Zime na Born-
holmu so dolge in ostre, sezona pobiranja pridelkov pa zelo kratka. Naučiš 
se, kako biti ustvarjalen z izdelki, ki jih ponuja narava.«

Nicolai Nørregaard vlaga in fermentira lastno cvetje in zelenjavo, iz kate-
rih nastajajo prepoznavni izdelki njegove priznane restavracije Kadeau v 
Københavnu in sestrske restavracije na Bornholmu. »Orjemo, žanjemo in 
konzerviramo okus Bornholma. Strežemo to, kar nam je pri srcu.«

Celovit pristop do hrane je očiten tudi v njegovi pripravi paltheste, pristne 
tradicionalne palačinke, pripravljene iz ječmenove kaše. To navadno postre-
žejo kot slano jed, odlično pa se poda tudi sladkim okusom. »Palthesta je 
en dan star kuhan ječmen, ki je znova fermentiran in spečen kot palačinka. 
Pripravljam ga iz ječmena in moke iz Ölanda ter postrežem z luštrekom in 
divjim česnom, svežimi in vloženimi cvetovi ter seveda znamenitim sirom 
Danablu, ki ga v svoji različici popražim in zdrobim v drobtine; morda neko-
liko nenavaden, a popoln način postrežbe slanih palačink.«

Kadeau, København in Bornholm – www.kadeau.dk

NICOLAI NØRREGAARD
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  K A DE AU
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Za palthesto
200 g ječmenove kaše

50 g aktivnega nastavka  
za kislo testo
1 veliko jajce
150 g mleka
100 g moke

sol
košček starane goveje maščobe 

ali prečiščenega masla

Za pripravo sira Danablu
50 g sira Danablu

20 g suhega kvasa v kosmičih
10 g prečiščenega masla

Za pripravo cvetja
100 g vrtnih in poljskih cvetlic 

(bronast koromač, bezeg, plavica, 
vrtnica, timijan, cvet jablane ipd.)

½ litra vode + 50 g soli
20 g soli

100 g svežih zelišč (peteršilj, 
žajbelj, luštrek, divji česen itd.)

nekaj listov luštreka  
in divjega česna

nekaj staranih sirov  
(Comté ali Gruyère)

Najprej pripravite ječmenovo kašo tako, da ječmen kuhate v vodi, 
dokler ne postane kremast. Posolite.
Ječmenovo kašo z rokami zmešajte z nastavkom za kislo testo, jaj-
cem, mlekom, moko in soljo.
Pustite 3 ure vzhajati na sobni temperaturi in nato testo nežno pre-
mešajte.
Namastite litoželezno ponev s starano govejo maščobo ali prečiš-
čenim maslom.
Na srednji temperaturi specite palačinke iz ječmenove kaše 
(3 minute na eni strani in 2 minuti na drugi). Palačinke morajo biti 
hrustljave na zunanji strani in mehke v sredini.
Sir Danablu narežite na tanke rezine in jih položite v litoželezno 
ponev. Rezine sira specite in popecite z gorilnikom za flambiranje, 
dokler sir ni skoraj črn in stopljen. Pustite, da se ohladi, nato pa ga 
narežite na drobne drobtine.
V suhi ponvi hitro in ob neprestanem mešanju popražite kvas v kos-
mičih do zlatorjave barve.
Kosmiče umešajte k siru in dodajte prečiščenega masla.
Priprave cvetja se je priporočljivo lotiti pozno spomladi, ko lahko v 
naravi najdemo veliko cvetlic. 
Užitne cvetove dajte v slanico in v tesno zaprtem kozarcu za vlaganje 
čez noč postavite v hladilnik.
Sol zmešajte s svežimi zelišči, pri čemer uporabite terilnik in pestilo, 
ter pustite, da se suši čez noč.
Drobno sesekljajte nekaj svežih užitnih cvetov.
Prepražite luštrek in divji česen, dokler ne postaneta hrustljava, in 
ju začinite z zeliščno soljo.
Toplo palačinko palthesta oblijte z lešnikovim maslom. Po njej 
 na strgajte malo staranega sira ter jo prelijte z mešanico sira 
Danablu in kvasa.
Dodajte popečen luštrek in divji česen, ki ga pred tem zdrobite.
Okrasite z vloženimi cvetovi in narezanimi svežimi cvetovi. Začinite 
s ščepcem zeliščne soli.

PALTHESTA S POPEČENIM SIROM 
DANABLU IN CVETJEM

SESTAVINE
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Nemčija ima dolgoletno tradicijo izdelovanja klobas. Ena najbolj pri-
ljubljenih različic s prav tako dolgo zgodovino in označbo ZGO je nür-
nberška pečenica.

Te male klobase, polnjene v tesno ovčje črevo, ki merijo v dolžino 7 do 
9 centimetrov in ne tehtajo več kot 25 gramov, postrežejo na sveži žemljici 
s kislim zeljem in pekočo gorčico, jedo pa z rokami. Legenda pravi, da 
so srednjeveški krčmarji izdelovali tako majhne klobase, da so jih lahko 
po koncu delovnega dne prodajali skozi ključavnico. Celo Goethe je bil 
ljubitelj te dobrote, narejene iz mlete svinjine, soli, popra in majarona. 
Leta 2003 je bila klobasa »Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbrat-
würste« uradno pripoznana kot zaščiteno ime, kar zagotavlja, da gostje 
vedno dobijo kakovostno klobaso.

Število restavracij z Michelinovo zvezdico je v Nemčiji v zadnjih letih sko-
kovito naraslo. Mladi in inovativni kuharski mojstri dobro vedo, kako 
tradicionalne sestavine vključiti v sodobno in ustvarjalno kulinariko s 
svežimi okusi. V tem receptu je kuharski mojster Tohru Nakamura nürn-
berško pečenico združil z Allgäuer Bergkäse, poltrdim blagim aromatič-
nim sirom, pridelanim iz surovega kravjega mleka, ki se prav tako ponaša 
z zaščiteno označbo porekla.

NÜRNBERGER BRATWÜRSTE/ 
NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE

[N Ü R N BE R Š K A PE Č E N IC A]

� NEMČIJA  �
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Kuharski mojster Tohru Nakamura je Münchenčan japonskih korenin, ki 
se opisuje kot purist in virtuoz arom. Tako oznako si je v zadnjih letih vse-
kakor zaslužil v vlogi kuharskega mojstra v restavraciji z dvema Michelino-
vima zvezdicama Werneckhof by Geisel, ki jo najdemo v osrčju bavarske 
prestolnice. 

Nakamura se je dokazal v priznani restavraciji Königshof, nato več let delal 
v gurmanskih restavracijah po vsem svetu in svoje izobraževanje zaključil 
v najboljših japonskih restavracijah. Po vrnitvi na Bavarsko je restavracijo 
Werneckhof by Geisel povzdignil do mednarodne slave.

»Ne glede na vse je moja ekipa prav tako pomembna kot jaz. Sodelujem s šte-
vilnimi mladimi, ki niso le tehnično spretni, temveč tudi popolnoma usklajeni z 
željami naših gostov,« pravi kuharski mojster Nakamura. »V receptu sem upo-
rabil dva značilna bavarska izdelka, ki ju je priznala in za ščitila EU, nürnberško 
pečenico in sir Allgäuer Bergkäse. Dodati lahkotne igrive poudarke pogosto 
tradicionalni bavarski kuhinji je prekrasen izziv.«

TOHRU NAKAMURA
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  W E R N E C K HOF BY G E I S E L
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Za popečeno čebulo  
in paradižnike

2 čebuli
2 sladki papriki 

3 stroki česna 
4 paradižniki

1 čili ali zelen jalapeño
oljčno olje

sol in poper
lupinica 1 limone 

škrob (neobvezno) 
100 g masla

50 g smetane za stepanje
150 g piščančje jušne osnove

Za ocvrto čebulo
1 čebula

moka
sol

Za popečene kruhke
500 g rženega kruha

oljčno olje
srednje pekoča gorčica za okus

100 g sira Allgäuer  
Bergkäse 

polovica šopa peteršilja

12 popečenih nürnberških pečenic 

POPEČENA NÜRNBERŠKA PEČENICA 
S ČEBULO, PARADIŽNIKOM IN SIROM 

ALLGÄUER BERGKÄSE

Čebulo olupite in jo narežite na četrtine. Odstranite pecelj pri 
papriki. Zdrobite česen.

Čebulo, papriko, paradižnik (cel), česen in čili začinite z oljčnim 
oljem in soljo ter pecite v lončeni posodi 30 minut pri temperaturi 
200 °C. Vzemite iz pečice, pokrijte z aluminijasto folijo in 45 minut 
pustite počivati na sobni temperaturi.

Odstranite kožo paprike in paradižnika. Papriki odstranite semena. 
Vse sestavine nežno stisnite v cedilki in shranite sok.

Polovico zelenjave narežite za pripravo čatnija ter začinite s soljo, 
poprom in malo limonine lupinice.

Preostanek zelenjave skupaj s sokom zelenjave in piščančjo jušno 
osnovo dajte v lonec in pustite, da zavre, nato 5 minut dušite. Zme-
šajte in stisnite skozi drobno cedilo. Po potrebi dodajte malo škroba 
ter zmešajte z maslom in smetano.

Eno čebulo narežite na milimeter debele rezine, jih pomokajte in 
ocvrite pri 170 °C. Pustite jih za kratek čas počivati na kuhinjski bri-
sači in posolite.

Kruh narežite na 2 milimetra debele rezine, po njih pokapajte oljčno 
olje in pecite 6 minut v poprej na 180 °C ogreti pečici. Vzemite jih iz 
pečice, premažite z gorčico in po vrhu potresite nariban sir Allgäuer 
Bergkäse (planinski sir). Pecite dodatne 4 minute v pečici, dokler se 
sir ne stopi. Postrezite z drobno nasekljanim peteršiljem in ocvrto 
čebulo. Nekaj ocvrte čebule prihranite za okrasitev čatnija.

Segrejte zelenjavni čatni in v njem pogrejte klobase.

Z žlico v globok krožnik preložite čatni, na vrh postavite klobaso in 
okrasite s preostankom ocvrte čebule. Spenite omako in jo z žlico 
obilno prelijte čez jed. Popečene kruhke s sirom Allgäuer Bergkäse 
postrezite ločeno.

SESTAVINE
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V Estoniji oziroma regiji, ki je danes Estonija, vodko proizvajajo že od 
16. stoletja. Leta 1799 je bilo po celotni državi dejavnih kar 731 različnih 
destilarn.

Na zahtevo carice je bila večina pijače namenjena plemiškim družinam, 
zato so jo prodajali v Ruski imperij. Vrsto let so delali vodko slabe kakovo-
sti. Lahko bi celo rekli, da so do konca 19. stoletja proizvajali čisti etanol, 
vse dokler ni lokalne destilarne prevzel estonski farmacevt in začel izde-
lovati vodko izjemne kakovosti. Toda destilarna je na svoji razvojni poti 
naletela na kar nekaj ovir. Med prvo svetovno vojno so bili proizvodnjo 
vodke prisiljeni zaustaviti in namesto nje izdelovati hranljiv škrob. Šele po 
pridružitvi Estonije Evropski uniji je bila vodka na novo odkrita, pri čemer 
je ohranila odlično kakovost, zaradi katere je ta izdelek danes edinstven. 

Kuharski mojster Tõnis Siigur iz restavracije NOA v Talinu uporablja 
estonsko vodko, ki je destilirana na osnovi ozimne rži iz estonske regije 
Sangaste ter rženega slada in kraške vode, značilnih za območje. Pro-
izvajajo jo s počasnim tradicionalnim postopkom destilacije z uporabo 
metod, ki segajo v drugo polovico 18. stoletja. Tako namreč poudarijo 
značilno aromo in okus ozimne rži. Estonska vodka je prvi nacionalni pro-
izvod, ki je prejel zaščiteno geografsko označbo (leta 2017). 

ESTONSKA VODKA
� ESTONIJA �
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TÕNIS SIIGUR
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  NOA

Estonija ima zelo zanimivo geografsko lego: na vzhodu meji na Rusijo, 
na zahodu na srednjo in zahodno Evropo ter na severu na skandinavske 
države. V zvezdah je bilo zapisano, da bo sodobna estonska kulinarika pod 
velikim nordijskim vplivom. V restavraciji kuharskega mojstra Tõnisa Sii-
gurja, ki jo je poimenoval NOA, kar v estonščini pomeni tako »ladja« kot 
»nož«, ni nič drugače. 

»Vpliv je več kot očitno skandinavski, toda jedi so brez dvoma estonske. 
Vse na našem jedilniku ima lokalni pridih: sled, smuč, fermentirane kumare, 
prekajena rdeča pesa, robide in drugo jagodičje, lokalni siri ... Pripravljamo 
celo stroganov iz jurčkov.« 

In zakaj Tõnis v svoji kuhinji vedno uporablja estonsko vodko? »Ta je eden 
najbolj značilnih estonskih izdelkov, kar jih je mogoče najti. Regija Sangaste 
slovi po kakovosti ozimne rži, kraške vode pa temu žganju zagotovijo pot-
rebno čistost.« 

Restoran Noa – www.noaresto.ee
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1 kg fileta ozimice 
20 g estonske vodke  

9 g sladkorja 
26 g soli 

kozarček estonske vodke

Ribo očistite in odstranite vse kosti. 

Vanjo vtrite vodko. 

Zmešajte sladkor in sol ter mešanico nežno vtrite v ribo. 

Marinirano ribo zavijte v plastično folijo in jo pustite v hladilniku 
vsaj 24 ur, nato pa odstranite odvečno marinado. 

Narežite na tanke kose in postrezite s krompirjevo solato ter 
kozarčkom estonske vodke. 

MARINIRANA OZIMICA 

SESTAVINE

�  46 �





Vsako pomlad ob obali Irske poteka ena največjih načrtovanih migra-
cij. Na tisoče lososov tedaj premestijo v kletke ob obali otoka Clare, kjer 
nato dve leti skrbijo zanje.

Zagotovijo jim posebno prehrano, ki vključuje izključno naravne izdelke, 
ter poskrbijo za njihovo zaščito pred nevihtami in plenilci. Gojitveno 
območje okoli otoka Clare ima več posebnih hidrografskih lastnosti, ki 
povzročajo močne tokove. To preprečuje razvoj zajedavcev, zato ni pot-
rebe po uporabi številnih kemičnih postopkov. Gojenje lososov z otoka 
Clare je zelo podobno ekološkemu kmetovanju. Po dveh letih so močni 
in dovolj veliki za uživanje. Ta losos ima čvrsto meso z nizko vsebnostjo 
maščob in po obliki nekoliko spominja na divjega lososa. Najbolje ga je 
uživati toplega, na primer popečenega na žaru z vinsko omako in beluši, 
mogoče pa je z njim pripraviti tudi slastno hladno marinirano različico, ki 
je predstavljena v receptu. Losos z otoka Clare nosi zaščiteno geografsko 
označbo (ZGO) že vse od leta 1999. Kuharska mojstrica Grainne O’Keefe 
je v receptu uporabila tudi sol Oriel Sea Salt, izdelek z zaščiteno označbo 
porekla. To je edina neoksidirana mineralna morska sol na svetu.

CLARE ISLAND SALMON
[L O S O S Z O T OK A C L A R E]

� IRSKA �
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»V otroštvu nisem nikoli okusila gurmanske hrane. Nikoli nisem pokusila 
paštete foie gras ali tartufov, toda že od malega sem vedela, da si želim 
delati s hrano. Pogosto sem gledala kuharske oddaje in si v knjižnici izpo-
sojala kuharske knjige. Navduševal me je način dela kuharskih mojstrov. 
Niti za hip nisem podvomila, da bom postala kuharska mojstrica.«

Mlada Grainne O’Keefe je kuharska mojstrica v restavraciji Clanbrassil 
House. Hvalijo jo kot eno najbolj obetavnih kuharskih mojstric Irske. V 
restavraciji osrednji del kuhinje zavzema žar na oglje, v katerem priprav-
ljajo vse glavne jedi, nekatere predjedi in celo sladice.

»Obožujem pripravo lososa na žaru,« pravi Grainne. »Nekaj resnično 
zadovoljujočega občutim, ko zarežem v popolno pečenega lososa. Veliko 
časa opravljam poskuse z žarom, počasnim dimljenjem izdelkov, kot je 
sladka koruza, pripravo morske spake z misom in podobno. Morska sol 
Oriel Sea Salt je pika na i, saj odlično dopolni jedi z žara. Lahko jo upo-
rabimo za zelenjavo, za meso in – kot v našem primeru – tudi za ribo.«

Clanbrassil House – www.clanbrassilhouse.com 

GRAINNE O’KEEFE 
K U H A R S K A MOJS T R IC A V R E S TAV R AC I J I  C L A N BR A S S I L HOUS E
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1 poganjek zelenega beluša
250 g lososa z otoka Clare
50 ml vinskega kisa bonito  

(ali kisa iz riževega vina)
10 ml limonovega soka

morska sol Oriel Sea Salt
črni poper

50 g kislice (ali špinače)
1 jabolko (granny smith)

50 g kopra
10 ml pinjenca

2 g črnega sezamovega semena
5 g cvetnega praha (po želji)

1 kocka naribanega hrena 

Beluš natrite s soljo in ga pustite čez noč odstati. 

Lososu z otoka Clare odstranite kožo in kosti.

Narežite ga na tanke rezine in zmešajte v skledi z vinskim kisom, 
5 mililitri limonovega soka, morsko soljo in črnim poprom. Pustite 
počivati 10 minut.

V sekljalniku zmešajte kislico, jabolko, koper in 5 mililitrov limono-
vega soka ter mešanico pretlačite skozi gosto cedilo.

Lososa položite na krožnik ter dodajte mešanico jabolka in kislice, 
pinjenec, sezamova semena, beluš in cvetni prah.

Jed dopolnite s sveže nastrganim hrenom.

LOSOS Z OTOKA CLARE, VINSKI KIS 
BONITO, KISLICA, JABOLKO, KOPER  

IN ČEBELJI CVETNI PRAH

SESTAVINE
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Santorinski grah je eden najpomembnejših proizvodov s kikladskega 
otoka Santorini, ki je znan tudi po rodovitni vulkanski prsti, vinu, para-
dižnikih in kaprah.

Arheološke najdbe iz bronaste dobe kažejo, da so ga tukaj gojili že pred 
več kot 3 500 leti. Ta razcepljeni rumeni grah pripada isti veliki družini 
stročnic kot bob, ki ga gojijo v celinski Evropi.

Obdelujejo ga v skladu s tradicionalnimi metodami: zmeljejo ga v kamni-
tih mlinih, zorijo v podzemnih skladiščih, izkopanih v vulkanskem kamnu, 
imenovanih »kanaves«, in sušijo na svetlem egejskem soncu. Dandanes se 
z njegovim gojenjem na otoku ukvarja približno dvesto kmetov. Pridelava 
santorinskega grahaje zahteva veliko dela, saj mletje, obdelavo in hrambo 
opravljajo ročno. Na grškem trgu obstajajo številni podobni izdelki, toda 
grah, pridelan v Združenju zadruge Santorinija (SantoWines), edini izpol-
njuje zakonske zahteve. Evropska unija ga je zato prepoznala kot upraviče-
nega do zaščitene označbe porekla, podobno kot vino Assyrtiko.

ΦΆΒΆ ΣΆΝΤΟΡΊΝΗΣ  
– FAVA SANTORINIS

[R A Z C E PLJ E N I RU M E N I G R A H]

� GRČIJA �
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ARGIRO BARBARIGOU
K U H A R S K A MOJS T R IC A V R E S TAV R AC I J I  PA PA DA K I S

Argiro Barbarigou je prva dama grške kulinarike. Svoje življenje je posve-
tila razkrivanju skrivnosti pristne sodobne in tradicionalne grške kuhinje 
svojim oboževalcem z vsega sveta. Argiro je svojo prvo restavracijo Papa-
dakis odprla v rojstnem kraju na otoku Paros. S svojevrstnim kmetova-
njem in pristopom »iz morja na mizo« nam razkriva bistvo grške kuhinje. 
Verjame, da se nič ne more primerjati s kuharsko nadarjenostjo grških 
mater, in to rada deli z drugimi v restavracijah, knjigah in televizijskih 
oddajah ter od nedavnega tudi v svoji pristni grški restavraciji v Washing-
tonu D.C. 

Argiro Barbarigou je resnična ambasadorka gastronomije južnega Egej-
skega morja ter zagovornica lokalnih grških proizvodov in sestavin. »Jedi 
je mogoče poustvariti enak okus kot na Santoriniju samo, če jo pripravite 
iz povsem enakih sestavin. To pa lahko dosežete samo z izdelki z ustrezno 
označbo porekla. Nežna žametna tekstura santorinskega graha je odlično 
izhodišče za različne okusne poskuse. Ta jed se po tradiciji uživa vroča z 
oljčnim oljem in limono ali kot hladna predjed.«

Papadakis – www.papadakisrestaurant.com
www.argiro.gr
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½ kg razcepljenega rumenega 
graha Fava Santorinis

2 grobo narezani srednje  
veliki rdeči čebuli

4 žlice ekstra deviškega  
oljčnega olja iz Grčije

1 vejica svežega timijana
1½ litra vode 

sol
limonov sok

ekstra deviško oljčno olje ob 
postrežbi

Za oženjeni grah
2 rdeči čebuli

4 žlice ekstra deviškega oljčnega 
olja

1 žlica rdečega vinskega kisa 
2 žlici kaper

Po želji lahko dodate
marinirane inčune

vloženo čebulo
v lastnem soku dušen  

češnjev paradižnik
listje ali cvetove kaper

olje z namočenim drobnjakom

Grah Fava Santorinis stresite v posodo in ga zalijte z vodo. Namaka 
naj se 30 minut, nato ga temeljito odcedite na cedilki.

V ponvi s težkim dnom segrejte oljčno olje in na njem prepra-
žite čebulo in timijan. Pražite 7 do 8 minut, da se čebula zmehča, 
 vendar pazite, da ne porjavi.

Dodajte Fava Santorinis in vodo. Med mešanjem naj zavre, nato pa 
znižajte temperaturo, iz ponve vzemite vejico timijana in grah Fava 
Santorinis dušite pri nizki temperaturi. Občasno s površja posne-
mite peno.

Dušite 50 minut (natančen čas je odvisen od kakovosti graha). Grah 
mora biti mehak. Med kuhanjem ne mešajte, saj bi se lahko zaradi 
mešanja grah oprijel dna posode. Posolite.

Ko je grah kuhan, ga zmiksajte v gosto kremno teksturo, ki spominja 
na pire. Dodajte večjo količino oljčnega olja in nekaj kapljic limo-
novega soka ali obogatite juho tako, da ji dodate druge sestavine.

Za oženjeni grah na kocke narežite čebulo in jo na oljčnem olju na 
srednji temperaturi pražite približno 10 minut, dokler ne postane 
zlatorumene barve. Čebula mora biti malo karamelizirana in ne pre-
več rjava, saj tedaj postane grenka. V ponev prilijte rdeč vinski kis in 
dodajte kapre. Vmešajte v grah ali uporabite za okrasitev. 

Fava Santorinis lahko po želji postrežete z mariniranimi inčuni, 
vloženo čebulo, v lastnem soku dušenim češnjevim paradižnikom, 
listjem ali cvetovi kaper oziroma oljem z namočenim drobnjakom.

SESTAVINE

JUHA IZ GRAHA  
FAVA SANTORINIS
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Turrón de Alicante je cenjena španska sladica, ki je priljubljena zlasti v 
božičnem času. Ta poslastica je eden od številnih kulinaričnih zakladov, 
prevzetih od Mavrov.

Podnebje v okolici Alicanteja je znano po blagih zimah in zelo suhih vročih 
poletjih; to so nujni pogoji za izdelavo turróna, pripravljenega iz mandljev, 
medu (včasih tudi dodatno sladkanega s sladkorjem) in jajčnih beljakov. 
Pravi nugat iz Alikanteja ima rahlo pražen okus z dodatkom rožmarina in 
timijana, ki ju je mogoče okusiti v medu. Kulinarične odlike sladice Turrón 
de Alicante niso najbolj poznane, a kuharski mojster s tremi Michelino-
vimi zvezdicami Quique Dacosta dokazuje, da se lahko sladki izdelki, kot 
je turrón, popolno združijo z drugimi, nekoliko bolj slanimi sestavinami 
iz Sredozemlja, kot so gambas pato, vrsta kozic, ki jo je mogoče najti 
izključno v tej regiji.

TURRÓN DE ALICANTE
[N UG AT I Z A L IC A N T EJ A]

� ŠPANIJA �
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QUIQUE DACOSTA
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  QU IQU E DACO S TA

Le redki kuharski mojstri so v španski kulinariki pustili tako močan pečat, 
kot je to uspelo Quiqueju Dacosti. Iz vedno radovednega vajenca je dozo-
rel v profesorja v lastnem laboratoriju, v katerem išče popolno harmonijo 
ter zgodbe, ki jih pripovedujejo izdelki in sestavine. Njegove jedi izvirajo 
iz čustev in presenečenja; vedno znova ponudijo edinstvene kombinacije 
na videz nezdružljivih regionalnih izdelkov. 

»S to jedjo sem želel na mizi pričarati čaroben trenutek, takšnega, ki nam 
ga narava nakloni vsako pomlad – padajoče liste mandljevih cvetov. Zame 
je to poosebljena pomlad. Jed se osredotoča na različne priprave man-
dlja: mandljevo mleko, mandljev papir, Turrón de Alicante in sam sadež. 
Toda to ni sladica, za kar poskrbijo kozice. Ste vedeli, da v Španiji turrón 
jemo predvsem v božičnem času? To je edinstven, ročno izdelan izdelek z 
bogato tradicijo. Simbol za sladke in nežne trenutke v življenju.«

Restaurant Quique Dacosta – www.quiquedacosta.es
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Za mandljev papir
1 l mineralne vode

200 g mandljev v lističih
120 g tapiokinega škroba
30 g preprostega sirupa  

(50 % vode, 50 % sladkorja)

Za juho iz kozic
100 g polsuhih paradižnikov 

500 g glav kozic 
100 g oljčnega olja

3 zdrobljeni stroki česna 
600 g drobno sesekljane čebule 

50 g sladkorja muscovado
80 g manzaniljskega šerija

1700 g jušne osnove iz morskih sadežev
350 g mineralne vode

Za žele iz kozic
250 g juhe iz kozic

0,8 g agarja
1,5 želatine v lističih

50 g mirina (ali suhega šerija)

Za mandljevo emulzijo
150 g mandljev v lističih

300 g mineralne vode 
50 g belega kruha 

20 g kisa iz šerija
5 g suhega šerija

12 g blanširanega česna 
60 g ekstra deviškega oljčnega olja

beli del 1 pora
12 kozic

omaka teriyaki

250 g sladice Turrón de Alicante
nekaj mandljev

nekaj mandljevih cvetov

Najprej pripravite mandljev papir. Zavrite vodo in jo odstavite. Dodajte mandlje 
in pustite, da se ohladi. S sekljalnikom jih pri najvišji hitrosti sekljajte 3 minute in 
precedite skozi gosto cedilo.
Za vsakih 600 gramov mandljevega mleka dodajte 120 gramov tapioke in 
30  gramov preprostega sirupa. Zavrite in pustite, da se zgosti. Ohladite in zme-
šajte v mešalniku. Mešanico prelijte v pekač za peko, ki ste ga prekrili s prevleko 
proti sprijemanju ali silikonsko podlago, in pecite eno uro v pečici pri temperaturi 
100 °C. Pustite, da se ohladi, nato pa jo shranite v hermetično zaprti posodi, da 
ostane suha.
Za pripravo juhe polsušene paradižnike nekaj ur namakajte v olju. Nato jih  vzemite 
iz olja. 
Glave kozic popražite na paradižnikovem olju. Odstavite jih in vzemite iz posode, 
nato pa na tem olju popražite česen, čebulo in polsušene paradižnike. Dodajte 
sladkor in počakajte, da karamelizira. V ponev prilijte manzaniljski šeri, dodajte 
jušno osnovo in mineralno vodo ter počakajte, da zavre. Pustite vreti eno uro. 
Precedite skozi gosto cedilo in dajte na stran. Odstranite maščobo iz juhe in juho 
čim bolj zbistrite.
Za pripravo želeja zmešajte 250 g hladne juhe z agarjem in postavite na kuhalno 
ploščo. Medtem želatino namočite v hladno vodo. Juho odstavite s kuhalne 
plošče, dodajte želatino in mirin. Dajte na stran v zaprto plastično posodo. Ko žele 
postane čvrst, ga narežite na kocke. 
Zdaj pripravite mandljevo emulzijo. Mandlje pustite 12 ur namakati v vodi. 
Dodajte koščke belega kruha. Namakajte 1 uro in nato s sekljalnikom zmešajte 
s preostalimi sestavinami, razen oljčnim oljem. Med mešanjem počasi dolivajte 
olje, da dobite emulzijo. Precedite in dajte na stran.
Popražite mandlje za turrón, dodajte med in jih s sekljalnikom zmeljite v gladko 
maso. Stisnite skozi cedilo, da dobite gladek namaz, ki ga spravite v vrečko za iztis-
kanje. Iztisnite namaz v obliki malih kapljic, ki jih boste uporabili pri končni jedi.
Por narežite na majhne kose in jih skuhajte v vodi.
Predkuhane kozice nekaj minut marinirajte v omaki teriyaki. Tako bodo dobile 
boljšo teksturo.
Vsak krožnik okrasite s 3 kockami želeja, 3 koščki pora in 3 mariniranimi kozicami. 
V njegovi sredini dodajte žlico ali dve mandljeve emulzije. Na kozice postavite 
nekaj surovih mandljev, na vrh pa dajte mandljev papir in kapljice turróna ter 
okrasite z mandljevimi cvetovi. 
Turrón de Alicante zmeljite s sekljalnikom. Segrejte ga nad paro in precedite skozi 
cedilo, da boste dobili fino pasto. Pasto dajte v slaščičarsko vrečko in na mandljev 
papir izstisnite nekaj malih kapljic. Okrasite z mandljevimi cvetovi.

TURRÓN DE ALMENDRA

SESTAVINE
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Po splošnem prepričanju naj bi slive po prvotni svilni poti iz Kitajske 
v Evropo prinesli Grki in Rimljani. Že takrat so vedeli, da sadež ohrani 
svojo hranilno vrednost, četudi je posušen na soncu ali v krušni peči. 
Rimljani so slive nasadili v provinci Narbonska Galija (kraj Narbonne) 
vse do današnjega kraja Quercy, ki meji na regijo Agen.

V 12. stoletju se je benediktinskim menihom med vrnitvijo iz tretje kri-
žarske vojne porodila zamisel o cepljenju rastlin iz Damaska na obsto-
ječa lokalna drevesa. Ta nova sorta sadja je dobila ime »Prune d’Ente« 
po starodavni francoski besedi za cepitev. Izkazalo se je, da sadna dre-
vesa odlično uspevajo v tem podnebju in zemlji francoskega jugozahoda 
(Sud-Ouest) in imajo prefinjen okus. Tako je nastala sliva sorte Pruneaux 
d’Agen. 

Nekoč so izdelke pogosto poimenovali po pristanišču, v katerem so jih 
obdavčili. V tistem času so ta sadež prevažali iz mesta Agen prek Garonna 
do Bordeauxa, kjer so ga naložili na večje pomorske ladje. Slive Pruneaux 
d’Agen imajo zaščiteno označbo samo, če so pridelane v departmaju Lot-
-et-Garonne, z izjemo okraja Houeillès, ter sosednjih departmajih Gironde, 
Dordogne, Lot, Tarn-et-Garonne in Gers.

PRUNEAUX D’AGEN
[S U H E S L I V E I Z AG E N A]

� FRANCIJA �
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DENIS GROISON
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  L E M A Z E N AY

Ali ste vedeli, da je v mestu luči več kot 16 000 restavracij? Zato je kar 
pomemben dosežek, če je precej skromna in mala restavracija, kot je Le 
Mazenay, uvrščena med 150 najbolj priljubljenih. Restavracija francoskega 
kuharskega mojstra Denisa Groisona je že dolgo izjemno priljubljena izbira 
kulinaričnih blogerjev in ljubiteljev kulinarike. V Burgundiji rojeni kuharski 
mojster prisega na moč in lepoto francoskih izdelkov, ki jih s pripravo izpo-
polni v kuhinji restavracije Le Mazenay. Ta včasih vključuje eksotičen pridih, 
zlasti po njegovi vrnitvi iz Vietnama. Toda jedilni list restavracije Le Mazenay 
večinoma ponuja različice klasičnih jedi, pripravljenih s foie gras, perutnino, 
govedino in brancinom. Priprava jedi s perutnino in drobovino včasih zah-
teva ščepec sladkega in kislega, ki ji doda končno piko na i. V tem receptu je 
to  doseženo s čatnijem. Slive Pruneaux d’Agen so odličen dodatek k tej vrsti 
kulinarike. Zagotavljajo ravnovesje in so protiutež maščobam v jedi.

Le Mazenay – www.lemazenay.com 
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Slivov čatni z jasminovim čajem
200 g razkoščičenih in narezanih suhih 

sliv Pruneaux d'Agen
70 g medu

140 g jabolčnega kisa
2 čajni žlički jasminovega čaja iz čajne 

vrečke

Tatarska omaka
1 rumenjak

20 g olja grozdnih pešk
80 g oljčnega olja

1 žlica kisa iz Jareza 
5 kapljic tabaska

10 kapljic omake Worcester 
sol in poper

Telečji tatarski biftek
400 telečjih zrezkov
¼ šopka koriandra

1 limeta
sol in poper

Kumarična in arašidova solata
1 čajna žlička limonove marmelade

1 žlica kisa iz kalomondina  
(ali kis iz citrusov)

3 žlice oljčnega olja 
1 kumara sorte noa  

(ali 250 g kornišonov)
50 g svežih arašidov

1 košček masla
sol in poper

ščepec sladke paprike ñora  
(ali druge sladke paprike  

z izrazito dimljeno aromo)

Sestavine za slivov čatni zmešajte in jih v pokritem pekaču 20 minut 
pecite v pečici na temperaturi 180 °C. Odstranite čajno vrečko. 

Pripravite tatarsko omako, kot bi pripravljali majonezo: sestavine 
dodajte v vrstnem redu, kakor je naveden levo.

Telečje zrezke narežite na male kocke. Drobno nasekljajte korian-
der in ga skupaj s 4 zvrhanimi žlicami tatarske omake in limetinim 
sokom dodajte mesu. Solite in poprajte po okusu. Dobro preme-
šajte in tatarski biftek stresite v obroč za jedi na globokem krožniku, 
da dobi obliko, nato obroč odstranite.

Zmešajte marmelado, kis iz kalomondina in oljčno olje, da boste 
dobili solatni preliv.

Olupite in narežite kumaro.

Posolite in popoprajte arašide ter jih popražite na maslu v pečici. 

Kumaro začinite s solatnim prelivom, soljo in papriko ñora.

Kumarično solato dajte v modelček za peko in v sredino postavite 
cmok slivovega čatnija. Po vrhu potresite pražene arašide in svež 
koriander.

TELEČJI TATARSKI BIFTEK S KUMARIČNO 
IN ARAŠIDOVO SOLATO TER SLIVOVIM 

ČATNIJEM Z JASMINOVIM ČAJEM

SESTAVINE
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Na skrajnem vzhodnem delu Hrvaške leži Slavonija, ki je znana kot 
zibelka hrvaškega čebelarstva. Pravijo, da začetki slavonskega čebe-
larstva segajo v rimske čase, prva čebelarska zveza pa je bila ustanov-
ljena že leta 1879 v Osijeku, sedežu pokrajine. Po zaslugi te dolgoletne 
tradicije slavonski med spada med najboljše na Hrvaškem.

Pridelujejo ga avtohtone medonosne sive čebele iz nektarja in sokov 
medonosnih rastlin, in sicer iz njihovih cvetov ter rastlinskih izločkov. 
Čebele tem snovem odvzamejo vodo in jih odložijo v satju, kjer jih pustijo 
dozoreti. Ta vrsta medu svojo čistost dolguje edinstvenim kmetijskim in 
okoljskim razmeram v Slavoniji. Zgodaj spomladi, ko poneha pogost in 
ledeno hladen zimski veter, zacvetijo cvetlice, sadno drevje in travniške 
rože. Izjemno topla poletja, ki sledijo, ustvarijo popolne razmere za zore-
nje kmetijskih pridelkov.

Med se večinoma prideluje v majhnem obsegu in služi kot dodaten vir 
dohodka za družinska podjetja, ki umetnost čebelarstva prenašajo iz roda 
v rod. Čebelarji uporabljajo pretežno lesene panje in za dimljenje panjev 
zbirajo posušene obrezke rastlin. Več kot 400 čebelarjev letno pridela 
več kot 200 ton tega izjemno kakovostnega pridelka, ki vključuje vrste iz 
robide, lipe, oljne repice in sončnic do kostanjevega in manovega medu 
panonskega hrasta. Prav vsak od njih v sebi skriva pridih travnikov in goz-
dov te regije.

SLAVONSKI MED
[S L AVONS K I M E D]

� HRVAŠKA �
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MATE JANKOVIĆ
Z N A N I T E L E V I Z I JS K I K U H A R S K I MOJS T E R

Mate Janković je brez dvoma eden najbolj slavnih in priljubljenih televizij-
skih kuharskih mojstrov na Hrvaškem. Dve sezoni je bil član žirije v oddaji 
MasterChef Hrvaška in šovu 3, 2, 1 – kuhaj! Leta 2015 je imel čast voditelju 
kulinarične popotniške oddaje No Reservations, pokojnemu Anthonyju 
Bourdainu, predstaviti bogastvo in gastronomsko ponudbo hrvaške 
obale.

V preteklosti je Mate delal v restavracijah Bevanda v Opatiji, Plavi Podrum 
v Volosku, Baltazar v Zagrebu in v restavraciji prestižnega hotela Fairmont 
na Bermudih. Nedavno je objavil tudi knjigo Croatia: The Cookbook, v kateri 
bralca popelje na popotovanje odkrivanja znamenitih hrvaških izdelkov 
in jedi in v kateri so prvič moči združili nekateri najboljši hrvaški kuharski 
mojstri. Njegova naklonjenost tradicionalnim proizvodom je več kot oči-
tna: »Ne smemo pozabiti naše zapuščine in pokrajine. Slavonski med je 
edinstven lokalni med iz Slavonije, vzhodne hrvaške regije. Veseli me, da 
mu lahko izkažem čast.«
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200 g klobase barjanski kulen, 
narezane na 1 cm debele rezine

1 kg razpolovljenega 
mladega krompirja

100 ml oljčnega olja in dodatek 
za začinjanje

2 drobno sesekljani šalotki
2 žlici drobno sesekljanega kopra

2 žlici drobno sesekljanega 
drobnjaka

2 žlici gorčice
1 žlica slavonskega medu

2 drobno sesekljana stroka česna
sol in poper

Pečico segrejte na 180 °C. V pekač položite papir za peko in po 
njem razporedite rezine klobase. Pecite jih v pečici 8 minut, nato 
rezine obrnite in pecite še 8 minut. Klobase vzemite iz pečice, 
dajte v posodo in postavite na stran.

Zdaj pečico segrejte na 220 °C. V pekač, v katerem ste pekli 
 klobase, dajte krompir. Pokapajte ga z oljčnim oljem ter začinite 
s soljo in poprom. Krompir pecite v pečici 15 do 20 minut, dokler 
ni v celoti pečen. 

Vzemite krompir iz pečice in ga dajte h klobasi. Primešajte drobno 
sesekljano šalotko, koper in drobnjak.

Preliv pripravite tako, da zmešate gorčico, med, česen in 100 ml 
oljčnega olja. Prelijte ga po krompirjevi solati in dobro preme-
šajte. Solite in poprajte po okusu ter postrezite.

KROMPIRJEVA SOLATA S 
SLAVONSKIM MEDOM

SESTAVINE
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Kadar v Italiji govorimo o rižu, imamo pravzaprav v mislih rižoto. Riž 
pridelujejo predvsem na severu Italije, kjer so za to najboljše talne raz-
mere in tudi podnebje je skoraj popolno.

Za pripravo rižote je primernih več sort riža, na primer arborio, carnaroli 
in maratelli. Riž nano vialone, najbrž najbolj cenjeno sorto riža, pridelu-
jejo izključno na izbranih območjih regije Verona. Njegovo celotno ime je 
Riso Nano Vialone Veronese in je rastlina vrste japonica. Zrna morajo biti 
povprečne velikosti, okrogla in srednje dolga, z jasno opaznim »zobom«, 
nekoliko čokato »glavo« in kremno bele barve. Nano vialone je primeren 
zlasti za rižote, saj med kuhanjem izloči več škroba.

V veronski občini Isola della Scala, enem najpomembnejših območij 
 pridelave riža, vsako leto poteka velik festival riža Fiera del Riso, ki je v 
celoti posvečen rižu in rižoti.

RISO NANO VIALONE VERONESE
[V ERONSK I SR EDNJEZR NATI R IŽ ZA R IŽOTO]

� ITALIJA �
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FRANCO ALIBERTI
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAVAC I J I  T R E C R I S T I

Kariera Franca Alibertija se je začela, ko je pri šestnajstih letih zapustil 
svoj rodni kraj in se preselil v Salsomaggiore Terme. Dokončal je študij 
na inštitutu Alberghiero in se med poletnimi počitnicami izučil umetnosti 
izdelovanja peciva v restavraciji Massima Spigarolija. V teh letih se je v 
njem prebudila resnična strast do priprave peciv.

»Že kot otrok sem doma pripravljal sladice. Za to se moram zahvaliti pred-
vsem svoji mami, kot je to navada v številnih italijanskih družinah. Dala mi 
je nekaj testa in mi dovolila, da se z njim igram. Pripravil sem pico in kolač 
baba. Moja ljubezen do slaščic se je razvila iz zabavnega in poučnega 
načina preživljanja prostega časa.«

Toda ni se končalo samo pri sladicah in pecivu. Kot mlad fant je Franco 
odšel na delo v Pariz k Alainu Ducassu in slavnemu italijanskemu kuhar-
skemu mojstru Gualtieru Marchesiju. Po štirih letih dela v kuhinjah Massi-
miliana Le Calandreja v Padovi je bil leta 2012 sprejet v kuharsko ekipo 
Massima Bottura v restavraciji Osteria Francescana, kjer je leta 2013 začel 
delati kot kuharski mojster za pecivo. Sledilo je pridobivanje izkušenj v 
drugih priznanih restavracijah, kot je La Présef v Mantellu. Nedavno je 
prevzel mesto vodilnega kuharskega mojstra v restavraciji Tre Cristi v 
Milanu, v kateri uporabljajo skoraj izključno regionalne proizvode.

»Riž, pravzaprav bi lahko rekli kar rižota, je severnoitalijanski in milanski 
proizvod. To rižoto ponujam na meniju, saj se lahko že z majhnim in izvir-
nim dodatkom klasičen recept spremeni v vrhunskega,« pravi kuharski 
mojster Franco Aliberti.

�  81 �



½ rdečega zelja
½ g sode bikarbone
250 g riža Riso Nano  

Vialone Veronese
ekstra deviško oljčno olje

sol in poper
prekajena riba (losos,  

postrv ali skuša), narezana tanko 
kot karpačo 

Za kislo smetano
200 g smetane

1 žlička limonovega soka
sol

V sekljalniku na drobno narežite rdeče zelje in shranite njegov sok 
(preostanek zelja lahko fermentirate za pripravo okusnega kislega 
zelja).

Soku rdečega zelja dodajte sodo bikarbono. To bo naša jušna 
osnova.

Riž Riso Nano Vialone Veronese na hitro popražite na malo oljčnega 
olja, zalijte z vodo, da bo v celoti prekrit, in kuhajte. 

Po približno 7 minutah dodajte jušno osnovo iz rdečega zelja in 
kuhajte naprej, dokler se riž ne zmehča.

Okrasite z oljčnim oljem ter začinite s soljo in poprom. Dobili boste 
modrikasto rižoto.

Smetano zmešajte z limonovim sokom in posolite.

Prekajeno ribo položite na krožnik, nanjo z žlico položite rižoto in 
okrasite z nekaj kapljicami kisle smetane.

RIŽOTA IZ RDEČEGA ZELJA  
S PREKAJENO RIBO

SESTAVINE
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Loukoumi je ena najstarejših dobrot, ki jih pripravljajo na Cipru. Na 
območju Sredozemlja je poznana po številnih različnih imenih, toda zašči-
teno geografsko označbo (ZGO) je prejela izključno slaščica, poznana pod 
imenom Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou). Ta posebna raz-
ličica izvira iz kraja Geroskipou v okrožju Paphos na zahodnem Cipru. 

Najbolj kakovostne še vedno pripravljajo prav tukaj, kjer so zvesti zgodo-
vinskim osnovam priprave te slaščice. Mandlji in med iz tradicionalnega 
recepta na primer morajo biti iz Geroskipouja, kraja, v katerem mora 
potekati tudi celoten postopek.

Zelo kakovosten loukoumi ne sme biti lepljiv ali moker. Majhne kocke 
imajo želatinasto strukturo in zelo prepoznavno aromo. Tradicionalni lou-
koumi pripravljajo iz rožne vode, dodajo pa mu rdeče barvilo za živila, ki 
poskrbi za čudovito barvo sladice. Toda ciprski slaščičarji včasih namesto 
sladkorja v prahu dodajo tudi sušen kokos ali pa okus končnega izdelka 
dopolnijo z oreščki in čokolado. Okusi se razlikujejo in vključujejo vse od 
jagode, mandarine in bergamotke do pistacije, vanilje in banane.

ΛΟΥΚΟΥΜΊ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 
– LOUKOUMI GEROSKIPOU 

[L OU KOU M I I Z G E RO S K I P OU J A]

� CIPER �
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WAJDI TALHOUK
S L A ŠČ IČ A R S K I MOJS T E R V C H A L E T D OU X

Wajdi Talhouk je rojstni Libanon zapustil pri enaindvajsetih letih, ko se je 
odpravil na delo v tujino. Želja po potovanju in raziskovanju priložnosti ga 
je vodila v Dubaj, Moskvo in na Škotsko, kjer je delal na prestižnih lokaci-
jah, kot so Castle Terrace in The Caledonian ter pozneje v slavni pekarni 
The Bread Winners. Razvil je svojo specializacijo za slaščice in se nato 
preselil na Ciper, da tam uresniči svoje sanje – odprl je slaščičarno z ime-
nom Chalet Doux. »Na začetku smo želeli nekaj preprostega. Pripravljali 
smo eklerje, sadne torte, torto opera in kostanjevo torto pozimi. Nisem 
želel pripravljati petdeset različnih peciv, med katerimi bi bila le peščica 
odlična in preostala zgolj povprečna. Loukoumi na Cipru pogosto stre-
žejo na porokah kot sladico za goste, toda lahko se postreže tudi ob kavi 
ali čaju. Tradicionalni loukoumi s Cipra pripravljajo iz rožne vode, vendar 
ga pri nas pripravljamo v številnih različnih okusih: z limono, vaniljo, ber-
gamotko, pomarančo in še bi lahko našteval.«
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28 kosov loukoumija
25 g mletih mandljev

175 g sladkorja v prahu
ščepec rdečega barvila  

za živila v prahu 
90 g beljakov

75 g kristalnega sladkorja

Za pripravo makronov je priporočljivo uporabiti sekljalnik. Mlete 
mandlje, sladkor v prahu in barvilo za živila dajte v sekljalnik in dobro 
premešajte.

V mešalniku na srednji hitrosti stepajte zmes jajčnih beljakov in kri-
stalnega sladkorja, dokler ne postane čvrsta.

Mandljevo mešanico umešajte v jajčne beljake in mešajte, dokler ne 
nastane enotna zmes. Testo mora biti podobne gostote kot lava.

Vrečko za iztiskanje napolnite s testom, uporabite krožni nastavek 
premera 3 centimetre ter testo iztisnite na silikonsko podlogo pekača 
za peko.

Pekač za peko dvakrat tapnite po ravni površini, da odstranite zračne 
mehurčke, ter testo pustite mirovati 30 minut.

Pecite 19 minut v pečici, poprej ogreti na 140 °C.

Iz loukoumija izrežite kroge premera 4 centimetre in jih dajte 
med dve polovici makrona. Ta recept zadostuje za izdelavo pri-
bližno 28  makronov.

MAKRONI LOUKOUMI

SESTAVINE
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Latvija leži v severovzhodni Evropi in je ena izmed treh baltskih držav. 
Zemljepisna lega in podnebje sta močno vplivala na njeno kulinarično 
dediščino. Pokrajina ponuja popolne razmere za pridelavo krompirja 
in različnih žit.

V 90. letih so tamkajšnji kmetje začeli eksperimentirati z ekološkimi načini 
pridelave in to je eden od številnih razlogov, da se Latvija še naprej razvija 
kot trg za kakovostne izdelke. Samo v letu 2015 je Evropska unija več lat-
vijskim izdelkom podelila oznako pristnosti. Med njimi so tudi Latvijas lie-
lie pelēkie zirņi, sušena semena lokalne stročnice sorte retrija. To grahu 
podobno stročnico v Latviji gojijo že vse od 18. stoletja, v zadnjih letih 
pa postaja vedno bolj priljubljena. Podnebje in geografska lega ustvar-
jata popolne razmere za pridelavo stročnice, ki jo odlikujeta značilna siva 
barva in marmorni vzorec. Tekstura graha je mokasta in ima tipičen okus 
umami z nekoliko sladkim pridihom. Ta sivi grah pogosto jedo v času 
božičnih praznikov ob spremljavi slanine.

LATVIJAS LIELIE PELĒKIE ZIRŅI
[S UŠ E N S I V I  G R A H] 

� LATVIJA �
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JURIS DUKAĻSKIS
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  3

Mladi kuharski mojstri so morali v zgodnjih 90. letih začeti iskati novo 
identiteto. Seveda so bile v Latviji številne restavracije, toda te so se osre-
dotočale predvsem na hranjenje gostov, ne pa na zagotavljanje užitka ali 
ustvarjanje kulinarične izkušnje z dodano vrednostjo. Prehranjevanje v 
restavraciji je bilo zelo poceni in gostje so jih obiskovali zaradi priročnosti. 
Niso si delili samo obrokov, temveč tudi mize, dokler ni bil zaseden prav 
vsak stol.

 »Čas je že bil, da začnemo razmišljati o sestavinah, ki jih lahko sami pro-
izvedemo, in o ekološkem kmetijstvu,« pravi Juris Dukaļskis. »To je filo-
zofija Restavracije 3. Nenehno iščemo nove izdelke, ki se jih še ni dotak-
nila industrializacija, v katere človek še ni posegel. Izdelke in sestavine 
izbiramo skrbno, posebno pozornost pa posvečamo njihovemu izvoru. 
Te ideje širimo, da bodo lahko naši otroci živeli v boljšem svetu kot mi.« 

Restavracija 3, ki je v lasti Jurisa Dukaļskisa, je postala sinonim za te ideje. 
Kuharski mojster kuha skladno s smernicami tega, kar sam imenuje nova 
latvijska kulinarika: sveže, slastno, sezonsko, zdravo, ter vedno podpira 
lokalne kmete in proizvajalce. Stročnice v tej jedi so odličen primer tega.

Restaurant 3 – www.restaurant3.lv
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POLPETI LATVIJAS LIELIE  
PELĒKIE ZIRŅI

SESTAVINE

Sivi grah pustite namakati v vodi čez noč.

Kuhajte ga, dokler se ne zmehča, in nato zmešajte s kuhanim 
krompirjem.

Mešanico graha in krompirja večkrat zmeljite v mlinčku za meso in 
jo preložite v drugo posodo.

V večji posodi za peko popecite drobno sesekljano čebulo, jurčke 
in slanino, dokler ne porjavijo.

Zmešajte z mešanico graha in krompirja.

Dodajte maslo iz konopljinih semen, začinite s soljo in dobro pre-
mešajte.

Zdaj iz mešanice pripravite kroglice in jih postrezite s kislo sme-
tano (ni jih treba peči). Po jedi posipajte malo praška koprive za 
dekoracijo.

K jedi se odlično poda lokalno latvijsko pivo.

300 g sušenega sivega graha 
Latvijas lielie pelēkie zirņi

150 g kuhanega krompirja
30 g drobno sesekljane čebule 

100 g narezanih jurčkov 
60 g narezane soljene slanine 

50 g masla iz konopljinih semen 
ali navadnega masla 
100 g kisle smetane

5 g praška koprive (po želji)
sol

�  94 �





DAUJĖNŲ NAMINĖ DUONA
[R Ž E N I K RU H I Z VA S I DAU J Ė N A I]

� LITVA �

Daujėnų naminė duona je tradicionalni rženi kruh, ki ga že od davnih 
časov izdelujejo v vasi Daujėnai na severu Litve. Njegova zgodovina 
sega v 17. stoletje.

Rž fermentirajo v hrastovih koritih in nato pečejo v pečici na vročem oglju. 
Korito da testu poseben okus in se prenaša iz roda v rod. Tako ustvarijo 
edinstven okus in domač proizvod, ki simbolizira tradicije čudovite in 
mistične Litve.

Kruh iz vasi Daujėnai ima mehko, temno in nežno teksturo ter vabljiv slad-
kokisel okus, značilen za rženi kruh. Seme kumine je edina sestavina, ki jo 
dodajo mešanici moke, vode, sladkorja in soli. Kruh lahko tehta od štiri do 
deset kilogramov. V Litvi ga strežejo predvsem ob posebnih priložnostih, 
na primer na festivalih, ob porokah in krstu, in tedaj ga pogosto okra-
sijo s simboli moči, zvestobe in skromnosti. Leta 2014 je bil kruh Daujėnų 
naminė duona uvrščen na seznam zaščitenih geografskih označb Evrop-
ske unije. 
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DEIVYDAS PRASPALIAUSKAS
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  A M A N DUS

Kuharski mojster Deivydas Praspaliauskas je kariero začel kot pomivalec 
posode, pri triindvajsetih letih pa je že delal v kuhinji svoje restavracije 
Lauro Lapas. Leta 2014 je odprl priljubljen Bistro 1 Dublis v prestolnici Vilni, 
ki mu je leto pozneje sledila prestižna restavracija Dublis z višjimi ambici-
jami, večjo ekipo in strožjimi standardi. Praspaliauskas je večkrat osvojil 
naslov najboljšega kuharja v Litvi in leta 2013 zmagal tudi na baltskem tek-
movanju kuharskih zvezd. Ta dosežek je leta 2015 ponovil kot vodja ekipe.

»Vedno sem sanjal o kraju, kjer bi lahko izrazil svoje kulinarične zamisli in 
dlje časa eksperimentiral,« je povedal kuharski mojster. »Imam več virov 
navdiha: štiri letne čase, umetniška dela v galeriji Grafo v Vilni in seveda 
nasmeške gostov. Veseli me, da sem sposoben improvizirati, tudi kadar so 
vse oči uprte vame.« To dolgoročno eksperimentiranje se nadaljuje v Deivy-
dasovi restavraciji Amandus, kjer lahko uživamo v izbranem gurmanskem 
jedilniku s široko ponudbo lokalnih izdelkov. Včasih ta vključuje slasten litovski 
kruh. »Na našem jedilniku je tudi jed z rdečo peso in ajdovim kruhom, lešni-
kovim maslom in lešniki. Sladica, predstavljena v tej knjigi, je slajša različica 
te jedi.«

Amandus – www.amandus.lt
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Za posip
50 g popečenega rženega kruha 

Daujėnų naminė duona 
50 g praženih lešnikov

20 g masla

Za jogurtovo kremo
50 g jogurta

50 g črnega ribeza 
50 g javorjevega sirupa

kanček soli
50 g smetane

Za rdečo peso
100 g rdeče pese

20 g prečiščenega masla 
50 ml mleka

50 ml kondenziranega mleka
30 g črnega ribeza

30 g skute ricotta

Za španski vetrc
120 g jajčnih beljakov

180 g sladkorja
10 g koruznega škroba
10 ml limonovega soka

100 g drobno sesekljanih lešnikov

Kruh in lešnike narežite na koščke. Stopite maslo in na njem popra-
žite kruh Daujėnų naminė duona skupaj z lešniki do zlatorjave barve.

Jogurt zmešajte s črnim ribezom in javorjevim sirupom ter dodajte 
ščepec soli. Stepajte smetano, dokler ne postane čvrsta, in jo ume-
šajte v jogurtovo mešanico.

Rdečo peso narežite na koščke in jo kuhajte v prečiščenem maslu.

Počakajte, da pesa zavre v mleku, in jo nato kuhajte pri nizki tempe-
raturi približno 8 ali 9 minut. 

Dodajte kondenzirano mleko skupaj s črnim ribezom in ricotto ter 
mešanico pustite mirovati 5 do 6 minut, da upade.

Postavite v hladilnik in nato dodajte 30 g mešanice kruha in lešni-
kov. 

Umešajte jajca, dokler ne nastanejo čvrsti vrhovi. Sladkor zmešajte 
s koruznim škrobom in nežno vmešajte k jajčnim beljakom. Dodajte 
limonov sok in lešnike.

Španske vetrce dve do dve uri in pol pecite v pečici, ogreti na 120 °C. 

Jed postrezite takole: najprej naredite osnovo iz rdeče pese, nanjo 
položite kupček jogurtove kreme, nato ostanek mešanice kruha in 
lešnikov ter za piko na i na vrh še španski vetrc. 

RDEČA PESA Z RŽENIM KRUHOM IN 
ČRNIM RIBEZOM

SESTAVINE
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Beurre rose – Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg je 
maslo vrhunske kakovosti z zaščiteno označbo porekla, ki ga proizvajajo 
izključno pod nacionalnim pečatom v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

Na prefinjeno kakovost masla vplivajo predvsem posebna flora in trave, ki 
uspevajo na edinstvenem ozemlju, na katerem se pasejo krave, pomembno 
vlogo pa imata tudi način pinjenja masla in kakovost sveže smetane. Pri 
izdelavi se uporablja samo fermentirana smetana. Soli ne dodajajo.

BEURRE ROSE
� VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG �
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BEURRE ROSE
� VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG �





Léi Linster se v 80. letih kot ženski ni bilo vedno preprosto postaviti zase 
v panogi, v kateri so prevladovali moški in ki je bila namenjena skoraj 
izključno njim. Toda to je bilo zapisano v zvezdah: Léi Linster je bilo 
namenjeno postati velika dama luksemburške gastronomije. Leta 1987 
je prejela prvo Michelinovo zvezdico, ko je nekdanjo kavarno in restavra-
cijo svojih staršev preuredila v gastronomski tempelj. Dve leti pozneje je 
osvojila svetovno kuharsko prvenstvo in prejela najvišjo na grado Bocuse 
d’Or. Vse do danes Léa Linster ostaja edina ženska, ki jo je doletela ta 
prestižna čast.

Leta 1991 je odprla drugo restavracijo Kaschthaus, v kateri je še naprej 
promovirala gastronomijo v Luksemburgu. Leta 1996 je postala ponosna 
lastnica vinograda v bližini Remicha ob Mozeli. Leta 2010 je temu sledilo 
odprtje sodobne taverne z imenom Pavillon Madelaine, leto pozneje pa 
še gurmanske trgovine Delicatessen s široko ponudbo lokalnih kulinarič-
nih zakladov. Léa Linster, ikona luksemburške gastronomije, je zelo pono-
sna na Beurre rose, enega od kronskih draguljev tega majhnega Velikega 
vojvodstva: »Ta edinstveni kmetijski proizvod je popoln prikaz našega 
hribovitega sveta, ki meji na različne kulture v srcu Evrope.

Restaurant Léa Linster – www.lealinster.lu

LÉA LINSTER 
K U H A R S K A MOJS T R IC A V R E S TAV R AC I J I  L É A L I NS T E R
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Za masleno kremo
150 g sladkorja

50 ml vode
2 jajčna rumenjaka

2 jajci
250 g zmehčanega masla  

Beurre rose
2 kozarčka espressa

Za biskvit
6 jajc, ločite beljake in rumenjake

175 g sladkorja
75 g moke

75 g koruznega škroba
ščepec soli

250 g mandljev v lističih 
košček masla

50 g sladkorja

V vodo stresite sladkor za masleno kremo in pustite, da se stopi ter 
doseže temperaturo za karamelizacijo, in sicer 120 °C. V mešalniku 
umešajte jajčna rumenjaka in celi jajci. Karamelo počasi prilijte 
jajčni mešanici in medtem neprekinjeno stepajte jajca, dokler se 
mešanica popolnoma ne ohladi. Po žlicah dodajajte Beurre rose 
in še naprej stepajte, dokler ne nastane mehka krema. Dodajte 
espresso.

Za biskvit stepite jajčne rumenjake in 75 g sladkorja. Zmešajte 
moko in koruzni škrob ter mešanico presejte. Jajčnim beljakom 
dodajte 100 g sladkorja in ščepec soli ter jih stepajte, dokler ne 
postanejo čvrsti. Jajčne rumenjake umešajte v mešanico moke in 
koruznega škroba ter dodajte umešane jajčne beljake. Previdno 
premešajte. Namastite in pomokajte dva modela za torto, prvega 
s premerom 25 cm in drugega s premerom 18 cm. 

Testo pecite 20 minut v pečici, predhodno ogreti na 175 °C. Biskvit 
pustite v pekaču, da se ohladi. Oba biskvita prerežite vodoravno 
na tri dele in vsak del premažite z masleno kremo. Na maslu in 
sladkorju popražite mandlje v lističih, dokler ne karamelizirajo. 
Zunanji del biskvita prekrijte z mandlji. 

Biskvita položite drugega na drugega in nanesite masleno kremo.

BISKVITNI KOLAČ BISCUIT  
DE SAVOIE

SESTAVINE
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Madžarska kuhinja se ponaša s pestrim izborom različnih klobas. 
Najbolj znana je Gyulai kolbász s prepoznavnim okusom, ki ga dose-
žejo z dimljenjem in večtedenskim zorenjem v posebnih lokalnih pod-
nebnih razmerah.

Klobasa Gyulai kolbász, ki nosi zaščiteno geografsko označbo, je svoje 
ime dobila po madžarskem mestu Gyula. Za njeno pripravo so potrebne 
naslednje sestavine: svinjsko meso, svinjska maščoba, česen, poper, sol, 
sladka in pekoča mleta paprika. Mleto meso napolnijo v svinjska čreva, 
nato pa klobase dimijo nad bukovim lesom in nazadnje obesijo za pre-
kajevanje.

Oznaka evropske zaščite med drugim določa tudi, da morajo biti klobase 
dolge med 18 in 26 cm ter se prodajati v paru. Na vrhnji strani teh klobas 
ne sme nastati plesen. Klobase so preproste za rezanje in so pikantnega 
prekajenega okusa. Madžari jo najpogosteje postrežejo na kosu kruha 
ali pa jo dodajo rakott krumpli, enolončnici s krompirjem in jajci. Klobasa 
je prav tako odlična izbira za nekoliko bolj inovativne in izvirne načine 
priprave, kakršnega je v svojem receptu uporabila Eszter Palágyi.

GYULAI KOLBÁSZ 
[K L OB A S A G Y U L A]

� MADŽARSKA �
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Restavracija Costes je leta 2010 pod vodstvom portugalskega kuhar-
skega mojstra Miguela Roche Vieire kot prva na Madžarskem prejela 
Michelinovo zvezdico. Doletela jo je čast, ki jo uživa še danes. Leta 2015 
je vodenje restavracije prevzela takratna namestnica šefa kuhinje, Esz-
ter Palágyi. Eszter je pred vrnitvijo v Budimpešto in restavracijo Costes 
delala v številnih evropskih restavracijah najvišje ravni, vključno z resta-
vracijama Robuchon in Taubenknobel.

»Še vedno se spominjam svojega prvega dne v kuhinji,« pravi. »Že prvo 
uro sem se urezala v prst. Nisem vedela niti, kako držati nož. Zdi se mi, 
da zdaj začenjam dobro spoznavati sestavine; z njimi lahko ustvarjam in iz 
njih izvabim najboljše.« Leta 2016 je Eszter Palágyi prejela naziv kuharske 
mojstrice leta na Madžarskem. In to ni bilo zadnjič, ta naziv je osvojila 
še kar trikrat, čeprav ima šele nekaj čez trideset let. Novinarji jo hvalijo, 
ker lokalne madžarske izdelke uporablja na ustvarjalen in igriv način, kar 
gostje zelo cenijo. »Včasih smo morali vse uvažati iz Francije, zdaj pa lahko 
končno kupim raco v Kunsagu in jo mariniram v vinu tokaj. Ali soma iz 
jezera Fertö. Klobasa Gyulai kolbász je prav tako okusna kot podobne, 
bolj znane klobase iz drugih držav. Zelo smo ponosni na to.«

Costes Restaurant – www.costes.hu

ESZTER PALÁGYI 
K U H A R S K A MOJS T R IC A V R E S TAV R AC I J I  CO S T E S
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1 zavitek listnatega testa
220 g na kocke narezana klobasa 

Gyulai kolbász
70 g smetane za stepanje
4 trdo kuhana in drobno 

narezana jajca 
250 g mehkega,  

rahlo slanega masla
10 g dijonskih gorčičnih semen

sol in poper

Iz listnatega testa izrežite različne oblike. Za eno porcijo potrebujete 
dva kosa testa.

V Costesu uporabljamo zabavne oblike prašiča, a so navadni majhni 
krogi prav tako primerni.

Testo premažite z maslom in jih pecite v pečici, segreti na 175 °C, 
15 minut, dokler ne postanejo zlatorjavi.

Previdno zmešajte preostale sestavine ter začinite s soljo in poprom.

Mešanico namažite na prvi kos testa in čezenj položite drugega.

PRIGRIZEK 
GYULAI KOLBÁSZ

SESTAVINE
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Je Odisej v družbi nimfe Kalipso pil vino z otoka Gozo? Ali je bilo morda 
prav to vino razlog njegovega odlašanja z vrnitvijo na Itako?

Z gotovostjo lahko trdimo, da čarobna kombinacija ilovnatih tal in pod-
nebja otoka Gozo ustvarjata mitično vino, pri čemer poglavitne vloge 
nima samo sonce, temveč tudi veter. Ta prinaša obilne količine soli iz Sre-
dozemskega morja; med glavnimi poletnimi meseci jo je mogoče zaslediti 
celo v rosi. Na tem območju gojijo lokalne sorte grozdja, kot sta girgen-
tina in gellewza, razmere pa omogočajo tudi vzgojo mednarodnih sort, 
kot so chardonnay, merlot in shiraz. Rdeča, bela in rosé vina z otoka Gozo, 
manjšega sestrskega otoka Malte, imajo zaščiteno označbo porekla. To 
pomeni, da je ta vina dovoljeno pridelovati samo iz grozdja, vzgojenega 
na njem.

GOZO
[V I NO Z O T OK A G O Z O]

� MALTA �
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RAMONA FARRUGIA PRECA
K U H A R S K A MOJS T R IC A V R E S TAV R AC I J I  PA L A Z Z O PR E C A

Sestri Ramona in Roberta Preca sta nekoč delali skupaj v družinski resta-
vraciji Tal-Familja v Marsascali. Še preden sta dopolnili dvajset let, sta bili 
gastronomski veteranki, saj sta večino otroštva preživeli v očetovi kuhinji 
v mitični restavraciji King’s Own Band Club v Valletti. Prav tam sta pod 
budnim očesom svojega očeta Charlesa nasekljali prve vejice peteršilja 
ter prgišča kaper in oljk. Ramona je želela ustvariti novo kulinarično sti-
čišče v Marsascali, a izkazalo se je, da bo ta zbirna točka palača iz 16. sto-
letja, imenovana Palazzo Preca, na ulici Strait Street v središču Vallette. Tu 
je tudi tudi osrčje kulinarične genialnosti sester Preca. Le lučaj od morja, 
bogatega z ribami, morskimi lupinarji in raki. Otok Gozo leži v neposredni 
bližini, tam pa sestri najdeta svoj navdih v obliki čudovitih čvrstih grozdov. 
»Moja jed predstavlja dušo malteške sredozemske kuhinje,« nam je zau-
pala Ramona. »Morski sadeži, vino z Goza, česen in sveža zelišča: jed, ki 
ustvari čarobno pojedino.«

Palazzo Preca – www.palazzoprecavalletta.com
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ŠKOLJKE Z  
VINOM GOZO

4 zdrobljeni ali drobno  
nasekljani česnovi stroki

48 očiščenih velikih pokrovač
250 ml chardonnayja Gozo 

250 g na kocke narezanega 
češnjevega paradižnika 

sol in poper 
sveža zelišča (meta, bazilika ipd.)

2 žlici ekstra deviškega  
oljčnega olja

1 pomaranča

V pokriti večji posodi za peko na srednji vročini popražite česen na 
kančku oljčnega olja.

Česnu dodajte vino gozo in pustite, da zavre.

Zdaj dodajte školjke in češnjev paradižnik.

Pokrijte posodo in školjke kuhajte 5 do 6 minut, da se odprejo. 
Zavrzite vse, ki se v tem času niso odprle.

Začinite s soljo in poprom.

Okrasite s svežimi zelišči in rezino pomaranče ter postrezite s kru-
hom in belim vinom z otoka Gozo.

SESTAVINE
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NOORD-HOLLANDSE GOUDA 
[S E V E R NOHOL A N DS K I S I R G AV DA]

� NIZOZEMSKA �

Kdor na petkovo jutro v času od konca marca in vse do septembra 
obišče središče nizozemskega mesta Alkmaar, težko verjame svojim 
očem: nosači sira, oblečeni v tradicionalna oblačila, sem ter tja pre-
našajo posebna nosila, na katerih je do osem ogromnih hlebcev sira.

Na trgu Waagplein v središču mesta s sirom trgujejo že vse od srednjega 
veka. Nosači prinesejo sir do ogromnih tehtnic, ki so pod budnimi očmi 
mojstrov tehtanja. Trgovci in pregledovalci vzorcev na trgu določijo kako-
vost dobavljenega sira in sklenejo kupčijo s ploskom rok. 

Mleko, ki ga uporabljajo za pridelavo teh sirov, dobijo od krav, ki se od 
pomladi do jeseni šest ur dnevno, 120 dni na leto, pasejo na prostem. Nji-
hovo mleko zgostijo v tovarni sira s starterskimi kulturami in sirilom. To gosto 
mleko nato razrežejo v sirne grude, ki jih stisnejo v lesenih kalupih, s čimer 
dajo siru značilno obliko in hkrati omogočijo, da vlaga odteče. Sir nato namo-
čijo v slanico in ga pošljejo v skladišče. Tam sirne kolute starajo na lesenih 
policah pri temperaturi 12 do 15 °C ter jih redno obračajo, da ohranijo obliko. 
Nato jih prelijejo s parafinsko oblogo, da preprečijo nastanek plesni. To je 
dokaz mojstrstva, ki se skriva za siri s severnega dela Nizozemske z zaščiteno 
označbo porekla.
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JONNIE BOER
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  DE L I BR I J E

Jonnie Boer je postal kuharski mojster v restavraciji De Librije v kraju 
Zwolle že pri svojih štiriindvajsetih letih. Nekaj let pozneje je skupaj s par-
tnerko Thérèse to restavracijo prevzel. De Librije je prejela prvo Miche-
linovo zvezdico leta 1993, drugo pa leta 1999, s čimer je Jonnie postal 
najmlajši kuharski mojster z dvema zvezdicama na Nizozemskem. Pet let 
pozneje je De Librije postala druga restavracija na Nizozemskem s tremi 
Michelinovimi zvezdicami.

Jonnie in Thérèse: »Jemo in pijemo vsak dan, toda to dnevno potrebo 
rada spremeniva v praznovanje, zato vas vabiva, da z nama delite najino 
ljubezen do dobre hrane in okusnih vin. Oba sva odraščala v tej pokrajini, 
v svetu, kjer smo lovili smuče, nabirali vodno meto, divje jurčke in lisičke 
ter se s plitkim čolnom, imenovanim punt, odpravljali nastavljat vabe za 
race. Punt je tradicionalni čoln z ravnim dnom, ki ga uporabljajo zlasti 
na ribnikih in jezerih v provinci Overijssel za lov vodne perjadi. Ta vrsta 
ribnika je poznana tudi pod imenom kooi, kar v nizozemščini pomeni vaba. 
Le kako se ne bi zaljubili v prekrasne proizvode, kot so fantastični siri, 
ki jih pridelujemo tukaj? Številni verjamejo, da je kuhanje z regionalnimi 
proizvodi najina specialiteta, midva pa meniva, da sva posebna predvsem 
zato, ker nimava takšne specialitete. Ko kuhaš in strežeš s srcem in dušo, 
z resničnim občutkom, prav vse postane posebno.«

De Librije – www.librije.com
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400 g testenin (špageti ali ozki 
rezanci linguine)

2 drobno sesekljani šalotki
3 drobno sesekljani stroki česna

oljčno olje
sol

sveže zmlet beli poper
2 dimljeni jegulji, v obliki fileta in 

narezani
½ spomladanske čebule,  

narezane na kolobarje
3 na kocke narezani paradižniki,  

brez kože in semen 
75 g starane gavde  

Noord-Hollandse Gouda
3 žlice sesekljanega peteršilja 

V večji količini osoljene vode testenine skuhajte na zob (»al dente«).

Pod mrzlo tekočo vodo na hitro sperite testenine.

V nekoliko večji količini oljčnega olja popražite šalotko in česen, dok-
ler ne posteklenita.

Dodajte testenine in jih pogrejte ter nato začinite s soljo in poprom.

K testeninam primešajte jeguljo, spomladansko čebulo in para-
dižnik ter jih z žlico preložite na krožnik.

Po vrhu nastrgajte malo staranega severnoholandskega sira gavda 
in okrasite z drobno nasekljanim peteršiljem. Sir s svojim sladkim 
okusom po oreščkih odlično dopolni okus te jedi.

TESTENINE Z JEGULJO IN 
STARANIM SIROM

SESTAVINE
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Fižol spada med najstarejše posevke na svetu. Že v 16. stoletju so osva-
jalci z ameriške celine v Španijo in Anglijo prinesli laški fižol. V nasled-
njih sto letih se je rastlina razširila po celotni evropski celini.

Ta sorta fižola je v primerjavi z drugimi mnogo odpornejša proti mrazu, 
zato uspeva na področjih z ostro zimo in vlažnim poletjem. Vse od 19. sto-
letja laški fižol gojijo tudi v jugovzhodnem delu avstrijske štajerske regije. 
Zanj je značilna žlahtna kremna tekstura in subtilen okus. Visoka kakovost 
fižola je rezultat rodovitne in izjemno primerne prsti na geotermalnem in 
vulkanskem območju, ki se razteza čez okrožja Radgona, Lipnica, Vrbna, 
Fürstenfeld, Hartberg, Weiz in Gradec. Štajerski laški fižol je v  registru 
zaščitene označbe porekla od leta 2016.

STEIRISCHE KÄFERBOHNE
[ŠTAJERSKI LAŠKI FIŽOL]

� AVSTRIJA �
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ANNA HAUMER IN  
VALENTIN GRUBER-KALTEIS

US TA NOV I T E LJ A P ODJ E T J A KO C H NOM A DE N

Anna Haumer in Valentin Gruber-Kalteis spadata med najodličnejše 
avstrijske kuharske mojstre. Ta par deluje v popolni harmoniji v kuhinji in 
zunaj nje, kar se odraža v njunih naravnih jedeh, s katerimi sta si zelo hitro 
prislužila prvo Michelinovo zvezdico. Vsak mesec v sklopu svojega podje-
tja Kochnomaden organizirata »momentum«, pop-up koncept, posvečen 
kulinariki, ročnim izdelkom in naravi. 

Njuna kulinarična filozofija je povezana s sodobnimi, sezonskimi in brez-
časnimi kreacijami s poudarkom na lokalnih proizvodih. V tem pogledu je 
Avstrija dežela neomejenih kulinaričnih priložnosti. »Za naju je kuhanje s 
sestavinami, kot je štajerski laški fižol ali bučno olje, ki je prav tako s tega 
območja, nekaj povsem običajnega. Ničesar si ne bi želela spremeniti.« 
Delo v kuhinji je zanju resnično sanjska služba. V njej razpravljata, sou-
stvarjata in oblikujeta vse svoje recepte in jedi. »Spoznala sva se v kuhinji 
in vse od takrat delava skupaj, zato sva vajena biti v družbi drug drugega 
24 ur na dan. Sva zares nerazdružljiv dvojec.«

Kochnomaden – www.kochnomaden.com
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1 kg ali 8 majhnih svinjskih ličnic
2 litra vode

100 g soli
100 g razsola

4 žlice sladkorja
nekaj zrn črnega popra

nekaj lovorih listov
nekaj gorčičnih semen

200 g čebule
200 g korenja
200 g zelene

40 g paradižnikove paste
½ litra belega vina

2 litra telečje jušne osnove
1 žlica koruzne moke  

(koruznega škroba) 
40 g praženih bučnih semen 

1 ne preveč kislo jabolko  
(npr. sorta gala)

240 g štajerskega laškega fižola 
Steirische Käferbohne (čez noč  

namočenega v hladni vodi)
20 g masla

50 g štajerskega bučnega olja
4 veliki listi koničastega zelja

1 žlica svinjskih ocvirkov

Iz svinjskih ličnic odstranite kite in membrane. V hladni vodi razto-
pite sol, razsol in sladkor. Dodajte poper, lovorove liste in gorčična 
semena. Pustite ličnice, da se marinirajo v slani tekočini 3 do 4 dni. 
Mešanico popolnoma pokrijte. Ličnice vzemite iz tekočine in jih 
temeljito sperite. Narežite čebulo, korenje in zeleno na kocke veli-
kosti dva centimetra. Korenje in zeleno popecite na maslu, dokler ne 
postaneta zlatorjave barve, nato dodajte čebulo. Dodajte paradižni-
kovo pasto in pražite nekaj sekund. Dodajte belo vino in pustite, da 
tekočina povre.

Mešanico in svinjske ličnice z žlico prestavite v litoželezno posodo, 
prelijte s telečjo jušno osnovo in pokrijte ter dušite 90 minut v 
pečici, poprej ogreti na 180 °C. V lonec nalijte svežo vodo in v njem 
skuhajte štajerski laški fižol. V suhi ponvi popražite bučna semena 
in jih na drobno nasekljajte. Svinjske ličnice vzemite iz litoželezne 
posode in omako precedite skozi drobno cedilko v kuhinjski lonec. 
Zgostite omako do želene gostote s koruzno moko (koruznim 
škrobom). Soli ni treba dodajati, saj je dovolj slano zaradi slanice. 
Jabolko narežite na majhne kocke in ga v ponvi na kančku masla 
popražite skupaj z laškim fižolom. Jabolko posolite, dodajte bučno 
olje in malo vode ter pustite na nizki temperaturi, da tekočina 
povre. Liste koničastega zelja ocvrite v vročem olju, dodajte kan-
ček vode ter pustite nežno vreti, dokler se ne zmehčajo. Posolite. 

Laški fižol dajte na lep majhen krožnik. Dodajte nekaj svinjskih 
ličnic in koničasto zelje. Okrasite z bučnimi semeni in svinjskimi 
ocvirki ter jed prelijte z nekaj žličkami omake.

VLOŽENE SVINJSKE LIČNICE Z 
LAŠKIM FIŽOLOM, KONIČASTIM 

ZELJEM IN BUČNIM OLJEM

SESTAVINE
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JABŁKA GRÓJECKIE
[ J A BOL K A I Z G ROJ E C A]

� POLJSKA �

Jabolka iz poljske regije Grojec so sadeži kraljevega izvora, tako vsaj 
pravi izročilo. Kraljica Bona Sforza Aragonska jih je podarila svojemu 
možu kralju Sigismundu I. Staremu.

V Španiji rojena kraljica je bila strastna ljubiteljica vrtnarjenja. Imela je 
občudovanja vredno število sadovnjakov, na podlagi česar se je razvilo 
pridelovanje jabolk na Poljskem. 

Ime Jabłka grójeckie je registrirano kot zaščitena geografska označba 
(ZGO) v EU. Gojijo 27 sort, najbolj poznane med njimi so gala, gloster, 
jonagold, zlati delišes, red jonaprince in ligol. Mikropodnebje in pokra-
jina zagotavljata, da v času pred obiranjem temperature ponoči ostanejo 
nizke, kar daje jabolkom edinstven značaj. Čudovita rdečica jabolk ne 
ustvarja le prijetnega videza, temveč odraža tudi višjo vsebnost pigmen-
tov v lupini.
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BARTOSZ SZYMCZAK
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  RO Z BR AT 2 0

Bartosz Szymczak se je rodil v kraju Gdynia v bližini Gdanska, ob obali 
občasno nemirnega Baltskega morja. Izkušnje si je nabiral v kuhinjah lon-
donskih restavracij Bleeding Heart, Arbutus in The Cow. »Najlepše tre-
nutke sem doživel na svoj prvi dan s Tomom Aitkensom, avtorjem uspeš-
nih konceptov, kot je Tom’s Kitchen. To je bila učna ura kulinarike, pri 
kateri sem odkril sebe ter razvil ljubezen do izdelkov in sestavin.« Bartosz 
je pozneje kot namestnik šefa kuhinje delal v restavraciji Typing Room 
kuharskega mojstra Leeja Westcotta, nato pa skupaj z Jamesom Sharma-
nom (Noma) odprl pop-up restavracijo v Hongkongu. To sodelovanje je 
vodilo do projekta »One Star House Party«. Od leta 2016 ustvarja v resta-
vraciji Rozbrat 20, v kateri predstavlja sodobno ustvarjalno poljsko kulina-
riko. »Naš moto je pogum, norost in edinstven okus,« z nasmeškom pove 
kuharski mojster. »Ustvarjamo z nič manj kot osmimi različnimi sezonami 
in vsaka ima ustrezen jedilnik. Od hibernacije v januarju in februarju do 
indijanskega poletja v oktobru in božičnega časa v decembru. Vsak jedil-
nik vključuje regionalne izdelke, kot so jabolka iz Grojeca, in jedi, kot so 
piroge z začinjeno klobaso in kolerabo.«

Rozbrat 20 – www.rozbrat20.com.pl
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1 kg narezanih jabolk, npr. zlati delišes, 
iz Grojeca ( Jabłka grójeckie) 

100 g rozin
100 g sladkorja

100 g masla
10 g mletega cimeta

semena 1 vaniljevega stroka

Za drobljenec
125 g moke
125 g masla

100 g rjavega sladkorja
90 g mletega sladkorja
125 g mletih mandljev

Za sladoled iz pinjenca
60 g polnomastnega mleka

280 g polnomastne smetane
semena 1 vaniljevega stroka

200 g sladkorja
120 g rumenjakov

470 g pinjenca

Za osnovo pite
250 g masla

400 g sladkorja
60 g arašidovega olja

10 g izvlečka vanilje 
4 jajca

560 g moke
24 g pecilnega praška

Za mandljevo maslo
125 g mehkega masla

125 g sladkorja
125 g mletih mandljev

125 g jajc

Na maslu popražite narezana jabolka, rozine in sladkor, začinite s 
cimetom in vaniljo. Pustite, da se ohladi. Odcedite sok, povrite do 
gostote sirupa in dodajte nazaj k jabolkom.

Zmešajte sestavine za drobljenec in zmes 4 do 6 minut, ali dok-
ler ni svetle zlatorjave barve, pecite v pečici, predhodno ogreti na 
170 °C.

Mleko zmešajte s polnomastno smetano in semeni vanilje. Meša-
nico zavrite, pustite namakati eno uro in precedite skozi cedilo.

Iz sladkorja in jajčnih rumenjakov pripravite angleško kremo, 
ohladite na 40 °C in nato postopoma dodajte pinjenec. Pustite, da 
se ohladi, in obdelajte v stroju za izdelavo sladoleda.

Za pripravo osnove pite zmešajte maslo, sladkor, arašidovo olje in 
vaniljev izvleček. Dodajte jajca, moko in pecilni prašek ter dobro 
premešajte, da dobite čvrsto testo. Ohladite ga v zamrzovalniku 
ter nato razvaljajte in položite v pekač za pito. 10 do 15 minut ali 
dokler ne postane svetle zlatorjave barve, ga pecite brez nadeva v 
pečici, predhodno ogreti na 165 °C.

Na koncu mehko maslo zmešajte s sladkorjem ter postopno doda-
jajte mlete mandlje in jajca.

Osnovo pite premažite z 1/3 mandljevega masla in jo napolnite 
z jabolčno mešanico. Drobljenec porazdelite po jabolkih in ga 
premažite s preostankom mandljevega masla ter pito pecite 15 
do 25 minut v predhodno ogreti pečici na 170 °C oziroma dokler 
mandljevo maslo ni nekoliko obarvano.

Pustite, da se ohladi in postrezite s sladoledom iz pinjenca.

JABOLČNA PITA S 
SLADOLEDOM IZ PINJENCA

SESTAVINE
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PÊRA ROCHA DO OESTE
[H RUŠ K A S ORT E RO C H A D O OE S T E] 

� PORTUGALSKA �

Leta 1836 je Pedro António Rocha na svojem posestvu Fazenda Rocha 
v bližini Lizbone po naključju odkril neznano sorto hruške. Vsako leto 
v septembru je na obisk povabil nekaj prijateljev, da bi skupaj uživali 
v izjemni kakovosti njenih plodov. Najbrž si ni predstavljal, da bo nje-
govo odkritje nekega dne slavno. Ta redka sorta hruške je tako dobila 
ime po svojem odkritelju in lastniku Pêru Rochi.

Sorto Pêra Rocha do Oeste običajno obirajo v avgustu. Še danes to 
opravljajo ročno in na tradicionalen način. Sadež primejo in nežno obr-
nejo na stran, da bi preprečili poškodbo peclja. Obiranje je naporno delo, 
obdobje obiranja pa je kratko, toda intenzivno.

Ta sorta hruške se razlikuje od drugih po rjavi in/ali svetlo zeleni barvi, 
včasih z rožnatim odtenkom na strani, s katero je obrnjena proti soncu. 
Njena mrežavost je še ena pomembna lastnost. Na teh rdečkastorjavih 
lisah se kopičijo sladkorji. Bolj ko je sezona sončna, bolj je hruška mre-
žava. Njeno meso je kremasto bele barve, čvrsto, hrustljavo, sladko in 
rahlo zrnasto.
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JOSÉ AVILLEZ
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  BE L C A N T O

»Nikoli si nisem predstavljal, da bom dosegel točko, na kateri sem danes. 
To je mogoče uresničiti le s predano in zagnano ekipo, ki se nenehno trudi 
izboljšati.«

José Avillez je nedvomno eden najbolj slavnih portugalskih kuharskih moj-
strov in glavnih zagovornikov portugalske kuhinje. Odraščal je v kraju Cas-
cais – »med oceanom in borovim gozdom«. Učil se je od najboljših, tudi od 
Marie de Lourdes Modesto, najpomembnejše avtorice knjig o tradicionalni 
portugalski kuhinji, in slavnega Ferrana Adrià v restavraciji El Bulli. Leta 
2008 si je prislužil prvo Michelinovo zvezdico v restavraciji Tavares v Lizboni. 
Leto pozneje se je odločil odpreti lastno, danes pa jih ima že več: v Lizboni, 
Portu in Dubaju. Vsaka ima drugačen koncept, vsem pa je skupna strast 
do portugalske gastronomije. Belcanto, brez dvoma njegova najslavnejša 
restavracija, je okronana z dvema Michelinovima zvezdicama in uvrščena 
na seznam petdesetih najboljših na svetu.

José Avillez je izbral hruško sorte Pêra Rocha do Oeste, saj je ta prvovrstni 
primer portugalskega kmetijstva: to po naključju odkrito sorto hruške še 
dve stoletji pozneje vzgajajo z uporabo tradicionalnih metod in obirajo 
ročno.

Belcanto – www.belcanto.pt
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(za 8 oseb)
1,5 kg zrelih hrušk  

Pêra Rocha do Oeste
sok 1 limone

2 litra vode
200 g drobno sesekljane šalotke

50 g masla
črni poper in morska sol 
160 g pršuta (na primer  

kraški pršut)
nekaj listov sveže mete

Izberite najbolj zrele hruške. Te hladne juhe ni mogoče pripraviti z 
nezrelimi hruškami.

Olupite hruške Pêra Rocha do Oeste, jim odstranite pečke in vsako 
narežite na 4 dele. Nekaj tankih rezin shranite za okrasitev.

V vodo dodajte limonov sok in vanjo namočite hruške ter tako pre-
prečite, da bi oksidirale.

Na koščku masla na srednji vročini popražite šalotko in pazite, da 
ne porjavi.

Odcedite hruške in jih dodajte k šalotki. Nato jih še malo popražite.

Dodajte dovolj vode, da prekrijete vse sestavine.

Začinite z morsko soljo in črnim poprom.

Hruške pokrijte s papirjem za peko, da preprečite oksidacijo, in jih 
dušite na nizki temperaturi, dokler niso kuhane.

Kuhane hruške zmešajte v kremno kašo. Po potrebi začinite in kašo 
precedite; lahko si pomagate z drobno koničasto cedilko.

Juho odstavite in pustite, da se ohladi.

Postrezite jo hladno, v globokih krožnikih in okrašeno s tankimi rezi-
nami pršuta, nekaj rezinami hruške in listi mete.

HLADNA HRUŠKOVA  
JUHA S PRŠUTOM

SESTAVINE
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TELEMEA DE IBǍNEŞTI
[S I R I Z K R AJ A I B Ǎ N E Ş T I]

� ROMUNIJA �

Telemea de Ibăneşti je romunski sir iz regije Mures, zaščiten že vse od 
leta 2015.

Ta sir izdelujejo izključno iz mleka goveda, ki se vsaj šest mesecev pase 
v dolini Gurghiuliu, pozimi pa se krmi s senom iz te iste pokrajine. Sir 
Telemea de Ibăneşti dolguje svoj značilen okus vodi iz vodnjaka s slano 
vodo Orsova. Mlad sir telemea vsebuje sorazmerno več vode, zaradi česar 
je mehak ali polmehak sir, medtem ko ima staran sir telemea več teksture 
in okusa. Začimbe, kot je kumina, mu dodajo okus po oreščkih. Sir Tele-
mea de Ibăneşti je mogoče jesti samostojno, v solatah, omletah ali celo 
slanih palačinkah. Najmlajše generacije kuharskih mojstrov, kamor spada 
tudi Alex Petricean, ta izjemen regionalni proizvod uporabljajo s pravim 
odmerkom ustvarjalnosti.
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ALEX PETRICEAN
K U H A R S K I MOJS T E R V R E S TAV R AC I J I  NOUA

»Ni kuharskega mojstra na svetu, ki ne bi sanjal o lastni restavraciji, ki 
bi odsevala njega in v kateri bi lahko izražal svoje kulinarične zamisli.« 
Kuharskemu mojstru Alexu Petriceanu, ki ga je leta 2018 Gault & Millau 
okronal za kuharskega mojstra Romunije, so se te sanje uresničile spo-
mladi leta 2019. Postal je kuharski mojster v restavraciji NOUA, ki se 
osredotoča na sodobno romunsko kulinariko. »Čas je bil, da predstavim 
zaklade svoje države in kako so ti ukoreninjeni v romunski kulturi.«

Restavracija NOUA je svoja vrata odprla v plemiški mestni hiši v starem 
jedru Bukarešte. »To je velik korak za nas. Imamo priložnost, da se osre-
dotočimo na naše lokalne izdelke ter kakovost in odličnost namesto na 
količine. Sir Telemea de Ibăneşti je odličen primer tega.«

NOUA – www.nouarestaurant.ro
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Za testo
300 g moke

130 g vnaprej pripravljenega  
pire krompirja

7 g soli 
15 g kvasa

20 ml tople vode
200 g jogurta

Za nadev
100 g masla 

50 g moke 
50 g polnomastnega mleka 

100 g romunskega dimljenega 
sira Caşcavea de pe  

Valea Doftanei
200 g kuhanega krompirja  

brez kože
300 g Telemea de Ibăneşti

5 g soli
2 g popra

0,5 g muškatnega oreščka 

Za omako
200 g smetane za stepanje

200 g masla
150 g kozjega sira

30 g vloženih gorčičnih semen
4 mehko kuhana jajca (4 min.)

Za pripravo testa suhe sestavine zmešajte s krompirjevim pirejem. 
Kvas raztopite v topli vodi in premešajte z vilicami. Dodajte jogurt in 
testo gnetite vsaj 10 minut, dokler ni mehko in kremasto. Pokrijte s 
folijo za hrano in pustite počivati 20 minut v hladilniku. Vzemite iz 
hladilnika 10 minut pred uporabo.

Za nadev stopite maslo na nizki temperaturi in dodajte moko. 
Kuhajte tri minute, dokler ne zadiši po praženih oreščkih, nato 
dodajte mleko. Mešajte, dokler ne dobite omake bešamel. Odstra-
nite s kuhalne plošče in dodajte na koščke narezan dimljen sir.  
Kuhan krompir pretlačite skupaj s sirom Telemea de Ibăneşti. 
Mešanico krompirja in sira dodajte omaki bešamel. Začinite s soljo, 
poprom in muškatnim oreščkom ter pustite v hladilniku, da se 
ohladi.

Za omako na nizki temperaturi mešajte smetano za stepanje, maslo 
in ovčji sir, dokler ne nastane enotna zmes. Na koncu dodajte vlo-
žena gorčična semena.

Testo razvaljajte na debelino 5 milimetrov. Izrežite 8 krogov pre-
mera 20 centimetrov. Iz posameznega kosa testa oblikujte gnezdo, 
na sredino vanj položite mehko kuhano jajce skupaj z bešamelom s 
sirom telemea in pokrijte z drugim kosom testa. 

Pecite 7 minut v poprej na 170 °C ogreti pečici. S kuhinjsko krpo 
potrepljajte kruh, da bo suh, in po vrhu prelijte omako s kozjim 
sirom.

SESTAVINE

POPEČEN ROMUNSKI KRUH Z 
OMAKO IZ SIRA TELEMEA DE 
IBǍNEŞTI IN KOZJEGA SIRA
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Slovenija se je, čeprav v senci mogočne kulinarike italijanske in avstrijske 
alpske regije, v zadnjih letih razvila v popolno kulinarično destinacijo.

Ponudi namreč lahko prav vse naravne vire, od rib iz Jadranskega morja 
in mlečnih izdelkov iz goratih predelov do mesa iz rodovitne notranjosti 
države.

Iz Jadranskega morja z uporabo tradicionalnih metod že več kot 700 let 
pridobivajo sol. Ta naravno kristalizira in leži na organskih usedlinah, ki 
vsebujejo več različnih mineralov in mikroorganizmov. Pridelek je tako plod 
narave in trdega dela solinarjev. V južnem delu piranske občine leži kra-
jinski park Sečoveljske soline, v katerem pridobivajo sol izvrstne kakovosti. 
Razteza se na 750 hektarjih, sol pa še vedno žanjejo v njegovem severnem 
delu. Piranska sol je leta 2014 z zakonom EU postala izdelek z zaščiteno 
označbo porekla.

PIRANSKA SOL 
� SLOVENIJA �
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Restavracija kuharske mojstrice Ane Roš, Hiša Franko, je tesno povezana 
z osupljivo lepo, toda robustno Soško dolino v severozahodnem delu Slo-
venije. Kuhinja Ane Roš je odsev narave. Uporablja namreč sestavine, ki ji 
jih ponujajo gore in smaragdna reka. Tradicionalno so to siri, jajca, meso, 
sladkovodne ribe, divjačina, sadje in divja zelišča. »Prehrana v tem delu 
Evrope je vedno temeljila na mlečnih in mesnih izdelkih,« pravi Ana. »Naša 
kulinarika spoštuje naravo in je tesno povezana s prevladujočimi regional-
nimi tradicijami. Tako na primer ne ponujamo vegetarijanskih menijev, to bi 
bila žalitev trdega dela naših staršev in starih staršev. Piranska sol je eden 
izmed tistih pridelkov, ki jih izjemno spoštujemo. Nekaj, kar se ohranja že 
sedem stoletij in je zato del slovenske kulturne dediščine.«

Hiša Franko se ponaša z uvrstitvijo na seznam petdesetih najboljših 
restavracij sveta. Oče Aninega partnerja Valterja Kramarja je tu stregel 
rostbif že pred petdesetimi leti. 

Hiša Franko – www.hisafranko.com

ANA ROŠ 
K U H A R S K A MOJS T R IC A V R E S TAV R AC I J I  H I Š A F R A N KO
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Za pripravo krompirja
80 g sena (posušenega in zmletega v prah)

1 kg piranske soli
100 g jajčnih beljakov

4 veliki krompirji 

Za jagnječjo omako
2 kg jagnječje glave in kosti

300 g mirepoix (drobno sesekljani čebula, 
zelena in korenje)

5 g origana
3 g rožmarina

3 g timijana
10 g paradižnikove paste (koncentrat)

2 dl suhega belega vina
500 g jagnječje maščobe

Za krompirjevo peno
1 kg krompirja

100 g manj mastne jagnječje maščobe
20 g majarona

20 g rožmarina
4 listi želatine

100 g smetane

Za pripravo gob
150 g mrtvaških trobent
20 g lešnikovega masla

30 g istrskih poletnih tartufov

Posušeno in zdrobljeno seno zmešajte s piransko soljo in jajčnimi 
beljaki. 

Z mešanico prelijte krompir (en krompir na porcijo) in ga pecite 
45 minut v poprej na 180 °C ogreti pečici. Jagnječjo glavo in kosti 
pecite v ponvi v pečici pri 210 °C, dokler maščoba na kosteh ne 
karamelizira. Dodajte mirepoix in zelišča ter jagnje pecite še naprej. 

Ponev pristavite na ogenj, prilijte belo vino in pustite, da povre.

Jagnje prelijte s hladno vodo, dodajte paradižnikovo pasto in 
kuhajte 4 ure.

Omako precedite in kuhajte še 2 uri.

Zdaj zavrite jagnječjo maščobo in jo pustite kuhati 2 uri na majhnem 
ognju, da nekoliko izhlapi. Precedite in maščobo ohladite v ledeno 
mrzli vodi.

Olupite krompir za peno in ga kuhajte v osoljeni vodi pri zmerni 
temperaturi. Krompir precedite, tekočino, v kateri ste ga kuhali, pa 
shranite za pozneje.

Ponovno pogrejte jagnječjo maščobo ter ji dodajte rožmarin in 
majaron.

V jagnječji maščobi kuhajte krompir, dokler ne postane zlatorjav. 
Zmešajte ga s tekočino, v kateri ste kuhali krompir (50/50). Namo-
čite liste želatine, izcedite vodo in jih skupaj s smetano dodajte 
mešanici. Zmešajte vse v steklenici za pripravo pen ali mešajte z 
električnim mešalnikom, dokler ne nastane pena.

Gobe sedem sekund pražite na lešnikovem maslu. Osušite jih s 
kuhinjsko brisačo.

Krompir vzemite iz sena. Zmešajte manjšo količino mešanice sena 
za dekoracijo. Krompir zmečkajte z vilicami in postrezite s krompir-
jevo peno, gobami, sveže nastrganim tartufom in jagnječjo omako. 
Okrasite s kančkom osoljenega sena v prahu.

KROMPIR V SENU Z 
JAGNJEČJO OMAKO

SESTAVINE
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STUPAVSKÉ ZELÉ
[S T U PAV S KO K I S L O Z E LJ E]

� SLOVAŠKA �

Stupavské zelé je kislo zelje, izdelano iz glav belega zelja, tradicio-
nalno pridelanih na območju kraja Stupava v regiji Záhorie. Še vedno 
ga pri pravljajo s popolnoma naravnim postopkom po tradicionalnem 
receptu in brez dodanih konzervansov.

Kislo zelje je v Evropi postalo priljubljeno v drugi polovici 19. stoletja, ko 
so ga začeli priporočati zaradi visoke vsebnosti vitamina C. Avstroogrska 
uprava je na splošno spodbujala ustanavljanje obratov za proizvodnjo 
kislega zelja, zlasti v obdobjih pomanjkanja, revščine in epidemij, ki jih je 
prinesla prva svetovna vojna. Vendar so pisni viri, v katerih se omenjajo 
pridelava zelja ter njegova prodaja in izvoz, še precej starejši. To kaže, da 
ima pridelava belega glavnatega zelja, imenovanega »zelé«, ki je na tem 
območju prisotna že stoletja, zelo pomembno mesto v zgodovini občin 
Mást in Stupava, in to ne samo na domačem, ampak tudi na tujih trgih.

Trgovina s tem proizvodom je in ostaja za mnoge lokalne prebivalce eden 
od glavnih virov dohodka. Kislo zelje iz Stupave (»Stupavské zelé«) je že 
stoletja del lokalne kulinarike. Tako je nastal na regionalni ravni pomem-
ben dogodek Dni zelá (dnevi kislega zelja), ki vsako leto poteka v začetku 
oktobra. V zgodovini občin Mást in Stupava kislo zelje »Stupavské zelé« 
predstavlja povezavo s starodavnimi koreninami, ki jo je treba varovati in 
nadgrajevati. Vrenje zelja poteka v lesenih sodih pri temperaturi do 25 °C, 
pri čemer je potopljeno v slanico, da ostane hrustavo in da se prepreči 
gnitje. Slovaki ga jedo največ pozimi, skupaj z domačo klobaso, pri čemer 
ne gre brez kozarca slovaškega piva.
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JOZEF RISKA
KUHARSKI MOJSTER V R ESTAVR ACIJI SAVOY (R ADISSON BLU CAR LTON)

Številne vzhodnoevropske prestolnice po zaslugi natančno restavriranih 
zgodovinskih zgradb še dandanes izžarevajo svojo mogočnost in mednje 
štejemo tudi zgradbo Carlton v osrčju Bratislave. V kavarni Savoy Café so se 
nekoč zbirali elitni poslovneži, ki so v njej sklepali posle ob kavi. Restavracija 
Savoy še danes ohranja vzdušje tedanjega časa. Že vse od leta 2015 je Jozef 
Riska njen glavni kuharski mojster. Pod njegovo taktirko je restavracija leto 
pozneje prejela nagrado Trend Tip Award zaradi odličnega razmerja med 
kakovostjo in ceno. Sam pravi, da se trudi ohranjati »bistvo tradicionalnih 
receptov, nadgrajenih z razkošjem sodobnih kulinaričnih trendov«.

Jozef Riska občuduje in ceni slovaške podeželske običaje. »Zelje je bilo 
vedno del teh običajev. Vsakdo, ki je imel zelje na svojem vrtu, je imel 
dostop do zasebne lekarne. Zelje je zdravo in hranljivo. Naš tradicionalni 
postopek priprave ga ohranja voljnega in hrustavega. Uporabljamo pozno 
zimsko zelje, ki ga gojijo na točno določenem območju: v okolici Stupave, 
med zahodnimi pobočji Malih Karpatov in južnim delom ravnine Záhorie.«

Savoy (Radisson Blu Carlton) – www.savoyrestaurant.sk
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1 žlica melasnega sirupa
2 žlici gorčice

1 žlica jabolčnega kisa
1 svinjska ribica, približno 650 g

morska sol in črni poper 
40 g masla

1 čajna žlička nastrganega hrena
2 žlici kisle smetane

1 čajna žlička limonovega soka
150 g rezin prekajene slanine

50 g lešnikov
1 kg kislega zelja stupavské zelé 

sveža zelišča

Melasni sirup zmešajte z gorčico in jabolčnim kisom ter marinado na 
debelo vtrite v svinjsko ribico. Meso položite v pekač ter ga izdatno 
posolite in popoprajte. Prekrijte s folijo in pustite marinirati čez noč 
ali dlje v hladilniku.

Pečico segrejte na 180 °C. V litoželezni posodi, primerni za pečico, 
stopite kanček masla. Ko se posoda segreje, na maslu popražite svinj-
sko ribico, 2 do 3 minute na vsaki strani. Posodo postavite v pečico in 
pecite dodatnih 10 do 15 minut, odvisno od debeline ribice.

Medtem pripravite preostanek jedi. Za hrenovo omako zmešajte 
nastrgan hren in kislo smetano. Začinite z limonovim sokom, soljo in 
poprom. Omako napolnite v vrečko za iztiskanje in shranite v hladilnik 
do uporabe.

Za pripravo drobljenca iz lešnikov in slanine pečico segrejte na 
180 °C. Pekač prekrijte s papirjem za peko in nanj položite koščke 
slanine. Sušite jih v pečici 20 do 25 minut. V drug pekač, ki ste ga 
prav tako prekrili s papirjem za peko, razporedite lešnike in jih v pečici 
pražite 5 minut. Pustite, da se slanina in lešniki ohladijo. Odtrgajte 
nekaj koščkov slanine in jih shranite za okrasitev jedi. Preostalo sla-
nino dajte v sekljalnik in jo zmešajte v drobljenec. Enako naredite z 
lešniki in jih nato primešajte k slanini.

Drobljenec porazdelite po krožnikih. Na vrh dajte nekaj žlic kislega zelja 
in pokapajte z nekaj kapljicami hrenove omake. Na koncu dodajte še 
ribico, nekaj koščkov zapečene slanine in svoja najljubša sveža vrtna 
zelišča.

KISLO ZELJE STUPAVSKÉ ZELÉ Z 
MARINIRANO SVINJSKO RIBICO

SESTAVINE
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Prebivalci regije Koillismaa v najbolj severovzhodnem delu Finske so 
zelo ponosni na svoje lokalne dobrote.

Mednje sodijo gobe, severni jeleni, sladkovodna mala ozimica, barjanske 
robide in divja zelišča, odvisno od letnega časa. V stoletjih sta bila ribo-
lov in lov nujna za preživetje v tem negostoljubnem, toda dih jemajočem 
delu Finske, katerega največji biser je jezero Kitkajärvi. To veliko jezero 
je bogato z vodnimi živalmi. Je tudi dom ribe kitkan viisas, drobne male 
ozimice z nenavadnim imenom.

Kitkan viisas v dobesednem prevodu pomeni modrec jezera Kitkajärvi. 
O izvoru tega imena obstajata dve teoriji. Prva pripoveduje o času ruske 
revolucije, ko se je veliko ljudi preselilo na drugo stran meje. Mala ozimica 
je ostala v jezeru in bila torej dovolj modra, da se ni podala na vzhod proti 
Rusiji. Druga razlaga za to nenavadno ime pa morda izhaja iz dejstva, da 
te drobne in hitre ribe ni preprosto ujeti.

Kitkan viisas je bistveno manjša od drugih sladkovodnih rib. V zimskih 
mesecih je mogoče to ribo, podobno lososu, jesti kar tako, vključno s 
kostmi. Jeseni uživajo tudi njene dragocene ikre. Leta 2013 je Evropska 
unija malo ozimico uvrstila na seznam zaščitene označbe porekla. Je 
cenjena in zelo iskana specialiteta.

KITKAN VIISAS
[PR E K AJ E N A M A L A O Z I M IC A I Z J E Z E R A K I T K A]

� FINSKA �
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KATI LASZKA
PR I Z N A N A O S E BN A K U H A R S K A MOJS T R IC A

Naravni turizem, raziskovanje divjine, lokalno prehranjevanje in nabiranje 
hrane postajajo vse bolj priljubljeni. Nordijski kuharski mojstri z velikim 
veseljem sledijo temu novemu trendu. »Gozdovi in jezera so velika naravna 
zakladnica,« pravi Kati Laszka. »So prosto dostopni skoraj vsakomur in 
vse leto zagotavljajo hranljivo hrano.« Pripovedovanje zgodb ima tukaj 
pomembno vlogo. Prebivalci in obiskovalci želijo slišati, od kod prihaja 
njihov obrok in kako se sestavine na njihovih krožnikih umeščajo v finsko 
kulinarično tradicijo. To pa ustvarja še neizkoriščene priložnosti za lokalno 
zaposlovanje in lokalni turizem. »Mala ozimica je edinstvena na svetu,« 
poudarja Kati. »Izvira iz čistih neoporečnih voda severovzhodne Finske. 
Je odlična prehranska sestavina, ki jo lahko najdemo tako v najboljših 
gurmanskih restavracijah kot najpreprostejših domačih kuhinjah.«

Kati Laszka je nekaj let delala v restavracijah Savoy in G. W. Sundmans v 
središču Helsinkov. Od 2011 do 2014 je bila glavna kuharska mojstrica v 
Finski narodni operi. Danes večinoma dela kot zasebna kuharska moj-
strica za podjetja in posameznike ter ustvarja recepte za različne revije in 
blagovne znamke.

www.kiehumispiste.f i
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(za 6 oseb)
Za omako bešamel

10 g masla
10 g pšenične moke
100 g toplega mleka

1 namočen list želatine 

Za peno
250 g prekajene male ozimice Kitkan 

viisas
120 g omake bešamel (glej osnovni 

recept) 
50 g kisle smetane
½ čajne žličke soli

150 g polnomastne smetane

Za omako iz pinjenca
25 g kopra

150 g nevtralnega olja (npr. repično olje)
½ čajne žličke soli

100 g pinjenca
½ čajne žličke sladkorja

črni poper

Za slanico
50 g belega vinskega kisa

85 g sladkorja
150 g vode

½ žlice gorčičnih semen
150 g kumare

50 g rdeče čebule

Za okrasitev
100 g iker male ozimice Kitkan viisas

nadrobljen rženi kruh
zajčja deteljica

Naprej pripravite bešamel. Stopite maslo in dodajte moko. Dobro 
premešajte in nato prilijte mleko. Mešajte še 5 minut in dodajte 
list želatine. Pustite, da se ohladi.

Ribo meljite v mešalniku, dokler ne dobite gladke zmesi. Dodajte 
bešamel in kislo smetano ter posolite. Meljite, dokler ne nastane 
gladka mešanica. Mešanico precedite skozi cedilko in pustite, da 
se ohladi. 

Nežno stepajte polnomastno smetano, dokler ne postane čvrsta, 
in jo počasi umešajte v ribjo mešanico. Najprej umešajte tretjino 
smetane, nato preostanek.

Koper na hitro oparite v vreli vodi. Posušite ga in dajte v mešalnik 
skupaj z oljem in soljo. Mešajte, dokler ne dobite gladke meša-
nice. Koprovo olje dajte v čisto posodo in pustite, da se ohladi. 

Pinjenec posolite, dodajte sladkor in črni poper. Po pinjencu poka-
pajte kanček koprovega olja in nežno premešajte. Preostanek olja 
lahko zamrznete in shranite. 

Nazadnje zavrite še kis, sladkor, vodo in gorčična semena. Kumaro 
narežite na koščke, prelijte z malo slanice in pustite marinirati 
približno eno uro. Enako naredite z rdečo čebulo. 

Postrezite peno z omako iz pinjenca ter okrasite z ikrami male ozi-
mice Kitkan viisas, vloženimi kumaricami in čebulo, nadrobljenim 
rženim kruhom in divjimi zelišči.

PENA MALE OZIMICE Z IKRAMI 
MALE OZIMICE IN OMAKO  

IZ PINJENCA

SESTAVINE
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Kalix Löjrom je kralj švedskega kaviarja. Je eden od švedskih proizvo-
dov z zaščiteno označbo porekla in velja za specialiteto, ki se streže ob 
posebnih priložnostih, kot sta slavnostna pogostitev ob podelitvi Nobe-
love nagrade in kraljeva poroka.

Jajčeca pridobivajo iz male ozimice, ribe, ki živi v rahlo slani vodi v bližini 
obale Kalixa na severu Švedske. V dolžino te ribe ne merijo več kot 20 cen-
timetrov in so kljub številnim malim kostem po mnenju domačinov prava 
kulinarična poslastica. Običajno jih spanirajo in nato spečejo ali ocvrejo. 
Jajčeca male ozimice, ki plava v vodah Kalixa, so izjemno nenavadne barve 
in okusa, zaradi česar so zares edinstvena.

Ribolovna sezona poteka pod strogim nadzorom in traja od 20. sep-
tembra do konca oktobra. Ulov nima znatnega vpliva na ribje populacije v 
Botnijskem zalivu, vendar število pobranih jajčec zaradi do danes nezna-
nih razlogov iz leta v leto niha. Po ulovu samice ločijo od samcev in ikre 
ročno pridobijo iz rib. Ena mala ozimica proizvede približno dve čajni žlički 
jajčec, ki jih operejo, posušijo in rahlo solijo. Status zaščitene označbe EU 
je prejel samo Kalix Löjrom iz občin Haparanda, Kalix, Luleå in Piteå. Mala 
ozimica pa je uvrščena med proizvode z zaščiteno označbo porekla.

KALIX LÖJROM
[IK R E M A LE OZI MICE Z OBMOČJA K A LI X]

� ŠVEDSKA �
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Titti Qvarnström je študirala gostinstvo v Københavnu in delala v najboljših 
kuhinjah na Danskem in v Nemčiji, potem pa se je vrnila na Švedsko ter 
postala prva ženska v skandinavski zgodovini, ki si je prislužila Michelinovo 
zvezdico. Leta 2015 je bila njena restavracija Bloom in the Park razglašena 
za najboljšo na Švedskem. Sodelovala je tudi v televizijskih kuharskih odda-
jah, kot sta Kuharski mojstri in Bitka kuharjev. Leta 2017 je napisala knjigo 
Malmö Cooking (Kuhinja Malmöja). Danes deluje kot kreativna vodja konfe-
renčnega centra Folk MAT & Möten.

»Narava Skåneja je bila zame že od nekdaj pomemben vir navdiha,« pravi 
Titti Qvarnström. »V mojem svetu se vedno nekaj dogaja. Všeč mi je vročica 
v kuhinji in hiter tempo restavracije. Prav to me je pritegnilo, da sem se 
odločila za vodenje restavracije. Vsak nov dan je nepopisan list. Ustvarjaš 
iz nič. In zato obožujem tudi konec dneva. Vse je pospravljeno in lonci so 
pripravljeni za naslednji dan.«

»Ta izdelek prihaja s severa Švedske. Ribe plavajo v somornici Baltskega 
morja. Kalix Löjrom je veliko cenejši od kaviarja, a je kljub temu prava spe-
cialiteta. Zaradi tega je zelo iskan proizvod, ki si upravičeno zasluži zaščito.«

www.tittiqvarnstrom.se

TITTI QVARNSTRÖM
PRVA KUHARSKA MOJSTRICA Z MICHELINOVO ZVEZDICO NA ŠVEDSKEM
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200 g iker Kalix Löjrom  
(ikre male ozimice)

200 ml kisle smetane
2 srednje veliki rdeči čebuli

1 spomladanski koper
500 g krompirja

100 g masla
300 ml smetane

sol
muškatni orešček

Kislo smetano z žlico naložite v kavni filter in jo 30 minut odcejajte, 
da bo dobila čvrsto strukturo.

Čim bolj drobno narežite rdečo čebulo.

Natrgajte koper.

Olupite krompir in ga skuhajte v večji količini vode. Odcedite ga 
in pretlačite v pire. Stopite maslo in ga dodajte krompirju. Ste-
pajte smetano, dokler ne postane čvrsta, in jo primešajte pireju, 
da dobi čvrsto in puhasto teksturo. Začinite s soljo in muškatnim 
oreščkom.

Zajemite zvrhano žlico pireja in ga položite v globok krožnik. Oblo-
žite z enako količino iker Kalix Löjrom, rdeče čebule, kisle smetane 
in kopra. Postrezite takoj.

KALIX LÖJROM NA KREMNEM 
KROMPIRJEVEM PIREJU,  

POSTREŽENO S KISLO SMETANO,  
RDEČO ČEBULO IN KOPROM

SESTAVINE
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Stik z EU
Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani: 
https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:
• s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo),
• s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali 
• po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Iskanje informacij o EU
Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: 
https://europa.eu/european-union/index_sl.

Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s http://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam naročite. 
Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko  
(https://europa.eu/european-union/contact_sl).

Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1952 v vseh uradnih jezikovnih različicah,  
lahko dostopate na spletišču EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl).  
Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne namene.
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