
22 Maruška Gašparin iz 
novogoriškega Pikola je 
tokrat pripravila morski 
poslastici: polnjenega 
lignja s črnim rižem 
venere in solkanskim 
radičem ter muškatno 
hobotnico po gradeško.

Polnjeni ligenj s črnim rižem venere in solkanskim radičem

Od Kitajske do Gradeža 
kar v kuhinjskem loncu
M orsko gostovanje 

v Pikolu je tokrat 
obarvano zelo 
lokalno: Maruška 

Gašparin je pripravila polnje-
nega lignja s solkanskim radi-
čem, ki je zelo sezonska jed. Po-
leg je pripravila muškatno ho-
botnico po gradeško. »Gradež 
je mestece v Tržaškem zalivu,« 
pojasnjuje Gašparinova. 

Polnjeni ligenj je namreč na 
meniju le, ko so jadranski lignji 
najboljši in ko imajo okoliški 
kmetje pripravljene glavice 
rdečega radiča. Kar je prav v 
teh dneh, ko se jesen že počasi 
umika zimi. »Solkanski radič je 
prav posebna in nadvse cenjena 
zimska zelenjava, ki ji poseben 
okus in vrednost da siljenje 
(priprava na zimovanje) v to-
plih prostorih, takrat namreč 
zažari v živo rdeči barvi in dobi 
obliko vrtnice,« razlaga Ga-
šparinova. Njegov sladko-trpki 
okus in hrustljavost sta izrazita, 
če ga ponudimo še surovega, 
vendar tudi toplotno obdelan 
prijetno popestri marsikatero 
jed.

Črni riž za večjo spolno moč 
Poleg je pripravila črni riž ve-
nere, s katerim je povezana za-
nimiva zgodba. Ta pravi, da so 
na Kitajskem, kjer gojijo riž že 
šest tisoč let, pred davnimi časi 
kot največjo posebnost pridelali 
črni riž. Bil je takšna redkost, 
da ga je cesar hotel samo zase in 
s smrtjo kaznoval vsakogar, ki 
bi ga – nepovabljen – jedel, po-
jasnjuje Gašparinova. »Črni riž 
ni bil samo boljšega okusa, am-
pak tudi precej bolj zdravilen. 
Visoke vrednosti kalcija, železa, 
mangana, cinka in selena so 
ugodno vplivale na počutje, 
tudi na cesarjevo spolno moč.« 
Z zadnjim kitajskim cesarjem 
bi tudi pridelava črnega riža 
romala v pozabo, a ga je k ži-
vljenju obudil oziroma ohranil 
hibridolog kitajskih korenin 
Wang Xue Ren.

Črni riž (najbolj znani sorti sta 
venere in artemide) je tudi da-
nes redkost, saj ga zaradi nizke 
donosnosti in višjih cen gojijo 
le za posebej zahtevne kupce, 
dodaja priljubljena kuharica, ki 
s svojimi kulinaričnimi umetni-
nami navdušuje domače in tuje 
goste. V družinski restavraciji 
imajo polne roke dela vsi člani 
družine, ki s pregovorno pri-
morsko gostoljubnostjo brez 
težav poskrbijo, da se njihovi 
gostje v gostilni ob jezercu ne 
počutijo le kot na počitnicah, 
temveč kot del družine.
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O indijski kuhinji je zaradi njene pestro-
sti  napisanih na stotine knjig z recepti 
in opisi uporabljenih sestavin, zlasti 
začimb. Pestrost indijske kulinarike 

ni naključna, saj gre seveda za izjemno veliko in 
razslojeno deželo in družbo, zato se posamezne 
regionalne kuhinje med seboj precej razlikujejo.

Začimbe, zelišča, zelenjava  
Kar ne preseneča: 3,3 milijona kvadratnih kilo-
metrov velika podcelina z 28 državami šteje 1,2 
milijarde ljudi, ki govorijo več kakor 25 različnih 
jezikov. Velik vpliv na prehrano imajo poleg na-
ravnih danosti posameznega območja tudi verstva 
in kulturni običaji. Na počez bi lahko rekli, da je 
splošna prehranjevalna usmeritev v indijski druž-
bi pod vplivom hinduizma vegetarijanstvo, čeprav 
seveda na posameznih območjih jedo tudi meso, 
zlasti perutnino. Tradicionalni indijski recepti so 
iz lokalno dostopnih sestavin, to so zlasti različne 
začimbe, zelišča, zelenjava in sadje. 

Za domotožne Britance poprova juha 
Zaradi zgodovinskih razlogov je indijska kulinari-
ka še zlasti domača Britancem in skoraj resnična 
je šala, da je britanska tradicionalna jed tikka 
masala. A ni le indijska kuhinja vplivala na Britan-
ce, drži tudi obrnjeno: veliko je indijskih jedi, ki 
so nastale kot prilagoditev na britanski oziroma 
evropski okus. Dejstvo namreč je, da so številne 
indijske jedi za evropski okus preveč pekoče in 
začinjene. 

Tak primer je juha mulligatawny (moulligatawny 
soup). Nastala je v Indiji med britansko zased-
bo. Ker juha v indijski kuhinji ni običajna, so jo 
ustvarili za uboge kolonialiste, ki so si v domotož-
ju zaželeli krožnika dobre juhe. Njeno nekoliko 
nenavadno ime izhaja iz besed milagu thanni, ki v 
prostem prevodu pomenita poprova voda. Izvirno 
je bila to omaka, ki so jo nato razvili v začinjeno 
kurjo-zelenjavno juho. Priprava zahteva nekaj 
malega več kakor le v vodi zavreto meso in jušno 
zelenjavo. Treba je dodati čebulo, kari, paradižnik, 
riž in smetano, zaželeno je tudi na koščke nareza-
no kislo jabolko, ki dobro dopolnjuje izrazit okus 
karija. V vegetarijanski različici te juhe piščančje 
meso nadomestijo z lečo, smetano pa s kokosovim 
mlekom. 

Naj bo ta juha z mesom ali brez, vsekakor je obve-
zen dodatek svež sesekljan koriander, dobro pa se 
zraven prilega tudi topel indijski ploski kruh, nan 
(naan) ali čapati (chapati). Podobno kakor pišča-
nec tikka masala in druge anglo-indijske speciali-
tete je to indijska jed z britanskim srcem.

Indijska kuhinja za Slovence 
Z globalizacijo je indijska kuhinja postala nekoli-
ko bolj znana tudi pri nas, veliko Slovencev je že 
obiskalo Indijo. 

Zato se je skupina iz Slovenskega mednarodnega 
združenja žensk SILA (Slovenian International 
Ladies Association) odločila pripraviti dvojezično 
kuharsko knjigo z recepti iz bogate indijske kuli-
narike z naslovom Okusi Indije/Flavours of India. 
Urednica knjige je Slovenka Doroteja Omahen, 
recepte pa je prispevalo 27 članic združenja, med 
njimi so Indijke, pa tudi druge, ki imajo morda 
indijske prijatelje ali sorodnike, ali jim je indijska 
kuhinja preprosto všeč, zato redno ali občasno 
pripravljajo indijsko hrano. A precejšen del ozi-
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Sestavine (za dve osebi):
  večji ligenj (400 g)
  100 g črnega riža venere
  2 do 3 solkanski radiči (od-
visno od velikosti)

  1 dl ribje juhe
  ekstra deviško oljčno olje 
  sol
  poper
  jabolčni krhlji
  vloženi plodovi kaper (s 
pecljem!)

  vejica timijana
  paradižnik češnjevec
  1 dl sauvignonasse Silveri
  0,5 dl merlota Silveri

1. Riž kuhamo v četrt 
litra kropa, ki smo 

mu dodali dve žlici devi-
škega oljčnega olja in pol 
kozarca merlota znamke 
Silveri. Šest jabolčnih kr-
hljev namočimo v vodi ali 
vinu (priporočam Silverijev 
sauvignonasse). Črni riž se 
kuha tri četrt ure.

2. Ligenj očistimo. V 
bokih naredimo pli-

tve zareze.

3. Glavice solkanskega 
radiča razpremo in 

skuhani riž zatlačimo med 
liste. Z radičem, lovkami in 
jabolčnimi krhlji napolnimo 
ligenj; listi zadnjega radiča 
naj za dober centimeter 
kukajo iz lignja. Polnitev 
končamo z nekaj kapljicami 
oljčnega olja.

4. V pekač, ki smo 
ga naoljili z ekstra 

deviškim oljčnim oljem in 
zalili s pol kozarca sauvi-
gnonassa Silveri, položimo 
polnjeni ligenj, na katere-
ga smo dali vejico timija-
na. V pekač damo še par 
kaper, dva češnjevca in 
nekaj jabolčnih krhljev in 
postavimo v pečico, ogreto 

na 200 stopinj Celzija. Po 
10 do 15 minutah zalijemo 
z ribjo juho (ali redkejšim 
ribjim fondom), dvigne-
mo temperaturo na 240 
stopinj in pečemo še pet 
minut, da postane ligenj 
hrustljav.

5. Ligenj razdelimo na 
dve porciji: zare-

žemo pod kotom, da se v 
preseku lepo vidi polnitev. 
Postrežemo s sokom od 
peke, vključno s češnjev-
cem, kapro in krhlji.

6. K jedi postrežemo 
Silverijev sauvigno-

nasse, ki ga odlikujeta 
odločna cvetica in izrazita 
polnost.

Muškatna hobotnica po gradeško
Sestavine (za štiri osebe):

  1 kg sveže muškatne ho-
botnice 

  0,75 l vina furlanski tokaj – 
sauvignonnase

  2 šalotki 
  2 korenčka 
  1 gomolj zelene
  sol, poper, peperončino
  0,5 kg moke za polento 
  žlica masla 

Šalotko, korenček in go-
molj zelene sesekljamo na 
drobno in prepražimo na 
oljčnem olju. Dodamo mu-
škatno hobotnico, ki smo 
jo prej oprali pod tekočo 
vodo. V bakreni kozici na 
zmernem ognju pražimo, 
nato zalijemo z 0,5 l vina 
in pustimo, da tekočina 
skoraj izpari: takrat je mu-
škatna hobotnica mehko 

kuhana. Solimo in popramo 
ter dolijemo preostalo vi-
no, peperončino in maslo. 
Poleg pripravimo kremno 
polento (v osoljeno vodo 
zakuhamo 0,5 kg polente). 
Jed serviramo v globok kro-
žnik: na sredino položimo 
zajemalko polente, v sre-
dini naredimo vdolbino in 
vanjo serviramo muškatno 
hobotnico z omako.
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