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S I PM L EOttolenghi

Na veliko načinov lahko poskrbimo, da je kosilo na mizi, pač odvisno od tega, kakšen 

kuhar ste. Kar je za nekoga preprosta kuharija, je za nekoga drugega kulinarična nočna 

mora. Kar se mene tiče, gre za to, da se lahko na poti domov ustavim pri svojem 

zelenjavarju, kupim par reči, ki so videti v redu, in ko pridem domov, v 20 do 30 minutah 

nekaj skuham. Po drugi strani pa ima moj mož Karl o tem, kaj je »preprosta kuharija«, 

popolnoma drugačno predstavo. Če ob koncu tedna pridejo na obisk prijatelji, veliko časa 

posveti vnaprejšnji pripravi in čim več skuha prej, zato ob prihodu gostov ni več treba 

veliko postoriti. 

Obstajajo še drugi načini. Esme, ki je bila zadolžena za preizkušanje receptov za to knjigo, 

je ob koncu tedna raje na vrtu, kot da bi bila privezana na kuhinjo. Njena predstava o 

»preprostem kuhanju« je, da jed v soboto zjutraj postavi v pečico in pusti, da se počasi 

kuha in bo pripravljena čez štiri ali pet ur. Po drugi strani pa se Tara, ki je bila zadolžena za 

pisanje, ne more zares sprostiti, če ni prepričana, da je obed pripravljen že cel dan prej, 

preden bo postrežen. Omake so v hladilniku, enolončnice v zamrzovalniku, zelenjava pa je 

že blanširana ali pečena in nared. 

Ne glede na to, kakšen je naš pristop, pa takrat, ko v naše kuhinje pridejo obedovat 

prijatelji in sorodniki, deluje vse sproščeno in lahko. Ker smo našli način, ki nam ustreza, 

in zaradi katerega je kuhanje za nas preprosto, sproščujoče in zato zabavno. Za vsakogar 

je drugače. Ta ideja – da obstaja več načinov, kako skuhati obed, in da ima vsak drugačno 

predstavo o tem, kateri način je preprost – je torej tisto, za kar gre v knjigi Ottolenghi 

SIMPLE: kuharica. 

In ne, za vse, ki se sprašujete, Ottolenghi SIMPLE: kuharica ni protislovje! Vem, vem: videl 

sem, kako ste dvignili obrvi, slišal sem šale. Recimo tisto o bralcu, ki je mislil, da manjka 

del recepta, ker je vse potrebne sestavine že imel v shrambi. Ali pa tisto, kako samo 

»skočiš v lokalno špecerijo po časopis, mleko, črni česen in sumak«!

Vdam se, kakopak. Seveda je treba pripraviti spisek in najti sestavine, toda po pravici 

povedano, mi zaradi nobenega recepta, ki sem ga podpisal, ni nerodno. Pri kuhanju 

gre zame vedno za obilje, širino, svežino in presenečenje. Če od jedi pričakuješ te štiri 

velike besede, vejica peteršilja nikoli ne bo zares dovolj. Razlog, zakaj sem tako navdušen 

nad knjigo Ottolenghi SIMPLE: kuharica, je, da so v njej recepti, ki so še vedno značilno 

»Ottolenghijevi«, a so vsaj v enem pogledu (zelo pogosto pa v večih) preprosti.

vii

Uvod



S

I

M

sta kari v prahu in kitajska mešanica petih začimb – so bile odlična alternativa 

temu, da bi zmlel in zmešal kopico posameznih začimb. Jed je bila dovolj 

drzna, da ni potrebovala žličke sladkorja, stroka česna ali pol žličke suhe mete 

ali paradižnikovega koncentrata, ki bi jih sicer utegnil dodati. Namesto kisa in 

limone sem uporabil samo eno ali drugo in povečal količino.

Z izjemo harise – ki je absolutno ena od obveznih reči v moji shrambi – in enega 

recepta, v katerem je v prelivu žlica srirače (glej recept s kozicami na str. 258), 

pa sem se odločil, da se ne bom zatekal k že pripravljenim čilijevim mešanicam, 

kot je tajska zelena ali rdeča karijeva pasta. Dobi se sicer nekaj zelo dobrih 

past, a ker je zame svežina tako pomembna, raje iz nekaj bistvenih sestavin sam 

pripravim hitro karijevo pasto, kot da bi uporabil kupljeno s kopico sestavin. 

Reči, ki niso vključene v števec sestavin na spisku, so: sol, poper, oljčno olje 

ter – v peščici receptov – česen in čebula. 

Moja shramba 
 
Kaj ima posameznik na zalogi v shrambi, je seveda odvisno od tega, kaj rad kuha 

in jé. Dejstvo, da so na mojih policah vedno lonček tahinija, zeleni čaj in temna 

čokolada, ne pomeni, da je tako tudi pri drugih, to vem.

Vseeno pa je nekaj stvari, za katere domnevam, da jih imate pri roki. Če neki 

recept temelji na njih, potem velja, da je tak, ki izhaja iz stalne zaloge. Te 

vsakdanje sestavine so: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morda boste morali še kaj dokupiti – recimo ribji file za čičerko z rožno hariso 

in ribo (str. 262) ali pa malo špinače za testenine s str. 191 –, ampak mislim, 

da se boste lahko ustavili samo v eni trgovini na poti domov, namesto da bi 

potrebovali dolg spisek oziroma si z nakupovanjem nakopali veliko dela. 

Z upoštevanjem dejstva, da ima preprosto, simple, za različne ljudi različen 

pomen, si je Tara zamislila jasno in praktično barvno shemo. Lepota Tarine 

sheme je v tem, da vam potem, ko ugotovite, katere vrste »preprosti kuhar« ste 

in za kakšno »preprosto priložnost« kuhate, omogoča, da izberete recepte, ki 

vam ustrezajo. Te živahne barve so v resnici namenjene temu, da vam pomagajo 

načrtovati obroke in jih pripraviti s čim manj truda in kar največ veselja.

Samo nekaj minut

Če imate sestavine že pri roki, nož nabrušen, pečico vključeno in ste v nizkem 

štartu, boste te recepte pripravili v manj kot 30 minutah. Na svoj račun pridejo 

testeninske jedi, ki so hitro kuhane, pa tudi ribe, ki pogosto ne potrebujejo 

veliko časa. Tudi meso je lahko gotovo, kot bi mignil, na primer jagnječji 

polpeti in piščančji zrezki, ki zahtevajo le kratek čas peke. Skoraj vedno so 

hitro pripravljene jedi iz presne zelenjave, tako kot polovica jedi za zajtrk – če 

kuhamo zjutraj, si namreč želimo prav to.

Hitro pripravljeni recepti so tisti, ki jih jem za večerjo med tednom, in tisti, ki 

jih pripravim za prijatelje, ko ob koncu tedna pridejo na brunch. To so jedi, ki jih 

lahko pripravimo tako hitro in zlahka, da jih včasih na koncu pripravim pet ali 

šest naenkrat, tako da se moji načrti za preprost obed nenamerno spremenijo v 

veliko gostijo. 

Iz desetih sestavin ali manj

Mislil sem, da bo omejitev na 10 sestavin ali manj v mojih receptih velik 

izziv, ampak je bila v resnici najbolj vznemirljiva. Pogosto se z veseljem vdam 

skušnjavi, da za večplastnost drugega za drugim dodajam okuse in teksture, a 

ker sem vedel, da tega tu ne morem početi, me je to po svoje osvobodilo. 

Toda najbolj vznemirljivo je bilo, da mi je to uspelo pri toliko receptih, ne da bi 

pomislil, da receptu kar koli manjka. Ne predstavljam si, da bi se v prihodnosti 

odrekel zeliščem – zelene reči me osrečujejo! –, in nikoli ne obžalujem, če 

na jed stisnem limono – ampak ja, vsekakor je manj lahko več in obilje lahko 

dosežemo tudi z manj sestavinami. 

Kaj sem torej izpustil, kar bi sicer utegnilo biti v receptih? Uporabil sem na 

primer eno ali dve različni zelišči namesto treh ali štirih. Izkazalo se je, da je ena 

vrsta olja ali soli ali sorta čilija dovolj. Nekatere že pripravljene mešanice – kot 
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pripraviti dvojno količino omake za testenine ali enolončnice kot količino, ki 

jo potrebujemo za en obed. Tako lahko polovico zamrznemo, da je naslednji 

obrok pripravljen in nas že čaka, mi pa smo ob tem nesorazmerno zadovoljni. 

A ne gre samo za to, da hrano dan ali teden dni prej spravimo v hladilnik 

ali zamrzovalnik. Priprava vnaprej vključuje tudi vse načine, kako pridobiti 

nekaj ur prednosti na dan, ko pripravljamo obrok, tako da takrat, ko je čas 

za obedovanje, jed samo še sestavimo. Lahko popražimo oreščke, naredimo 

testo, pripravimo nadev, skuhamo žita, blanširamo in osušimo zelenjavo ali jo 

tudi spečemo v pečici (ko gre za kose jajčevcev ali buče) in ohladimo na sobno 

temperaturo: vse to lahko naredimo več ur (ali celo en dan) prej. Zeliščem res 

ne prija, če jih nasekljamo vnaprej, jih pa lahko naberemo. Samo pokrijemo jih s 

kosom rahlo vlažnega kuhinjskega papirja in nenasekljana shranimo v hladilnik. 

Pri mesu lahko veliko naredimo vnaprej. Pripravimo maso za mesne kroglice in 

jih oblikujemo (da so pripravljene za kuhanje, ko jih potrebujemo), lahko jih celo 

vnaprej spečemo (in jih potem pred postrežbo samo pregrejemo). Piščančja 

stegna ali goveji rostbif lahko mariniramo dan ali dva prej, preden jih bomo 

pekli. Počasi kuhane enolončnice prav tako lahko pripravimo dan ali dva vnaprej 

in jih potem pred postrežbo pregrejemo.

Tudi sladice so zelo pogosto primerne za pripravo vnaprej. Sladoled veselo čaka 

v zamrzovalniku, številni kolači in piškoti se lepo ohranijo v neprodušno zaprti 

posodi, »hladilniške sladice« brez peke pa najdejo zatočišče, no, v hladilniku. 

Včasih pa gre za to, da vse elemente lahko pripravimo vnaprej, potem pa jih 

pred postrežbo samo sestavimo: na primer češnje, drobljenec in sirčkovo maso 

v receptu za cheesecake na str. 268, tako da imamo potem samo še nekaj minut 

dela z zlaganjem, preden na mizo postavimo imenitno sladico.

Lepota receptov, ki jih lahko pripravimo vnaprej, je, da smo ob zavedanju, da 

je večina dela opravljenega, lahko v trenutku, ko obrok postrežemo, sproščeni 

in v njem uživamo. Ko na obisk povabimo prijatelje in sorodnike, je druženje 

enako pomembno kot hrana, ki jo jemo, zato ne sme biti velikega razkoraka 

med sproščenim veseljem, ko obrok načrtujemo, in realnostjo tega, da ga 

uresničimo. Ljudje ne gredo k prijateljem na obisk s pričakovanjem, da jim bodo 

hrano postregli à la minute in na koncu izstavili račun. Za to so restavracije. Če 

radi načrtujete in hrano pripravljate vnaprej, se takrat, ko na večerjo pridejo 

prijatelji, ne skušajte spremeniti v podivjanega kuharskega mojstra.  

 

Poleg teh vsakdanjih sestavin je tu še 10 »Ottolenghijevih«, za katere domnevam, 

da jim še nimate, a bi vas rad spodbudil, da jih kupite. Pri preprostem kuhanju 

gre za to, da v jed hitro in enostavno vnesemo kar največ okusa. Tule je nekaj 

mojih najljubših bombastičnih aromatičnih dodatkov, ki vam bodo pomagali pri 

tem. Vsi imajo dolg rok trajanja in se vedno znova pojavljajo v tej knjigi.  

 

 

 

 

 

Več o tem, kaj so te sestavine, kje najdete najboljše različice in zakaj jih je tako 

koristno imeti na zalogi, je opisano na str. 299. 

Zaloga v shrambi se seveda spreminja glede na letne čase. Jed iz pečenih gob in 

kostanja (str. 112) je nekaj, kar boste okrog božiča lažje pričarali kot med letom, 

ko so na razpolago drugačne sestavine. 

Recepti »iz moje shrambe« naj bi bili tudi prilagodljivi. Za svoj zeliščni preliv 

(str. 37) sem uporabil zelišča, ki sem jih moral v tistem trenutku, ko sem 

ustvarjal recept, porabiti, a se bo dobro obnesel tudi brez pehtrana in z malo 

več bazilike. Čokoladne rezine iz hladilnika (str. 288) so silno robustna sladica: 

predlagal sem suho sadje, odišavljeno čokolado in kakšen alkohol, ki ga rad 

dodam v mešanico, ampak začnite s tem, kar imate na zalogi, in nadaljujte od 

tam. Res je dober občutek, ko pripravimo jed iz tistega, kar že imamo pri roki.

Priprava vnaprej

Pri Ottolenghijevi hrani je bistvena svežina. Zelišča in listnata zelenjava, potem 

ko jih nasekljamo in narežemo ali zabelimo, ne marajo čakati. Večina peciva se 

prileže, če ga pojemo kmalu, ko pride iz pečice. Vendar je veliko načinov, kako 

lahko nekatere reči pripravimo vnaprej, ne da bi to vplivalo na svežino jedi. 

Veliko stvari je, na primer, ki jim je čisto všeč, če jih naredimo že dan ali dva 

vnaprej in shranimo v hladilnik, potem pa pred postrežbo samo pogrejemo 

ali pustimo, da se ogrejejo na sobno temperaturo. Namazi in omake, pomake 

in prelivi. Tudi zamrzovalnik je vaš zaveznik. Pogosto je enako enostavno 

sumak
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 Ležerno  
Ležerni kuharji si pogosto dajo opraviti s čim drugim, medtem ko se kosilo 

kuha samo. To so počasi kuhane enolončnice, ki nežno brbotajo na štedilniku, 

medtem ko brkljamo po vrtu, cel gomolj zelene, ki ga več ur pustimo v pečici, 

piščančja bedra, ki so se marinirala čez noč, zdaj pa jih je samo treba prenesti 

v pekač, potisniti v pečico in počakati, da se spečejo. Vse delo smo opravili že 

prej, ko smo poskrbeli, da se je jed navzela okusov, ki jih potrebuje, potem pa 

preostanek dela družno opravita vročina in čas. 

To so tudi jedi iz enega lonca ali pekača – za malo pomivanja, veliko lagodja 

in mogočne okuse: zelenjava, ki jo pomešamo z enim ali dvema dodatkoma – 

recimo korenček s hariso ali pa gobe in kostanj z zatarjem –, stresemo v pekač 

in preprosto spečemo.

To so kolači, ki ne potrebujejo peke, in riževe jedi, ki jih lahko v pekaču 

postavimo v pečico in pozabimo nanje. To so jedi, ki dom napolnijo s prijetnimi 

vonjavami, korita pa ne napolnijo z umazano posodo, in nam omogočijo, da 

opravimo reči, za katere nikoli nimamo časa. Ali pa se veselimo možnosti, da 

smo dejansko ležerni, in se s časopisom vrnemo v posteljo.

 Ej, to je lažje, kot se zdi  
»Lahka kuharija«, tako kot »preprosta kuharija«, je spet odvisna od tega, kakšen 

kuhar ste. Vsak človek ima drugačno predstavo o tem, kaj je lahko. Peka 

domačega kruha je na primer nekaj, s čimer ste odraščali, ali pa nekaj, o čemer 

niste nikoli razmišljali. Slaščice, sladoled, labneh, jajčna krema: za vse velja isto. 

Včasih nam spodleti pri najpreprostejših rečeh: kako doseči puhast kuskus ali riž 

ali popolno kuhano jajce. Recepti, označeni kot »lahki«, vam bodo pokazali, da 

so jedi lahko veliko lažje, kot se zdi.

Drugi recepti, ki sodijo v to kategorijo, so tisti, ki so videti ali zvenijo malce 

»restavracijski«, a so v resnici nadvse lahki. Burrata s popečenim grozdjem in 

baziliko (str. 43), na primer, ali postrvji tatarec z marinirano šalotko, rjavim 

maslom in pistacijami (str. 243). Oba zvenita tako, kot da bi ju stregli v fini 

restavraciji, a boste presenečeni, kako lahka sta v resnici. Prav tako se ne 

prestrašite receptov, ki imajo v naslovu francoske ali italijanske besede. 

»Konfitiran«, »karpačo«, »clafoutis«; vse to zveni tako, kot da se lahko recepta 

lotite samo, če ste obiskovali kuharsko šolo, ampak je samo ukana!

Uvod Uvod

To v resnici velja za vso kuharijo. Navkljub besedam v jezikih, ki jih morda ne 

govorite, če znate brati, znate tudi kuhati, in če veste, kakšen kuhar ste – kuhar, 

ki pripravlja vnaprej, ali kuhar, ki mu primanjkuje časa, ali kuhar, ki se zanese na 

to, kar ima na zalogi –, bo vse skupaj še bolj preprosto. Nihče od nas seveda 

ni samo en tip: v vseh je več tipov kuharjev za različne priložnosti in v različnih 

življenjskih obdobjih. 

Upam, da bo vsem tistim, ki želijo, da bi bila njihova hrana drzna in polnega 

okusa, njena priprava pa preprosta, struktura knjige Ottolenghi SIMPLE: kuharica 

prinesla občutek svobode v kuhinji.

  Opomba o sestavinah, priporočilih za pripravo 
vnaprej in temperaturah 
 
Če ni navedeno drugače: vsa jajca so velika, vse mleko polnomastno, vse teže 

v oklepajih so neto, vsa sol je namizna, črni poper je sveže strt, peteršilj je z 

gladkimi listi in vsa zelišča so sveža. Čebula je bela, oljčno olje je ekstra deviško, 

in ko strgamo lupinico limon in limet, se izognemo belemu delu lupine in 

uporabimo sadeže, ki niso površinsko obdelani s konzervansom. Vso čebulo, 

česen in šalotko je treba olupiti, če ni navedeno drugače. Vložene limone so 

majhne. Skozi vso knjigo je uporabljena rožna harisa znamke Belazu: različne 

vrste in znamke harise se med seboj zelo razlikujejo, zato je vedno navedeno 

navodilo za povečanje ali zmanjšanje količine. 

Če je recept (ali dele recepta) mogoče pripraviti vnaprej, so navedene ocene, 

koliko prej jih lahko naredimo: do 6 ur, do 2 dni, do 1 tedna in tako naprej. 

Toda na to, kako dolgo se nekaj obdrži, vplivajo različni pogoji – kako dolgo je 

bilo zunaj hladilnika, kako toplo je v kuhinji itd. –, zato je treba ta priporočila 

prilagoditi in od primera do primera presojati, ali je jed še primerna za uživanje. 

Če je navedeno, da moramo jed, če jo pripravimo vnaprej, shraniti v hladilnik, jo 

je najbolje pojesti, ko se spet ogreje na sobno temperaturo (ali pogreje), ne pa 

hladno neposredno iz hladilnika. 

Vse recepte smo preizkusili v pečici z ventilacijo. Če je nimate, velja načelo, 

da naj bo temperatura peke v klasični pečici 20 stopinj višja. Priporočamo tudi 

uporabo termometra za pečico, saj se pečice med seboj razlikujejo. 
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