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KAVIAR IZ RIBNICE
Tega 33-letnika so nam omenjali že v prenekaterih krogih. Da
se spozna na svoj posel. Da tako kot nekdaj Krpan tovori robo po
krajih daleč od doma in se mu klanjajo v cesarstvih. Da je ponosen
na svoje korenine, ki segajo v leto 1492, ko so Ribničani po pisni
noti smeli neovirano po Evropi prodajati svojo suho robo.

A

da ne bi bili lačni, so v malhi nosili suho klobaso. In ta je srčika
tokratne zgodbe.

Dovršeni postopki

David Lesar je iz družine, ki izdeluje suhomesne izdelke, odkar vedo zase in svoje
družinsko deblo. Ampak nič za prodajo,
zase. In nebodigatreba je fantè zavihal
rokave in šel v šolo in posrkal vase vse
znanje današnje, kar ga vedo na univerzah.
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O hrani in tehnologiji in mesu. In je potem
doma sestavljal salame in spet ne za
prodajo, ampak zase, takšne, kot bi bile
všeč njemu. In tako pravi, da je kar petnajst
let dovrševal postopke in načine, da lahko
danes na bukovo desko postavi papirnat
zvitek, ki skriva hermetično zatisnjeno
suhomesno delikateso. Da vse začinimo
takoj na začetku, brez nitratov. Ja, prav ste
prebrali. A ni samo zaradi neuporabe industrijskih bližnjic to unikatni izdelek v

David je petnajst let
dovrševal postopke
izdelave, da lahko
danes na bukovo
desko postavi unikatno
suhomesno delikateso.
svetu in brez primere na mizah še tako z
zvezdicami ozaljšanih kuharskih mojstrov.

Ročna izdelava

Ko so lokalni mesarji slišali, kako se gre
fant izdelave salam, so rekli, da bo propadel, še preden bo začel. Ja, iz dvestokilogramskega krškopoljca, izključno ob lunini
meni, bo v najboljšem primeru kakšnih 25
kilogramov salam. Tako zelo izbirčne roke
ima, ja, vse gre na roke, tudi to naj povemo.
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Meso je rezano, zato celične membrane niso
poškodovane, meso pa je sočnejše.

Davidova suhomesna delikatesa na bukovi deski

K tako odlični salami se poda tudi žlahtna kapljica.

Na stojalih v preverjeni klimi visi lepa zaloga
okusnih salam, ki čakajo na kupce.

Ribničani so bili nekdaj znani kot suhorobarji. Tradicija, stara več kot sto let še danes živi.

No, pa pokukajmo v sušilnico salam BioSing!

Pitati pa smejo njegove prašiče le nekateri
iz precej preverjenih rodovnikov. Tako se
je odločil David pa pika. Samo meso ni
zmleto, temveč razrezano. Kdor za hobi rad
pogleda pod mikroskop, bo vedel, da se na
ta način ne poškodujejo celične membrane. A tu se dolgotrajen proces šele začne.
Zdaj pride na vrsto zorenje.
Osnova je vedno svinjska, odvisno pa je
od medveda, srne ali jelena, v katero smer
se bo tiskala etiketa. Ohlajenega dima iz
bukovine je za blag vzorec, skorajda ga ne
čutite, sušilnice pa niso obložene s keramičnimi ploščicami, temveč se proces
odvija v glineni zorilnici pod zemljo. »To
omogoča hifam (žlahtna plesen), da prodrejo skozi ovojnico do mesa, kjer sproščajo
lipolitične in proteolitične encime,«
razlaga David. Na ta način ter s pravo mero
prezračevanja in uravnavanja temperature, postopek lahko traja do sedem let.

Gurmanska izkušnja

Nobeno čudo ni, da bi vsi radi pokusili te

Tudi zaseka je eden od vrhunskih izdelkov.

Salame so znane pod znamko BioSing.

salame in prav na ta način jih Lesar tudi
svetuje zaužiti. Kot pokušino. Po malo kot
zdravilo. Bogate v okusu in vsaka s primernim vinom zagotavlja še nadgradnjo te
gurmanske izkušnje.

Razstavljene dobrote izpod rok Davida Lesarja
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