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Необходими
продукти
Свинско обезкостено и
приготвено за печене 1 кг
Батати 1 кг
Кромид лук 1 кг
Масло 50 г
Зехтин 50 мл
Сушени гъби 20 г
Подправки - сол, горчица,
чер пипер, вино

Препоръчваме да мариновате за една нощ месото в малко вода и сол (може и зелев сок), лимон, подправки,
горчица или соев сос или бира - по преценка на готвача. Залейте го с марината, обезателно покрийте и оставете в
хладилника. Месото от ИБС не е нито като обикновена свиня, нито разбира се, е глиганско. Целта на този етап е
леко предварително да омекне и стане крехко.

График
(Този график е примерен и е разчетен, за да не бързате и да не забравите някоя съществена част за последния момент. Ще имате
всички ястия готови в един и същи момент за сервиране. Примерът е даден за старт в 10 ч и вечеря в 19 ч с две паузи по 3 часа.
Бъдете свободни да разместите часовете, като спазвате общата последователност и технологично време)
10:00 ч Поставяме месото във фурната да се пече. Може при желание за по-силна храна да се добави парче сланина/бекон, при
което ще се отдели повече бульон с мазнина за соса.
Слагаме бататите + други кореноплодни зеленчуци за гарнитура по желание (моркови, земна ябълка, целина, праз, цвекло…) така се използва топлината от фурната, като на два реда се пекат отделно и едновременно месото и зеленчуците
Пауза
...
13:00 ч Изваждаме бататите.
Започваме подготовка на лука: нарязване и осоляване, като разтъркваме с ръце да се отдели на ивички: 15 мин
Накисваме 4 с.л. гъби в 1 ч.ч.вода: 5 мин
13:30 ч Включваме котлона, слагаме лука и пийваме малко бира, разбъркваме
наглеждаме и през 10 мин. разбъркваме лука, ако залепва, сипваме по малко водичка
14:00 ч Изваждаме месото и бататите - оставяме за охлаждане
Отделяме бульона от свинското, приготвяме и други съставки за соса: чаша вода, зехтин, гъбите, подправки, вино.
Продължаваме да карамелизираме лука
Обелваме бататите и пюрираме в тенджера / касерола, оставяме настрана. Избираме и заделяме подправки за пюрето. Може
да експериментираме с канела, куркума, индийско орехче и чер пипер. Тайната на подправките е смелост на вкуса и
умереност на количеството.
14:30 ч Лукът вече има плътен карамелен цвят и е омекнал - вдигаме и намаляме огъня
Наръсваме с малко вино, добавяме бульона от месото, гъбите заедно с водата и щипка сол, връщаме съда на котлона и варим
на тих огън до пълно смесване на съставките и добиване на мека плътност.
На този етап ароматът ще ви привлича все повече и повече около тигана. Отдайте му се за миг, после изключете котлона и
пийнете глътка бира/хапнете шоколад.
15:00 ч Можете да подремнете заслужено и съберете сили за вечерта

15:00 ч Можете да подремнете заслужено и съберете сили за вечерта
...
18:30 ч Чиниите са наредени. Виното е отворено и диша. Гостите са на вратата. Последен поглед в огледалото и малко шоколад.
Започваме финалното приготовление:
Месото слагаме във фурната без капак на 250 градуса да хване коричка (за перфекционисти - може да се намаже с малко масло
и наръси с подправки)
Пюрето смесено заедно с 4 с.л. масло, 100 мл вода, щипка сол и избраните подправки, се поставят на силен котлон. След като
кипне, се намаля огъня, разбърква се добре до гладка структура и се оставя да къкри под капак до 10 мин.
Сосът вече е готов, загрейте и разбъркайте още веднъж, за да се събудят ароматите до 5 мин - сипваме в сосиера или удобна
купа.
Поздравяваме гостите, поканваме ги на масата и бързо обратно.
18:50 ч Изваждаме месото и приготвяме дъска за нарязване. Нарязва се с голям остър нож на дебелина 1 см. Сервират се два
резена върху подложка от пюрето и се залива обилно със соса. Може да се гарнира още с други запечени зеленчуци или ядки.
Горчица и/или хрян са силно препоръчителни за любители на острината, поради сладкия вкус на бататите и мекия сос.
19:00 ч Всички да сядат на масата. И нека празникът бъде вкусен и честит!

Рецепта по компоненти
За свинското:
Вземете ок. 1 кг свинско месо (на 1-2 големи парчета). Измийте свинското, подсушете го и го наръсете със сол и черен пипер.
Сложете го в дълбок съд с капак, който се затваря плътно (йенска тенджера, гювеч, обикновена тенджера с огнеупорни
дръжки). Сложете захлупено във фурната и я пуснете на 150 градуса.
Оставете го във фурната за ок. 4 часа.
При тази рецепта, т.к. температурата на печене е ниска и месото се готви покрито, няма опасност от изсъхване и загаряне. Това
позволява да “забравите” съда със свинското във фурната за няколко часа, докато разопаковате подаръци, отидете на разходка
в парка, или да видите приятели наблизо. Освен това може да приготвите месото по описания начин сутринта или предишната
вечер и да го оставите покрито на хладно докато му дойде времето. 40 мин преди вечерята пуснете фурната на 250 градуса с
вентилатор (ако има вентилатор), отцедете месото от бульона, който е пуснало (запазете бульона за сос). Сложете месото във
фурната за 15 минути непокрито, така че да се затопли и да се зачерви.

За пюрето от батати:
Обелете половин килограм батати и ги нарежете на филийки, сложете ги в малка тенджера, заедно със 100 мл. вода, 50 гр.
масло и 1 чл.л. сол. Покрийте с капака и сложете на котлона, включен на максимална степен. Щом заври намалете на слаб огън
и оставете да на котлона под капак докато картофите омекнат (ок 20 мин). Пюрирайте с пасатор или в блендер.
Тази рецепта е готова в рамките на 30 мин. Ако все пак искате да си спестите работа в последния момент, може да сготвите
бататите без да ги пюрирате няколко часа предварително и да оставите тенджерата на удобно място. 10 минути преди вечеря
(докато свинското се затопля във фурната) загрейте сместа в тенджерата на силен огън, пюрирайте и сервирайте.

За карамелизирания лук:
Обелете и нарежете 5-6 глави лук на средно дебели филийки. Разтъркайте ги с ръце, така че да се разделят на ивички.
Покрийте дъното на голям тиган с тънък слой растителна мазнина и сложете в тиган на среден към слаб огън (3 от 6). Добавете
щипка сол и разбъркайте, така че лучените ивички да се покрият равномерно с мазнина и сол. Гответе около 1 час, като през
15 мин. разбърквате и щом лукът започне да залепва за дъното или да загаря, добавяйте по 1-2 супени лъжици вода (общо за
цялото готвене ок. 1 чаша вода).
Тази рецепта изисква повече време и въртене около печката, но за сметка на това карамелизираният лук е универсална
съставка, която добавя много плътен вкус и аромат към всякакви ястия - да се добавя към сосове, салати, сандвичи, да се слага
за гарнитура към меса, зеленчуци и т.н. Може да се приготви до седмица предварително и да се съхранява в затворен буркан в
хладилник.
От карамелизирания лук може да се направи много вкусен сос за месото, като на слаб огън към лука се добавят няколко
лъжици вино бульона, който месото е пуснало, сол на вкус и вода, като се се вари на слаб огън няколко минути до получаване
на сос с желаната гъстота. По желание може да се пюрира с пасатор или блендер, за да бъде сосът гладък.

