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Odlična gostinska ponudba

Restavracija Primorka, Strunjan
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RESTAVRACIJA PRIMORKA, STRUNJAN

PRIMORKA OSTAJA
ZVESTA OKUSOM MORJA!

Z

ahajajoči sončni žarki so s toplimi jesenskimi barvami risali zanimive sence na
bazenih Sečoveljskih solin, pa tudi na drevesih kakijev, ki so se v bližnjem nasadu bohotili s
čvrstimi zelenimi listi in žarečimi sadeži. Tako, na
prvi pogled, se je zdelo, da se poletje sploh še ni
poslovilo, a nekoliko nizka temperatura ozračja je
nagovarjala, da bo vseeno bolje kot na vrt sesti v
toplo notranjost Restavracije Primorka.
Z Zvonetom Curkom, ki se je ob našem obisku
oglasil v restavraciji, katere vodenje je pred letošnjim poletjem predal Gregorju Kocjančiču in
se po petdesetih letih dela poslovil od gostinstva
ter upokojil, sva začela ob kozarcu penine obujati
spomine. »Spominjam se, da smo pred več kot
petnajstimi leti prav v tej restavraciji doživeli eno
prvih in zanimivih slow food večerij. Takrat je
bilo to mednarodno gibanje pri nas še v vzponu,«
sem dejala, Zvone pa je dodal: »Ja, veliko zanimivih dogodkov in doživetij se je odvilo v tej restavraciji, med našimi gosti je bilo veliko domačih in
tujih znanih osebnosti. Ampak zdaj, ko sem našel
naslednika, za katerega mislim, da je pravi, sem
zadovoljen in zagotovo se bodo tukaj še naprej
pisale zanimive zgodbe.« Misel, da je Zvone Curk
po dvajsetih letih dobrega vodenja Primorko, ki je
sicer v lasti Term Krka, ob odhodu v pokoj skupaj
s svojim podjetjem Maribel d.o.o. v samostojno
vodenje zaupal prav Gregorju, je tudi mene navdala z zadovoljstvom. Gregorja poznam že zelo
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zato ni čudno, da v kuhinji sami pripravljajo tudi
njoke in kruh in da je na vsaki mizi solni cvet. Seveda se kot zapriseženi sommelier tega drži tudi
pri izboru in ponudbi vin, v kateri seveda prevladujejo istrske kleti. Večino jih točijo na kozarček
in Gregorjevemu izboru k jedem se lahko brez
skrbi prepustijo tudi zahtevni vinoljubi. Obenem
pravi, da namerava nadaljevati s tradicijo zakupa
soda za izbrano hišno vino na vsakoletno dobrodelni licitaciji barikov v Vinakoper…
Z Zvonetom Curkom sva se ob koncu, ko nas je
kuhinja razvajala še s sladicami iz strunjanskih
kakijev (ti bodo imeli novembra v Strunjanu že
tradicionalno svoj praznik), strinjala, da časi v gostinstvu niso lahki. In zaželela Primorki, da bo z
Gregorjevo preudarnostjo v vodenju in predanostjo stroki še naprej plula po mirnem morju!

Čeprav se zdi, da je poletje čas rib in
morskih sadežev, se v resnici njihova
prava sezona na krožniku začne šele, ko se
morje ohladi in jesen počasi preveša v zimo.
Zdaj je čas najboljših svežih škampov, školjk,
hobotnic, lignjev in morskih listov, pa tudi jedi
z belim tartufom in kakijevih sladic. Vabljeni, da
jih v sozvočju z izbranimi vini pokusite v Restavraciji
Primorka, ki jo po novem vodi Gregor Kocjančič, eden
najboljših sommelierjev pri nas!
dolgo in je to, da je po duši pravi gostinec, dokazal tudi kot nekajletni vodja strežbe in nato še gostinstva v bližnjem Talaso Strunjan (Terme Krka)
ter kot aktivni sommelier 3. stopnje in podprvak
zadnjega prvenstva Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije. Na vprašanje, ali je bila
odločitev za samostojno pot težka, je odgovoril:
»Priznam, da sem bil najprej, sploh glede na nezavidljivo gospodarsko situacijo, ki vpliva tudi na
delo v gostinstvu, malo v dvomih. A potem me
je to, da ima Primorka dober sloves in da bi bil
sam svoj gospodar, prepričalo.« Medtem ko smo
srebali v okusu nadvse bogato juho s klapavicami iz strunjanskega gojišča, je Gregor o ekipi, za

katero je uspešna poletna sezona, povedal: »K
delu v strežbi sem pritegnil svojo ženo Gordano
in brata Petra, ki sta oba šolana gostinska tehnika in mislim, da znamo skupaj poskrbeti za dobro vzdušje in urejenost restavracije, za katero
v bližnji prihodnosti sicer načrtujem tudi delno
prenovo in sodobnejši pridih. V kuhinji pa ekipo
še naprej vodi Josip Vuk, ki je dober in izkušen
kuhar.« Da je slednje res, smo se prepričali z vsakokratnim prihodom novega krožnika za slikanje
in pokušino. Gregor je o ponudbi, prenovljeni
po njegovih zamislih, povedal: »Poleg belih rib
in svežih jastogov, po čemer je Primorka znana,
sem vanjo vključil še sveže plave ribe in klapavi-

ce, ki so bile nekoč zapostavljene. A so lahko prav
tako zelo okusne, pa še cenovno prijaznejše in pri
gostih so naletele na zelo dober odziv. Sicer pa je
moj koncept ta, da bomo poleg morskih jedi, pripravljenih tako, da čim bolj ohranijo okus morja,
ponujali sezonsko zelenjavo in sadje iz naše okolice. Od špargljev in strunjanskih artičok spomladi,
do strunjanskih kakijev v tem času.« V ponudbi
so tudi domače marmelade, ki jih posebej za lokal pripravlja gospa Meri iz aktiva kmečkih žena
Turističnega društva Solinar, in sortno oljčno
olje, ki ga iz oljk, pridelanih na hektarju nasada
v Sečovljah, zakupljenega s strani Restavracije
Primorka, predela in polni kmetija Milok. Videti
je, da Gregor ne želi ničesar prepuščati naključju,

wI Urša Cvilak, I Svetla Božičnik

13. PRAZNIK KAKIJEV VABI
Od 8. do 10. novembra ste med 10. in
17. uro vabljeni na 13. Praznik kakijev,
katerega program je objavljen na
spletni strani organizatorja prireditve,
Turističnega društva Solinar Strunjan:
www.td-solinarstrunjan.net. Prireditev
bo na parkirišču pred Krkinim centrom
Talaso Strunjan, v neposredni bližini
Restavracije Primorka, ki bo v tem
času imela poleg morskih dobrot tudi
posebno ponudbo sladic s kakiji.

RESTAVRACIJA PRIMORKA
Maribel d.o.o.
Strunjan 148
6320 Portorož

Tel.: 05 / 678 00 00, 031 / 679 479
info@primorka.si
www.primorka.si

Delovni čas:

Odprto vsak dan od 11. do 23. ure.
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Odlična gostinska ponudba

Sestavine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kaki sorte vanilja
60 g sardonov
20 g berivke
1 bio mandarina
4 vejice rožmarina
kruhovi krutoni
250 g piranskega brancina
semena granatnega jabolka
solni cvet
5 cl ekstra deviškega oljčnega olja sorte
buga (Milok)
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4

OSEBE

JUHA IZ KLAPAVIC

Priprava:

Sveže sardone očistimo, glavo in drobovje
zavržemo, kost vzdolž ribe potegnemo
ven, repno plavut pustimo, da drži fileja
skupaj. Polovico kakija narežemo na
tanke kolobarje. Mandarino olupimo in
razdelimo na krhlje, ki jih nabodemo na
rožmarinove vejice.
Najprej položimo na krožnik rezine
kakija, nanje fileje sardonov in dodamo
berivko. Zraven položimo mandarine na
rožmarinovih vejicah in kruhove krutone
(popečene kruhove kocke).
Brancinove fileje dobro očistimo kosti in
narežemo na tanke rezine. Previdno jih
zložimo na krožnik, posujemo s semeni
granatnega jabolka. Začinimo s solnim
cvetom ter pokapljamo z dobrim oljčnim
oljem. Ponudimo kot hladno predjed.

MALVAZIJA,
SUHO, LETNIK 2012, VINORODNA
DEŽELA PRIMORSKA, VINORODNI
OKOLIŠ SLOVENSKA ISTRA,
KORENIKA ROBI IN DORJANO, KORTE
dorjano.korenika@siol.net
PENINA CUVEE GOR,
BRUT, LETNIK, 2010, VINORODNA
DEŽELA PRIMORSKA, VINORODNI
OKOLIŠ SLOVENSKA ISTRA,
VINA GORDIA, ANKARAN

Sestavine:
•
•
•
•
•

10 g šalotke
5 cl oljčnega olja
10 cl malvazije
50 cl ribje osnove
500 g klapavic iz
strunjanskega zaliva (Fonda)
• 200 g pelatov

4

OSEBE

Priprava:

Šalotko drobno sesekljamo, prepražimo
na oljčnem olju, zalijemo z vinom in ribjo
osnovo (če te nimamo, lahko uporabimo
jušno osnovo). Dodamo še drobno zrezane
ali zmiksane pelate in vse skupaj dušimo.
Medtem v ponvi z dodanim vinom
pokuhamo očiščene in zaprte klapavice le
toliko, da se odprejo in spustijo morsko
vodo. Meso poberemo iz lupin (nekaj
klapavic obdržimo celih) ter ga skupaj
s polovico tekočine od kuhanja školjk
dodamo k juhi (pozor - sveže klapavice so
zelo slane, zato moramo biti pri dodajanju
tekočine od kuhanja školjk in soljenju zelo
previdni). Juho kuhamo do želene gostote,
prelijemo v skodelico, v katero smo položili
eno celo klapavico za dekoracijo, in
ponudimo.

CHARDONNAY,
SUHO, LETNIK 2012, VINORODNA
DEŽELA PRIMORSKA, VINORODNI
OKOLIŠ GORIŠKA BRDA,
BELICA VINO, MEDANA
www.belica.net
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Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

HLADNI RIBJI UVOD

Restavracija Primorka, Strunjan

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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Odlična gostinska ponudba

Restavracija Primorka, Strunjan

Sestavine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g jadranskih lignjev
80 g šalotke
20 g česna
5 g peteršilja
100 g datljevih paradižnikov
10 cl malvazije
5 cl oljčnega olja
30 g riža arborio
9 dl ribje osnove ali fonda
sol, poper

Priprava:

Lignje očistimo, zunanjo kožico pustimo
na njih, lovke odrežemo in nasekljamo.
Šalotko, česen in peteršilj sesekljamo.
Najprej v ponvi popražimo šalotko, nato
dodamo lovke, na koncu še česen in
peteršilj. Dodamo vino, riž in narezane

Revija Pet zvezdic 11 / 2013

4

ORADA NA SOLI

OSEBE

paradižnike, zalijemo z ribjo osnovo ter
dušimo. Ko je riž kuhan in ohlajen, z
zmesjo napolnimo lignje, jih zapremo z
nabodalom in na vroči ponvi popečemo z
obeh strani. Nato jih dušimo še 10 minut
in zložimo na krožnik. Čeznje naribamo
sveže bele tartufe in ponudimo.

Ribji fond:
• 2 l vode
• 1 kg ribjih kosti in glav, ki ostanejo od
filiranja
• 0,2 kg škampovih oklepov, glav, klešč, ki
ostanejo od filiranja
• 0,6 kg jušne zelenjave

Priprava:

Vse sestavine kuhamo dobre 3 ure,
da dobimo zgoščen ribji fond, ki ga
precedimo.

SIVI PINOT,
SUHO, LETNIK 2011, VINORODNA
DEŽELA PRIMORSKA, VINORODNI
OKOLIŠ SLOVENSKA ISTRA,
VINA STERAS, ŠARED NAD IZOLO
www.steras.com

Sestavine:
•
•
•
•
•
•

1,60 kg orade (2 oradi)
3 kg grobe piranske soli
100 g korenja
100 g zelene
100 g pora
800 g krompirja

37

4

OSEBE

Priprava:

Oradi odstranimo drobovje, luske pa
pustimo in jo sfiliramo.
Na vročo žar ploščo nasujemo 0,5 cm soli
na debelo, nanjo položimo file (z luskami
proti soli), pokrijemo z aluminijasto folijo
in pečemo približno 10 minut. Ko je
pečeno, skupaj s soljo file orade preložimo
na krožnik in ga pokapljamo z oljčnim
oljem. Zraven postrežemo pečen krompir
in na oljčnem olju sotirano fino zelenjavo,
ki smo jo narezali na »julienne«.
Ko jed postrežemo, goste opozorimo, da
je riba pečena na soli in da ima koža luske,
tako da je za uživanje primerno le meso.

ČRNA BORGONJA,
SUHO, LETNIK 2011, VINORODNA
DEŽELA PRIMORSKA, VINORODNI
OKOLIŠ SLOVENSKA ISTRA,
KLET MAHNIČ, DRAGONJA
mahing@siol.net
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Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

POLNJEN JADRANSKI LIGENJ
Z BELIM TARTUFOM

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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Odlična gostinska ponudba

Restavracija Primorka, Strunjan

KAKIJEVA REZINA Z MASCARPONEJEM
IN LIMONINA TORTA Z JOGURTOM

4

OSEBE

Kakijeva rezina:

Limonina torta:

Mandarinina marmelada:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 2 kg neškropljenih mandarin
• 700 g sladkorja

navaden biskvit
50 g sladke smetane
50 g sladkorja
10 g vaniljevega sladkorja
500 g mascarponeja
500 g kakija sorte tipo

Priprava:
V stepeno sladko smetano vmešamo
sladkor in mascarpone. V polovico mase
dodamo še zmiksan kaki in premešamo.
Na pečen in ohlajen biskvit v tortnem
modelu najprej razprostremo enakomerno
beli nadev, nato še tisti s kakijem. Zgornjo
plast lahko premažemo še z olupljenim in
zmiksanim svežim kakijem. Postavimo v
hladilnik, da se vse skupaj poveže.
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500 g sladke smetane
50 g sladkorja
2 vrečki želatine v prahu
200 g čvrstega jogurta
500 g skute
2 limoni
5 cl domačega ruma
navaden biskvit
limonin preliv

Priprava:
V stepeno sladko smetano vmešamo
sladkor in želatino v prahu. Jogurt in
skuto dobro zmiksamo in vmešamo k
pripravljeni smetani. Dodamo še nastrgano
limonino lupinico, limonin sok in rum.
Dobro premešamo in nadev premažemo
na biskvit. Zgornjo plast premažemo z
limoninim prelivom in okrasimo z limono.
Ponudimo z marmelado iz mandarin.

39

Priprava:
Mandarine narežemo z olupki vred
na tanke rezine (če imajo peške, jih
odstranimo) in jih s sladkorjem kuhamo
eno uro. Napolnimo v kozarce, ki smo jih
ustrezno pripravili in zapremo. Namesto
sladkorja lahko uporabimo tudi želirni
sladkor, če želimo marmelado bolj zgostiti.

KAKIJEV ZAVITEK S KAKIJEVO PENO
Kakijev zavitek:

Kakijeva pena:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g skute
200 g sladke smetane
200 g kakija sorte tipo
kakijevi listi za dekoracijo

listnato testo
30 g rozin
5 cl domačega ruma
300 g kakija sorte vanilja
300 g kakija sorte tipo
30 g pinjol
5 g vaniljevega sladkorja
50 g sladkorja
1 rumenjak

4

OSEBE

Priprava:

Skuto in smetano penasto umešamo in
v kozarček vlijemo tanko plast. Na vrh
dodamo zmiksan kaki. Ponudimo ohlajeno
in z žličko.

Priprava:
RUMENI MUŠKAT,
SLADKO, LETNIK 2011, VINORODNA
DEŽELA PRIMORSKA, VINORODNI
OKOLIŠ SLOVENSKA ISTRA,
EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO
RODICA, TRUŠKE

Rozine namočimo v rumu. Olupljene
kakije narežemo na lističe, dodamo
sladkor, pinjole, rozine in dobro
premešamo. Testo razvaljamo, nanj
položimo nadev, zavijemo in preložimo
v pomaščen pekač. Po vrhu zavitek
prebodemo z vilicami, premažemo z
razžvrkljanim rumenjakom in pečemo pri
180 °C približno 30 minut. Zraven lahko v
kozarčku ponudimo kakijevo peno.

RUMENI MUŠKAT,
SLADKO (IZ SUŠENEGA GROZDJA),
LETNIK 2004, VINORODNA DEŽELA
PRIMORSKA, VINORODNI OKOLIŠ
SLOVENSKA ISTRA, VINSKA KLET
BRIČ, DEKANI
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