Tuttav ja tundmatu

Retseptid Vladislav ja Kaarel Korzetsilt,

kirglikelt kalaroogade populariseerijatelt,
Korzetsi õpiköögi eestvedajatelt

Uus ja Vana Tallinn ehk ümarmudil maisimannas
1 kg ümarmudilaid
1 karp vürtsikilusid
100-200 g maisimannat
soola
pipart
praadimiseks võid ja õli
Puhasta ümarmudilad, eemaldades neilt ka sisikonnad.
Maitsesta maisimanna soola ja värskelt purustatud pipraga.
Puhasta vürtsikilud.
Aseta puhastatud kalade kõhuõõnsustesse kilufileed, paneeri
ümarmudilad maisimannas ning prae kuumal pannil või ja õli
segus kuldseks.

Äädikaräimed sinepi-õlikastmes
1 kg värskeid räimi või räimefileed
2 klaasi vett
3 spl veiniäädikat
3 tl soola
Kaste:
3 spl sinepit
3 tl suhkrut
0,5 kl toiduõli
1 tl soola
0,5 tl purustatud pipart
2 spl veiniäädikat
0,75 kl vett
hakitud värsket tilli
Fileeri räimed või kasuta fileeritud räimefileed.
Leota neid paar tundi veiniäädika ja soolaga maitsestatud vees,
seejärel nõruta fileed.
Kastme valmistamine
Lisa sinepile õli ja suhkur ning sega neid, kuni suhkur on sulanud.
Lisa segule sool, värskelt purustatud pipar, veiniäädikas, vesi ja
hakitud till.
Lao osa fileedest paraja suurusega kaussi ja kalla osa kastet
kaladele. Korda tegevust kuni kaste ning fileed on kõik kaussi
mahutatud.
Pane kauss äädikaräimedega ööpäevaks külmkappi maitsestuma.

Retseptid Hanno Kaselt,

kirglikult kalamehelt ja -kokalt,
ajakirja Kalastaja vastutavalt väljaandjalt

Ümarmudil vs ahven punases kastmes
enda soovitud koguses
ahvena või ümarmudila fileed
nisujahu
mugulsibulat
tomatipastat
kalapuljongit
toiduõli
loorberilehti
soola
pipart
Paneeri kalafileed jahus ja prae kenaks.
Koori sibul, viiluta rõngasteks ja prae kuumal pannil kergelt
pruunikaks.
Sega tomatipasta ja kalapuljong vahekorras 1/1. Lisa maitse
järgi soola ja pipart ning mõned loorberilehed.
Aseta praetud kalafileed poti põhja, laota nende peale praetud
sibularõngad ning vala kõik üle tomatipasta ja kalapuljongi
seguga.
Kuumuta potisisu kuni keemiseni, seejärel lase roal jahtuda.
Pane pott 12 tunniks külmikusse maitsestuma.

Ümarmudil vs lest hautises
enda soovitud koguses
lesta või ümarmudila rümpasid
porrut
võid
loorberilehti
soola
musta terapipart
sidrunit
valget veini
mett
Sulata sobiv kogus võid sügava panni või poti põhjas.
Aseta sulavõisse kalarümbad (peadeta ja sisikonnata kalad) ja
hakitud porru. Lisa maitse järgi soola, tunde järgi valget veini ja
veidi mett.
Lase kalal haududa. Veidi aja pärast lisa maitse järgi pipart ja
sidruni mahla.
Hauta rooga veel umbes veerand tundi.
Serveeri hautist keedukartuli ja värske lehtsalatiga.

Head isu!

