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A mai napon vette kezdetÃ©t a VIII. Miskolci KocsonyafesztivÃ¡l, melyen a tÃ©rsÃ©g vendÃ©glÃ¡tÃ³helyeinek szÃ-ne-java
kÃ©pviselteti magÃ¡t egy-egy pavilonnal, kocsonya-, bor-, sÃ¶r-, pÃ¡linka kimÃ©rÃ©ssel. A jobbnÃ¡l jobb kultÃºrÃ¡lis
programokrÃ³l, koncertekrÃµl Ã©s szÃ³rakozÃ¡si lehetÃµsÃ©gekrÃµl pedig az Ã¶nkormÃ¡nyzat, a belvÃ¡rosban talÃ¡lhatÃ³
mÃºzeumokÂ Ã©s a helybeliek gondoskodnak. Van tehÃ¡t jÃ³szerivel minden, mi szem-szÃ¡jnak ingere, - akÃ¡r egy jobbfajta
bÃºcsÃºban - csak gyÃµzzÃ¼k a hÃ¡rom nap alatt vÃ©gigkÃ³stolni, vÃ©gigjÃ¡rni a nagy sokadalmat. Â A Bor Ã©s Vad ebbÃµl a
alkalombÃ³l a miskolciaknak Ã©s a fesztivÃ¡lra lÃ¡togatÃ³ vendÃ©geknek nÃ©hÃ¡ny rÃ©gi, felvidÃ©ki kocsonyarecepttel szeretn
kedveskedni:Â
Gombakocsonya: Forralj fel 1 liter hÃºslevest, miben elÃµbb elkevertÃ©l 1 Ã©s Â½ evÃµkanÃ¡l tiszta zselatint. A levet szedd
a vajon, borssal pirÃ-tott rÃ³kagombÃ¡ra Ã©s szÃ¡rÃ-tott vargÃ¡nyÃ¡ra, miket mÃ¡r kis tÃ¡lkÃ¡kba porciÃ³ztÃ¡l. TetejÃ¼kre
szÃ³rhatsz mÃ©g aprÃ-tott petrezselymet. FÃµÃ©tkek elÃµtt add, felvezetÃ©snek. VaddisznÃ³ kocsonya: A fiatal sÃ¼ldÃµcs
perzselt kÃ¶rmÃ©t, csÃ¼lkÃ©t, fÃ¼lÃ©t, farkÃ¡t, fejÃ©t jÃ³l mosd meg, s tedd fel fÃµni fÃ©lannyi fÃ¼stÃ¶lt szelÃ-ddel, hideg vÃ
mi jÃ³ bÃµven elfedi Ãµket. Adj mÃ©g hozzÃ¡ ekkor 1 nagy csokor petrezselyemgyÃ¶keret, 2 fej hagymÃ¡t hÃ©jÃ¡ban, 15 gerez
fokhagymÃ¡t, egy fÃ©l marÃ©k feketeborsot, szemest Ã©s annyi sÃ³t, mintha csak levesbe kÃ©ne. EztÃ¡n lassÃº tÃ»zÃ¶n, fedÃ
forrald tovÃ¡bb, mÃ©g vagy 4-5 Ã³rÃ¡n Ã¡t, Ã¼gyelve, hogy a habot Ã©s a zsÃ-rt rendben leszedd. Ha a hÃºsok mÃ¡r nem
fÃµhetnek tovÃ¡bb, szedd tÃ¡nyÃ©rba Ãµket, s merdd kÃ¶rÃ©jÃ¼k a levet. Mikor a kocsonya megmeredt, tetejÃ©t piros paprikÃ
szÃ³rd meg, s adj hozzÃ¡ frissen sÃ¼lt kenyeret. Â Â Tokaji borkocsonya: VÃ©gy egy Ã¼veg furmintot, mi Ã©desebb Ã©s eg
marÃ©knyi mosott mazsolÃ¡val forrÃ¡sig hevÃ-tsed. Ekkor fÃ©l bÃ¶gre forrÃ³ vÃ-zben oldott kanÃ¡lnyi zselatinnal elegyÃ-ted, s
mÃ©g egy minutumig keverve melegÃ-ted. A tÃ»zrÃµl levÃ©ve, ahogy Ã-nyednek megfelel, adj mÃ©g hozzÃ¡ kevÃ©ske nÃ¡dcu
vagy akÃ¡cmÃ©zet. Ha kÃ©sz, vÃ-zzel megÃ¶blÃ-tett csÃ©szÃ©kbe merd, s jÃ³l kihÃ»tve add fel bÃ¡tran desszertnek.
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