Bor Ã‰s Vad

SzarvaspÃ¡stÃ©tom vajas tÃ©sztÃ¡ban
SzerzÅ‘ -ka-pÃ-r2007. augusztus 09.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2008. augusztus 12.

1 kg szarvascomb
10 dkg fÃ¼stÃ¶lt szalonna
10 vaj
4 db kÃ¶zepes hagyma
1 csokor petrezselyemzÃ¶ld
10 dkg szÃ¡rÃ-tott vargÃ¡nya
1 ek szarvasgombÃ¡val Ã-zesÃ-tett oliva olaj
sÃ³, ÃµrÃ¶lt fehÃ©rbors
2 db tojÃ¡s
1 dl vÃ¶rÃ¶sborA hÃºst lefaggyÃºzzuk, lehÃ¡rtyÃ¡zzuk, kisebb darabokra vÃ¡gjuk Ã©s kÃ¶zepes lÃ¡ngon, kevÃ©s sÃ³s vÃ-zben
puhÃ¡ra fÃµzzÃ¼k. Ezt kÃ¶vetÃµen leszÃ»rjÃ¼k,Â Ã©s kislyukÃº darÃ¡lÃ³n kÃ©tszer ledarÃ¡ljuk. Egy mÃ¡sik edÃ©nyben kiolv
szalonnÃ¡t, Ã©s a tepertÃµt hozzÃ¡darÃ¡ljuk a hÃºshoz. A visszamaradt zsiradÃ©kban felolvasztjuk a vajat, Ã©s a finomra vÃ¡go
hagymÃ¡t megpirÃ-tjuk benne. Majd, ha ezzel megvagyunk, hozzÃ¡adjuk az aprÃ-tott petrezselymet Ã©s a borba Ã¡ztatott
vargÃ¡nyÃ¡t. SÃ³zzuk, borsozzuk Ã©s nÃ©hÃ¡ny perc alatt Ã¶sszepÃ¡roljuk Ãµket. EzutÃ¡n hozzÃ¡keverjÃ¼k a mÃ¡r ledarÃ¡lt
vadhÃºst, az elkevert tojÃ¡sokat, a szarvasgombÃ¡s olajat, valamint 3-4 evÃµkanÃ¡lnyit a hÃºs pÃ¡rolÃ³levÃ©bÃµl, majd az egÃ©
folyamatos keverÃ©s mellett, lassÃº tÃ¼zÃ¶n jÃ³l Ã¡tpirÃ-tjuk. Az Ã-gy elkÃ©szÃ-tett tÃ¶ltelÃ©k ne legyen se tÃºl lÃ¡gy, se tÃºl
kemÃ©ny, azt felhasznÃ¡lÃ¡sig meleg helyen tartsuk. Az alÃ¡bbiak szerint elkÃ©szÃ-tett vajastÃ©sztÃ¡t ceruzÃ¡nyi vastagsÃ¡gÃ
nyÃºjtjuk, Ã©s pogÃ¡csaszaggatÃ³val karikÃ¡kat kÃ©szÃ-tÃ¼nk belÃµle, melyeket sÃ¼tÃµpapÃ-rra helyezÃ¼nk, Ã©s tojÃ¡ssal
megkenve, elÃµmelegÃ-tett sÃ¼tÃµben megsÃ¼tÃ¼nk. VÃ©gÃ¼l egy kisebb kiszÃºrÃ³val a megsÃ¼lt karikÃ¡k kÃ¶zepÃ©t kivÃ
Ã©s fÃ©lretesszÃ¼k. TÃ¡lalÃ¡skor a nagyobb vajastÃ©szta-karikÃ¡kra tÃ¶ltjÃ¼k a pÃ¡stÃ©tomot, majd rÃ¡tesszÃ¼k a kivÃ¡gott
tÃ©sztalapocskÃ¡kat Ã©s lehetÃµleg forrÃ³n tÃ¡laljuk. Â
A tÃ©sztÃ¡hoz:

28 dkg liszt
28 dkg vaj
1/2 dl tejfÃ¶l
1 db tojÃ¡s
1-2 ek fehÃ©rbor
sÃ³AÂ Â lisztet gyÃºrÃ³deszkÃ¡n Ã¶sszegyÃºrjuk a tejfÃ¶llel, tojÃ¡ssal, fehÃ©rborral, Ã©s kÃ©shegynyi sÃ³val. Abban az esetb
tÃºl szÃ¡razra sikerÃ¼lne, adjunk mÃ©g hozzÃ¡ 1-1 evÃµkanÃ¡l bort, Ã©s addig gyÃºrjuk, amÃ-g nyÃºjthatÃ³vÃ¡ nem vÃ¡lik. Ezt
kÃ¶vetÃµen fÃ©l Ã³rÃ¡n keresztÃ¼l pihentessÃ¼k, majd nyÃºjtsuk ki lisztezett deszkÃ¡n 2-3 mm vastagsÃ¡gÃºra. A vajat kÃ©zz
alakÃ-tsuk lepÃ©nyformÃ¡ra Ã©s helyezzÃ¼k a tÃ©szta kÃ¶zepÃ©re, majd a tÃ©szta szÃ©leit hajtsuk rÃ¡ nÃ©gy oldalrÃ³l. Ezu
sodrÃ³fÃ¡val nyÃºjtsuk ki az egÃ©szet laposra Ã©s ezt ismÃ©teljÃ¼k meg mÃ©g nÃ©gy alkalommal, mikÃ¶zben Ã¼gyeljÃ¼nk
hogy a vaj a kezÃ¼nk melegÃ©tÃµl ne olvadjon meg tÃºlsÃ¡gosan a tÃ©sztÃ¡ban. SzaggatÃ¡s elÃµtt a szÃ³rÃ³lisztet seperjÃ¼k
tÃ©sztÃ¡rÃ³l.Â Ã•ltalÃ¡nos borajÃ¡nlÃ³:

Egy nem tÃºl erÃµs barriqolÃ¡sÃº 2005-Ã¶s szekszÃ¡rdi Pinot Noir-t javaslok hozzÃ¡, de a vajas tÃ©szta Ã©s a gombÃ¡k Ã-zhat
miattÂ egy izgalmas balatonfelvidÃ©ki Chardonnay CuveÃ© is jÃ³l harmonizÃ¡lhat vele.Â Â Â
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