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VadhÃºsos pÃ¡rnÃ¡k mÃ©zes chilimÃ¡rtÃ¡ssal
SzerzÅ‘ -ka-pÃ-r2009. mÃ¡rcius 16.
UtolsÃ³ frissÃ-tÃ©s 2009. mÃ¡rcius 17.

- 0,5 kg vad aprÃ³hÃºs
- 10 dkg fÃ¼stÃ¶ltszalonna
- 1+2 diÃ³nyi vaj
- 2 gerezd fokhagyma
- 2 db hagyma
- 3 ek sÃ¶tÃ©t szÃ³jaszÃ³sz, vagy osztriga szÃ³sz
- 3 db szardella, vagy 1 ek szardella paszta
- 1 tk dijon-i mustÃ¡r
- 1 dl tejfÃ¶l
- 1 ek vegyes gombapor vagy zsemlemorzsa
- 2 tk provence-i fÅ±szerkeverÃ©k
- 1-1 teÃ¡skanÃ¡lnyi sÃ³ Ã©s fehÃ©rbors
- 2 cs konyhakÃ©sz rÃ©testÃ©szta

a mÃ¡rtÃ¡shoz:
- 3 ek mÃ©z
- 1 ek chilipaszta, vagy csÃ-pÅ‘s paprikakrÃ©m
- 3 ek vÃ-z
- 1 csipet sÃ³
Â A tÃ©szta tÃ¶ltelÃ©kÃ©hez olvasszuk fel a vajat egy serpenyÅ‘ben, pirÃ-tsuk meg benne elÅ‘bb az aprÃ³ra vÃ¡gott
fÃ¼stÃ¶ltszalonnÃ¡t, aztÃ¡n a lereszelt vÃ¶rÃ¶s- Ã©s fokhagymÃ¡t,Â majd adjuk hozzÃ¡ a hÃºst Ã©s gyakori kevergetÃ©s mell
sÃ¼ssÃ¼k addig, amÃ-g a hÃºs ki nem fehÃ©redik. EzutÃ¡n fÅ±szerezzÃ¼k, hozzÃ¡adjuk a szardellÃ¡t Ã©s a szÃ³jaszÃ³szt,
majd zsÃ-rjÃ¡ra pirÃ-tjuk. Ha kihÅ±lt, keverjÃ¼nk el benne 1-2 teÃ¡skanÃ¡lnyi dijon-i mustÃ¡rt, 2-3 evÅ‘kanÃ¡l tejfÃ¶lt Ã©s 1
evÅ‘kanÃ¡l szÃ¡rÃ-tott erdeigombÃ¡kbÃ³l kÃ©szÃ©tett Ã¶rlemÃ©nyt, amit adott esetbenÂ helyettesÃ-thetÃ¼nk zsemlemorzsÃ¡v
A rÃ©testÃ©sztÃ¡bÃ³l 2-2 lapot vizezett konyharuhÃ¡ra fektetÃ¼nk, ezeket megkenjÃ¼k olvasztott vajjal, majdÂ 10 cm szÃ©les
szalagokat vÃ¡gunk belÃ¶lÃ¼k. A szalagok egyik vÃ©gÃ©re 1-1 evÅ‘kanÃ¡lnyi tÃ¶ltelÃ©ket teszÃ¼nk, majd hÃ¡romszÃ¶g alakb
visszahajtjukÂ Ã¶ket Ãºjra Ã©s Ãºjra,Â amÃ-g a szalagunk elfogy Ã©s a tÃ¶ltelÃ©keket be nem csomagoljuk egÃ©szen. Ezt ad
folytatjuk, amÃ-g van a tÃ©sztaszalagokbÃ³l Ã©s a tÃ¶ltelÃ©kbÅ‘l. Az Ã-gy elkÃ©szÃ-tett hÃ¡romszÃ¶g alakÃº pÃ¡rnÃ¡cskÃ¡kat
fokosra elÅ‘melegÃ-tett sÃ¼tÅ‘ben, kivajazott tepsiben, vagy sÃ¼tÅ‘papÃ-ron kb. negyed Ã³ra alattÂ kÃ©szre sÃ¼tjÃ¼k.Â Am
a hÃºsos sÃ¼tik elkÃ©szÃ¼lnek, a mÃ©zet elkeverjÃ¼k a paprikakrÃ©mmel Ã©s a csipetnyi sÃ³val, majd annyi vizet adunk
ehhez, hogy az szirup Ã¡llagÃº legyen. Ha vendÃ©geknek kÃ©szÃ-tjÃ¼k, jelentÅ‘s sikert arathatunk vele. Â Â BorajÃ¡nlÃ³:Â A S
Pince 2006-os Merlot-jÃ¡t ajÃ¡nlom hozzÃ¡, melynek fÅ±szeressÃ©ge nagyon jÃ³l illik a borkorcsolya tÃ¶ltelÃ©kÃ©hezÂ Ã©s a
mÃ¡rtÃ¡sban szereplÅ‘ paprikakrÃ©mhez. KÃ©zmÅ±ves borrÃ³l lÃ©vÃ©n szÃ³, becsÃ¼ljÃ¼k meg minden cseppjÃ©t, mert nem
minden nap ihatunk ilyet.Â

http://www.boresvad.hu

KÃ©szÃ-tette a Joomla!

GenerÃ¡lva: 25 May, 2020, 18:50

