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Â Â Â Â Â Â 1,2 kg vaddisznÃ³ comb, vagy lapocka
1 dl olaj, vagy 10 dkg zsÃ-r
4 kÃ¶zepes fej hagyma
4 db zÃ¶ldpaprika
4 db nagyobb paradicsom
1 ek csemegepaprika, vagy paprika krÃ©m
0,5 kg vargÃ¡nya, vagy tinÃ³ru (szÃ¡rÃ-tva 10 dkg)
4-5 gerezd fokhagyma
4-5 db babÃ©rlevÃ©l, borÃ³ka bogyÃ³ Ã©s szegfÃ»bors
Â½ szerecsendiÃ³ Ã©s â€“virÃ¡g
1-1Â tk kakukkfÃ», bazsalikom, majorÃ¡nna, rozmaring
sÃ³, bors, fehÃ©rbors
3 dl vÃ¶rÃ¶sbor Â
Ezt az Ã©telt, ha tehetjÃ¼k bogrÃ¡csban, szabadtÃ»znÃ©l kÃ©szÃ-tsÃ¼k el egy Ã¼veg jÃ³fÃ©le vÃ¶rÃ¶sbor tÃ¡rsasÃ¡gÃ¡ban,
mintegy hÃ©tvÃ©gi matinÃ©program gyanÃ¡nt az alÃ¡bbi mÃ³don: Â A hagymÃ¡t Ã©s a zÃ¶ldpaprikÃ¡t aprÃ³ kockÃ¡ra vÃ¡gju
Ã³vatosan megpirÃ-tjuk a zsiradÃ©kon sÃ³ nÃ©lkÃ¼l. Erre tesszÃ¼k rÃ¡ a falatnyi darabokra aprÃ³zott combot, vagy lapockÃ¡t,
amit addig pÃ¡rolunk, amÃ-g ki nem fehÃ©redik, ki nem adja magÃ¡bÃ³l a levÃ©t. Ekkor megszÃ³rjuk a pirospaprikÃ¡val,
finoman sÃ³zzuk, borsozzuk, majd Ã¡tkavarjuk, Ã©s hozzÃ¡adjuk a felaprÃ-tott paradicsomot, amivel gyakori kavarÃ¡s mellett,
lassÃº tÃ»zÃ¶n tovÃ¡bb fÃµzzÃ¼k kb. 45-50 percig. (IdÃµkÃ¶zben Ã¼gyeljÃ¼nk rÃ¡, hogy az elveszÃ-tett folyadÃ©kmennyisÃ©
pÃ³toljuk mind a bogrÃ¡csban, mind pedig a poharunkban. ElÃµbbi esetben nÃ©mi vÃ-zzel, mÃ-g utÃ³bbi esetben jelentÃµsebb
mennyisÃ©gÃ» borral.) Â Ha Ãºgy Ã-tÃ©ljÃ¼k meg, hogy a hÃºs mÃ¡r fÃ©lig megpuhult, adjuk hozzÃ¡ a darabos fÃ»szereket
enyhÃ©n megzÃºzva, teatojÃ¡sban, vagy textil fÃ»szerzacskÃ³ban (amit legegyszerÃ»bben egy darab vÃ¡szonbÃ³l, vagy
gÃ©zbÃµl csinÃ¡lhatunk a nÃ©gy sarkÃ¡t Ã¶sszecsÃ-pve majd cÃ©rnÃ¡val elkÃ¶tve). Kicsivel kÃ©sÃµbb, mikor a hÃºs mÃ¡r csa
kÃ©szen van, adjuk hozzÃ¡ a szÃ¡rÃ-tott zÃ¶ldfÃ»szereket darÃ¡lva, vagy morzsolva, reszeljÃ¼k, vagy zÃºzzuk bele a
fokhagymÃ¡t, majd a legvÃ©gÃ©n adjuk hozzÃ¡ a szeletekre vÃ¡gott gombÃ¡t, Ã©s a vÃ¶rÃ¶sbort. Ez utÃ³bbi Ã¶sszetevÃµkkel
percnÃ©l tovÃ¡bb ne fÃµzzÃ¼k, mivel a vargÃ¡nya Ã©rzÃ©keny a tÃºlzott hÃµkezelÃ©sre, amelytÃµl nyÃ¡lkÃ¡ssÃ¡, medÃºzaÃ¡l
vÃ¡lhat. Ha szÃ¡rÃ-tott gombÃ¡val dolgozunk, azt Ã¡ztassuk be hidegvÃ-zbe legalÃ¡bb 1 Ã³rÃ¡val korÃ¡bban. KÃ¶retkÃ©nt
petrezselymes ÃºjburgonyÃ¡t, pÃ¡sztortarhonyÃ¡t, vagy juhtÃºrÃ³s sztrapacskÃ¡t adhatunk hozzÃ¡, melyek kÃ¶zÃ¼l Ã©n a
legutÃ³bbira teszem le a voksom. Az ebÃ©d utÃ¡n indulÃ³ tÃºraprogramot pedig mÃ¡r most felejtsÃ¼k el, vagy inkÃ¡bb
tegyÃ¼k Ã¡t kÃ©sÃµ dÃ©lutÃ¡nra. Â
BorajÃ¡nlÃ³: Â NehÃ©z, jelentÃµs Ã-zpotenciÃ¡lokkal rendelkezÃµ Ã©telrÃµl van szÃ³, melynek jelentÃµsen meghatÃ¡rozza ka
az elkÃ©szÃ-tÃ©s mÃ³dja, a bogrÃ¡cs Ã©s a szabadtÃ»z, a fÃ¼st Ã©s a fa. Ã‰ppen ezÃ©rt a viszonylag hosszÃº, 1,5-2 Ã©ve
ÃºjhordÃ³s Cabernet cuvÃ©e-k, vagy a magas minÃµsÃ©gÃ» BikavÃ©rek illenek hozzÃ¡, harmonikus savgerinccel Ã©s nagy
szÃ¡razanyag tartalommal. Ha juhtÃ³rÃ³s sztrapacskÃ¡val fogyasztjuk, jÃ¶het hozzÃ¡ bÃ¡rmilyen magas alkohol Ã©s
savtartalmÃº szÃ¡raz fehÃ©r is, fÃµkÃ©nt ha rendelkezik nÃ©mi animÃ¡lis-minerÃ¡lis (Ã¡llati-Ã¡svÃ¡nyos) felhanggal. LegutÃ³bb
Simon PincÃ©szetben talÃ¡lkoztam ilyen Pinot Gris-vel. Â
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