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VÃ¶rÃ¶sboros vaddisznÃ³pÃ¶rkÃ¶lt vajas galuskÃ¡val
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- 1,5 kg vaddisznÃ³ comb
- 3-4 fej vÃ¶rÃ¶shagyma
- 10 dkg mangalica-, vagy libazsÃ-r
- 2-2 db paradicsom Ã©s paprika
- 4-5 gerezd fokhagyma
- 5-5 szem borÃ³ka Ã©s szegfÅ±bors
- 1-2 szÃ¡l kakukkfÅ± Ã©s rozmaring

- 1 ek erdeigomba por
- 2 dl vÃ¶rÃ¶sbor
- sÃ³, bors, fehÃ©rbors
- 60 dkg liszt
- 2 db tojÃ¡s
- 10 dkg olvasztott vajA sÃ¼ldÅ‘ vaddisznÃ³ combjÃ¡t kicsontozzuk Ã©s felvÃ¡gjuk nagyobb darabokra, hideg vÃ-zben jÃ³l
megmossuk, majd a forrÃ³ zsiradÃ©kon nagy lÃ¡ngon fehÃ©redÃ©sig pirÃ-tjuk. Ekkor adjuk hozzÃ¡ a finomra vÃ¡gott hagymÃ¡t
fokhagymÃ¡t, amivel - lehetÅ‘leg fedÅ‘ alatt - tovÃ¡bb pÃ¡roljuk. Ha a hagyma mÃ¡r kezd teljesen szÃ©tolvadni a hÃºs kÃ¶zÃ¶tt,
szÃ³rjuk meg egy evÅ‘kanÃ¡l Ã©des pirospaprikÃ¡val, egy kevÃ©s feketeborssal Ã©s sÃ³val, jÃ³l keverjÃ¼k meg, majd dobjuk
hozzÃ¡ a felaprÃ-tott paradicsomot, paprikÃ¡t, valamint a bogyÃ³s- Ã©s zÃ¶ldfÅ±szereket. Ha ezekkel is zsÃ-rjÃ¡ra sÃ¼lt a hÃºs
engedjÃ¼k fel annyi vÃ-zzel, amennyi Ã©ppen ellepi. FedÅ‘ alatt, lassÃº tÃ¼zÃ¶n, gyakori keverÃ©s mellett pÃ¡roljuk tovÃ¡bbi
egy Ã³rÃ¡n Ã¡t.
Ekkorra a hÃºsnak mÃ¡r csaknem puhÃ¡nak kell lennie, amikor is tovÃ¡bb fÅ±szerezzÃ¼k fehÃ©rborssal Ã©s gombaporral,
illetve szÃ¼ksÃ©g esetÃ©n Ã¶ntÃ¼nk hozzÃ¡ kevÃ©s vizet, hogy le ne Ã©gjen, illetve a szaftja megfelelÅ‘en hÃ-g nem tÃºl sÅ±
legyen. VÃ©gÃ¼l, ha a hÃºs teljesen megpuhult, sÃ³val, borssal utÃ¡nfÅ±szerezzÃ¼k, illetve a vÃ¶rÃ¶sborral 2-3 perc alatt
Ã¶sszeforraljuk.Â KÃ¶retkÃ©nt vajas nokedlit kÃ©szÃ-tÃ¼nk az alÃ¡bbi mÃ³don: A tojÃ¡sokat Ã¶sszekeverjÃ¼k a langyos vajja
teÃ¡skanÃ¡l sÃ³val Ã©s mÃ©gegyszer ennyi mennyisÃ©gÅ± langyos vÃ-zzel. Ehhez a keverÃ©khez lassan, csomÃ³mentesen
keverjÃ¼k hozzÃ¡ a lisztet, illetve szÃ¼ksÃ©g esetÃ©n egy kavÃ©s vizet, hogy sÅ±rÅ±, de nem kemÃ©ny tÃ©sztÃ¡t kapjunk. E
tÃ©sztÃ¡t nokedliszaggatÃ³n keresztÃ¼l, vagy vÃ¡gÃ³deszkÃ¡rÃ³l vizes kÃ©ssel szaggassuk lobogÃ³ sÃ³s vÃ-zbe, majd
leszÅ±rve Ã¶blÃ-tsÃ¼k le hideg vÃ-zzel Ã©s forgassuk Ã¡t kevÃ©s olajon, vagy libazsÃ-ron. A kikevert tÃ©sztÃ¡t Ã-zlÃ©s szerin
fÅ±szerezhetjÃ¼k mÃ©g petrezselyemmel, borssal Ã©s sÃ¡frÃ¡nnyal is. Egyesek szerint a vadpÃ¶rkÃ¶ltek legkÃ-vÃ¡lÃ³bb kÃ¶re
ez.Â Â BorajÃ¡nlÃ³:Â A Vincze BÃ©la borÃ¡szat kivÃ¡lÃ³ vÃ¶rÃ¶sborÃ¡t, a 2007-es KÃ©kfrankost ajÃ¡nlom hozzÃ¡ fogyasztani,
melynek markÃ¡ns tanninjai, feketeribizlis Ã-zvilÃ¡ga jÃ³l illenek Ã©telÃ¼nk fÅ±szerezettsÃ©gÃ©hez, a rozmaring Ã©s a kakukk
finom kÃ¡mforosssÃ¡gÃ¡hoz, visszafogott keserÅ±anyagaihoz, valamint a borÃ³ka Ã©s a szegfÅ±bors friss Ã©s egzotikus
Ã-zkombinÃ¡ciÃ³jÃ¡hoz, amelyek egy vÃ©gsÅ‘soron Ã-zig vÃ©rig magyaros fogÃ¡sban talÃ¡lnak helyet.Â

http://www.boresvad.hu

KÃ©szÃ-tette a Joomla!

GenerÃ¡lva: 8 December, 2019, 10:02

