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- 1,5 kg vaddisznÃ³ lapocka
- 20 db aszaltszilva
- 1,5 dl Armagnac brandy (vagy egyÃ©b jÃ³ minÅ‘sÃ©gÅ±, Ã©rlelt borpÃ¡rlat)
- 2 evÅ‘kanÃ¡l oliva olaj
- 10 dkg hÃºsos szalonna
- 2 db nagyobb sÃ¡rgarÃ©pa
- 1-2 db vÃ¶rÃ¶shagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 1 Ã¼ testes vÃ¶rÃ¶sbor
- 2 db babÃ©rlevÃ©l
- 3 szÃ¡l rozmaring
- 2 szÃ¡l kakukkfÅ±
- 1 szÃ¡l zellerlevÃ©l
- sÃ³, bors
Az aszaltszilvÃ¡t Ã¡ztassuk be a konyakba kb. egy Ã³rÃ¡ra. Ezalatt gyÃºjtsuk be a sÃ¼tÅ‘t Ã©s Ã¡llÃ-tsuk a legmagasabb
fokozatra, majd vÃ¡gjuk fel a fÅ‘bb hozzÃ¡valÃ³kat: a lapockahÃºst nagyobb, kb. 5x5 cm-es darabokra, a szalonnÃ¡t aprÃ³
kockÃ¡kra, a hagymÃ¡t durvÃ¡bb darabokra, mÃ-g a rÃ©pÃ¡t szintÃ©n nagyobb karikÃ¡kra. Ha mindezzel megvagyunk, egy
vasserpenyÅ‘ben hevÃ-tsÃ¼k fel az olivÃ¡t Ã©s pirÃ-tsuk meg benne jÃ³ alaposan az elÅ‘zÅ‘leg sÃ³val Ã©s frissen Å‘rÃ¶lt
feketeborssal fÅ±szerezett hÃºsdarabok minden oldalÃ¡t. EzutÃ¡n szedjÃ¼k ki a hÃºst egy tÃ¡lra, majd a serpenyÅ‘ben
olvasszuk ki a szalonnÃ¡t, Ã©s pirÃ-tsuk meg rajta (kb. 5 perc alatt) a hagymÃ¡t, valamint a sÃ¡rgarÃ©pÃ¡t. HozzÃ¡adva a zÃºzo
fokhagymÃ¡t, pirÃ-tsuk az egÃ©szet tovÃ¡bbi egy percig, majd tegyÃ¼k vissza a serpenyÅ‘be a hÃºst, illetve a levet amit a
pihentetÃ©s kÃ¶zben kiengedett magÃ¡bÃ³l. Ekkor kerÃ¼l bele mÃ©g a konyak Ã©s az aszaltszilva, egy egÃ©sz Ã¼veg
vÃ¶rÃ¶sbor, valamint a babÃ©rlevÃ©l Ã©s a zÃ¶ldfÅ±szerekbÅ‘l kÃ©szÃ-tett kis kÃ¶teg is. FÅ±szerezzÃ¼k mÃ©g tovÃ¡bbi 1 te
sÃ³val Ã©s 1 teÃ¡skanÃ¡l Å‘rÃ¶lt feketeborssal. Felforraljuk, majd lefedve behelyezzÃ¼k a sÃ¼tÅ‘be Ã©s 2,5-3 Ã³rÃ¡n keresztÃ¼
sÃ¼tjÃ¼k, mÃ-g a hÃºs jÃ³ omlÃ³s nem lesz.
Ha kivettÃ¼k a sÃ¼tÅ‘bÅ‘l, ellenÅ‘rizzÃ¼k hogy szÃ¼ksÃ©ge van-e mÃ©g az Ã©telnek tovÃ¡bbi sÃ³ra, vagy borsra, illetve tÃ¡la
elÅ‘tt tÃ¡volÃ-tsuk el belÅ‘le a babÃ©rleveleket Ã©s a fÅ±szerkÃ¶teget. PolentÃ¡val vagy burgonyapÃ¼rÃ©vel kÃ¶rÃ-thetjÃ¼k, d
friss baguette vagy a hÃ¡zikenyÃ©r talÃ¡n mÃ©g megfelelÅ‘bb lesz hozzÃ¡.
BorajÃ¡nlÃ³:

Egy csokolÃ¡dÃ©s-dohÃ¡nyos-konyakmeggyes felhangokkal is rendelkezÅ‘ cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot
hÃ¡zasÃ-tÃ¡st ajÃ¡nlanÃ©k hozzÃ¡ fogyasztani, a Bordeaux-val majdnem azonos dÃ©lkÃ¶rÃ¶n talÃ¡lhatÃ³ VillÃ¡nybÃ³l, 2006-bÃ
vagy 2008-bÃ³l.Â Â Â Â Â
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