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- 40 dkg szarvaslapocka
- 2 szÃ¡l petrezselyemgyÃ¶kÃ©r
- 1 db kisebb zsenge zellergumÃ³
- 1 fej vÃ¶rÃ¶shagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 5 db szegfÅ±bors
- 1 kis darab gyÃ¶mbÃ©r
- 6-8 szem feketebors
- 5 dkg vaj
- 1 db tojÃ¡s
- sÃ³, bors
- kÃ©shegynyi Å‘rÃ¶lt babÃ©r
- kÃ©shegynyi fehÃ©rbors
- 50 dkg leveles tÃ©szta
- 2 ek fekete szezÃ¡mmag
- 1 kis Ã¼veg kb. 10-15 dkg erdei gyÃ¼mÃ¶lcs (Ã¡fonya, csipke, szeder stb.) dzsem
- 1 ek zselatinÂ A szarvasborjÃº lapockÃ¡jÃ¡t egyben kiÃ¡ztatjuk hideg vÃ-zben, majd bÅ‘ vÃ-zben feltesszÃ¼k fÅ‘ni, akÃ¡r egy
Ã¡tlagos hÃºslevest. MiutÃ¡n leszedtÃ¼k a habjÃ¡t, hozzÃ¡adjuk az egÃ©szben hagyott vÃ¶rÃ¶shagymÃ¡t, a zsenge fehÃ©rrÃ©
Ã©s zellert, 1 ek sÃ³t Ã©s a darabos fÅ±szereket. Ha a hÃºs megpuhult, kivesszÃ¼k a levesbÅ‘l a zÃ¶ldsÃ©gekkel egyÃ¼tt Ã©
hagyjuk kihÅ±lni. Ezalatt a levelestÃ©sztÃ¡t kinyÃºjtjuk kb. fÃ©l cm vastagsÃ¡gÃºra, majd 200 Ft-os Ã©rme nagysÃ¡gÃº karikÃ¡k
szÃºrunk ki belÅ‘lÃ¼k, melyeket szilikonos sÃ¼tÅ‘papÃ-rra helyezÃ¼nk. A tÃ©sztakarikÃ¡k felÃ©t megkenjÃ¼k a villÃ¡val habos
kevert tojÃ¡ssal Ã©s megszÃ³rjuk a fekete szezÃ¡mmaggal, majd a 150 fokra elÅ‘melegÃ-tett sÃ¼tÅ‘be helyezzÃ¼k kb. 15-20
percre, amÃ-g a tetejÃ¼k pirosra nem sÃ¼l.

Â
EzutÃ¡n a zselatint kb. 2,5-3 dl hÃºslÃ©vel elkeverjÃ¼k Ã©s hozzÃ¡adjuk a kb. 20 dkg gyÃ¼mÃ¶lcslekvÃ¡rhoz. Az Ã-gy kapott
szÃ³szt csaknem forrÃ¡sig hevÃ-thÃ¼k, majd hagyjuk kihÅ±lni Ã©s egy sÃ¼tÅ‘papÃ-rra kiÃ¶ntve, hideg helyen megdermedni.
Ha ezekkel megvagyunk, a hÃºst Ã©s a zÃ¶ldsÃ©geket felvÃ¡gjuk kisebb darabokra Ã©s nÃ©hÃ¡ny evÅ‘kanÃ¡lnyi levessel, val
a vajjal egyÃ¼tt a konyhai aprÃ-tÃ³ba tesszÃ¼k. SÃ³val, kÃ©shegynyi Å‘rÃ¶lt babÃ©rral, fekete- Ã©s fehÃ©rborssal
fÅ±szerezzÃ¼k, majd homogÃ©n masszÃ¡vÃ¡ pÃ©pesÃ-tjÃ¼k. A kisÃ¼lt Ã©s kihÅ±tÃ¶tt levelestÃ©szta korongok kÃ¶zÃ¼l a
simÃ¡kat megkenjÃ¼k, vagy habzsÃ¡kbÃ³l meghalmozzuk a friss pÃ¡stÃ©tommal, majd teszÃ¼nk rÃ¡juk egy-egy szelet
gyÃ¼mÃ¶lcszselÃ©t, amit megkoronÃ¡zunk, a szezÃ¡mmagos tÃ©sztakarikÃ¡val. Â BorajÃ¡nlÃ³:
EgyÃ©rtelmÅ±en egy Ã¼de, 2012-es Ã©vjÃ¡ratÃº, gyÃ¼mÃ¶lcsÃ¶s rosÃ©bort ajÃ¡nlok hozzÃ¡, melynek Ã-zeiben az
erdeiszamÃ³ca, a vadmÃ¡lna Ã©s a szomolyai cseresznye dominÃ¡lnak. Cabernet, merlot Ã©s kÃ©kfrankos elÅ‘nyben.Â Â Â
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