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Â
- 0,5 kg vaddisznÃ³ lapocka filÃ©
- 2 ek olÃ-va olaj
- 2 tk citrombors
- 2 tk fokhagymapor
- 2 tk sÃ³
- 1 cs medvehagyma
- 2 dkg parmezÃ¡n
- 12 szelet rozsos kifli vagy baguette
- A hagymalekvÃ¡rhoz:
- 1 kg lilahagyma
- 0,5 dl olaj
- 3 ek barnacukor
- 1 dl vÃ¶rÃ¶sbor
- 1-2 ek balzsamecet
- 1 csipet sÃ³

A hagymalekvÃ¡r sokak szemÃ©ben kÃ©pzavarnak tÅ±nhet, hiszen a hagyomÃ¡nyos magyar konyha a hagymÃ¡t Ã©s a lekvÃ¡r
antagonisztikus ellentÃ©tpÃ¡rkÃ©nt kezeli. Hogy ez mennyire nem helytÃ¡llÃ³, mi sem bizonyÃ-tja jobban, mint az alÃ¡bbi
recept, melynek elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t elsÅ‘sorban szÃ¡razabb sÃ¼ltekhez ajÃ¡nlom, de szendvicsekben, illetve kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘
sajtokhoz tÃ¡lalva is ellenÃ¡llhatatlan.
Az alÃ¡bbi mÃ³don kÃ©szÃ-thetjÃ¼k el: Az olajon felolvasztjuk a barnacukrot, majd hozzÃ¡adva a jÃ³ minÅ‘sÃ©gÅ± vÃ¶rÃ¶sbor
sziruppÃ¡ forraljuk. EzutÃ¡n beleforgatjuk a felszeletelt lilahagymÃ¡t, Ã©s addig pÃ¡roljuk benne fedÅ‘ alatt, mÃ-g az egÃ©szen
Ã¶ssze nem fonnyad. Ekkor csipetnyi sÃ³val Ã©s egy kanÃ¡l balzsamecettel fÅ±szerezzÃ¼k, majd fedÅ‘ nÃ©lkÃ¼l, gyakori
keverÃ©s mellett elpÃ¡rologtatjuk belÅ‘le a felesleges vÃ-zmennyisÃ©get. Ha dzsem Ã¡llagÃº a lekvÃ¡runk, mÃ¡r kÃ©szen is
vagyunk. Az 1 kg hagymÃ¡bÃ³l kb. 2 db 2 dl-es Ã¼veg lekvÃ¡runk lesz, ezÃ©rt kevesebb alapanyaggal nem Ã©rdemes
elindulni. AnnÃ¡l is inkÃ¡bb, mivel akÃ¡rcsak a gyÃ¼mÃ¶lcsbÅ‘l kÃ©szÃ¼lt lekvÃ¡rok, megfelelÅ‘en kezelve, kevÃ©s
tartÃ³sÃ-tÃ³szerrel Ã©s szÃ¡razdunsztban kihÅ±tve ez is sokÃ¡ig eltarthatÃ³.

Ã‰s ha mÃ¡r elkÃ©szÃ-tettÃ¼k a hagymalekvÃ¡rt, prÃ³bÃ¡ljuk ki vele az alÃ¡bbi kivÃ¡lÃ³ elÅ‘Ã©telt:
A sÃ¼ldÅ‘ vaddisznÃ³ lapockÃ¡jÃ¡t kÃ©tfelÃ© vÃ¡gjuk, megsÃ³zzuk Ã©s bekenjÃ¼k az olajbÃ³l, citromborsbÃ³l Ã©s
fokhagymaporbÃ³l kÃ©szÃ¼lt keverÃ©kkel 1-2 Ã³rÃ¡ig hideg helyen hagyjuk pÃ¡colÃ³dni, majd sÃ¼tÅ‘zacskÃ³ba helyezve,
elÅ‘melegÃ-tett sÃ¼tÅ‘ben 1 Ã³rÃ¡n keresztÃ¼l pÃ¡roljuk a sajÃ¡t levÃ©ben. A sÃ¼tÅ‘bÅ‘l kivÃ©ve hagyjuk a zacskÃ³ban kihÅ±
majd az izomrostokra merÅ‘legesen vÃ©konyan felszeleteljÃ¼k. A kifli vagy kenyÃ©rszeletekre 1-1 evÅ‘kanÃ¡l hideg
hagymalekvÃ¡rt kanalazunk, erre 1-1 szelet vaddisznÃ³lapockÃ¡t helyezÃ¼nk, majd a szendvicseket megszÃ³rjuk a
felaprÃ-tott medvehagymÃ¡val Ã©s a parmezÃ¡nbÃ³l, (krumplihÃ¡mozÃ³val) kÃ©szÃ-tett forgÃ¡csokkal.

Â BorajÃ¡nlÃ³:
JÃ³l lehÅ±tÃ¶tt 2013-as Ã©vjÃ¡ratÃº egri cabernet rosÃ©t ajÃ¡nlok hozzÃ¡ sok maradÃ©k szÃ©nsavval, vagy egy fÃ©lszÃ¡raz p
esetleg habzÃ³bort.Â Â
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