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- 10 kg gyalult kÃ¡poszta
- 1 kg vÃ¶rÃ¶shagyma
- 40-50 dkg durva kÅ‘sÃ³
- 1 db birsalma
- 1 cs szÃ¡rÃ-tott kapor
- 2 dkg egÃ©sz feketebors
- 2 dkg kÃ¶mÃ©nymag
- 1 dkg babÃ©rlevÃ©l

- 1 csÅ‘ erÅ‘spaprikaA kÃ¡poszta savanyÃ-tÃ¡s talÃ¡n az egyik legÅ‘sibb Ã©s legkÃ¶zkedveltebb zÃ¶ldsÃ©g tartÃ³sÃ-tÃ³ Ã©s
"idÃ©nysalÃ¡ta" kÃ©szÃ-tÅ‘ mÃ³dszer, amit mÃ¡r a paleolitikumban is ismertek egÃ©sz EurÃ³pa-szerte. Nem kell hozzÃ¡ mÃ¡s,
csak egy megfelelÅ‘ mÃ©retÅ± fa vagy cserÃ©phordÃ³ (esetleg Ã©lelmiszeripari mÅ±anyag), kÃ¡poszta, tetemes mennyisÃ©gÅ
sÃ³ Ã©s Ã-zlÃ©s szerinti fÅ±szerek. Ã‰n a recept hozzÃ¡valÃ³it 10 kilogramm kÃ¡posztÃ¡ra vonatkoztatva adtam meg, de ettÅ‘l
hordÃ³ mÃ©rete Ã©s a fogyasztÃ¡si kapacitÃ¡sunk fÃ¼ggvÃ©nyÃ©ben el lehet tÃ©rni, Ã©rtelemszerÅ±en az arÃ¡nyokat kell cs
megtartani, sÅ‘t, a fÅ±szerezÃ©sben is elhagyhatÃ³ az az Ã¶sszetevÅ‘ amit esetleg nem kedvelÃ¼nk. Ã‰n rendszerint gyalulva
veszem a kÃ¡posztÃ¡t 10 kilogramos zsÃ¡kokban a piacon (Ã©s Ã¡ltalÃ¡ban rÃ¶gtÃ¶n kettÅ‘t), mivel semmivel nem drÃ¡gÃ¡bb
Ã-gy, mint ha egÃ©szben vennÃ©m, sÅ‘t ezzel a szeletelÃ©s, gyalulÃ¡s hosszadalmas munkafÃ¡zisÃ¡t is megspÃ³rolom
magamnak.
Mindennek a veleje a sÃ³zÃ¡s, mivel ezzel fonnyasztjuk meg Ã©s tartÃ³sÃ-tjuk a ropogÃ³s, friss kÃ¡posztÃ¡t. Ezt tÃ¶bbfÃ©le
kÃ©ppen is megoldhatjuk. Vagy egy megfelelÅ‘ mÃ©retÅ± tiszta lavorban, vajlingban, vagy magÃ¡ban a savanyÃ-tÃ¡sra
szolgÃ¡lÃ³ edÃ©nyben, a lÃ©nyeg csak az, hogy a kÃ¡poszta minden rÃ©sze kÃ¶zel azonos mennyisÃ©gÅ± sÃ³t kapjon.Â A sÃ
levÅ‘ NaCl ugyanis feltÃ¡rja a sejtfalakat, kivonja a benÃ¼k levÅ‘ vÃ-z jelentÅ‘s rÃ©szÃ©t Ã©s lehetÅ‘vÃ© teszi szÃ¡munkra, hog
kÃ¡posztÃ¡t megfelelÅ‘ mÃ³don beletÃ¶mÃ¶rÃ-tsÃ¼k a hordÃ³ba. A besÃ³zott kÃ¡posztÃ¡t 1-2 Ã³rÃ¡n keresztÃ¼l hagyjuk Ã¡llni,
majd kisebb adagokban belenyomkodjuk az elÅ‘zetesen jÃ³l kimosott Ã©s kiforrÃ¡zott (csÃ-ramentesÃ-tett) hordÃ³ba. KÃ¶zben
rÃ©tegenkÃ©nt hozzÃ¡adjuk a fÅ±szereket, a felszeletelt vÃ¶rÃ¶shagymÃ¡t Ã©s a szintÃ©n szeletekre vÃ¡gott birsalmÃ¡t. Fonto
hogy a kÃ¡poszta kieresztett levÃ©t is Ã¶ntsÃ¼k rÃ¡ a mÃ¡r betaposott kÃ¡posztaadagra, mert ez a lÃ© lesz az, ami majd
valÃ³jÃ¡ban a savanyÃº Ã-zt elÅ‘idÃ©zÅ‘ erjesztÅ‘ baktÃ©riumoknak (hasonlÃ³an a borhoz) a felvonulÃ¡si terepet adja.Â Ha kÃ©
vagyunk a "taposÃ¡ssal", tÃ¶mÃ¶rÃ-tÃ©ssel, egy nagyobb mÃ©retÅ± porcelÃ¡n tÃ¡nyÃ©rt, vagy gyalult, leforrÃ¡zott deszkalapot
helyezzÃ¼nk a kÃ¡poszta tetejÃ©re Ã©s sÃºlyozzuk le azt egy megfelelÅ‘ mÃ©retÅ± szintÃ©n jÃ³l megtisztÃ-tott Ã©s leforrÃ¡zo
kÃ¶vel, hogy a kÃ¡poszta mindig tÃ¶mÃ¶r legyen Ã©s lehetÅ‘leg ellepje a sajÃ¡t leve, Ã-gy nem fog megromlani. Ha a hordÃ³nk
teteje megfelelÅ‘en zÃ¡rhatÃ³, akkor a sÃºlyozÃ¡st el is hagyhatjuk, mivel a kÃ¡poszta erjedÃ©se sorÃ¡n elÃ©g sok szÃ©n-dioxid
keletkezeik, ami ha benne marad a hordÃ³ban, "vÃ©dÅ‘gÃ¡zkÃ©nt" mÅ±kÃ¶dik Ã©s megakadÃ¡lyozza, hogy a kÃ¡poszta
megbarnuljon, majd megromoljon. Ha az erre a cÃ©lra kÃ©szÃ-tett cserÃ©phordÃ³t hasznÃ¡ljuk, akkor a fedÃ©l Ã©s az azt
kÃ¶rÃ¼lvevÅ‘ kis vÃ¡lyu mindig legyen feltÃ¶ltve vÃ-zzel, ezÃ¡ltal a lÃ©gkÃ¶ri oxigÃ©n nem jut be a hordÃ³ba, de az erjedÃ©sk
keletkezÅ‘ fÃ¶lÃ¶s szÃ©n-dioxid el tud onnan tÃ¡vozni. Fontos mÃ©g tudni, hogy a felhasznÃ¡lt sÃ³ nem lehet, csak termÃ©sze
kÅ‘sÃ³, mivel az egyÃ©b adalÃ©kanyagokkal kezelt (pl. jÃ³dozott) sÃ³ mellÃ©kÃ-zt adhat a kÃ¡posztÃ¡nak, ami nem feltÃ©tlenÃ
jÃ³. Az ilyen mÃ³don elkÃ©szÃ-tett hordÃ³s kÃ¡poszta mennyisÃ©gtÅ‘l fÃ¼gÅ‘en 1-2 hÃ©t alatt megÃ©rik Ã©s hideg helyen, kÃ
lÃ©gmentesen tartva tÃ¶bb hÃ³napon keresztÃ¼l is eltÃ¡rolhatÃ³.Â C-vitamin tartalma magasabb mint a citromÃ©, ezÃ©rt tÃ©li
idÅ‘szakban nyeresen tÃ¶rtÃ©nÅ‘ fogyasztÃ¡sa (mivel hÅ‘kezelÃ©skor a C-vitamin lebomlik) erÅ‘sen ajÃ¡nlott immunerÅ‘sÃ-tÅ‘ h
miatt. Â BorajÃ¡nlÃ³:Â SzÃ©les felhasznÃ¡lÃ¡si kÃ¶re folytÃ¡n szÃ¡mos fÃ©le bort lehet fogyasztani mellÃ©, attÃ³l fÃ¼ggÅ‘en, h
Ã©tel amihez hasznÃ¡ljuk, milyen karaktert kÃ©pvisel. AlapvetÅ‘en a szÃ¡raz, savhangsÃºlyos fehÃ©rek illenek hozzÃ¡, de pl.
tÃ¶ltÃ¶ttkÃ¡posztÃ¡hoz, toroskÃ¡posztÃ¡hoz adva kevÃ©sbÃ© nagytestÅ± vÃ¶rÃ¶sek is passzolhatnak vele.

http://www.boresvad.hu

KÃ©szÃ-tette a Joomla!

GenerÃ¡lva: 25 May, 2022, 05:24

