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Â
Â A tÃ©sztÃ¡hoz:
- 500 gr rÃ©tesliszt
- 4 db tojÃ¡s
- 4 cs medvehagyma
- 1 kk sÃ³
- 1 ek olivaolaj
A tÃ¶ltelÃ©khez:
- 40 dkg vaddisznÃ³ sÃ¼lt (vagy pÃ¶rkÃ¶lt)
- 2 ek tejfÃ¶l vagy mascarpone
- 5 dkg pirÃ-tott diÃ³bÃ©l
- 5 dkg reszelt ementÃ¡li
- 1 kk Å‘rÃ¶lt szerecsendiÃ³
- 1 tk szarvasgombÃ¡s olÃ-vaolaj (vagy gombapor)

- sÃ³, borsA medvehagyma leveleit megmossuk, lecsepegtetjÃ¼k, majd a robotgÃ©p aprÃ-tÃ³jÃ¡nak segÃ-tsÃ©gÃ©vel
pÃ©pesÃ-tjÃ¼k, Ã©s Ã¶sszekeverjÃ¼k a nyers tojÃ¡sokkal, sÃ³val, valamint az olÃ-va olajjal. Az Ã-gy kapott keverÃ©khez
hozzÃ¡adjuk a lisztet, Ã©s kÃ©zzel vagy a robotgÃ©p dagasztÃ³ funkciÃ³jÃ¡val homogÃ©n tÃ©sztÃ¡t gyÃºrunk belÅ‘le nÃ©hÃ¡n
alatt. AmÃ-g a ravioli tÃ¶ltelÃ©kÃ©t elkÃ©szÃ-tjÃ¼k, a gombÃ³ccÃ¡ formÃ¡t tÃ©sztÃ¡t egy konyharuhÃ¡val lefedve pihentetjÃ¼k
A tÃ¶ltelÃ©k elkÃ©szÃ-tÃ©se is roppant egyszerÅ±: vegyÃ¼k elÅ‘ a hÅ±tÅ‘bÅ‘l a legutÃ³bbi vaddisznÃ³ sÃ¼lt, vagy pÃ¶rkÃ¶lt
maradÃ©kÃ¡t, aprÃ-tsuk fel durvÃ¡ra Ã©s kevÃ©s szaft hozzÃ¡adÃ¡sÃ¡val pÃ©pesÃ-tsÃ¼k a robotgÃ©pben. EzutÃ¡n keverjÃ¼k
a tejfÃ¶lt, a reszelt sajtot, a dÃºrvÃ¡ra aprÃ-tott diÃ³belet, a fÅ±szereket, valamint Ã-zlÃ©s szerint egy teÃ¡skanÃ¡lnyi
szarvasgombÃ¡s olajat, vagy kevÃ©s erdei gombaport.

A pihentetett pÃ©sztÃ¡bÃ³l, lisztezett tÃ¡blÃ¡n sodrÃ³fÃ¡val kb. 2 mm (gyufaszÃ¡l) vastagsÃ¡gÃº tÃ©sztalapot nyÃºjtunk, aminek
egyik felÃ©re kb. 5x5 cm-es tÃ¡volsÃ¡gokra 1-1 csapott evÅ‘kanÃ¡lnyi tÃ¶ltelÃ©k kupacokat helyezÃ¼nk el. EzutÃ¡n a tÃ¶ltelÃ©
oldalra finoman rÃ¡hajtjuk a tÃ©sztalap mÃ¡sik felÃ©t Ã©s a szabadon Ã©rintkezÅ‘ tÃ©sztafelÃ¼leteket kÃ©zÃ©llel Ã¼tÃ¶getve
Ã¶sszetapasztjuk, tÃ¶rekedve arra, hogy kÃ¶zben a tÃ¶ltelÃ©k mellÅ‘l kiszorÃ-tsuk a levegÅ‘t. Ha ezzel megvagyunk, az egyes
pÃ¡rnÃ¡cskÃ¡kat vÃ¡llasszuk el egymÃ¡stÃ³l egy derelyeszaggatÃ³ segÃ-tsÃ©gÃ©vel, Ã©s lobogÃ³ sÃ³s vÃ-zben fÅ‘zzÃ¼k kÃ©s
5 perc alatt).
Ã•zlÃ©s szerint, erdei gombÃ¡kbÃ³l kÃ©szÃ¼lt mÃ¡rtÃ¡sban, vagy pirÃ-tott Ã¶rÃ¶lt diÃ³val, esetleg mandulaliszttel meghintve
tÃ¡lalhatjuk.
BorajÃ¡nlÃ³:

HordÃ³s Ã©rlelÃ©sÅ± szÃ¡raz furmintot vagy chardonnay-t fogyasszunk hozzÃ¡ vulkanikus termÅ‘helyekrÅ‘l, de szÃ³ba jÃ¶hetne
kÃ¶nnyÅ± pinot noir vagy kadarka hÃ¡zasÃ-tÃ¡sok is.

http://www.boresvad.hu

KÃ©szÃ-tette a Joomla!

GenerÃ¡lva: 13 November, 2019, 08:06

