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Patiszonos omlett szarvasgombÃ¡s olajjal Ã©s kubeba borssal
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- 1 db kÃ¶zepes mÃ©retÅ± zsenge patiszon
- 1 ek olaj
- 1 diÃ³nyi vaj
- 2 tk sÃ³
- 4 db tojÃ¡s
- 1 ek finomliszt
- 0,5 dl tej
- 10 dkg fÃ©lkemÃ©ny sajt
- 2 lÃ¶ttyintÃ©s szarvasgombÃ¡s olaj
- 2 tekerÃ©s kubeba borsA patiszont megmossuk Ã©s kb. 1 cm vastagsÃ¡gÃº szeletekre vÃ¡gjuk fel. EzutÃ¡n lehÃ¡mozzuk a
szeletek kÃ¼lsÅ‘ hÃ©jÃ¡t Ã©s ha a magjai mÃ¡r kemÃ©nyek, azokat is eltÃ¡volÃ-tjuk. Az Ã-gy kapott tÃ¶kszeleteket jÃ³l besÃ³zz
majd 15-20 percig Ã¡llni hagyjuk egy tÃ¡lban. Ezalatt az idÅ‘ alatt elkÃ©szÃ-tjÃ¼k az omlett keverÃ©ket a szokÃ¡sos mÃ³don: a
liszthez egy kÃ©zi habverÅ‘ segÃ-tsÃ©gÃ©vel hozzÃ¡keverjÃ¼k a tejet, majd amikor mÃ¡r teljesen csomÃ³mentes a tÃ©szta, a
felÃ¼tÃ¶tt tojÃ¡sokat is hozzÃ¡adjuk Ã©s enyhÃ©n habosra keverjÃ¼k az egÃ©szet. A nyers omlett tÃ©sztÃ¡t csÃ-petnyi sÃ³va
nÃ©hÃ¡ny tekerÃ©s frissen Å‘rÃ¶lt kubeba borssal fÅ±szerezzÃ¼k.Â Ha a patiszon szeletek mÃ¡r kiengedtÃ©k a levÃ¼ket Ã©s
megfonnyadtak, itassuk le Å‘ket egy konyharuhÃ¡val vagy konyhai papÃ-rtÃ¶rlÅ‘vel Ã©s helyezzÃ¼k a felhevÃ-tett olaj-vaj
keverÃ©kre egy megfelelÅ‘ mÃ©retÅ± (lehetÅ‘leg tapadÃ¡smentes) serpenyÅ‘be. A szabÃ¡lytalan alakÃº tÃ¶kszeleteket Ãºgy
variÃ¡ljuk, forgassuk Ã¶ssze, hogy minÃ©l jobban fedjÃ©k le a serpenyÅ‘ aljÃ¡t, a cÃ©l az, hogy a szeletek mindkÃ©t oldala
aranybarnÃ¡ra piruljon. Ha ezzel megvagyunk, Ã¶ntsÃ¼k Å‘ket nyakon a felhabosÃ-tott omlett tÃ©sztÃ¡val, majd lefedve
sÃ¼ssÃ¼k addig, amÃ-g a lepÃ©ny alja megszilÃ¡rdul Ã©s a teteje pedig mÃ¡r csak alig folyÃ³s. EzutÃ¡n a fedÅ‘vel egyÃ¼tt
fordÃ-tsuk fejjel lefelÃ© a serpenyÅ‘t Ã©s a fedÅ‘rÅ‘l csÃºsztassuk vissza a serpenyÅ‘be az omlettet. A lÃ¡ngot vegyÃ¼k takarÃ©
a tojÃ¡slepÃ©nyt locsoljuk meg szarvasgombÃ¡s olajjal Ã©s szÃ³rjunk rÃ¡ reszelt sajtot bÅ‘ven (szarvasgombÃ¡s olaj hiÃ¡nyÃ¡ba
kÃ©szÃ-thetjÃ¼k fÃ¼stÃ¶lt sajttal Ã©s feketeborssal is) majd kb. mÃ©g egy percig fedÅ‘ alatt melegÃ-tsÃ¼k. Ha a sajt megolva
a lepÃ©ny kÃ©szen van, azonnal tÃ¡laljuk.Â
BorajÃ¡nlÃ³:
JÃ³l lehÅ±tÃ¶tt, kÃ¶zepesen testes szÃ¡raz fehÃ©reket fogyasszunk hozzÃ¡, mint pl. a DebrÅ‘i HÃ¡rslevelÅ± vagy az EgerszÃ³lÃ
Olaszrizling.Â
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