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PikÃ¡ns magos mustÃ¡r:
- 25 dkg fehÃ©r mustÃ¡rmag
- 1 dl fehÃ©rborecet
- 2 tk sÃ³
- 2 tk barnacukor
- 1 kk fehÃ©rbors
A gyÃ³gynÃ¶vÃ©nyÃ¼zletben vÃ¡sÃ¡rolt mustÃ¡rmagot bÅ‘, langyos vÃ-zzel Ã¡tÃ¶blÃ-tjÃ¼k, majd egy Ã©jszakÃ¡ra bÅ‘ hidegvÃ
Ã¡ztatjuk. MÃ¡snap leszÅ±rjÃ¼k rÃ³la a vizet, lecsÃ¶pÃ¶gettjÃ¼k Ã©s hozzÃ¡adjuk a tovÃ¡bbi hozzÃ¡valÃ³kat, majd egy
botmixerrel finoman pÃ©pesÃ-tjÃ¼k. A botmixer a mustÃ¡rmagok legnagyobb rÃ©szÃ©t egyben fogja hagyni, de kÃ©pez egy
finom masszÃ¡t is a magok kÃ¶zÃ¶tt, amitÅ‘l egÃ©szen szÃ©p Ã¡llagÃº lesz az egÃ©sz mustÃ¡r. 1-2 napos Ã©rlelÃ©st kÃ¶vetÅ
fogyaszthatÃ³ Ã©s kiforrÃ¡zott Ã¼vegekbe tÃ¶ltve, hÅ±tÅ‘ben hÃ³napokig is elÃ¡ll.Â
A sÃ³, ecet Ã©s cukor arÃ¡nyÃ¡val Ã-zlÃ©s szerint lehet jÃ¡tszani. Az Ã-gy kapott mustÃ¡r enyhÃ©n csÃ-pÅ‘s, inkÃ¡bb pikÃ¡ns le
Ha igazÃ¡n erÅ‘s mustÃ¡rt akarunk kÃ©szÃ-teni, akkor a magokat dupla mennyisÃ©gÅ± borecetbe Ã¡ztassuk Ã©s kevÃ©s vizet
adjuk hozzÃ¡ a pÃ©pesÃ-tÃ©skor.Â
MÃ©zes fÅ±szeres mustÃ¡r:
- 25 dkg fehÃ©r mustÃ¡rmag
- 1 dl almaecet
- 3 ek mÃ©z
- 2 tk finom asztali sÃ³Â
- 2 tk morzsolt tÃ¡rkony
- 1-1 kÃ©shegynyi Å‘rÃ¶lt fekete- Ã©s fehÃ©rbors
- 1-1 kÃ©shegynyi Å‘rÃ¶lt gyÃ¶mbÃ©r, kurkuma, szegfÅ±szeg
A fehÃ©r mustÃ¡rmagot fÅ±szer- vagy kÃ¡vÃ©darÃ¡lÃ³val finomra Å‘rÃ¶ljÃ¼k, majd Ã¶sszekeverjÃ¼k 2,5 dl forrÃ¡sban levÅ‘ vÃ
Ezt kÃ¶vetÅ‘en hozzÃ¡adjuk a fÅ±szereket Ã©s az ecetet, majd amikor kihÅ±lt, a mÃ©zet is belekeverjÃ¼k. Amennyiben tÃºl
sÅ±rÅ± lenne a keverÃ©k, langyos vÃ-z Ã©s ecet keverÃ©kÃ©vel lazÃ-thatunk rajta.Â
Aki nem szereti a mÃ©zet, barnacukorral helyettesÃ-theti azt. VÃ¡llalkozÃ³ kedvÅ±ek kÃ©szÃ-thetik hideg vÃ-zzel is, ebben az
esetben a mustÃ¡r csÃ-pÅ‘s, tormÃ¡s Ã-ze megmarad, amit Å‘rÃ¶lt erÅ‘spaprika hozzÃ¡adÃ¡sÃ¡val tovÃ¡bb fokozhatunk,
mÃ©lyÃ-thetÃ¼nk. KiforrÃ¡zott befÅ‘ttes Ã¼vegben, hideg helyen, sokÃ¡ig eltarthatÃ³.Â
Ketchup:
- 5 dl sÅ±rÅ± passzÃ-rozott paradicsom
- 2 fej vÃ¶rÃ¶shagyma
- 2 db alma
- 1 ek Garam masala por (fahÃ©j, babÃ©rlevÃ©l, rÃ³mai kÃ¶mÃ©ny, koriander, zÃ¶ld vagy fekete kardamom, szemes
feketebors, szegfÅ±szeg, Å‘rÃ¶lt szerecsendiÃ³-virÃ¡g)
- 0,5 dl napraforgÃ³ olaj
- 0,5 dl balzsamecet (vagy vÃ¶rÃ¶sborecet)
- 2 ek melaszos nÃ¡dcukor (pÃ¡lma vagy barnacukor)
- 1 kk Na-benzoÃ¡t (a tartÃ³sÃ-tÃ¡shoz)
A vÃ©konyra felszeletelt vagy legyalult vÃ¶rÃ¶shagymÃ¡t a felhevÃ-tett olajon, folyamatos kevergetÃ©s mellett
megkaramellizÃ¡ljuk, majd meghintjÃ¼k a Garam masala fÅ±szerkeverÃ©kkel, hogy az olajos keverÃ©kben jÃ³l kioldÃ³djanak
az Ã-zei. Ezt kÃ¶vetÅ‘en fedÅ‘ alatt Ã¶sszepÃ¡roljuk a reszelt almÃ¡val, majd amikor mÃ¡r teljesen pÃ©pes a keverÃ©kÃ¼nk,
hozzÃ¡ adjuk a passzÃ-rozott paradicsomot, a balzsamecetet Ã©s a cukrot is. Botmixerrel teljesen homogÃ©n Ã¡llagÃºra
pÃ©pesÃ-tjÃ¼k, majd a tartÃ³sÃ-tÃ³szer hozzÃ¡adÃ¡sÃ¡t kÃ¶vetÅ‘en kiforrÃ¡zott Ã¼vegekbe tÃ¶ltjÃ¼k, Ã©s szÃ¡raz dunsztban
lassan kihÅ±tjÃ¼k a lezÃ¡rt Ã¼vegeket.
KÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÅ‘ curry porok tovÃ¡bbi hozzÃ¡adÃ¡sÃ¡val elvihetjÃ¼k egy keletiesebb, mÃ©g melegebb Ã-zvilÃ¡g felÃ© is a
mÃ¡rtÃ¡sunkat.Â
A Na-benzoÃ¡t hozzÃ¡adÃ¡sa a ketchup eltarthatÃ³sÃ¡ga miatt szÃ¼ksÃ©ges, de friss felhasznÃ¡lÃ¡s esetÃ©n az elhagyhatÃ³,
Ã-gy is kb. egy hÃ©tig eltarthatÃ³ a hÅ±tÅ‘szekrÃ©nyben.
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