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- 1,5 kg friss tinÃ³ruÂ
- 3 fej hagyma
- 3 ek. zsÃ-radÃ©kÂ Â Â
- 1 ek. pirospaprika
- 1-2 db Ã©rett paradicsom
- 2-3 szÃ¡l friss kakukkfÃ»
- 1 tk. ÃµrÃ¶lt kÃ¶mÃ©ny
- sÃ³, borsÂ
TinÃ³rubÃ³l kÃ©szÃ¼lt gombapaprikÃ¡sunk akkor lesz a leginkÃ¡bb Ã-zletes, ha bogrÃ¡csban
kÃ©szÃ-tjÃ¼k el, mint egykor az erdei munkÃ¡sok, vagy a szÃ©nÃ©getÃµk. MÃ¡sik titka a receptnek, hogy a jÃ³ aprÃ³ra vÃ¡gott
hagymÃ¡t a zsiradÃ©kon minÃ©l inkÃ¡bb szÃ©t kell pÃ¡rolni. Ezt legkÃ¶nnyebben Ãºgy tudjuk elÃ©rni, hogy kÃ¶zepes tÃ»znÃ©
zsÃ-rjÃ¡ra pirÃ-tjuk a hagymÃ¡t, majd felÃ¶ntjÃ¼k kb. 1 dl vÃ-zzel Ã©s gyakori kevergetÃ©s mellett, hagyjuk azt Ãºjra elfÃµni rÃ
Ha elkÃ©szÃ¼ltÃ¼nk a hagyma alappal, adjuk hozzÃ¡ a hÃ¡mozott, kockÃ¡ra vÃ¡gott paradicsomot, sÃ³zzuk meg kissÃ©, majd
szÃ³rjuk rÃ¡ a gombÃ¡k karikÃ¡ra vÃ¡gott tÃ¶nkjÃ©t Ã©s pÃ¡roljuk az egÃ©szet tovÃ¡bb.
Amikor a paradicsom mÃ¡r szÃ©tfÃµtt, Ã©s a gombatÃ¶nk is kieresztette a levÃ©t, szÃ³rjuk rÃ¡ a pirospaprikÃ¡t, Ã©s Ã¶ntsÃ¼k
2 dl vÃ-zzel, hagyjuk visszaforrni, majd adjuk hozzÃ¡ a nem tÃºl vÃ©kony szeletekre vÃ¡gott kalapokat is, majd idÃµnkÃ©nti
Ã³vatos keverÃ©s mellett â€“ hogy ne tÃ¶rjÃ¼k Ã¶ssze a gomba hÃºsÃ¡t â€“ kb. 15 perc alatt kÃ©szre fÃµzzÃ¼k az egÃ©szet.
lÃ¡tjuk, hogy a kalapbÃ³l vÃ¡gott szeletek is kezdenek Ã¶sszeesni, hozzÃ¡adhatjuk a fÃ»szereket. KakukkfÃ»bÃµl legjobb, ha
az erdÃµszÃ©len termett fajtÃ¡t vÃ¡lasztjuk, Ã©s aprÃ³ leveleit lehÃºzva szÃ¡rÃ¡rÃ³l, felhasznÃ¡lÃ¡s elÃµtt kicsit megvÃ¡gjuk egy
kÃ©ssel. Ha szÃ¡rÃ-tott kakukkfÃ¼vet hasznÃ¡lunk, azt elÃµbb morzsoljuk szÃ©t, vagy tÃ¶rjÃ¼k meg mozsÃ¡rban. Az egyÃ©bk
vadon is termÃµ kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges kÃ¶mÃ©ny nagyon jÃ³l passzol a tinÃ³ru alapÃ-zÃ©hez, de ez a finoman kesernyÃ©s, Ã¡nizso
jellegÃ» fÃ»szer kiegÃ©szÃ-ti a kakukkfÃ» tÃ¶mjÃ©nes karakterÃ©t is, ezÃ©rt ajÃ¡nlom Ã©telÃ¼nkben felhasznÃ¡lni. Azonban
valaki vÃ©gkÃ©pp irtÃ³zik az Ã-zÃ©tÃµl, az ki is hagyhatja belÃµle. Ã•ltalÃ¡nos jellegÃ» jÃ³tanÃ¡cs, hogy soha ne fÃµzzÃ¼k tÃº
illetve az egyÃ©b vargÃ¡nyafÃ©lÃ©ket, mert pÃ¶rkÃ¶lt helyett kÃ¶nnyen mÃ¡rtÃ¡st kaphatunk, (bÃ¡r ha nem Ã©getjÃ¼k oda, az
finom lesz). Ã‰telÃ¼nk hagyomÃ¡nyos kÃ¶retei a dÃ©lvidÃ©ki dÃ¶dÃ¶le, az erdÃ©lyi puliszka, illetve a felvidÃ©ki burgonyÃ¡s
galuska, a sztrapacska. Ã‰n az utÃ³bbival szeretem fogyasztani, bÃµven megszÃ³rva juhtÃºrÃ³val Ã©s szalonnatepertÃµvel.
Â BorajÃ¡nlÃ³: Â Ha juhtÃºrÃ³s sztrapacskÃ¡t, vagy puliszkÃ¡t adunk hozzÃ¡, akkor egy minerÃ¡lis-animÃ¡lis felhangokkal
rendelkezÃµ szÃ¡raz fehÃ©ret ajÃ¡nlok, mondjuk somlÃ³it, vagy hegyaljait. Ha dÃ¶dÃ¶lÃ©vel tÃ¡laljuk, akkor mindenkÃ©ppen
szekszÃ¡rdi kadarka, vagy villÃ¡nyi kÃ©kfrankos az, ami dukÃ¡l.
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