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- 1 kg csontozott Ãµzcomb
- 4 ek pesto
- 1 pÃ³rÃ©hagyma
- 2x1 mÃ©ter kendermadzag
- 1 dl olaj
- 2dl fehÃ©rbor

A pÃ¡choz:
- 1 dl olaj
- 3 ek balzsamecet
- 2 tk szÃ-nesbors
- 1/2 szerecsendiÃ³ reszelve
- 4 gerezd zÃºzott fokhagymaA szÃ-nhÃºsbÃ³l egy Ã©les kÃ©ssel kÃ©t egyforma nagysÃ¡gÃº darabotÂ vÃ¡gunk az izomkÃ¶te
mentÃ©n, majd ezeket aprÃ³, hosszanti vÃ¡gÃ¡sokkal kiterÃ-rjÃ¼k, mintha filÃ©znÃ©nk. A cÃ©l, hogy kÃ©t egybefÃ¼ggÃµ, kb.
kÃ©ttenyÃ©rnyi darabot kapjunk, amit kÃ©sÃµbb megtÃ¶lthetÃ¼nk, Ã©s fel tudunk gÃ¶ngyÃ¶lni. A kiterÃ-tett hÃºsdarabokat ez
bekenjÃ¼k a pÃ¡ccal, Ã¶sszehajtogatjuk Ã©s 2-3 napig hagyjuk hideg helyen, a levegÃµtÃµl elzÃ¡rva Ã©rni.Â

A pÃ¡colÃ¡st kÃ¶vetÃµen a kiterÃ-tett hÃºsszeleteket sÃ³zzuk, megkenjÃ¼k 2-2 evÃµkanÃ¡l pestoval, hosszÃ¡ban fÃ©lbe, vagy
negyedbe vÃ¡gott pÃ³rÃ©hagymÃ¡t helyezÃ¼nk rÃ¡, majd Ã³vatosan felgÃ¶ngyÃ¶ljÃ¼k. Ezt kÃ¶vetÃµen az elÃµzÃµleg borba
Ã¡ztatott vÃ©kony kendermadzagokra kÃ¶zÃ¶nsÃ©ges csÃºszÃ³hurkot kÃ¶tÃ¼nk, amit rÃ¡szorÃ-tunk a rolÃ¡dok egyik vÃ©gÃ©
majd jÃ³ szorosan vÃ©gighurkoljuk azokat Ã©s vÃ©gÃ¼l egy sima csomÃ³val megkÃ¶tjÃ¼k. Erre azÃ©rt van szÃ¼ksÃ©g, hogy
sÃ¼tÃ©s kÃ¶zben a hÃºs ne tekeredjen ki, Ã©s bent maradjon a pesto, valamint a pÃ³rÃ©hagyma Ã-ze. Ha a kÃ¶tÃ¶zÃ©ssel
kÃ©szen vagyunk, egy nagyobb lÃ¡basban hevÃ-tsÃ¼k fel a zsiradÃ©kot Ã©s kapassuk meg benne a rolÃ¡dok kÃ¼lsejÃ©t.
EzutÃ¡n helyezzÃ¼k azokat rÃ³mai tÃ¡lba, Ã¶ntsÃ¼k rÃ¡juk a visszamaradt pÃ¡clevet, olajat Ã©s bort, valamint a megmaradt
pÃ³rÃ©hagymÃ¡t szeletekre vÃ¡gva. SzÃ³rhatunk rÃ¡ fÃ©lbevÃ¡gott csiperkÃ©t, vagy rÃ³kagombÃ¡t, esetleg csÃ-kokra vÃ¡gott
sonkÃ¡t is, majd lefedve, elÃµmelegÃ-tett sÃ¼tÃµben 180 fokon sÃ¼ssÃ¼k 45-50 percig. VÃ©gÃ¼l tÃ¡volÃ-tsuk el a hÃºsrÃ³l a
zsineget, majd szeljÃ¼nk belÃµle ujnyi vastag tallÃ©rokat. Ã‰n mivel gombÃ¡t Ã©s sonkÃ¡t is adtam hozzÃ¡, a ragut vÃ©gÃ¼l
paradicsomlÃ©vel Ã©s mÃ©g kÃ©t kanÃ¡l pestoval gazdagÃ-tottam, Ã-gy mÃ¡s kÃ¶ret szÃ³ba sem jÃ¶hetett, csak a polenta.Â Â
BorajÃ¡nlÃ³: Â
A pesto bazsalikomos Ã-ze, a tarkabors, Ã©s a szerecsendiÃ³ valami illatos fehÃ©ret diktÃ¡l, mÃ-g a tÃ¶bbiek viszonylag
magas alkoholt Ã©s erÃµteljes savakat kÃ©rnek. GÃ¼nzer TamÃ¡s Mount Blan cuveÃ©-je Ã©ppen illett hozzÃ¡, hiszen ebben a
tÃ©telben a rizling erejÃ©t az Ã•rsai Ã¼dÃ©sÃ©ge Ã©s illata teszi valÃ³ban izgalmassÃ¡.Â
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