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A receptet kÃ¶szÃ¶njÃ¼k Fodor LÃ¡szlÃ³nak, a ReceptszÃ¼ret "PÃ¶rkÃ¶lt" kategÃ³riÃ¡ja nyertesÃ©nek!A muflonkos
belsÃµsÃ©geit â€“ Ãºgy mint: szÃ-v, mÃ¡j, tÃ¼dÃµ, vese, herÃ©k - lehÃ¡rtyÃ¡zom, megtisztÃ-tom, majd egy Ã©jszakÃ¡n keresz
hagyom hidegvÃ-zben Ã¡zni. MÃ¡snap vizet forralok, amit szemesborssal, borÃ³kabogyÃ³val, korianderrel Ã©s babÃ©rlevÃ©llel
Ã-zesÃ-tek, valamint adok hozzÃ¡ egy fÃ©l evÃµkanÃ¡l szÃ³dabikarbÃ³nÃ¡t, ami a belsÃµsÃ©gekben jelenlÃ©vÃµ kellemetlen s
hÃºgysavat kÃ¶zÃ¶mbÃ¶sÃ-ti. Ebben a fÃ»szeres lÃ©ben nÃ©hÃ¡ny percig abÃ¡lom a csÃ-kokra vÃ¡gott belsÃµsÃ©geket, fajtÃ
kÃ¼lÃ¶n-kÃ¼lÃ¶n, termÃ©szetesen a szÃ-vvel kezdve. Ezzel egy idÃµben a gombaszÃ¡rakbÃ³l sok vÃ¶rÃ¶shagymÃ¡val,
valamint zÃ¶ldpaprikÃ¡val, pritaminpaprikÃ¡val Ã©s paradicsommal kÃ©szÃ-tek egy jÃ³ erÃµteljes lecsÃ³s alapot, amire sorban
rÃ¡szedem az idÃµkÃ¶zben elÃµfÃµzÃ¶tt belsÃµsÃ©geket Ãºgy, hogy a mÃ¡j Ã©s a tÃ¼dÃµ jusson a legvÃ©gÃ©re. Ha mÃ¡r m
a bogrÃ¡csban van, sÃ³val, erÃµs- Ã©s csemege paprikÃ¡val, ÃµrÃ¶lt fehÃ©rborssal, kakukkfÃ»vel Ã©s rozmaringgal Ã-zesÃ-te
valamint egy nagyobb fej fokhagyma felÃ©t is hozzÃ¡reszelem, vÃ©gÃ¼l pedig felÃ¶ntÃ¶m annyi vÃ¶rÃ¶sborral, amennyi Ã©pp
hogy ellepi, Ã©s lassÃº tÃ»zÃ¶n, idÃµnkÃ©nt rÃ¡zogatva kÃ©szre fÃµzÃ¶m az egÃ©szet. MielÃµtt a belsÃµsÃ©gek teljesen me
hozzÃ¡adjuk az azokkal kb. megegyezÃµ mennyisÃ©gÃ» fÃ©lbevÃ¡gott gombakalapokat Ã©s lefedve megvÃ¡rjuk, hogy azok is
megpÃ¡rolÃ³djanak. Ha a gomba Ã¶sszeesett, Ã¶sszeforgatjuk a belsÃµsÃ©ggel, Ã-zlÃ©s szerint utÃ¡nfÃ»szerezzÃ¼k, valamin
hozzÃ¡reszelÃ¼nk egy fÃ©l szerecsendiÃ³t. VÃ©gÃ¼l vÃ¡gott petrezselymet Ã©s zellerzÃ¶ldet szÃ³runk a tetejÃ©re. A friss
hÃ¡zikenyÃ©ren kÃ-vÃ¼l csak egy pohÃ¡r jÃ³ vÃ¶rÃ¶sbor kÃ-vÃ¡nkozik hozzÃ¡.Â Â Â Â Â Â Â
Â HozzÃ¡valÃ³k:Â
- 1 muflonkos belsÃµsÃ©gei (szÃ-v, mÃ¡j, vese, tÃ¼dÃµ, herÃ©k)
- 2 kg friss szentmihÃ¡lyi gomba (helyettesÃ-thetÃµ rÃ³kagombÃ¡val)
- 1 kg vÃ¶rÃ¶shagyma
- 3-3 zÃ¶ld- Ã©s pritaminpaprika, valamint paradicsom
- zsiradÃ©k
- fokhagyma
- Ã•rÃ¶lt erÃµs- Ã©s csemegepaprika
- FehÃ©rbors
- Rozmaring
- kakukkfÃ»
- szerecsendiÃ³
- Szemesbors
- BabÃ©rlevÃ©l
- Koriander
- BorÃ³kabogyÃ³
- Petrezselyem
- zellerzÃ¶ld
- Â½ ek. SzÃ³dabikarbÃ³na
- vÃ¶rÃ¶sbor
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