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- 2 vaddisznÃ³ szÃ»zpecsenye
- 20 dkg szÃ¡rÃ-tott paradicsom olajÃ¡ban (lehetÃµleg olasz recept, kapribogyÃ³val)
- 2dl olaj
- 1dl tejszÃ-n
- 1 gerezd fokhagyma
- kakukkfÃ», borÃ³kabogyÃ³, babÃ©rlevÃ©l, citromlÃ©, mustÃ¡r
- sÃ³, bors
Â A vaddisznÃ³ szÃ»zÃ©rmÃ©t egÃ©szben hagyva olajos pÃ¡cba helyezzÃ¼k. Mivel ennek az Ã©telnek a sÃ¼tÃ©si ideje ig
rÃ¶vid, Ã-gy a megfelelÃµ fÃ»szereket nem tudnÃ¡ kellÃµ kÃ©pen ez idÃµ alatt felvenni, Ã-gy szÃ¼ksÃ©ges a pÃ¡cba kb. kÃ©t
babÃ©rlevÃ©l, borÃ³kabogyÃ³ (picit megtÃ¶rve), egÃ©sz szemes bors, fokhagyma szeletelve. MustÃ¡rral vÃ©konyan Ã¡tkenjÃ¼
szÃ»zpecsenyÃ©t (magos vagy dijoni is lehet), majd kevÃ©s citromlÃ©vel Ã©s kakukkfÃ»vel fÃ»szerezzÃ¼k (lehetÃµleg frisset
hasznÃ¡ljunk belÃµle). Azonban semmikÃ©ppen ne tegyÃ¼nk bele sÃ³t, Ã©s hagymÃ¡t. A sÃ³tÃ³l megkemÃ©nyednek a sejtek a
vÃ-zelvonÃ¡s miatt, a hagyma szeletek pedig tÃºl intenzÃ-vek ehhez az Ã©telhez.

A tÃ¶bbi fÃ»szerrel bedÃ¶rzsÃ¶ljÃ¼k a hÃºst, majd olajjal felÃ¶ntjÃ¼k, Ãºgy hogy az ellepje. KÃ¶rÃ¼lbelÃ¼l hÃ¡rom napig
hÃ»tÃµben pihentetjÃ¼k tesszÃ¼k. A tovÃ¡bbi elkÃ©szÃ-tÃ©se sem igÃ©nyel nagyobb csodÃ¡t: a pÃ¡cbÃ³l kivett hÃºst nem ke
lemosnunk, csak a kezÃ¼nkkel lehÃºzzuk rÃ³la a rÃ¡tapadt felesleges fÃ»szereket. Ã•gy marad a hÃºson annyi olaj is,
amennyi a sÃ¼tÃ©sÃ©hez kell. Egy serpenyÃµbe helyezzÃ¼k, majd gyorsan, nagy lÃ¡ngon kÃ©rget kÃ©pezve rajta
kÃ¶rbepirÃ-tjuk. Ekkor adjuk hozzÃ¡ a felszeletelt szÃ¡rÃ-tott paradicsomot olajÃ¡val egyÃ¼tt. AzÃ©rt csak kÃ©sÃµbb, mert a
paradicsom kÃ¶rÃ¼li olaj a nagy lÃ¡ngon kÃ©pes odakapni. Ã‰rdemes az olasz recept szerinti szÃ¡rÃ-tott paradicsomot
vÃ¡lasztani, mert az mÃ©g kapribogyÃ³val is fÃ»szerezve van. Ekkor sÃ³zunk, illetve mÃ©g ÃµrÃ¶lt borssal enyhÃ©n
megszÃ³rhatjuk, ha van rÃ¡ igÃ©ny. MiutÃ¡n kÃ©rget kÃ©peztÃ¼nk a szÃ»zÃ¶n, 200 C fokos sÃ¼tÃµbe helyezzÃ¼k pÃ¡r perce
Ãºgynevezett â€žÃ¡thÃºzÃ¡sraâ€•, akÃ¡r fÃ³liÃ¡val is lefedve a sÃ¼tÃ©s elejÃ©n. A hÃºs kivÃ©tele utÃ¡n a serpenyÃµben marad
zamathordozÃ³kbÃ³l mÃ¡rtÃ¡st kÃ©szÃ-tÃ¼nk hozzÃ¡ a paradicsom olajÃ¡nak Ã©s kevÃ©s tejszÃ-nnek a hozzÃ¡adÃ¡sÃ¡val. A
szÃ¼zet rÃ¶vid pihentetÃ©s utÃ¡n felszeleteljÃ¼k, a mÃ¡rtÃ¡ssal Ã©s petrezselymes burgonyÃ¡val tÃ¡laljuk.
Â BorajÃ¡nlÃ³:Â
tejszÃ-nes mÃ¡rtÃ¡stÃ³l kapott pikÃ¡nsan Ã©des felhangok miatt, egy nem tÃºl testes vÃ¶rÃ¶sborral ajÃ¡nlanÃ¡m, mint pÃ©ldÃ¡u
CsollÃ¡ny PincÃ©szetbÃµl szÃ¡rmazÃ³ 2006-os KÃ©kfrankos.Â KÃ¶szÃ¶njÃ¼k a receptet Ferencz DomonkosÂ nevÃ» olvasÃ³n
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